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INLEIDING 

 

De bekendste organsatiemens van Nederland is waarschijnlijk Bob. Bob is divisiedirecteur bij 
een groot concern. Hij doet, zo weten we, z’n best. Bob doet z’n best wanneer hij indruk 

probeert te maken op de Chinezen, wanneer hij een nieuwe IT systeem lanceert, wanneer 

hij een chef marketing in dienst denkt te nemen, wanneer hij de verkeerde 
managementgoeroe pusht, wanneer hij vergaderingen korter probeert te maken, input 

zoekt Herfst Heisessie en wanneer hij tot beleidsuitgangspunten voor zijn medewerkers 

probeert te komen betreffende het WK voetbal. 
 

Sinds mensenheugenis volgen we de mailwisselingen van Bob en zijn collega’s in 

Management Team, tijdschrift met een missie: “wij geloven dat betere leiders het 

bedrijfsleven én de wereld beter maken”. Goede leiders, stelt de redactie van MT, maken 

goede leiders het verschil: “ze geven richting, brengen samenhang aan en zorgen voor 

continuïteit en bedrijfsgroei. Goede leiders geven mensen kansen om zich persoonlijk en 
zakelijk te ontplooien” 1. Vanaf de cover van je MT kijkt iedere editie weer een nieuwe leider 

je indringend aan. Mannen en vrouwen die weten hoe het zit, die weten wat ze doen, en die 

reuze succesvol zijn. 
 

Bob niet. Op de laatste pagina van MT heeft Bob grootse plannen die in kleinheid sterven, 

hakt Bob de verkeerde knopen door en maakt Bob stevige meters in ongelukkige richtingen 
om vervolgens niet zo goed te weten of hij nu ten halve zal keren of ten hele moet dwalen. 

Maar goed, hij doet z’n best. 
 

Bob had op geen andere plek tot een cultheld kunnen uitgroeien dan in MT. Want juist tegen 
de achtergrond van al die Betere Leiders weet Bob dat hij niet mag verzaken. Het kan beter, 

houdt Bob zich voor, en het moet ook beter. Maar heel veel beter is het in de loop der jaren 

niet geworden met onze Bob. Hij struikelt door zijn werkweek. 
 

Het mooie is dat de Betere Leiders komen en gaan, maar dat Bob blijft. We hebben Bob in 

onze harten gesloten. Bob is meelijwekkend, hij is aandoenlijk maar boven alles is hij 
herkenbaar. Want Bob is natuurlijk niet de uitzondering, niet de marginale figuur. Bob is de 

norm. Wij zijn Bob. 

 

	
1 Colofon MT 
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Net als Bob werken u en ik vanuit het geloof dat wij iets groots en meeslepends zouden 

moeten kunnen neerzetten. We zijn ervan overtuigd dat als we wat beter zouden nadenken 

en slimmer zouden gaan werken, wanneer we stevig zouden doorpakken en het op de juiste 
manier zouden spelen, de coverfoto van MT ook voor ons haalbare kaart moet kunnen zijn. 

 

We knijpen onze ogen dicht en verplaatsen onszelf in gedachten naar een toekomst waar 
alles op z’n plek valt. Een toekomst waarin er geen verschil zit tussen wat we met elkaar 

afspreken en wat we vervolgens doen. Een toekomst waarin we met gerust hart durven te 

varen op de betrouwbaarheid van de aangeleverde financiële gegevens. We fantaseren over 
projecten niet meer uit de bocht gieren en over het moment dat het ene afmaken voordat 

we aan het andere beginnen. Dat moment, het moment dat alles wel lekker loopt, komt nog. 

Die gedachte houdt ons staande en maakt het gezwoeg en geploeter draaglijk. 

 

Precies daarin onderscheidt de organisatiemens zich van normale zelf. Buiten kantooruren 

stellen we andere eisen aan onszelf, namelijk lagere eisen. In ons dagelijks leven zijn we best 
bereid toe te geven dat we uiteindelijk maar wat doen. Buiten kantooruren maken er niet 

zo’n punt van dat we al te menselijk zijn. Dat we A zeggen maar B doen, zaken niet 

afhechten, en weinig oog hebben voor de consistentie van onze handelen. Als we niet op 
ons werk zijn horen fouten erbij en accepteren we onze gebreken. 

 

Niet als organisatiemens. Op ons werk zijn we ongekend streng, naar anderen, naar de 
organisatie en naar onszelf. De organisatiemens kan niet berusten in gemodder. Zij is de 

hopeloos optimistische versie van zichzelf. De organisatiemens onderscheidt zich van zijn 
vrijetijdversie door een woest en ontembaar verlangen naar – in de woorden Management 

Team – richting, samenhang en continuïteit. De organisatiemens wil dat het klopt, dat de 
boel in en op orde is.  

 

Dat heeft alles te maken met de aard van het beestje. Er zijn bibliotheken volgeschreven 
over organisaties: over wat organisaties zijn, wat ze doen, hoe ze werken en hoe je er leiding 

aan kunt geven. Talloze pogingen zijn ook ondernomen om los te komen van zogenaamd 

ouderwetse of achterhaalde opvattingen over het fenomeen organisatie. Maar punt is: we 
hebben vrij specifieke én behoorlijke onveranderlijke verwachtingen van onze organisaties.  

 

Zo is het geen toeval dat we de moderne organisatiekunde vaak laten beginnen bij de 

geboorte van de fabriek’. De fabriek symboliseert namelijk de organisatie in haar zuiverste, 

meest herkenbare vorm. Wanneer we denken aan ‘de fabriek’ zien we onvermijdelijk een 
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terrein voor ons met in het midden een gebouw, idealiter met een grote schoorsteen, alles 

liefst in grijstinten. In de fabriek worden grondstoffen naar binnen gedragen om te worden 

omgezet in producten die daarna hun weg naar de buitenwereld moeten vinden. Daar, in de 

buik van de fabriek gebeurt het. Dat is het centrum van organisatie. Daar wordt technologie 

in dienst van de productie van dingen gesteld, daar overleggen mensen, daar worden 

kwaliteitsstandaarden gehanteerd, processen geoptimaliseerd, etc. De grenzen van het 

fabrieksterrein bepalen ons blikveld; ‘de organisatie’ is een in de ruimte begrensd fenomeen. 

 

De fabriek helpt ons ook bij het snappen van organisatie als iets dat in en door de tijd wordt 

begrensd. De fabrieksfluit zet de organisatie aan en laat ook weten wanneer het er weer op 

zit en lopende band mag worden stilgezet. 

 

De fabriek spreekt tot zo tot de organisatieverbeelding omdat het idee van een in tijd en 

plaats afgebakend ding conceptuele rust brengt. De organisatie als iets met kop en een 

staart, een begin en een eind, een binnen en buiten geeft richting aan onze aandacht. Dat 

zien we ook terugkomen in het type vraagstukken waar de vroege organisatiekunde zich 

volgens de overlevering primair over boog. Hoe een fabriek slim in te inrichten? Hoe het 

productieproces te optimaliseren? Hoe fouten aan de lopende band voorkomen? Allemaal 

vragen die zich op het fabrieksterrein afspelen. 

 

Het punt is dat organisaties in de praktijk veel minder duidelijk begrensd, veel beweeglijker 

zijn dan we omwille van onze gemoedsrust zouden wensen. Organisaties zijn in de praktijk 

niet te houden. In de praktijk hebben we vaak geen idee waar onze organisatie beginnen en 

waar ze eindigen. En dat is, betogen we in dit boek, de niet aflatende bron van onrust waar 

Bob en al die andere organisatiemensen het mee te stellen hebben. 

 

Organiseren draait om het creëren van orde die er anders niet zou zijn, om het bieden van 

helderheid waar anders duisternis en verwarring zou zijn. Zowel in haar professionele als 

alledaagse betekenis draait organiseren om het bieden van rust, van reinheid en van 

regelmaat. Organisatie, zelfs als zelfstandig naamwoord, is een werkwoord. Wanneer we aan 

het organiseren ontkomen we er niet aan ons een beeld te vormen van wat we moeten 

organiseren. Waar precies willen we rust, reinheid en regelmaat aanbrengen? De 
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overzichtelijkheid van onze fabriek met haar te optimaliseren lopende band is even 

aantrekkelijk als misleidend. Vanuit organisatieperspectief is het namelijk onzin dat je een 

fabriek, zelfs de meest eenvoudige fabriek, zou kunnen snappen als geen aandacht wordt 

geschonken aan wat zich buiten het fabrieksterrein afspeelt. 

 

Een voorbeeld. Wanneer we aan de vroege jaren van Ford denken, dringt het beeld van de 

autofabrieken zich aan ons op. Binnen die fabriek moesten arbeiders, net als alle andere 

resources, heel precies worden ingezet. Onder de logica en invloedssfeer van het scientific 

management werden complexe vervaardigingsprocessen opgebroken in eenvoudige 

deeltaken. Een slimme division of labour2 moest ervoor zorgen dat de taken van 

fabrieksarbeiders precies pasten in het grote productieplaatje. Nu was de arbeider was 

weliswaar een onmisbare schakel in het productieproces, hij was ook grillig. Waar het 

scientific management ten diepste streefde naar repetitieve taken die door willekeurige 

welke arbeider dan ook gedaan zou kunnen worden, bleef de kwaliteit van het geleverde 

werk – oh ongemak – afhankelijk van de uitvoering door de arbeider. Dat de 

fabrieksarbeider niet alleen resource maar ook human was, maakte verschillende vormen 

van menselijk ongemak een rol bleven konden in het productieproces. Zo konden mensen 

ziek worden. Bijzonder vervelend voor Ford die de vraag naar zijn goedkope auto’s toch al 

nauwelijks aankon. En dus was het logisch dat logisch dat Ford een ziekenhuis liet bouwen 

voor zijn medewerkers: 

 

 “With the workforce at Ford and the population of Detroit rapidly growing, so too 

were the health care needs of the community. Henry Ford understood the 

importance of keeping a healthy and productive community, and he envisioned 

creating a hospital for the working man.”3 

 

In het oprekken van het productieproces en het interveniëren in het welzijn van de 

werknemer ver buiten de fabriekspoorten was Ford was niet de uitzondering. In navolging 

van de Duitse en Engelse fabrieksdorpen4 werd in Nederland in 1910 begonnen met de 

	
2 https://www.thoughtco.com/henry-ford-and-the-assembly-line-1779201 
3 https://www.henryford.com/about/culture/history/hfhs/beginning 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Company_town	
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aanleg van het Philipsdorp. Ook hier de redenering: een gloeilampenonderneming die rust, 

reinheid en regelmaat nastreeft ontkomt er niet aan te onderzoeken hoe bedreigingen van 

een stabiel productieproces kunnen worden afgewend. Voor Philips betekende dit onder 

andere dat de thuissituatie van de werknemers niet buiten organisatiebeschouwing kon 

worden gelaten. Het thuis van de werknemer werd onderdeel gemaakt van het 

productieproces. Fabriek en thuis kwamen zo – letterlijk – in elkaar verlengde te liggen: 

 

“Het idee van een fabrieksdorp omvatte een visie op de leefomstandigheden van de 

moderne fabrieksarbeider, zoals een gezonde woning, een moestuin en werk op 

korte afstand. Alle voorzieningen voor de arbeiders, zoals bedrijfswinkels, een 

broodfabriek, een badhuis en scholen, maar ook sportvelden en een 

muziekvereniging waren binnen het dorp gevestigd. Er werd een besef gekweekt van 

saamhorigheid en trouw aan het bedrijf waar men mocht werken. Het fabrieksdorp 

moest een complete leefgemeenschap vormen.”5 

 

Philips meende het zich niet te kunnen veroorloven om haar georganiseer te beperken tot 

wat zich binnen de fabrieksmuren afspeelde. Zieke, vermoeide maar bijvoorbeeld ook 

drankzuchtige of opstandige medewerkers vormden een bedreiging voor de stabiliteit en de 

continuïteit van de onderneming, net zo goed als een onbetrouwbare productieband dat 

deed. De – wat we nu zouden noemen – vrije tijd, huiselijkheid of privésfeer van 

werknemers werd opgevat als een bron van onzekerheid. En daarmee als iets dat onder 

controle moest worden gebracht. 

 

Het bedrijfsterrein af, de levens van de werknemers in – volgens Carl Cederström en Peter 

Fleming markeerde scientific management slechts het begin van de grenzeloze organisatie. 

In hun tragisch-hilarische Dead Man Working beschrijven de organisatiewetenschappers hoe 

organisaties – in de geest van de fabrieksdorpen – steeds verder gaan in het opeisen van 

medewerkers. De auteurs stellen dat met de opkomst van de dienstensector werknemers 

zich steeds minder afstand tot hun werkgevers konden veroorloven, en moeten zij meer en 

meer van zichzelf laten zien op het werk. Volgens Cederström en Fleming klinkt dat fijner 

	
5 https://nl.wikipedia.org/wiki/Philipsdorp 
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dan het is; omdat de ervaren kwaliteit van de dienst nauw samenhangt met hoe de 

werknemer de dienst ‘brengt’, mag werk namelijk niet langer openlijk geminacht worden. 

Het gemekker van kinderen, de arrogantie van de zakelijker reiziger en de ongezonde 

cabinelucht: de stewardess moet blijven lachen. Maar zelfs daar is het niet bij gebleven, 

stellen Cederström en Fleming. Immers, de klant zou wel eens door de neplach en gescripte 

beleefdheid van medewerkers heen kunnen prikken. Organisaties zijn er in toenemende 

mate op gaan sturen dat werknemer het ook echt meent. De werknemers moet van zijn 

werk houden. Gemeend, vanuit het hart. Zaak dus, dat werknemers authentiek zijn op hun 

werk. De grootste vrees van de Human Resource Management afdeling is al lang niet meer 

absenteeism, schrijven Cederström en Fleming; het ware kwaad schuilt in presenteeism: 

“being present only in body with every other part of you being far, far away (on a beach, 

making love, setting a building on fire, etc.)”. Om te voorkomen dat de werknemer zich niet 

thuis voelt op zijn werk – en dus onmogelijk authentiek kan zijn – wordt hij aangemoedigd 

de grens tussen moedwillig werk en (privé)leven te vervagen. Met spulletjes van thuis mag 

de werkplek worden opgeleukt en, vice versa, een kniesoor die er aanstoot aan neemt dat 

de baas je ’s avonds nog even stoort (voor zover je al niet zat te werken op de laptop die je is 

‘aangeboden’). We hebben geen baan meer, menen Cederström & Fleming, we zijn onze 

baan geworden. 

 

We gebruiken de analyse van Cederström & Fleming hier om een vrij specifiek punt te 

maken, namelijk dat organisaties voortdurend verwarring produceren over waar hun 

grenzen liggen – het woord grens mag hier ruim worden opgevat. Organisaties dijen 

blijkbaar uit, en eisen hun plek op in de privésfeer van hun medewerkers. Kern van de 

verwarring is dat organisaties niet alleen maar hun reikwijdte oprekken. Om bij het 

voorbeeld medewerkers te blijven: we zien ook een tegengestelde beweging, namelijk 

organisaties die als de dood zijn zich formeel te verbinden aan ‘hun mensen’. 

 

Want wie is er wel en wie is er niet van de organisatie? Door bijvoorbeeld alleen de 

traditionele werknemer – plekje op de loonlijst, recht op kerstpakket en een pasje waarmee 

je naar binnen mag – tot de organisatie te rekenen, doen we geen enkel recht aan de 

(groeiende) complexiteit aan arbeidsrelaties. Uitbesteding is zo genormaliseerd dat niemand 

zich nog afvraagt of de lageloonarbeider die sportschoenen in een naamloos atelier in elkaar 
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naait nog wel voor Nike werkt. Dat Nike haar productielijn – gevoelsmatig ooit toch het 

wezenskenmerk van de maakindustrie – op afstand heeft geplaatst en er niet over peinst om 

een klassieke werkgever-werknemerrelatie aan te gaan met de schoenmakers snappen we. 

Nike is een merk, geen fabriek. Maar hoe zit het bij het groeiende legers ZZP-ers ligt het al 

ingewikkelder. Ze dragen bedrijfskleding of lopen hier al zo lang rond dat niemand nog lijkt 

te weten dat ze ‘zelfstandig’ zijn. Maar krijgen ze ook hebben ze ook recht op de 

fietsenplanregeling van de zaak? Horen ze er nu wel of niet bij de organisatie? En hoe zit dat 

met de “flexibele schil” van medewerkers, werknemers die nooit een vast contract zullen 

krijgen omdat de organisatie er anders aan vastzit? Verwarring alom, en opnieuw – net als 

bij het verregaande inlijvingsproces van Cederström & Fleming – bewerkstelligd door onze 

eigen organisaties. Je zou kunnen zeggen dat organisaties van werknemers grensgevallen 

hebben gemaakt, gevallen zonder overtuigende ja of nee, binnen of buiten. En hoewel dus 

geproduceerd door de organisaties zelf, verhouden deze grensgevallen zich slecht tot de 

belofte van rust, reinheid en regelmaat. 

 

Het voorbeeld van de werknemer als grensgeval staat niet op zich. Waar we de werknemer 

zo graag ondubbelzinnig tot de organisatie zouden willen rekenen, lijkt het zo 

vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld ‘de klant’ zich buiten de organisatie bevindt. De klant 

neemt af wat de organisatie op eigen kracht voor hem heeft gefabriceerd. Maar ook hier 

verwarring. Even vanuit het perspectief van de klant: we zijn er inmiddels aardig aan gewend 

maar het is nogal wat dat het personeel van een restaurant als McDonalds zich heeft 

teruggetrokken in de keuken en dat jij, als restaurantbezoeker, in beweging moet komen om 

je bestelling te plaatsten en jij, als klant, geacht wordt je tafel netjes achter te laten en zelf je 

rommel weg te gooien. We hebben er de voorbeelden van anderen restaurants voor nodig 

om onszelf eraan te herinneren dat wij als ‘gasten’ een deel van het productieproces uit 

handen hebben genomen van de organisatie. De voorbeelden van deze grensvervaging 

tussen werknemer en klant zijn talloos. Zo vinden we het de normaalste zaak dat we onze 

Zweedse kasten zelf in elkaar sleutelen en dat we in de supermarkt de kassière omzeilen 

door zelf afrekenen. Afspraken met bezorgers plannen we zelf online en meterstanden 

worden niet opgenomen maar geven we door. Als ‘prosumers’ zijn we net zoveel consumer 

als producer; we maken wat we kopen en als klanten die onderdeel zijn van het 

productieproces dragen wij ons steentje bij aan de verwarring over waar de organisatie 
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begint en ophoudt. Een verwarring die alleen nog maar toeneemt als we ons realiseren dat 

wij niet alleen tegelijkertijd consumer en producer zijn, maar ook steeds vaker product: in ruil 

voor ‘gratis’ diensten produceren gebruikersdata die de handelswaar vormt van partijen als 

Facebook of Google … en kopen we onszelf terug in de vorm producten die verrassend goed 

bij ons passen. 

 

Zelfs als het gaat om de meest elementaire en ogenschijnlijk ongecompliceerde ingrediënten 

van het organisatiebestaan (werknemers, klanten, producten) is niets zo eenvoudig als het 

lijkt. Hoe meer we organiseren, hoe groter de onduidelijkheid rond wat wat is, waar het bij 

hoort of hoe we moeten het benaderen. En dat is waar Bob het mee moet doen. Want de 

verwarring slaat naar binnen, en stelt ons voor de vraag: hoe hier mee om te gaan? Op ons 

werk blijkt niks zo helder als we hadden gehoopt, loopt alles door elkaar, en lijkt alles met 

alles verknoopt. Het gevolg is dat we het allemaal niet zo goed weten. We weten niet zo 

goed hoe ver we nou moeten gaan in het bevorderen van de vitaliteit van onze 

medewerkers (‘wat mogen we redelijkerwijs aan fitheid eisen en waar begint ongepaste 

inmenging?’), vinden het maar wat lastig om te bepalen wat voor soort relatie we willen 

hebben onze klanten (‘in hoeverre nemen we de feedback van klanten mee in de 

beoordeling van ons personeel’?) en snappen maar half wat het in de praktijk betekent als 

de ervaring van de klant ons product is. De verwarring houdt hier niet op. Ons georganiseer 

leidt er onvermijdelijk toe dat we komen te worstelen met de vraag hoe de nieuwe 

governance zich verhoudt tot de strategische afspraken die we nog niet zo gek lang geleden 

met elkaar hebben gemaakt. We ervaren dat we minder willen overleggen maar vaker 

moeten afstemmen. Staan voor de vraag hoeveel sturing we willen meegeven aan onze 

zelfsturende teams. Breken we ons hoofd over hoe na het delen van waarden tot gedeelde 

waarden kunnen komen. Onduidelijkheid troef, verwarring alom. 

 

Het aardige is dat we op ons werk al die onduidelijkheid en verwarring ervaren als een  

tekort aan organisatie. Net als Bob laven we ons de verhalen van succesvolle leiders en 

managers en zijn we ervan overtuigd dat als we de zaken nu toch eens beter, strakker of 

anders zouden organiseren, we de boel (weer) op de rit zouden krijgen. Die overtuiging is 

natuurlijk niet helemaal ongegrond. We hebben allemaal wel zo onze voorbeelden van 

ongeorganiseerde bendes waar na stevig ingrijpen de dingen gelukkig weer ‘liepen’ of 
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‘stonden’. Het geeft geen pas om te beweren dat organisatie niet zou gaan over het creëren 

van rust, reinheid en regelmaat. Maar het is evengoed onzin om te ontkennen dat 

organisaties niet hun eigen rommel zouden maken. Dat is het heerlijk eigenaardige aan 

organisaties: ja, organiseren gaat over het beteugelen van de chaos, over het aanbrengen 

van structuur en over het scheppen van orde. Maar ja: al dat georganiseer zorgt ook weer 

voor gedoe. Niet omdat we verkeerd organiseren, maar omdat we organiseren. 

 

Als we het grote gebaar niet zouden schuwen moeten we de moderne organisatiekunde niet 

laten beginnen bij de fabrieken van Ford, maar bij de schepping van aarde. Want in den 

beginne, zo lezen we Genesis 1.2, was de aarde nog woest en dood, met duisternis in 

overvloed. Tohu wa-bohu is de bijbels-Hebreeuwse uitdrukking die deze fase beschrijft en 

wordt vertaald met woorden als ‘verwarring’, ‘woestijn’, ‘vormloosheid’, ‘leegte’ en ‘niets’. 

De schepping maakte een einde aan deze leegte en wel door het aanbrengen van een aantal 

basisordeningen, een verschil tussen dag en nacht, tussen hemel en aarde, tussen droog 

land en zee. Toen kon het beginnen… 

 

Dat is ook zo’n beetje het argument dat Mieke Moor maakt. Ook volgens deze 

organisatiefilosoof is gedoe onvermijdelijk. Organiseren is orde scheppen, zegt zij, en die 

orde maakt de boel leefbaar - anders zou de chaos regeren. Maar die orde is ook een vorm 

van geweld. Dat wil zeggen, elke ordening die we aanbrengen gaat ten koste van de ruimte 

die er is zonder die specifieke ordening. Door iets te organiseren maken we dus dingen 

mogelijk én doen we dat ‘iets’ tekort. En dat is nooit zonder gevolgen. Organisatiegedoe 

ontstaat vloeit voort uit de “dringende behoefte om onze omgeving overzichtelijk in te 

richten” én de reactie van “wat zich daarin niet laat schikken of zich aan die ordening 

onttrekt” (Moor, 2011: 210).  

 

Neem de bureaucratie, voor velen de meest herkenbare vorm van organiseren. Met regels, 

procedures, checklists, protocollen, schema’s en kaders proberen we de grote bondgenoten 

van chaos (willekeur, toeval, vriendjespolitiek, improvisatie, uitzonderingen) buiten de deur 

te houden. De voordelen van de bureaucratische ordeningen zijn evident: rust, reinheid en 

regelmaat. Tegelijkertijd zijn we allemaal te bekend met het geweld van bureaucratie. We 

zien dat bureaucratie meer kapot maakt dan ons lief is en zijn om die reden voortdurend op 
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zoek naar manieren om de boel toch een beetje werkbaar te houden. We proberen om de 

organisatie heen te werken. Dat kan natuurlijk niet en dus gaan we – geheel volgens de 

logica van de bureaucratie – opnieuw in de weer met het aanpassen, herschrijven of stevig 

handhaven van regels, procedures, checklists, protocollen, schema’s en kaders. Met als 

gevolg dat we onze vindingrijkheid weer moeten aanspreken om de gebureaucratiseerde 

boel te omzeilen. Met als gevolg, … etc. Moor noemt dat de paradox van organisatie: we 

kunnen niet zonder en we kunnen niet met organisatie. Organisatie is onvermijdelijk, maar 

dat geldt ook voor het gedoe dat zij genereert. Gedoe en organisatie zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

 

Je kunt het hierbij laten, zeggen dat gedoe erbij hoort. Maar daar kopen Bob en al die 

andere organisatiemensen niks voor. We moeten er wel wat mee, want daarom komen we 

naar ons werk. Maar wat moeten we ermee? Hoe ons te verhouden tot het gedoe? 

 

Het leukste aan organisaties is ons hopeloze optimisme, de overtuiging dat het echt beter 

moet kunnen dan we het nu doen. Dat optimisme ligt ook aan de basis van dit boek. Maar 

misschien is het een ander soort optimisme dan we in veel managementboeken aantreffen, 

namelijk dat organisaties opgeruimde plekken zouden kunnen zijn6. In dit boek geen tips en 

trucs over hoe je gedoe buiten de deur kunt houden – want kansloos. In dit boek eerder een 

uitnodiging om het gedoe én ons eigen gepruts en geklooi daarmee met andere ogen te 

bezien.  

 

Misschien een beetje in lijn met verzoek van rechtsgeleerde Huib Drion7 om de 

onvolmaaktheid van onze rechtstaat met een zekere mildheid tegemoet te treden. Drion 

stelt dat de democratie onze enorme verwachtingen nooit weet in te lossen. We vestigen 

onze hoop op een doordacht en logisch systeem, maar de democratie van alledag piept, 

kraakt en lekt. Maar het ontbreken van een “architectonische orde”, meent Drion, is 

onontkoombaar. Democratieën ontstaan in een proces van wat hij noemt “zorgvuldige 

wanordelijkheid”, waarin zelfs heldere procedures niet kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld 

toevalligheden, krachtsverhoudingen en tactisch vernuft van de spelers een grote rol zullen 

	
6 Zie ook: de hygiënemachine (Kaulingfreks en Ten Bos). 
7 Marcel ten Hoven. Tegenstanders in plaats van vijanden. De Groene Amsterdammer. 22.02.2018 p41 (uit: de 
ontmanteling van de democratie, slothoofdstuk) 
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spelen. Van een democratie mag je om die reden niet veel meer verwachten dan dat “de 

grote onredelijkheid” buiten de deur wordt gehouden. Met de kleine onredelijkheden, en 

die zijn er volop, zal men moeten leren leven. 
 

Onvolmaaktheid als constante en behelpen als enige serieuze optie om je daartoe 

verhouden. Dat is niet wat we ervan hadden verwacht, en dat dat is niet wat we willen 
horen. Niet als het gaat om onze democratieën, en al helemaal niet als waar onze 

organisaties betreft. Maar goed, laten we eens kijken wat het zou kunnen brengen. 

 


