
N A Z A R I A N  &  Z U I D E M A

www.nazarianzuidema.nl 1

      Spiral 
                DynamicsVan kennis naar kunde.

“vox humana” .............  de menselijke stem

A C A D E M Y

T O E G E P A S T E 
V A A R D I G H E D E N

Inleiding.

Prof. Clare Graves en Dr. Don Beck zeggen dat wat wij als een normale volwassen en rijpe persoon zien 
niet constant is, maar door de tijd heen zich ontwikkelt; deze ontwikkeling is een antwoord op  de eisen 
die de omgeving stelt. Wanneer er sprake is van levenscondities die complexer worden, dan zullen 
mensen noodzakelijkerwijs zich aanpassen en ontwikkelen. Dit is in feite evolutie. De ontwikkeling loopt 
dan  van een persoon die minder complexe situaties kan hanteren tot  iemand die dat steeds beter kan.  
Zo stelt ook bijvoorbeeld Dr. Gabriël van den Brink dat wat wij als normaal (onze normen) ervaren in rap 
temp aan steeds meer eisen moet voldoen. 

In tegenstelling dus tot wat we in de volksmond normvervaging noemen, is er dus  een beweging aan de 
gang waarbij we van minder naar meer complexiteit gaan en waarbij er steeds hogere eisen gelden.
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Graves en Beck hebben met deze ogen naar de geschiedenis en de huidige situatie van mensen 
gekeken, dit onderzocht en beschreven. 
Zij komen tot acht niveaus, die ze zowel door de geschiedenis heen, als in individuen zien terugkomen. 

Wij kijken vaak met andere ogen naar de werkelijkheid en maken daarbij onderscheid tussen mensen, 
groepen of landen naar ras, religie, seks of etniciteit (ofwel een horizontale vergelijking). 

Kijken we met de ogen van Spiral Dynamics dan is er naast die horizontale vergelijking een verticale 
benadering mogelijk. De vraag luidt dan vanuit welk niveau (in Spiral Dynamics taal: vanuit welke 
Memes – het zgn. sociale DNA)  denken mensen over hun werkelijkheid, handelen ze erin en hebben ze 
hun motivaties etc. 

BEGRIPPEN.
In het hierna volgende enige kernbegrippen uit Spiral Dynamics integraal.

 
1.! ONTWIKKELING:
! Ontwikkeling is een verticaal proces. Er is sprake van geslaagde ontwikkeling  wanneer het nieuwe 
! antwoord /het nieuwe gedrag  het oude  antwoord/ gedrag overstijgt maar wel daarbij het oude 
! antwoord /gedrag insluit of incorporeert. (Voorbeeld: Daar waar een kind leert lopen sluit het 
! weliswaar zijn kruipfase  af, maar blijft wel in staat indien de situatie daarom vraagt dit kruipgedrag 
! in te zetten). Ontwikkeling gaat niet van minder goed naar meer goed, maar ontwikkeling/evolutie 
! gaat van minder naar meer complex. 
! Ontwikkeling is dus  overstijgen (TRANSCEND) en insluiten (INCLUDE) van MINDER naar MEER 
! COMPLEX.

2.! Binnen Spiral Dynamics onderscheidt men een aantal “diepe” niveaus van ontwikkeling, op 
! biologisch,  psychologisch vlak; ontwikkeling van deze diepere lagen (de zgn. value-Memes) vindt 
! plaats daar waar de bestaande antwoorden gezien de levensomstandigheden onvoldoende 
! soelaas bieden!  
! In Spiral Dynamics wordt gezien dat vanuit de diepere laag van de value-Memes de 
! oppervlakte-memes zichtbaar worden. Dit is de zichtbaar  gemaakte diepere laag in gedrag en 
! cultuuruitingen. Het vraagt echter absoluut onderzoek naar de beweegredenen (de “waaroms”) 
! voordat  diepere lagen gelijkgesteld “mogen” of kunnen worden aan hun uitingen.   
 

H E T  D N A  V A N  H E T  D E N K E N
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Resumerend        
 
 a. LEVENSCONDITIES:
•!  Tijd
•!  Plaats
•!  Problemen
•!  Omstandigheden

b.. VALUE-MEMES:
•!  “Core”-intelligentie;
•!  Diepe, interne Codes;
•!  Organiserend principe, welke alle  systemen 
doordringt;      
•!  Doordringt bestuurs- en besluitvormingssystemen
•!  Een “core”-waardensysteem

c.. OPPPERVLAKTE MEMES:
•! Beelden 
•! Modes en stijlen
•! Taalgebruik
•! Architectuur
•! Kunstvormen
•! Gedrag

3.! SPIRAL DYNAMICS  maakt een onderscheid tussen v-Memes van de eerste en tweede 
! Bandbreedte (first and second tier memes) 
!
! Tussen de eerste en de tweede Bandbreedte nemen ze  in hun onderzoek een grote SPRONG of 
! TRANSFORMATIE waar.
! De eerste zes v-Memes van de spiraal horen bij de eerste Bandbreedte, de twee volgende van de 
! op enige schaal waargenomen v-Memes horen bij de tweede Bandbreedte.

! VAN: ! EERSTE BANDBREEDTE/ FIRST TIER:  OVERLEVINGS-MEMES
!
! VIA:   ! QUANTUM TRANSFORMATIE/SPRONG
!
! NAAR: ! TWEEDE BANDBREEDTE/ SECOND TIER: ZIJNS-MEMES

DIVERSITEIT BRENGT CREATIVITEIT EN NIEUWE INZICHTEN IN JE ORGANISATIE …
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4.   EXPRESSIEF EN ZELFOPOFFEREND ;
       
Ik versus Wij, individueel en collectief, is een voortdurend terugkerende polariteit in de evolutie van 
het leven en de mens. Zo spreken wij ook over ik-culturen of wij-culturen. En zeggen we vaak dat 
vanaf eind jaren zestig er in Nederland steeds meer een ik-tijdperk is aangebroken. 
In de spiraal wisselt per Level/Laag de gerichtheid op ofwel het Individu of het Collectief zich af. 

Zo zijn er dus:

! EXPRESSIEVE, I/ME/MINE MEMES 
! worden afgewisseld door:

! ZELFOPOFFERENDE, WE/OUR/US MEMES

5.  ! DE VRAAG IS NIET WIE JE BENT  QUA LEVEL/KLEUR/vMEME 

! DE VRAAG IS WELKE  vMEMES IN JOU GEACTIVEERD ZIJN  OM  EEN ADEQUAAT 

! ANTWOORD TE  FORMULEREN OP JOUW LEVENSOMSTANDIGHEDEN.

! DIT GELDT OP MICRO, MESO EN MACRO NIVEAU

Expressie 
daar zit muziek in. 
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6. ALTIJD MAAR DOOR?

Eerder zeiden we dat (geslaagde) ontwikkeling betekent overstijgen en insluiten. Dat wil zeggen het 
oude denken en doen blijft als mogelijkheid aanwezig maar is niet meer dominant. Bijvoorbeeld na een 
verwoestende natuurramp wordt er door de levensomstandigheden een appèl gedaan op  oudere 
gedragsvormen om te overleven.

Maar ook een verslechterende economische situatie kan mensen brengen tot eerdere en minder 
complex denk en handelswijzen. Soms adequaat en soms juist niet; vergelijk dit met weer gaan 
bedplassen van een kind onder stressvolle omstandigheden.

Anders gezegd terugval/regressie komt voor en kan ofwel adequaat zijn of niet.

Ook op een andere manier wordt overstijgen en insluiten vaak belemmerd; een simpel voorbeeld, een 
kind maakt een ontwikkelingssprong en benoemt daarna al zijn/haar voorafgaand gedrag als 
kinderachtig en wil daar niet meer mee te maken hebben.

Een cultuur of organisatie die hetzelfde doet slaagt in onze zin slechts deels in zijn ontwikkeling, 
namelijk:

- WEL overstijgen;
- NIET insluiten;
- WEL het nieuwe omarmen;
- NIET het oude incorporeren.

C U L T U U R  I N  O N T W I K K E L I N G

Altijd maar door? 
ja, nee, anders. 
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BEIGE: “IK  OVERLEEF”

•!  overleven
•!  instinctief, zintuigelijk
•!  biologische behoeften
•  mensen, de slimsten 
!  van de dieren

Basis motivatie:!  
Instinct

Basis thema:    ! 
Doen, wat je moet doen om te 
overleven   
       
Schattingen:
•!  0   % Macht
•!  0.1 % Populatie

  Waar:
•! De eerste menselijke 
! “samenlevingen”
•! Babies
•! Alzheimer-patiënten
•! In rampgebieden

Transitie-factoren 
van Beige naar Paars:

•! bewustzijn van een te 
! onderscheiden “zelf”.
•! ontwaken van besef van 
! oorzaak en gevolg
• zorgen over bedreigingen 
! en angsten
•! overleving eist 
! groepsinspanningen

PAARS: ”WIJ ZIJN VEILIG”.

•! tribaal/stam-
•! animistisch en spiritistisch,
•! trouw aan leider, ouderen, 
! voorouders en de groep,
•! machtige shamanen,
•! bewaart heilige voorwerpen, 
! vereert heilige plaatsen en 
! gebeurtenissen.

Basis motivatie:  
veiligheid

Basis thema:       
houdt de geesten te vriend 
en de stam veilig en warm

Schattingen:
•! 10 % Populatie
•!   1 % Macht

Waar:
•! geloof in voodoo-achtige 
! vervloekingen
•! geloof en bijgeloof in 
! magisch-ethnische !
! gebruiken, veel derde 
! wereld omgevingen
•! bendes, sportteams, 
! corporate”stammen”, 
! supportersverenigingen     

Transitie-factoren 
van Paars naar Rood:

•! ontstaan van een dominant 
! ego,
•! zelf is machtiger dan groep
•! beperkt territorium qua 
! favoriete plekken
•!  tegenstanders moeten 
! bedwongen worden

ROOD “IK CONTROLEER, IK 
BEPAAL!”

•! egocentrisch/exploiterend
•! machts-impulzen en !vertoon
•! hedonisme, onmiddelijke 
! lustbevrediging, hier en nu!
•! spontaan, zonder schuld en 
! moedig

Basis motivatie:   
macht

Basis thema:        
wees wat je bent, doe wat  je wilt, 
ongeacht

Schattingen:
•!  20 % Populatie
•!    5 % Macht

Waar:
•!  rebellerende jeugd
•!  feodale rijken
•!  James Bond slechterikken
•!  The terminator
•!  benden
•!  epische helden
•!  fortuinzoekers

Transitie-factoren 
van Rood naar Blauw:

•! erkenning van sterfelijkheid
•! zoektocht naar betekenis 
! en levensdoel
•! ander langduriger tijdsbesef, 
! toekomst
•! ontstaan van denken in 
! consequenties
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ORANJE “IK VERBETER”

• materialistisch, presteren
• succes gedreven onderzoek naar  
  antwoorden en vooruitgang
• verlichtingsidealen
• doelgerichte planning, strategieën
• economische focus, competitie
• individueel, hypothetisch 

deductief, objectief, 
• operationeel-”Scientific”

Basis motivatie:   !
succes

Basis thema:       !
handel in je eigen belang door
het-spel-om-te-winnen te spelen 

Schattingen:
•!  30 %  Populatie
•!  50 % Macht

Waar:
•! de verlichting
•! Wall Street
•! de over de hele wereld 
! opkomende   middenklassen
•! mode industrie/plastische 
! chirurgie
•! materialisme
•! seculier humanisme, liberaal 
! belang

Transitie-factoren 
van Oranje naar Groen:

•! ontdekt materiële welvaart 
! geen garantie geluk, vrede
•! hernieuwde behoefte aan 
! gemeenschap, delen en een 
! rijker innerlijk leven
•! gevoelig voor ieder splitsing 
! tussen have en have-nots, 
! uitgestotenen, !minder-
! bedeelden en slachtoffers   

GROEN: “WIJ WORDEN”

•! de menselijke geest moet 
! bevrijd worden van heb- 
! zucht, dogma en verdeeld- 
! heid
•! gevoel, sensitiviteit en zorg 
! gaan boven koude 
! rationaliteit; relativisme
•! hulpbronnen eerlijk verdelen
•! besluitvorming door 
! verzoening en consensus

Basis motivatie: 
mens gedreven

Basis thema:      
zoek vrede in het eigen innerlijk   
onderzoek de zorg-kanten van de 
gemeenschap 
Schattingen:
•! 10 %  Populatie
•! 15 %  macht

Waar:
•! Nederlands poldermodel/
! idealisme
•! postmodernisme
•! humanistische psychologie
•! Greenpeace
•! politiek correct
•! diversiteits bewegingen
•! bevrijdingstheologie

Transitie-factoren 
van Groen naar Geel:

•! overweldigd door de 
! economische en emotionele 
! kosten van “zorg”
•! geconfronteerd met chaos 
! en onordelijkheid
•! behoefte aan tastbare 
! resultaten en functionaliteit
•! weten beweegt boven 
! gevoel uit

BLAUW: ”WIJ WORDEN 
GERED”
•! absolutistisch, heilig
•! leven heeft betekenis, 
! richting en doel
•! offert zelf op voor de weg, 
! met uitgestelde       
        beloning
•! neiging tot kruisvaarder
•! gehoorzaamheid tov. 
! autoriteit
•! impulsiviteit onder controle

Basis motivatie:  
betekenis en orde

Basis thema:       
leven heeft richting, doel en 
betekenis 

Schattingen:
•!  40 % Populatie
•!  30 % Macht

Waar:
•!  puriteins Amerika
•!  Confuciaans China
•!  Engeland van Dickens
•!  Singapore discipline
•!  religieus fundamentalisme
•!  Scouts
•!  zwijgende meerderheid

Transitie-factoren 
van Blauw naar Oranje:

•! daagt hogere autoriteit uit 
! om tastbare  resultaten te 
! produceren           
• streeft naar een beter leven 

nu!
• zoekt naar die ene beste 

manier onder de vele opties
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GEEL “IK LEER”

•! leven is een caleidoscoop 
! van natuurlijke hiërarchieën, 
! systemen en vormen,
•! magnifieke van bestaan 
! belangrijker dan rijkdom,
•! flexibiliteit en functionaliteit,
•! verschillen integreren in 
! interdepente stromen,
•! chaos en verandering 
! normaal

Basis motivatie:  !
ik leer

Basis thema:     !
leef volledig en trouw aan jezelf 
en leer te worden

Schattingen:
•!  1 % Populatie
•!  5 % Macht

Waar:
•! Gandhi en Mandelaʼs 
! pluralistische integratie
•! chaos en complexiteiten-
! theorieën
•! linker hersenhelft (verstand) 
! mét gevoel

Transitie-factoren 
van Geel naar Turkoois:

•! besef van orde in de chaos
•! zoektocht naar leidende 
! principes
•! mondiale problemen 
! ontstaan als technologie  
! iedereen verbindt
•! spiritualiteit terug in 
! samenhang met fysica

TURKOOIS: “WIJ ERVAREN”:

•! Synergie van alle 
! levensvormen en krachten
•! Zorg om de planeet gaat uit 
! boven enge groepsbelangen
•! Universele orde
•! Ecologisch, energie en 
! informatie over de hele 
! aarde

Basis motivatie: 
synthese

Basis thema:      
ervaar het totaal van het 
bestaan door verstand en geest

Schattingen:
•!  0.1 % Populatie
•!  1   %  Macht

Waar:
•! Gandhiʼs en Mandelaʼs 
! pluralistische integratie
•! chaos en complexiteiten 
! theorieën
•! integraal-holistische 
! systemen
•! verbindt voelen met kennis Tekst gebaseerd op:

Don Edward Beck
Christopher C. Cowan

Spiral Dynamics
“mastering values leadership 

and change”
1996

Ken.Wilber
“A theory of everything”

2002
Folder Spiral Dynamics

Don E. Beck 
Ph.D.
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Nazarian&Zuidema Academy wil de meest vooraanstaande kwalitatieve leverancier zijn en blijven van 
experts op het gebied van educatie, communicatie en coaching.

Nazarian&Zuidema Academy levert kennis, experts en coaches zowel voor onderwijs, maatschappelijke 
(ideële) vraagstukken als voor de commerciële instellingen en bedrijven. Onze organisatie levert hiertoe 
experts, communicatietrainers, adviseurs, pedagogen, 
organisatiepsychologen, sociologen, antropologen, etc. in leren en ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Onze experts inspireren en begeleiden mensen en organisaties die streven naar vitaliteit in werk en 
leven gericht op professionalisering als ook interpersoonlijke-, en teameffectiviteit.

Onze expertise en trainingen zijn onder andere gericht op de volgende specialisaties:

Motivational intervieuwing MI® (resocialisatie trajecten, inburgeringtrajecten, verslavingszorg, 
uitkeringsgerechtigden)

Spiral dynamics® (diversiteit in onderwijs, zorg, welzijn, gemeenten, politie, ministeries, ambassades)

Pedagogiek (docentschap vs groepsdynamiek, leerlingen-, studie uitval, klassenmanagement, critical 
skills, SoVa)

Straatcultuur (omgaan met jongeren, omgaan met agressie, conflicthantering)

Verandermanagement (cultuurverschillen bij fusies en overnames, crisissituaties, time-management, 
e.d.)

Lifo®   (internationaal ondernemen, Simulatie SysteemIngrepen - SSI Gaming)

Nazarian & Zuidema Academy
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