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1. Inleiding
Kunstenaars laten zich steeds vaker gelden buiten het klassieke domein van 
de kunsten, ook in de wereld van organisaties. Dat gebeurt op zeer uiteenlo-
pende manieren. Zo onderzoekt kunstenares Céline Berger (z.d.) op eigen ini-
tiatief de ‘esthetiek van managementmodellen’ en stellen activistische kunste-
naars als The Yes Men (z.d.) ongevraagd laakbare ‘corporate practices’ aan 
de kaak, door zich uit te geven (‘identity correction’) voor vertegenwoordi-
gers van bijvoorbeeld McDonalds of ExxonMobil. Steeds vaker ook nemen 
managers zelf het voortouw bij het leggen van de verbinding tussen kunst en 

Vreemd op verzoek

Kunst associëren we met originele inzichten, creativiteit en het vinden 
van nieuwe openingen. De kunstenaar, zo heet het, ziet de dingen an-
ders en ziet andere dingen. Geen wonder dus, dat steeds meer organi-
saties kunstenaars inzetten om los te komen van hun sleetse manieren 
van denken en doen. Maar hoe zet je als organisatie kunstenaars op 
zinvolle wijze voor je aan het werk? In dit artikel laten we zien dat de 
‘propositie’ van de kunstenaars organisaties in een ongemakkelijke  
positie plaatst, in de zin dat het vreemde van de kunst zowel moet 
worden gewaardeerd als verafschuwd. Gewaardeerd omdat we het 
herkennen als bron van noodzakelijke vernieuwing; verafschuwd  
omdat het in de aard van organisaties zit – dol op structuur, uniformi-
teit en voorspelbaarheid – om het afwijkende te wantrouwen. Het is 
vaak met de beste bedoelingen dat organisaties het nieuwe en onbe-
kende vertrouwd maken, door haar in te passen in de bestaande ma-
nagementpraktijk. Maar hoe meer organisaties en kunstenaars naar  
elkaar toetrekken, zo zullen we betogen, des te groter het risico dat het 
vreemde van de kunst als ‘business as usual’ zal gaan aanvoelen en we 
in zekere zin dus terug bij af zijn. Om die reden wagen we ons in het 
laatste deel van dit artikel aan een ander perspectief op de meerwaar-
de van kunstenaars voor organisaties. Handelend vanuit deze benade-
ringswijze, dagen we onszelf uit om het verschil dat de kunstenaar 
maakt niet ongedaan te maken, maar het ongemak dat het vreemde  
altijd met zich meebrengt te laten bestaan en te koesteren.
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organisatie (Barry, 2008). Door middel van zogeheten artistieke interventies 
hopen deze managers voor elkaar te krijgen wat hen op eigen kracht niet 
lukt: kritische reflectie op de ‘business as usual’, een fris perspectief op een 
muurvast vraagstuk of meer aandacht binnen de organisatie voor het belang 
van creativiteit en innovatie. Kunst, zo is het idee, kan dingen in beweging 
brengen.

Tegen de achtergrond van een groeiende interesse om iets te doen met ‘peo-
ple, products or practices from the world of the arts’ (Berthoin Antal, 2012, 
p. 45) maken we in dit artikel een tussenbalans op. Welke verwachtingen 
hebben organisaties ten aanzien van kunst? Hoe zet je kunst voor je aan het 
werk? En, de hoofdvraag van dit artikel: hoe zorg je ervoor dat de meerwaar-
de van kunst niet onbedoeld wordt weggeorganiseerd?

2.  Kunst in de toolbox versus een ontmoeting met een  
vreemdeling

Volgens hoogleraar innovatiemanagement Giovanni Schiuma hebben traditi-
onele, door de machinemetafoor aangejaagde beelden van organisaties ervoor 
gezorgd dat bedrijven kunst (in het gunstige geval) als ‘nice to have’ beschou-
wen, als een aardigheidje zonder relatie tot kernactiviteiten. Dat is zonde, zo 
stelt Schiuma, want de waarde van kunst voor het bedrijfsleven beperkt zich 
niet tot artistiekerige promotieactiviteiten of goodwill, verkregen door het 
sponsoren van culturele evenementen. Kunst moet ruimer, krachtiger, worden 
opgevat en wel ‘as a means by which management can enhance organisatio-
nal value-creation capacity and boost business performance’ (2011, p. 1). 

Voor Schiuma vormen de kunsten een noodzakelijke aanvulling op de be-
staande managementtoolkit. Zijn redenering: met hun traditionele gereed-
schapskist hebben managers organisaties heel behoorlijk onder controle  
weten te krijgen, maar aan belangrijke onderdelen en processen van onze  
organisaties kan nog steeds niet worden gesleuteld. Kunst stelt managers in 
staat organisaties nog beter te laten functioneren. In Schiuma’s (2011, p. 2) 
eigen woorden: ‘The managerial deployment of the arts allows managers to 
affect the organisational aesthetic dimensions. Through the arts it is possible 
to foster aesthetic experiences and manipulate the aesthetic properties of an 
organisation’s infrastructure. This enables management to handle emotional 
and energetic mechanisms in organisations.’ Het perspectief van Schiuma is 
uitgesproken ‘managerial’: het draait bij hem om de ‘instrumental and functi-
onal use of the arts’. Meer grip op de organisatie is daarbij het doel, kunst 
het middel (Schiuma, 2011, p. 35).

Volgens bijvoorbeeld Pierre Guillet de Monthoux (2004) zoekt Schiuma de 
potentie van kunst voor organisaties echter in de verkeerde hoek. Guillet de 
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Monthoux, die zeker een rol voor de kunsten ziet weggelegd in het verbete-
ren van organisaties, ziet geen heil in kunst die zich slaafs toelegt op het die-
nen van de bestaande managementagenda. In zijn ogen is het een misvatting 
dat je de kunsten zou kunnen instrumentaliseren voor economische doelein-
den, zonder waardeverlies. Kunst, stelt Guillet de Monthoux, moet je niet 
verwarren met een kunstje: ‘Aesthetic energy is generated only by inner  
conflict, and that process of creation cannot be administratively controlled  
by some artist booked as designer. Art cannot schwung on demand’ (2004,  
p. 34). 

Berthoin Antal (2012) is het daarmee eens. Kunst, zo stelt zij, moet je niet 
vragen zich ten dienste van business as usual te stellen, je moet haar juist uit-
nodigen daarvan af te wijken. In de ogen van Berthoin Antal zijn het de ver-
schillen tussen de kunstwereld en het domein van de organisaties die in goede 
artistieke interventies worden verzilverd: ‘When artists enter organizations 
with their “foreign” cultural norms, practices and codes, they are expected  
to disturb the “local” cultural codes and practices.’ De vreemde ogen van de 
kunstenaar dwingen de leden van de organisatie te reflecteren op de eigen 
cultuur en actief op zoek te gaan naar de ruimte voor vernieuwing en veran-
dering (Berthoin Antal, 2012, p. 46).

Barry en Meisiek hebben een vergelijkbare opvatting over wat de kunst ver-
mag in organisaties. De meerwaarde van wat zij ‘workart’ noemen – ‘art as it 
occurs in the workplace’ – wordt geleverd door het vermogen van kunst om 
te wijzen op dat wat is en openingen te creëren voor dat wat zou kunnen zijn. 
Als geen ander zouden kunstenaars in staat zijn perspectieven te openen die 
anders gesloten blijven: ‘We see artists bringing interpretative schemata to the 
organization that are decidedly different from corporate ways of perceiving 
and doing’ (Barry & Meisiek, 2010, p. 1507, 1514).

Organisatieadviseur Jan Smit omschrijft de winst van werken met kunste-
naars als volgt: ‘Kunstenaars zijn nog niet ingepakt door het bedrijfskundige 
denken. Ze bieden een totaal ander perspectief op organiseren en tonen orga-
nisaties hoe ze los kunnen komen van bestaande paradigma’s’ (in Hartgers, 
2013, p. 53). Kunstenaars zijn daarmee de ideale betrokken buitenstaanders. 
Zij leveren meerwaarde voor organisaties, door ‘te verbazen, te verwonderen 
en te veranderen’, aldus Robert Tordoir van intermediair Art Parner (in Hart-
gers, 2013, p. 60). 

Kunst is in de ogen van deze betrokkenen dus wel degelijk bruikbaar voor  
organisaties, maar alleen indirect, als het via de band wordt gespeeld. Kunst 
biedt geen heldere, snelle oplossingen maar wordt beschouwd en gewaar-
deerd als een mogelijkheid om het vanzelfsprekende ter discussie te stellen; 
als een uitnodiging om te reflecteren en de aandacht opnieuw of op iets an-
ders te richten of als de plek die we opzoeken, om van daaruit het onbekende 
te verkennen.
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Verrassend misschien, maar het zijn niet alleen de kunstenaars, de weten-
schappers of de intermediairs die in betrekkelijk vage termen spreken over 
het nut van kunst. In weerwil van het stereotiepe beeld dat managers alleen 
geïnteresseerd zouden zijn in harde ‘deliverables’, ontdekten Berthoin Antal 
en Strauß (2013, p. 11) dat managers als opdrachtgevers zelden met nauw 
omschreven interventiedoelstellingen werken. Managers blijken vooral geïn-
trigeerd door het idee dat een kunstenaar organisaties, en dus ook hun orga-
nisatie, kan betreden als ware het een ver en onbekend land. De kunstenaar 
merkt op waar de organisatie zelf blind voor geworden kan zijn: dat mede-
werkers hun eigen taal hebben ontwikkeld en niet meer stilstaan bij de ma-
nier waarop ze vraagstukken in de loop der tijd zijn gaan benaderen. Mana-
gers hopen vooral te kunnen profiteren van het frisse artistieke perspectief  
en de ongebruikelijke manier waarop kunstenaars alledaagse organisatie- 
realiteiten benaderen. 

Barry en Meisiek (2010, p. 1515) trekken vrijwel dezelfde conclusie: ‘We 
have found that managerial intent in these projects often goes unstated. 
When pushed, however, managers tend to talk about heightened creativity, 
innovativeness, flexibility, and the like. Less frequently stated reasons are to 
make the daily organizational work more intrinsically motivating and enhan-
ce the organization’s social worth. Perhaps this lack of clarity is a form of 
complicity, for art to “work” its results cannot be pinned down in advance, 
and thus when managers engage artists, it may be enough to know that they 
– both artist and manager – are after “more than” and that knowing more 
than that will interfere with getting there.’

We zien dus een breed gedeelde welwillendheid om kunst met open vizier tege-
moet te treden en het bijzondere karakter van de ‘propositie’ van kunstenaars 
positief te waarderen. Maar vroeger of later dringt ook hier zich de (banale) 
vraag op: hoe maken we de ingreep van de kunstenaar productief voor de or-
ganisatie? Of, anders geformuleerd: hoe zorgen we ervoor dat de interventie als 
waardevol wordt ervaren? Dat is een ingewikkelde vraag. Kern van het feno-
meen artistieke interventie is dat de kunstenaar nooit volgens een vooropgezet 
plan of aan de hand van een beproefde methode werkt. Zo ‘garandeert’ het in-
termediair Art Partner (z.d.), dat bemiddelt tussen organisaties en kunstenaars, 
dat je nooit precies weet wat je krijgt. Werken met kunstenaars betekent boven 
alles dat dingen ‘anders’ zullen gaan: met een ander perspectief, een andere 
aanpak of een andere interventie. Het belangrijkste kenmerk van artistieke in-
terventies lijkt te zijn dat zo sterk van elkaar verschillen (voor een uitgebreid 
overzicht zie o.a. Berthoin Antal & Strauß, 2013). Dat maakt dat de vraag 
naar de effectiviteit van artistieke interventies dan ook geen kwestie kan zijn 
van het optimaliseren van de interventie zelf, zodat deze een volgende keer nog 
doelgerichter of nog efficiënter kan worden ingezet; een zinvollere vraag lijkt  
te zijn: als organisaties kunst vragen om tegenover het gewone of bekende van 
de business as usual iets ‘anders’ te plaatsen, hoe kan het verschil dat de kunst 
(letterlijk) maakt dan het beste worden verzilverd?
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In het vervolg van dit artikel bespreken we twee strategieën om kunst te laten 
werken in en voor organisaties. De eerste strategie, die we de inlijvingsstrate-
gie zullen noemen, komt erop neer dat het vreemde, het onbekende van de 
kunst vertrouwd wordt gemaakt in een proces van aan  en inpassen (respec-
tievelijk door kunstenaar en organisatie). We zullen betogen dat juist in de 
(vaak goedbedoelde) pogingen om kunst een plek te geven in het bestaande 
organisatiediscours, de gezochte meerwaarde van kunst lijkt te verdampen. 
Om die reden zoeken we in de tweede strategie naar mogelijkheden om, bijna 
tegen de natuur van organisaties in, ruimte voor het vreemde te maken en te 
behouden.

3. Eerste strategie: van omarming tot inlijving
Een geslaagde artistieke interventie in een organisatie, zo stelt Berthoin An- 
tal, vraagt altijd om maatwerk. Dat begint wat haar betreft al bij de eerste 
kennismaking tussen organisatie en kunstenaar. Zij concludeert dat het vin-
den van de juiste match tussen kunstenaar en organisatie moet worden be-
schouwd als ‘possibly the most important factor influencing the quality of  
the results and level of general satisfaction of the parties at the end of the 
process’ (2012, p. 54).

Dit proces van matching begint met de realisatie dat niet iedere kunstenaar 
geschikt is om voor, in en met organisaties te werken. Volgens Berthoin Antal 
(2012, p. 56) is voor een succesvolle artistieke interventie in een organisatie 
meer nodig dan adequaat kunstenaarschap. Uit haar onderzoek naar geslaag-
de en mislukte projecten komt naar voren dat de kunstenaar oprechte interes-
se moet tonen in open samenwerking met de medewerkers, dat hij goed moet 
kunnen communiceren, flexibel dient te zijn (d.w.z. niet rigide vasthoudt aan 
een vooropgezet plan), informeel leiderschap kan tonen en het charisma heeft 
om betrokkenen te leren omgaan met de onzekerheid en de angsten die een 
artistieke interventie altijd met zich meebrengt. 

Heinsius en Lehikonen (2013, p. 15) zijn het daarmee eens. In hun ogen heb-
ben kunstenaars vernieuwingsgerichte organisaties veel te bieden, maar kan 
de belofte alleen worden ingelost als zij worden voorbereid op en opgeleid 
voor hun nieuwe werkomgeving. Vondracek (2013, p. 19) bouwt voort op 
dat idee en meent dat rond de ‘artistieke kern’ aanvullende kwaliteiten moe-
ten worden ontwikkeld. De auteur verwijst in dit verband naar kwaliteiten 
van de kunstenaar als mens (empathie, respect voor ‘business people’), functi-
onele kwaliteiten (zoals communicatie- en onderzoeksvaardigheden), ‘facilita-
tor skills’ en ondernemersvaardigheden. Lehikonen (2013) breidt het lijstje 
verder uit: een kunstenaar die in organisaties aan de slag wil, moet sociaal 
handig zijn (heeft people skills en weet groepsdynamica te benutten) en is pe-
dagogisch goed onderlegd (snapt hoe organisaties leren, is in staat te evalue-
ren en feedback te geven). Om een artistieke interventie te laten slagen, moet 
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een kunstenaar verder beschikken over ‘project management skills’ en dient 
hij sterk ontwikkelde marketingcompetenties te hebben. Dat laatste houdt in 
dat de kunstenaar weet wat klanten willen, kan onderhandelen en snapt hoe 
je komt tot een ‘commodification of artistic ideas and knowhow into mar-
ketable service products’ (2013, p. 50-61).

Samenvattend: in de ogen van deze auteurs is alleen een trackrecord van suc-
cesvol kunstenaarschap geen garantie voor een geslaagde interventie. De kun-
stenaar zal zich aan de nieuwe werkomgeving moeten aanpassen; hij moet 
begrijpen hoe dingen werken in organisaties en zich business skills verwer-
ven.

Zonder iets af te willen doen aan de noodzaak van de ontwikkelbereidheid 
van de kunstenaar, vragen Berthoin Antal (2012, p. 55) en Berthoin Antal en 
Strauß (2014a, p. 115, 2014b) ook aandacht voor de andere kant van het 
verhaal: de verantwoordelijkheid van de organisatie/opdrachtgever. In hun 
ogen moet een artistieke interventie boven alles worden begrepen als een leer-
ervaring. De kunstenaar creëert met zijn interventie ruimte voor reflectie op 
bestaande praktijken en voor het verkennen van alternatieven. Berthoin Antal 
en Strauß benadrukken dat het aan de organisatie is om die opening te benut-
ten. Het is een kans die veel organisaties niet goed oppakken, zo concluderen 
de auteurs. Desgevraagd blijken medewerkers geregeld moeite te hebben de 
artistieke interventies terug te halen, waarbij zij zelf betrokken waren. Ver-
schillende factoren zouden daarin een rol spelen, maar respondenten in het 
onderzoek naar de langetermijneffecten van artistieke interventies gaven vaak 
aan dat er na afloop van het project onvoldoende werd geïnvesteerd in het 
‘opschalen’ van de persoonlijke ervaringen naar het gewenste niveau van de 
organisatie als geheel. Managers zouden nauwelijks hun steun hebben ver-
leend aan de collectieve leerervaring (‘shared sense-making’) of tijd hebben 
vrijgemaakt voor een follow-up (Berthoin Antal & Strauß, 2014b, p. 3-4).

Om het maximale uit het door een kunstenaar geleide project te halen, zou-
den organisaties dan ook van meet af aan moeten investeren in wat de au-
teurs ‘ontvankelijkheid voor’ en ‘verankering van’ de interventie noemen. Ver-
ankering van het project in de organisatie ziet Bertoin Antal als een proces 
waarin kunstenaar en organisatie zich voortdurend aan elkaar aanpassen 
(2012, p. 55). Zoals gezegd, vergewist de kunstenaar zich van de eisen van de 
nieuwe werkomgeving, stelt zich daarop in en ontwikkelt aanvullende kwali-
teiten. De organisatie, op haar beurt, dient zich een goede gastheer te tonen 
door de kunst(enaar) te behandelen zoals ze ieder ander initiatief zou behan-
delen om het tot een goed eind te brengen. Zo moeten er duidelijke financiële 
afspraken worden gemaakt, om vervelende misverstanden te voorkomen. 
Daarnaast dient het project duidelijk te worden ‘belegd’ in de organisatie, om 
‘ownership’ en ‘commitment’ te garanderen. Om de verantwoordelijkheden 
scherp en het budget gegarandeerd te krijgen, is het raadzaam het werk van 
de kunstenaar onder te brengen in een lopend programma. Aansluiten bij de 
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strategische agenda van de organisatie is daarbij ideaal, omdat het dan bij-
draagt aan het langetermijnperspectief en dus aan de ervaren relevantie van 
de interventie. Uiteraard dient communicatie naar alle stakeholders voldoen-
de aandacht te krijgen, om ervoor te zorgen dat het project blijft leven en de 
opbrengsten van de interventie kunnen worden meegenomen in de staande 
organisatie (zie Berthoin Antal, 2012).

Bovenop de noodzaak om de artistieke interventie goed in te regelen in het 
harde organisatiesysteem, stellen Berthoin Antal en Strauß dat het van groot 
belang is dat de kunst(enaar) op alle niveaus met de juiste, ontvankelijke hou-
ding tegemoet wordt getreden. Het topmanagement moet vanuit haar eigen 
rol en verantwoordelijkheid de artistieke interventie zichtbaar steunen en 
doen wat nodig is om de dialoog te faciliteren die middels de interventie 
wordt opgestart. Managers, wetende dat de waarde van het traject onduide-
lijk is, moeten moed tonen en achter de interventie gaan staan. Medewerkers, 
ten slotte, moeten zich openstellen voor wat de kunstenaar bespreekbaar wil 
maken en dienen bereid te zijn hun persoonlijke ervaringen tijdens de inter-
ventie met elkaar te delen (Berthoin Antal, 2012, p. 55-57; Bertoin Antal & 
Strauß, 2013). Kort en goed: vanuit welbegrepen eigenbelang dient de organi-
satie/opdrachtgever zich een goede gastheer tonen. 

Wat nu te maken van de voorgaande, tamelijke uitvoerige reeks van aanwij-
zingen om kunst werkzaam te laten zijn in organisaties? Het voorstel om  
effectiviteit op te vatten als de uitkomst van een proces van aanpassen (door 
de kunstenaar) en inpassen (van de organisatie) heeft boven alles iets ver-
trouwds. Die vertrouwdheid, zo stellen we hier, kan niet los worden gezien 
van het frame dat we tot nu toe bijna terloops hebben geaccepteerd, namelijk 
dat van de ‘artistieke interventie in organisaties’. Dit frame bepaalt – zoals 
alle frames dat doen – wat we kunnen zien, hoe we dat moeten duiden en hoe 
we te werk zouden moeten gaan. Door te spreken over artistieke interventies 
in organisaties, committeren we onszelf aan een zeer specifieke logica, waarin 
zowel de verhoudingen tussen kunst en organisatie, als de gewenste eindtoe-
stand glashelder zijn. Het frame van de artistieke interventie is het frame 
waarbinnen de organisatie/opdrachtgever verschijnt als initiator en als de 
constante; als dat wat zal blijven. De organisatie is het centrum en het doel. 
Kunst speelt daarentegen nadrukkelijk een dienende rol. Zij komt van buiten, 
is het tijdelijke en dient als middel.

Het frame van de artistieke interventie in organisaties nodigt ons uit c.q. 
dwingt ons om kunst toe te voegen aan de lange lijst van middelen waarmee 
we kunnen ingrijpen in het normale functioneren van organisaties. Wanneer 
het in een organisatie anders of beter moet, gaan we op zoek naar manieren of 
middelen om die verandering te realiseren. Uit alle interventiemogelijkheden en  
methoden (zoals een training, een tweedaagse, een traject met een manage-
mentgoeroe, een goed gesprek of een nieuw systeem) kan kunst als winnaar uit 
de bus komen. De consequentie van de doel-middelrationaliteit waarbinnen 
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deze keuze wordt gemaakt, is dat het zowel het lot als de ambitie van de kunst 
is om zelf te verdwijnen. Bij artistieke interventies wordt vaak benadrukt dat 
het niet het doel van het traject is om tot als zodanig herkenbare kunst te ko-
men. Een tastbaar of zichtbaar kunstwerk als uitkomst van een interventie 
blijkt eerder uitzondering dan regel en áls het project al uitmondt in een kunst-
werk, dan moet deze vooral worden begrepen als een herinnering aan en een 
verwijzing naar het proces dat de organisatie heeft doorlopen. 

Kenmerkend voor een geslaagde artistieke interventie is dus dat succes  
zich anders zich uitdrukt dan in goede kunst. Net zoals een training of een 
tweedaagse een succes wordt genoemd als we er in ons dagelijks werk iets 
mee kunnen, is een artistieke interventie gelukt wanneer het werk van de 
kunstenaar ‘oplost’ in de organisatie. Een kunstenares die in een wit advoca-
tenkantoor ontmoetingen met ‘de ander’ organiseert, heeft goed werk gele-
verd wanneer die contacten leiden tot een minder verkrampte omgang met 
vraagstukken rond culturele diversiteit. Alle betrokkenen mogen tevreden 
zijn, wanneer het managementteam er, onder begeleiding van een actrice, in 
geslaagd is een eigen stem en vorm te vinden bij het vertalen van de missie 
van de organisatie naar kansen voor de eigen afdeling. En de toneelschrijver 
kan samen met zijn opdrachtgever terugblikken op een geslaagd project  
wanneer de ‘theatralisering’ van de salespraktijk ertoe heeft geleid dat het 
verkoopteam gesprekken met potentiële klanten minder technisch opvat en 
meer aandacht besteedt aan contact, relaties en esthetische ervaringen (Art-
Partner, z.d.; Darsø, 2004). Succesvol zijn interventies waarbij het artistieke  
is verwerkt in, door en tot een nieuwe business as usual.

Binnen het frame van de artistieke interventie is het de betrokkenen er dus 
weinig aan gelegen om de kunst overeind en zichtbaar te houden. De artistie-
ke interventie in de eerste plaats een interventie en pas daarna een bijzondere 
soort: die van het artistieke. Dat het artistieke zelf niet overeind blijft in de 
organisatie, lijkt ook de kunstenaars zelf niet deren. Zij worden weliswaar 
benaderd vanwege hun autonome kunstpraktijk, maar het werk in organisa-
ties rekenen zij in de regel niet tot hun artistieke praktijk. Dat wil zeggen: de 
kunstenaars putten voor de opdracht wel uit hun artistieke identiteit en re-
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Gemeente Almere
Bij de gemeente Almere staat congruentie hoog op de agenda. Zijn we wat we zeggen wat we zijn? En doen we 
ook echt wat we zeggen te doen? Volgens gemeentesecretaris Anja Grootoonk is het dan noodzakelijk dat je het 
buitenstaandersperspectief naar binnen haalt. De gemeente vroeg verschillende kunstenaars mee te lopen in de 
organisatie en hun observaties te delen. Deze artistieke impressies hadden forse impact. Grootoonk: ‘Kunstenaars 
zijn voor mij stemmen uit een andere wereld. Er gebeurt iets anders, dan wanneer je met consultants werkt. De 
kunstenaar blijft heel dicht bij zichzelf en wat hij ziet. Soms zijn het mooie eyeopeners, soms schrik je je rot. Een 
visuele weergave van een vergadering die pijnlijk duidelijk maakte hoezeer een van onze mensen de verbinding 
mist met de rest van het team. Een tekening die benadrukt dat we nauwelijks contact met de ander maken, dat 
we onszelf terugtrekken in onze “bubbles” en achter onze iPads. Er was niemand die protesteerde of ontkende. 
Zo’n beeld werkt echt heel sterk.’
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pertoire, maar beschouwen het werk in de organisatie niet als kunst. Of,  
zoals Van Winkel, Gielen en Zwaan het formuleren: ‘Veel kunstenaars ont-
plooien een waaier aan artistieke activiteiten, maar houden daarbij wel het 
onderscheid tussen autonoom en toegepast werk steeds overeind’ (Winkel, 
Gielen & Zwaan 2012, p. 52).

Een toneelschrijver/regisseur die methoden en technieken uit de theaterwereld 
inzet om medewerkers van organisaties met elkaar in gesprek in brengen,  
bevestigt dat hij voor dit type werk andere criteria aanlegt dan voor kunstzin-
nig toneel (persoonlijke mededeling, 20 januari 2015). Zo kunnen dialogen 
en scènes die de artistieke toets der kritiek nooit zouden doorstaan (want  
‘lelijk’), wel behouden blijven binnen de context van een artistieke interven-
tie. Immers, als de lelijke dialoog zorgt voor herkenning bij de ‘spelers’, is hij 
functioneel. Wanneer diezelfde theatermaker benadrukt dat hij niet alleen 
kunstenaar is, maar als persoon een inschatting maakt van wat ervoor nodig 
is om de opdrachtgever verder te helpen, wordt duidelijk hoe aantrekkelijk 
het is om de effectiviteitsvraag binnen het frame van de artistieke interventie 
te beantwoorden. Door niet te veel waarde te hechten aan de vraag wat de 
artistieke interventie nu precies artistiek maakt of zelfs ruiterlijk toe te geven 
dat er binnen artistieke interventies geen kunst wordt gemaakt, kunnen we 
terugvallen op de vertrouwde logica van het business discours en kunnen  
we het kunstvertoog laten voor wat het is. 

De vraag is of organisaties zichzelf daarmee niet tekort doen. Op het eerste 
gezicht is er niets mis met een situatie waarin de organisatie zich geholpen 
vindt en de kunstenaar blij is dat hij de organisatie verder heeft kunnen hel-
pen (en zich betaald weet). Maar toch: is het frame van de artistieke interven-
tie wel het beste frame voor organisaties om het meeste uit kunst te halen? 
Het is immers, zoals gezegd, precies dit frame dat ervoor zorgt dat het artis-
tieke binnen het dominante organisatievertoog wordt geduid en verwerkt.  
En zijn we daarmee in zekere zin niet terug bij af? Is het niet onverstandig dat  
– wanneer organisaties uitwijken naar de kunst, omdat kunstenaars nog niet 
zouden zijn ‘ingepakt’ door het bedrijfskundig denken – we diezelfde kunste-
naars vervolgens aanmoedigen allerhande business skills te ontwikkelen? 
Snijden organisaties zichzelf niet in de vingers, als zij het door de kunstenaar 
geleide project stevig verankeren in en daarmee afhankelijk maken van de or-
ganisatiepraktijken die managers nu juist ter discussie willen stellen? In hoe-
verre mogen organisaties nog hopen op vreemde ogen, als we een voorselectie 
maken van kunstenaars die passen bij het probleem? En wat is nog de meer-
waarde van het werken met kunstenaars, bijvoorbeeld ten opzichte van crea-
tieve management consultants, als ‘de kunst’ niet leidend mag zijn in de artis-
tieke interventie? Kortom, halen we met onze goedbedoelde pogingen om  
het artistieke goed behap- en verteerbaar te maken voor organisaties, kunst 
niet ongewild uit haar kracht? Met die vragen in het achterhoofd wagen we 
ons in het laatste deel van dit artikel aan een voorzichtige verkenning van een 
alternatieve insteek om kunst werkzaam te maken voor organisaties. 
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4.  Tweede strategie: wees aardig voor vreemdelingen, maar 
houdt ze op afstand

In Het streven: kan hedendaagse kunst de wereld verbeteren? vraagt kunst- 
criticus Hans Den Hartog Jager (2014) zich hardop af of hedendaagse kunst 
de wereld kan verbeteren. De complexiteit van die vraag voert de auteur te-
rug tot (het ideaal van) de romantische kunstenaar. Aan het einde van de 
achttiende eeuw, zo stelt Den Hartog Jager, concludeerden steeds meer wes-
terse schrijvers, denkers en kunstenaars dat met de intellectuele en technolo-
gische vernieuwingen van de twee eeuwen daarvoor te veel nadruk was  
komen te liggen op de rede. Als tegenreactie ontstond rond 1780 in de kunst 
‘meer plaats voor emotie, voor het onbeheersbare en, daaruit bijna automa-
tisch voortvloeiend, het individu’ (2014, p. 74). Dit moment markeert de  
geboorte van een tot dan toe onbekende type kunstenaar: de romanticus voor 
wie persoonlijke vrijheid, zowel in vorm als in inhoud, het ultieme streven 
zou worden.

Met de verwezenlijking van het romantische kunstideaal is volgens Den  
Hartog Jager een ‘muur’ opgetrokken, die zich tot op de dag van vandaag 
heeft weten te handhaven: de muur die de kunstwereld scheidt van de maat-
schappij. Voor de kunstenaar betekent de muur autonomie; aan wat hij artis-
tiek wil uitdrukken en aan de manier waarop hij dat doet worden door de 
maatschappij nauwelijks grenzen gesteld. Voor die vrijheid betaalt de kunste-
naar wel een prijs, namelijk dat maatschappelijke impact van de kunst geen 
vanzelfsprekendheid is. De muur geeft en neemt, en de geëngageerde kunste-
naar ofwel de kunstenaar die de samenleving wil verbeteren laveert tussen 
twee extremen: zijn kunstenaarschap inruilen voor sociaal of politiek activis-
me – en het dus zonder de verworvenheden van de kunstwereld moeten  
stellen – of berusten in het niet denkbeeldige risico dat zijn werk zal worden 
kaltgestellt als ‘toch maar kunst’.

De interessantste geëngageerde kunstenaars van onze tijd, zo betoogt Den 
Hartog Jager, zijn kunstenaars die een stempel weten te drukken op het 
grensverkeer rond de muur. Deze kunstenaars accepteren de scheiding tussen 
kunst en maatschappij, maar onder actief protest. Zij ondergraven de muur, 
zonder hem te willen neerhalen.

Hoewel Het streven primair is geschreven vanuit het perspectief van de kun-
stenaar die er maatschappelijk toe wil doen, laat Den Hartog Jager ook zien 
hoe de maatschappij op intelligente wijze en vanuit welbegrepen eigenbelang 
kunst tegemoet zou moeten treden: ‘Sinds het midden van de negentiende 
eeuw is kunst de door de samenleving goedgekeurde vrijplaats, de “plaats” 
waar mensen die daar geschikt voor zijn (kunstenaars) emotionele, morele en 
maatschappelijke vernieuwingen opzoeken’ (2014, p. 45). Hoewel deze vrij-
plaats in eerste instantie was ontstaan uit de hang van kunstenaars naar vrij-
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heid, zag de maatschappij al snel in dat zij daar zelf ook baat bij had: ‘Juist 
een kunst die steeds nieuwe grenzen opzocht paste heel goed bij het verlangen 
naar groei en ontwikkeling en bood het publiek nieuw vermaak, nieuwe idee-
en, nieuwe prikkels’ (2014, p. 46). Een slimme samenleving snapt dus dat wat 
zich aan de andere zijde van de muur voltrekt, primair moet worden getoetst 
aan de kunstwetten en niet mag worden belast met de regels van de gewone 
maatschappij. Kunstenaars moeten ‘méér mogen dan “gewone” mensen’.  
Iedereen profiteert, wanneer kunstenaars slechts gehoorzamen aan de kunst-
wetten: ‘Die wetten houden de kunstwereld scherp, terwijl de maatschappij 
ook wel beseft dat als zij die regels zelf zou bepalen, zou opleggen, het ver-
kennende effect teniet zou worden gedaan’ (Den Hartog Jager, 2014, p. 46; 
cursivering JvU). Een samenleving die zich wil laten voeden en prikkelen,  
realiseert zich niet alleen dat zij de kunsten niet te dicht naar zich toe mag 
trekken, maar weet ook dat zij de reflex moet weerstaan om het ingewikkel-
de, het vreemde en het onwelgevallige dat aan de andere kant van de muur 
wordt geproduceerd, af te doen als louter kunst.

Vervang ‘samenleving’ door ‘organisatie’ en de hoofdopgave voor organisaties 
die meer uit de samenwerking met kunstenaars willen halen dan ‘gevaarloze 
toepassingskunst’ (Den Hartog Jager, 2014, p. 177) wordt snel duidelijk. Een 
uitdaging die in de praktijk ook echt wordt gevoeld, zo schrijven de auteurs 
van Social design for wicked problems (SDFWP, z.d.). Zij constateren dat wan-
neer een kunstenaar meer doet dan de ‘boel lekker opschudden’ of ‘de sfeer  
verbeteren’, organisaties de neiging vertonen om het artistieke te willen beheer-
sen (wat we in dit artikel het inlijvingsproces hebben genoemd) of, als dat niet 
lukt, haar op veilige afstand te plaatsen. ‘Als een interventie een ontregelend  
effect heeft, dan kan het gebeuren dat hij ergernis opwekt of als sabotage 
wordt gezien. De gevaarlijkste reactie is: “O, het is kunst.” Dit is in feite een  
immuunreactie: de ontregeling wordt door de betrokkenen geïsoleerd van nor-
male gang van zaken, om te voorkomen dat de werkelijkheid te veel bevraagd 
moet worden (laat staan getransformeerd)’, aldus SDFWP (z.d., p. 5).

De wijze waarop organisaties op kunst reageren, lijkt daarmee niet wezenlijk te 
verschillen van de manier waarop organisaties in het algemeen omgaan met het 
vreemde. Organisaties zijn ‘hygiënemachines’ (Bos & Kaulingfreks, 2001), 
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KPMG
Op verzoek van KPMG ontwikkelden theatermakers het programma Into the light. Door te werken met methoden 
en technieken uit de toneelwereld worden adviseurs van KPMG uitgedaagd hun eigen verhaal te leren vertellen en 
zo hun impact te vergroten. Doel van Into the light is om het artistieke vuur binnen de organisatie op te stoken en 
kwaliteiten van medewerkers te ‘ontkurken’, waar traditioneel weinig appel op wordt gedaan. Edo Lingreen Roos, 
head of innovation bij KPMG: ‘Een goed verhaal kunnen vertellen is natuurlijk heel veel techniek. Hoe sta je op het 
podium, sta je in de spotlights of net erbuiten? Beweeg je veel of weinig en wanneer laat je stiltes vallen? (...) 
Maar het begint bij authenticiteit. Je moet eerst weten wie je zelf bent en wat jouw verhaal is. In het licht gaan 
staan, de aandacht op jezelf durven te vestigen. Dat is echt nieuw voor ons. En het is “life changing”. De mensen 
die hieraan meedoen zijn echt positief veranderd.’
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bang voor besmetting, die het nieuwe willen terugvoeren op het vertrouwde, 
door terug te vallen op clichés (Peters, 2014) en er in de praktijk in alles op ge-
richt te zijn het afwijkende in het gareel te brengen en te houden (Moor, 2012). 
Het is juist deze lage tolerantie van organisaties voor het buitengewone, die een 
goede omgang met de kunst zowel moeilijk als zinvol maakt. De grote uitda-
ging voor organisaties lijkt te zijn: durven wij kunst dicht naar ons toe te halen 
en gehoor te geven aan het appel dat de kunst doet? En vooral: durven we dat 
ook nog te doen als het echt spannend wordt?

Het mooie aan de combinatie-kunst/organisatie is dat deze zicht biedt op  
een van de minst waarschijnlijke huwelijken. In het land van de organisaties 
wordt werk als ‘goed’ aangemerkt als het past binnen de plannen en als vol-
strekt duidelijk is wat het werk inhoudt en welk doel het dient. Werk wordt 
gewaardeerd als het naadloos aansluit op en consistent is met ander werk, 
als het samenhangend is en als we onmiddellijk weten wat we ermee moe-
ten en kunnen. Hoe anders is dat in de kunstwereld? Een kunstwerk dat 
voldoet aan de criteria van goed organisatiewerk wordt resoluut terzijde ge-
schoven en bestempeld als oninteressante, slechte kunst; uitleggerig, plat en 
gemakkelijk. 

Misschien zit de toegevoegde waarde van kunst voor organisaties in het benut-
ten van precies dit verschil. Wat als we in organisaties – mogelijk zelfs tegen de 
zin van de kunstenaar in – het werk van de kunstenaar primair benaderen als 
kunstwerk? Als werk waarvoor we onszelf openstellen, zoals we dat ook voor 
andere kunst doen? Dat zou betekenen dat het werk van de kunstenaar niet vei-
lig wordt ondergebracht in het organisatiediscours, maar dat in en door de or-
ganisatie juist voorrang wordt verleend aan het kunstvertoog. Door het kunst-
vertoog leidend te maken, kan een organisatie ontsnappen aan haar instinctieve 
reactie op het vreemde (inlijven of afstoten) en ruimte te maken voor wat de 
kunst(enaar) te zeggen of te vragen heeft. Organisaties die welwillend de vaak 
onvoorspelbare, tastende kunstlogica volgen, gaan met de kunst(enaars) op zoek 
naar wat het dominante organisatievertoog voor zich houdt. 
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VU Medisch Centrum
Het Medisch Centum van de Vrije Universiteit (VUmc) wil een plek zijn waar empathie en kwetsbaarheid een be-
langrijke rol mogen spelen, waar vooroordelen worden vertaald naar nieuwsgierigheid en waar onzekerheid kan 
worden omgezet naar een vraag om hulp en advies. Dat is allemaal geen vanzelfsprekendheid in de praktijk,  
merkte Gerda Croiset toen zij opleidingsdirecteur werd aan de VUmc School of Medical Sciences. Zo bleken diversi-
teit en multiculturaliteit gevoelige, moeilijk benaderbare thema’s. Zij hoopte dat kunst nieuwe openingen zou  
kunnen creëren. Croiset: ‘Kunstenaars voelen vaak feilloos aan wat eraan schort en kunnen beter voorspellen wat 
er gaat gebeuren, dan mensen die vooral cognitief bezig zijn.’ In opdracht van Croiset ging kunstenares Lina Issa 
op zoek naar het onderbuikgevoel van VUmc en organiseerde dialogen rond vragen als: wat is de norm hier? Wie 
is de ander? Wanneer ben je het meest kwetsbaar? En wanneer heb je een tolk nodig? Issa liet medewerkers de 
antwoorden van collega’s - dus de ander - voorlezen. ‘Je wordt dan helemaal uit je comfortzone gehaald. Je moet 
voor je collega’s gaan staan, je omdraaien en je moet iets zeggen wat niet van jou is, maar wat wel raak is. Je 
ziet dat het werkt. Mensen die heel erg in hun hoofd zitten en nauwelijks vanuit hun gevoel werken, worden  
zichtbaar geroerd. Niemand kan er meer onderuit.’
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Goede kunst brengt het toegedekte aan de oppervlakte, het vertelt wat we 
soms liever onbesproken laten, wijst in richtingen die we verzuimd hebben te 
onderzoeken, maakt van kleingeld een halszaak of verwart doel met middel. 
Wat kunst doet en betekent, is volgens de gangbare organisatielogica vaak 
niet te volgen. Misschien schuilt precies daarin de meerwaarde van kunst ten 
opzichte van, bijvoorbeeld, een adviseur met een uitgesproken creatieve geest. 
Kunst nodigt uit tot nadenken en vraagt je het vertrouwde te durven terug-
brengen naar het vreemde. Dat vergt boven alles moed. Zoals die van een  
bestuursvoorzitter (in Hulst, 2014, p. 20) die het voorstel om in zee te gaan 
met een kunstenaar als volgt interpreteerde: ‘Als ik het goed begrijp, weet ik 
niet wat er gaat gebeuren, hoe lang het gaat duren en wat ik uiteindelijk 
krijg. En ik begrijp dat het bovendien gaat schuren en misschien wel pijn gaat 
doen. En daar moet ik dan ja tegen zeggen en nog voor betalen ook!’ Dat  
begreep hij goed. Hij ging akkoord met het voorstel.
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