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BIG DYNA:  HET ONTKETENEN VAN 

‘SUPERDRAKEN ’  

Wat gebeurt er als je aan het modern 

management oude manieren van 

verklaren – denk aan: de verhaalstructuur 

als grondvorm en de mythe als motor – 

toevoegt? 

Van een be loftevol  project  met  een

budget  van een paar ton -  v ia  een

programma van een paar mi l joen,  een

business  van een paar mi l jard -   naar

een maatschappel i jke  beweging die

onbetaalbaar is .  Dat  is  wat  het

ontketenen van big  dyna – letter l i jk :  het

ontketenen van grote  dynamieken –

behelst .    

In dit artikel markeren we de 

verschillende fasen van het mythologisch 

narratief, inclusief termen als 

hoofdpersoon en episodes 

(verhaalstructuur) én benamingen als 

slangenkuil en superdraken. Deze laatste 

twee begrippen verwijzen naar de 

mythologische laag. Aan de hand van de 

casus van Wings for Aid, waar Barry 

Koperberg algemeen manager is, 

illustreren we hoe het werken met het 

mythologisch narratief voor extra 

verklaring, dieper inzicht en meer sturing 

kan zorgen.  



Wings for Aid is een hulporganisatie in 

oprichting die met drones hulpgoederen in 

rampgebieden wil krijgen; met name in die 

gebieden waar de infrastructuur – door 

overstromingen, aardbevingen of anderszins 

– kapot is en vervoer over land niet langer 

mogelijk is. Hoe heeft Barry Koperberg zijn 

visioen weten om te zetten in een consortium 

met drie universiteiten en vijf andere 

hightech bedrijven? Wat heeft hij gedaan om 

in de Tweede Kamer een apart amendement 

aan te laten nemen dat goed is voor 1,5 

miljoen euro aan staatssteun? Unleashing 

superdragons in de praktijk. 

HET MYTHOLOGISCH NARRATIEF IN HET LICHT

VAN 21ST CENTURY SKILLS 

In normale organisatietermen gaat ‘het 

ontketenen van een superdraak’ om het 

losmaken van grote, brekende en disruptieve 

dynamieken in en tussen organisaties. Om 

tot deze big dyna te komen is het allereerst 

nodig om door de slangenkuil heen grond 

(substraat) te creëren waarop juist (!) 

onwaarschijnlijke samenwerkingen mogelijk 

zijn. Ook is het van belang deze 

samenwerking daarna zo hoog mogelijk op te 

hangen in of tussen organisaties. Indien dit 

lukt ontstaat de kans om een zogenaamde 

superstructuur of superdraak op te tuigen. 

Gaat de superdraak eenmaal vliegen dan zijn 

alles-overstijgende resultaten mogelijk. 

Hiervoor is het nodig om eerst als 

hoofdpersoon op te staan. 

This is your last chance. After this, there is no 

turning back. You take the blue pill—the story 

ends, you wake up in your bed and believe 

whatever you want to believe. You take the red 

pill—you stay in Wonderland, and I show you 

how deep the rabbit hole goes. Remember: all 

I'm offering is the truth. Nothing more 

(Morpheus tegen Neo, in: The Matrix).  

Organisaties zijn te zien als grote slapende 

draken die onder hun logge lijf grote schatten 

bewaren die op het eerste gezicht verborgen 

blijven. Wie in organisaties bij die zaken wil 

komen die van grote waarde zijn (structureel 

betere dienstverlening, gezondheid op een 

hoger plan, tien keer zo goedkope producten, 

veel grotere afzetmarkt, exponentieel meer 

klanten, ongeziene marktkansen, introductie 

van disruptieve innovaties) moet zich een 

weg zien te vinden door alle 

managementlagen, machtsbolwerken en 

beperkte tunnelvisies heen. Die dagelijkse 

realiteit trekt zoveel aandacht dat mensen 

vaak geen andere mogelijkheden meer zien 

dan meegaan in de wetmatigheden uit dat 

systeem. De kans is dan groot dat je blijft 

hangen in een dunne realiteitslaag. De 

aanpak van Unleashing Superdragons helpt 

om aan deze zogenaamde thin reality een 

diepere én een hogere laag toe te voegen. 

Hiervoor is het nodig innerlijk en uiterlijk 

een reis af te leggen; een verhaal waarin 

nieuwe creërende krachten worden 

aangeboord. Dit gedachtegoed bouwt voort op 

het werk van onder meer Joseph Campbell 

(1949). 

Delen van het gedachtegoed Unleashing 

Superdragons zijn de afgelopen jaren met 

succes toegepast door de auteurs in het 

coachen en begeleiden van diverse 

(inter)nationale organisaties. Hoe is de 

permanente scheppingskracht die verhalen al 

eeuwig in zich dragen nu zo te gebruiken dat 

we deze tot een van de belangrijke 21st 

century skills kunnen gaan rekenen? 

Hiervoor moeten we terug naar de 

mythologische laag: de noodzaak dat de 

initiator van de vernieuwing een avontuur 

start, anderen – ook buiten de eigen 

werkomgeving – op sleeptouw neemt,  geheel 

anders met de gevestigde orde omgaat, samen 

met anderen een grote strijd weet te winnen, 

waarna een nieuwe toekomst realiteit wordt.  



Hieronder beschrijven we in het kort het 

ontstaansverhaal van Wings for Aid en 

koppelen deze aan de belangrijkste passages 

(zie cursieve teksten) van Unleashing 

Superdragons. 

EERSTE EPISODE:  BRONWERK   

Call for adventure 

Barry Koperberg hoorde op een 

donderdagochtend in 2011 een hulpverlener 

op de radio verzuchten hoe vaak 

hulpgoederen wel niet strandden, vaak zo’n 

150 kilometer voor de eindbestemming. Dat 

het enorm veel waard zou zijn als er een 

betrouwbare manier was om deze 

spreekwoordelijke laatste (100 à 150) mijl af 

te kunnen leggen. 

   

De held krijgt een oproep. Deze boodschap kan 

op allerlei manieren op het pad van de held 

komen. Hoe dan ook is er een aanleiding, een 

sense of urgency, waar de initiator vervolgens 

iets mee moet. Een oproep die iemand 

vervolgens maar niet meer los kan of wil laten. 

Campbells motto? Follow your bliss… .  

Navraag leerde dat deze twee afdelingen

eigenlijk maar heel zelden met elkaar

praatten of kennis uitwisselden.  

Hoe verder de initiator zich durft te verdiepen

in zichzelf, de ander en de organisatie, des te

steviger legt hij een fundament voor het vervolg

van het verhaal. De hoofdpersoon gaat

ondergronds. Naarmate het fundament dieper

geworteld is, kunnen daar grotere avonturen uit

ontstaan met een steeds hogere kruin. De

hoofdpersoon verlaat de bestaande orde en

betreedt een onbekend gebied waarin niets is

wat het lijkt en allerlei onvermoede krachten

zijn. 

Threshold guardians 

Koperberg ging praten, verdiepen, paste

contextvariatie toe door na te gaan wat de

vliegtuigbouwers van de auto-industrie of

van Amazon konden leren, et cetera. Hij

kwam erachter dat als hij iets wilde met de

combinatie van deze twee afdelingen én met

zijn idee om onbemande, kleine vliegtuigen in

te gaan zetten voor het droppen van

hulpgoederen in rampgebieden dat hij zijn rol

aan de zijlijn als adviseur moest loslaten en

zelf als ondernemer aan de slag zou moeten.

Hij verliet de veilige wereld van het

advieswerk en betrad een nieuwe onbekend

wereld, waarin hij – zonder garanties, zonder

eigen expertise, zonder subsidies of

startbudget – iets voor elkaar wilde krijgen

waarvan hij niet meer wist, dan dat het

belangrijk en kansrijk aanvoelde.  

Poortwachters in deze verhalen kunnen zich

voordoen in allerlei gedaantes. Dat kunnen

innerlijke twijfels zijn of mensen die met goede

redenen de gevestigde orde bewaken. Na de

ontmoeting en overwinning op de wachters van

de bestaande wereld weet de hoofdpersoon zich

aan een diepere bron te laven. There’s a crack in

everything. That’s how the light gets in, zong

Leonard Cohen.  

Dromen, ideeën en projecten 

katapulteren 

met behulp van het 

mythologisch narratief 

In the snakepit 

Toen Barry Koperberg het bericht over 

hulpgoederen hoorde op de radio, was hij net 

bezig met de valorisatie van de faculteit 

luchtvaart- en ruimtevaarttechniek van de 

TU Delft. Hij had net rondgelopen op twee 

afdelingen, letterlijk twee vleugels, die in het 

midden verbonden waren met een 

testcentrum en museum. In dat museum 

waren de totems van oude helden uit 

vervlogen tijden uitgestald. De ene afdeling 

had alle kennis over kleine drones, die met 

precisie een klontje suiker in je koffie 

afleveren. De andere afdeling had alle 

knowhow in huis over rog-achtige, heel 

nieuwe vormen van vliegtuigen, die in de 

toekomst zuinig en stil over de oceanen 

zwermen.  



De held maakt gebruik van verschillende lagen 

bij zijn weg terug naar boven. Hierbij wordt hij 

niet in de laatste plaats geholpen door die 

mensen en krachten die hem voorheen als 

vijandig of gevaarlijk voorkwamen. De 

toekomst is al in het hier-en-nu aanwezig, alleen 

nog niet wijdverspreid. 

EERSTE EPISODE:  BRONWERK   

Call for adventure 

Barry Koperberg hoorde op een 

donderdagochtend in 2011 een hulpverlener 

op de radio verzuchten hoe vaak 

hulpgoederen wel niet strandden, vaak zo’n 

150 kilometer voor de eindbestemming. Dat 

het enorm veel waard zou zijn als er een 

betrouwbare manier was om deze 

spreekwoordelijke laatste (100 à 150) mijl af 

te kunnen leggen. 

   

Tie the knots 

Eerst richtte Barry Koperberg een nieuwe 

eigen onderneming op, maar al snel bleek 

dat de politiek een éénmanszaak niet snel als 

gelijkwaardige gesprekspartner zag. Daarop 

bouwde hij een consortium. Het lukte hem – 

alles in zijn vrije tijd – om naast de TU Delft 

ook de TU Eindhoven en de Universiteit van 

Twente te interesseren. Daarnaast sloot hij 

deals met vijf andere organisaties die ieder 

verstand hadden van een belangrijk 

deelaspect dat nodig was om drones in 

rampgebieden te kunnen laten vliegen. 

Zeker als het doel was dat zij veilig en 

precies hun hulppakketten af zouden 

kunnen leveren. Denk aan specialisten op 

het gebied van cargo en medicijnen, 

elektronische detectiesystemen in het 

luchtruim, navigatie en communicatie. 

Verschillende partijen in deze creatieve 

coalitie wilden meewerken, ook al was de 

funding nog niet gerealiseerd noch 

gegarandeerd. Vanaf het moment dat de 

coalitie samenkwam, ontstonden er 

typischerwijze al extra, niet-voorziene 

positieve en synergetische initiatieven die 

iets zeggen over de klik en de potentie van 

de totale samenwerking.   

Via de voorbereidende queeste verbindt de

initiator mensen, helpers en hun specifieke

levenslopen en kwaliteiten op een unieke manier.

Als mensen positief geraakt worden in de

dynamiek in het klein, dan zal het later - eenmaal

op de schaal van een superdraak - grote massa’s

mensen kunnen optillen. Hieruit ontstaat een

reisgenootschap. Dit samenstel lijkt op het eerste

gezicht wellicht een onwaarschijnlijke

combinatie – ze trekken zich onder meer niets

aan van bestaande hiërarchische structuren –

maar kijk je dieper en verder dan is de

combinatie logisch en noodzakelijk: om de

expeditie succesvol te kunnen voltooien, hebben

ze elkaar nodig. Deze symbiotische en

synergetische kracht van het reisgenootschap en

de expeditie die daaruit volgt gaat de individuele

kracht waar de initiator voor stond, te boven.

Het avontuur komt in een versnelling.  

Uit alle openhartige voorgesprekken – ook

bekend als ‘de nacht van de held’ – ontstaat

een substraat, een bodem. Dit substraat is in

staat om het grootse avontuur wat zal volgen,

te dragen. Hoe zwarter het schaduwwerk dat

de hoofdpersoon verricht, hoe meer het

initiatief later in het licht zal schitteren.

Oftewel, in Michael Phelps’ woorden: It’s

what you do in the dark, that puts you in the

light. Het gaat om het ontwikkelen van

vermogen, voedingsbodem én vangnet voor

de expeditie. Vanaf nu gaat de hoofdpersoon

in de openbaarheid aan de slag. Steeds geldt

hierbij het adagium impact first.  



TWEEDE EPISODE:  DRAGONTIME   

In de tweede episode – gedurende een 

periode die te beschouwen is als ‘de dag van 

de held’ bouwt de initiator in de zichtbare 

buitenwereld aan een superstructuur. We 

staan wat langer stil bij wat er in deze 

episode gebeurt. 

Wing the creature 

Barry ging met zijn idee de ambtelijke molen 

van politiek Den Haag in. Hij werd al snel 

van de afdeling ontwikkeling die over 

medicijnen ging gestuurd naar noodhulp en 

vice versa. Vervolgens zocht hij een hogere 

ophanging. Hij kwam de Directeur-Generaal 

(DG) te spreken die voor beide afdelingen 

verantwoordelijk was. En toen hij te horen 

kreeg dat ze best innovatie wilden 

ondersteunen, maar zijn voorstel geen 

politieke prioritering had, zou dat voor de 

gemiddelde projectleider voelen alsof hij een 

kat in de zak gekocht had. Maar voor 

Koperberg gold het juist als aansporing. ‘Wil 

het ambtelijk apparaat graag politieke 

prioritering? Dan gaan we toch voor 

politieke prioritering zorgen?’ aldus 

Koperberg. Dit leidde onder meer tot 

gesprekken met de algemeen directeur van 

het internationale Rode Kruis. Ook nam hij 

een oud-politicus als politiek adviseur in de 

arm die als mentor diende. Hij zorgde voor 

juridische hulp en PwC trad op als adviseur 

bij het opzetten van een business model voor 

de jonge ‘social enterprise’. Gesteund door 

het consortium ging Barry Koperberg allerlei 

Tweede Kamerleden benaderen tot hij 

voldoende draagvlak had en er één bereid 

vond om een amendement op de begroting 

op te stellen.  

Politiek gezien stuit Koperbergs idee op 

grote steun: D66 ziet dat het goed is voor 

onderwijs en innovatie, VVD ziet banen 

ontstaan als dit initiatief gaat lopen, voor de 

christelijke partijen sluit het aan op 

goeddoen voor je medemens. De SP neemt 

uiteindelijk het voortouw, samen met de 

VVD. 

De initiator gaat na waar hij bij deze veelheid

van diverse stakeholders – bedrijven,

regeringen, instellingen of landen – de grote

opdracht formeel kan beleggen. Hij heeft

harde toezeggingen nodig om het benodigde

draagvlak (letterlijk en figuurlijk) te bereiken.

Hij doet daarbij een appel op een gezamenlijk

groot gevoeld verlangen. Het draagvlak van

de samenwerking overstijgt de kracht van

elke partij apart.  

In het geval van het amendement lukt het

Barry Koperberg eigenhandig om politieke

prioritering en beleidsruimte te regelen en

door alle krochten – inclusief voor- en

achterkamertjes - van de politiek tot

rechtstreekse steun te komen van de Tweede

Kamer voor zijn idee. Het amendement –

waarmee hij de politieke toezegging van

anderhalf miljoen euro weet te verwerven -

zorgt ervoor dat weer nieuwe deuren open

gaan.  

Steeds weer is het zoeken naar tijdelijke

samenwerkingen en het op spanning brengen

van het netwerk. De hoofdpersoon zoekt

ernaar om partijen kleur te laten bekennen.

Het is een kwestie van testen of individuele

toezeggingen ook overeind blijven onder

druk. Nodig een documentairemaker uit en je

weet direct hoe heikel een dossier werkelijk

ligt. 

Hoe dieper het bronwerk geweest is, hoe hoger

het initiatief zal reiken. De draak ontvouwt zijn

enorme drakenvleugels. De initiator en zijn

reisgenoten weten - juist dankzij hun

uiteenlopende kwaliteiten - om de diverse

hoekpunten van de vleugels strak te trekken en

vast te houden (de zogenaamde wingpoints). Uit

de slangenkuil stijgt zo de draak omhoog.

Ondertussen staan alle registers open; de draak

wordt wakker en het gesnuif, gebries en gegons

wordt voelbaar.  



Unleash the dragon 

Wil Wings for Aid internationaal 

doorbreken, dan is het nu eerst nodig om te 

komen tot een werkend prototype van een 

onbemand vliegtuig. Het is parallel werken 

aan de grote droom en aan de volgende 

concrete stap. Veel partijen – in en buiten 

het consortium – hebben inmiddels al flink 

geïnvesteerd in Wings for Aid. Dit is de 

toetsfase: gaat het geheel letterlijk en 

figuurlijk vliegen of komt het niet van de 

grond? Dat is waar het verhaal van Wings 

for Aid zich actueel bevindt.   

Als de juiste vortex daar is, gebruikt het 

reisgenootschap een hefboom met een stok en 

een rots om de superdraak over de rand de 

afgrond in te laten tuimelen. De hoofdpersoon 

heeft het lot van zichzelf en dat van anderen 

op een klare, originele en hermetische wijze 

over elkaar heen gelegd en aan elkaar 

verbonden. Hierdoor springen de leden van het 

reisgenootschap, de initiator voorop – zodra de 

draak van de rots begint te tuimelen – direct 

achter het beest aan. In de lucht wordt instant 

duidelijk of de draak wel of niet zijn vleugels 

uitslaat: de draagkracht van de vleugels wordt 

tijdens de eerste vlucht getest. De 

hoofdpersoon leert in de lucht de draak 

besturen en de draak maakt gebruik van het 

aanwezige (organisatie)klimaat en de lokale 

(team)thermieken om verder te stijgen.  

Looking for superwings 

Waar Wings for Aid voor werkt, is de droom 

om een doorbraak te realiseren in de wereld 

van humanitaire hulporganisaties. De droom 

dat hulpgoederen sneller, betrouwbaarder 

en goedkoper bij burgers komen die 

getroffen zijn door een ramp. De droom om 

humanitaire drones toe te voegen aan het 

wereldwijde netwerk van opslag en logistiek, 

waardoor iedereen 24/7 kan worden bereikt 

met noodhulp. Alles staat steeds in het teken 

van impact first. 

Als de prototype-fase succesvol is, lijkt het

nog maar een kwestie van tijd dat het

Internationale Comité van het Rode Kruis

(ICRC) en het World  Food program (WFP)

gebruik gaan maken van deze onbemande

drone-vliegtuigen om de laatste (100 tot 150)

mijl te overbruggen. Zodra de demonstratie

lukt, zal deze vorm van noodhulp binnen

korte tijd tot de standaard gaan behoren, met

bijbehorende certificering. De groei zou

kunnen verlopen via het netwerk van het

World Food Program, die 80% van de

logistiek uitvoeren voor de VN. Of via

regeringen, die zelf capaciteit kunnen

opstellen. In tijden van rust, kan deze vloot

handig worden ingezet voor andere logistiek.

Een wereldwijde dekking wordt bereikt vanaf

het moment dat er 350 vliegtuigen in gebruik

zijn.  

De initiator van een superdraak zoekt steeds

naar kansen in verschillende posities om aan zijn

draak te werken. Hij staat open voor

onverwachte wendingen. Ook weet hij het

krachtenveld zo in te zetten dat partijen op de

juiste wijze aan kunnen haken. Een nieuw en

machtig contact dat enthousiast wordt over de

potentiële slagkracht van een superdraak, maakt

dat een initiatief ineens weer een stuk hoger kan

worden opgehangen of dat een deel van het

initiatief een sprong kan maken.  

Wrap up 

Unleashing superdragons is het verhaal van

een hoofdpersoon die eerst door zijn eigen

pijn en twijfel moet gaan om zijn visioen tot

leven te wekken. We hebben beschreven hoe

een individueel idee van lokaal niveau

opgetild kan worden tot nationaal niveau.  

En hoe dit initiatief nu vanuit een

hoofdzakelijk nationaal consortium ineens

internationaal groeipotentie blijkt te hebben.

Dat kan alleen als het idee in de basis klopt

en voldoende partijen de bereidheid hebben

om deze ontwikkeling te steunen. Door

ongelijksoortige partijen gelijkwaardig te

behandelen en te koppelen, lokt de initiator

big dyna uit.  



Een Afrikaans spreekwoord luidt: wie snel

wil gaat alleen, wie ver wil komen gaat

samen. Wij voegen er hier aan toe: wie zo

snel mogelijk zo lang mogelijk zo ver

mogelijk wil komen, probeert een

superdraak te creëren. ■ 
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