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Disclaimer

Veel gebeurtenissen waarover hier wordt geschre
ven, heb ik zelf meegemaakt. Andere zijn me verteld 

door medewerkers en adviseurs die werkten of nog steeds 
werken voor de organisatie waar het verhaal over gaat. Bij 
die tweede categorie bestaat de kans dat na de zoveelste 
doorvertelling, de waarheid (nog) mooier of romantischer 
is geworden. 

De vraag of dat erg is, wil ik voor het doel dat met dit 
boek beoogd wordt, ontkennend beantwoorden. Ten eerste 
omdat alle gebeurtenissen waarvan verslag wordt gedaan 
ten minste een hoog realiteitsgehalte hebben. Bovendien is 
het aannemelijk dat eventuele afwijkingen van hoe het echt 
gegaan is, de schoonheid van de ver halen alleen maar ten 
goede komen. Daar zullen weinig organisaties die onder
werp zijn van een verhaal, moeite mee hebben. 

De tweede reden waarom ik een positieve vertekening 
van een gebeurtenis niet problematisch vind, is om  dat ik 
met dit boek niet de pretentie heb wetenschap te bedrij
ven. Het doel is managers en professionals in  drukken te 
geven van hoe mooi het leven in een organisatie kan zijn.

•

Sommige verhalen zijn al wat ouder, in die zin dat ze zich 
tien tot vijftien jaar geleden hebben afgespeeld. Deson
danks zijn ze in dit boek opgenomen omdat ze nauwelijks 
aan relevantie of actualiteit hebben ingeboet.
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Van mijn leraar organisatiekunde, professor Henk Feits
ma, herinner ik me nog steeds de wijze uitspraak: ‘Veel wat 
juist is, is niet nieuw en veel wat nieuw is, is niet juist.’

•

Van de dertig verhalen in dit boek gaan er vijf over het Nat
Lab van Philips. Dat komt omdat dat voor mij de mooiste 
organisatie is van alle organisaties waarvoor ik als mede
werker, adviseur of toezichthouder heb mogen werken. 
Nergens heb ik zo veel geleerd over leiderschap en profes
sionaliteit als daar.

•

De verhalen worden niet in een (organisatie)theoretische 
context geplaatst en slechts af en toe bescheiden becom
mentarieerd. Ze moeten voor zichzelf spreken.

•

De distributie van de verhalen over de hoofdstukken is 
relatief arbitrair. Soms paste een verhaal evengoed hier als 
daar. Dat komt omdat de meeste verhalen zich weinig aan
trekken van door mensen gemaakte indelingen.

•

Omdat ik het geen mooie woorden vind, heb ik niet ge 
kozen voor vakmens en vakmensschap. Onder vakman en 
vakmanschap moet daarom ook vakvrouw en vakvrouw-
schap verstaan worden, alsook vakmens en vakmenschap.
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Het vak, de schoonheid 
en het leiderschap

Op mijn werkkamer hangt een grijs tegeltje met 
blauwe versieringen en letters. Het is het enige tegel

tje dat ik in mijn lange loopbaan zelf van een spreuk heb 
mogen voorzien. Hans Janssen van DenkProducties vroeg 
me ooit een verhaal te houden op een studiedag over On -
zichtbaar leiderschap. De deelnemers kregen na afloop van 
iedere spreker een tegeltje mee met daarop een zelfbe
dachte spreuk. Op dat van mij stond:

Goedemorgen, 
ik kom hier mooie dingen maken!

Het is een uiting van een Rijnlandse werkopvatting, attitude 
zo u wil, die ik bij veel professionals en vakmensen tegen 
ben gekomen en nog steeds tegenkom; bij de Nieuwe Gene
ratie met hun startups meer dan bij de grote corporates.

Op het tegeltje stond onder de begroeting mijn naam. 
Niet alleen omdat ik de spreuk bedacht had, maar ook 
omdat ik zelf het liefst zo werk.

Kort gezegd zijn de meeste verhalen in dit boek illustra
ties van die tegeltjeswijsheid.
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De afgelopen jaren heb ik met promovendi en geïnteres
seerde collega’s onderzoek mogen doen naar schoonheid 
in organisaties: Hoe definiëren we dat? Wanneer ervaar je 
het? Hoe kunnen leidinggevenden het faciliteren?* In een 
van die onderzoeken hebben we onder meer varianten van 
de volgende stelling verkend:

Mensen realiseren hun hoogste potentieel als ze samen 
en aandachtig iets moois maken waar anderen blij van 
worden of van kunnen genieten.†

De realisering van dat potentieel gebeurt per definitie in 
een organisatie, als we een organisatie zien als een groep 
mensen die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk 
streven naar een voor hen betekenisvol doel of ideaal, in het 
willen realiseren van hun collectieve ambitie. Zo bezien is 
een organisatie de verzameling mensen die besloten heeft 
de organisatie te zijn. Mensen die de handen ineengesla
gen hebben met één zelfde beeld voor ogen, en dan gaan ze 
met elkaar aan de slag om het beste spiegelretourschip te 
maken, contactlenzen, een cultuurveranderingsprogram
ma, een opname van de tiende van Sjostakovitsj of een lek
ker biertje. Allemaal door mensen, in gezamenlijkheid ge 
maakte artefacten die niet vrij in de natuur voorkomen. 

Er wordt al een tijd niet meer zo aardig gesproken over or 
ganisaties: ze hebben maar één doel en dat is winst maken, 
ze zorgen dat mensen stress krijgen en burn outs, het zijn 
grote vervuilers die het klimaat verpesten en ze zijn in alles 
wat ze doen money-driven.

* Zie het laatste hoofdstuk: Een esthetisch perspectief op de organisatie
† ‘Mooi’ is daarbij ‘goed’(in ethische zin) plus dass Gewisse Etwas, de 

Xfactor. Alles wat mooi is, is dus ook goed, maar niet alles wat goed is, 
is ook mooi.
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Natuurlijk bestaan dergelijke organisaties, maar geluk
kig zijn er ook heel veel die niet aan die beschrijving vol
doen. Dat zijn de organisaties waarvan de medewerkers 
elke dag weer met plezier aan de gang gaan. Professionals 
die er zin in hebben om samen met anderen mooie dingen 
te maken waar de klanten iets aan hebben, die graag tech
nisch of sociaal moeilijke problemen willen oplossen, die 
mensen vooruit willen helpen met zorg of onderwijs, die 
er genoegen in scheppen om de wereld veiliger of schoner 
te maken en zo meer.

Maar verhalen over die positieve kant van organisaties 
zijn dun gezaaid. Zeker in ons land is geen nieuws goed 
nieuws. Vertellen over wat er fout is gegaan, over wat mis
lukt is of zwaar tegengevallen, is veel spannender. Boven
dien wordt het vaak saai gevonden om het te hebben over 
wat wel goed gegaan is. 

Met dit boek maak ik daarop graag een uitzondering, 
omdat het gaat over mooie en goede dingen in organisa
ties: over schoonheid, vakmanschap en betrokken leider
schap. Ik hoop dat het je als lezer aanzet om wat vaker dan 
je wellicht nu al doet, in je eigen organisatie op zoek te gaan 
naar die drie dingen waarbij het eerste – schoonheid – de 
meest inclusieve is.

Als je iets van grote schoonheid ervaart, kun je daar even 
stil van worden; ontroerd of sprakeloos, omdat de taal te 
kort schiet. Dat ervaar je niet alleen in de natuur of in de 
kunst. Het kan je ook overkomen op de werkvloer.
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