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‘Soms krijg je ergens de vinger niet achter omdat er niets kiert.’ 

Piet Gerbrandy 

 

OPEN VOOR SUGGESTIES 

De organisatiemens is dus niet te benijden. We worstelen, en willen maar niet echt 

bovenkomen. Dat de organisatiemens zich niet kan neerleggen bij zijn gepruts en zijn gerommel 

wil niet zeggen dat zelfspot hem vreemd zou zijn. Zoals gezegd: waar larger than life leiders 

komen en gaan, heeft de zwoegende Bob al jarenlang een basisplaats in MT, het bekendste 

managementblad van Nederland. Wij houden van Bob omdat we Bob zijn. En als Bob laten we 

ons alles tussen onschuldige plaatstootjes en bittere hoon welgevallen. Bijvoorbeeld in het 

werk van Japke-d. Bouma. Bouma hekelt al jaren de in haar ogen fletse hypes en het lege 

kantoorjargon van de organisatiemens. Met titels als Ga lekker zelf in je kracht staan, Uitrollen 

is het nieuwe doorpakken en Mag ik even iets tegen je aanhouden wil Bouma maar zeggen dat 

het allemaal bar weinig om het lijf heeft, wat de organisatiemens voortbrengt. Neem de 

enorme hoeveelheid bouwtermen die we nodig hebben om ons betekenisloze werk nog wat 

gewicht mee te geven: ‘Talent aanboren, managers doorzagen, prototypes in de steigers zetten, 

zekerheden borgen, waarden verankeren, voorstellen afhameren, piketpaaltjes slaan en 

contouren schetsen’1. Al die bouwmetaforen gebruiken we volgens Bouma uit heimwee naar 

ons Lego én omdat zo lekker daadkrachtig en concreet klinkt. Door net te doen of we boven 

een bouwput hangen, wekken we de suggestie dat er grote werken tot stand worden gebracht. 

Dat we echt werk doen. Begrijpelijk, maar het getuigt boven alles aan een “gebrek aan 

constructieve realiteit.” Stoppen dus, stelt Bouma, met al dat geflirt met de bouwput. 

Als we mogen afgaan op de populariteit van Bouma’s boeken, laat de organisatiemens zich 

maar wat graag de maat. Hilarisch vinden we het, de ontmaskering. Maar wat te doen met het 

voorstel van Bouma om te stoppen met al die misplaatste bouwmetaforen? Want als we geen 

metaforen mogen gebruiken, hoe dan te praten over ons werk? 

                                                            
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/11/hou-eens-op-met-die-bouwtaal-1531739-a241713 
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Het antwoord lijkt zo simpel: geen metaforen of andere stijlfiguren meer, gewoon letterlijk over 

onze organisaties praten. Maar ook hier bedriegt de eenvoud: we kunnen niet anders dan via 

de band over onze organisaties spreken. 

In zijn klassieker Beelden van Organisatie (1986) liet Gareth Morgan overtuigend zien dat het 

denken over organisaties nooit origineel is. Onze beelden van organisaties, zo stelt Morgan, 

worden letterlijk ontleend aan bodies of knowledge die elders, dat wil zeggen buiten de 

organisatiekunde, zijn ontwikkeld. Morgan beschrijft hoe organisaties in de loop der jaren 

bijvoorbeeld zijn voorgesteld als machines, als organismen, als hersenen of als cultuur. 

Metaforen als deze - Morgan onderscheidt halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw in 

totaal acht 'succesvolle' metaforen – bepalen wat we zien en wat we moeten doen. 

Stellen we organisaties voor als machines dan draait organiseren om het bouwen en 

onderhouden van een apparaat dat het moet doen. Goed nadenken dus over welke 

architectuur het best past bij de taak van de machine. Werken met eenvoudige, 

gestandaardiseerde onderdelen die eenvoudig kunnen worden vervangen mocht er onverhoopt 

iets of iemand kapot gaan. Alle ogen op procesoptimalisatie en foutenreductie. Stellen we ons 

organisaties voor als organismen, dan verandert het perspectief op organisaties. Dan draaien 

de belangrijkste vraagstukken rond de vraag hoe het de organisatie gaat lukken om zich aan te 

passen aan omgeving. Binnen de organismemetafoor is het normaal om je organisatie als 

onderdeel van groter ecosysteem te zien, is het zinvol om externe analyses te maken, ontkom 

je er aan voor een niche te kiezen en moet je weten wanneer je in actie moet komen om de ‘fit’ 

op je omgeving te houden. Zien we organisaties als hersenen, dan is het niet alleen mogelijk 

maar zelfs onvermijdelijk om te denken dat organisaties kunnen leren. En moeten we ons dus 

druk gaan maken over hoe we als organisatie slimmer en vindingrijker kunnen worden, hoe we 

kennis het best kunnen ontwikkelen en opslaan, over hoe we als informatieverwerkende 

systemen signalen moeten interpreteren en beslissingen zouden moeten nemen. En stellen we 

ons een organisatie ten slotte voor als cultuur dan opent zich weer een compleet nieuwe 

wereld. Een wereld waarin het niet gek – en het op een goed moment zelfs vanzelfsprekend – is 

om te spreken over normen, waarden, symbolen en rituelen binnen onze organisaties. En ook 
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hier: alleen binnen de cultuurmetafoor kun je serieus werk maken ‘voorbeeldgedrag’ of 

initiatieven ontplooien om die slepende interne ‘stammenstrijd’ aan te pakken. 

De metaforen waarmee we onze organisaties optuigen zijn verre tijdloos. Ze worden 

geïntroduceerd (‘wat als we onze afdeling als een voetbalteam zouden beschouwen?’), slaan 

soms wel en soms niet aan, maar boeten na verloop van tijd onherroepelijk in aan populariteit 

en zeggingskracht. Maar succesvolle metaforen, metaforen die het ooit goed deden en dus 

school hebben gemaakt, verdwijnen nooit helemaal van het toneel. Ze laten hun sporen na en 

nestelen zich in de body of knowledge van organisaties, de taal waarmee we in en over 

organisaties praten. De woorden waarmee we uitdrukking geven aan wat er allemaal te zien is 

in organisaties, de woorden die beschrijven wat er gebeurt, wat er allemaal mis is, en wat ons 

te doen staat – het stapelt en stapelt maar op. 

Je zou kunnen zeggen dat onze organisatietaal rijker dan ooit is. Op de zaak spreken we een 

vrolijke mengtaal waarin ideeën, concepten en inzichten uit de machinemetafoor, 

hersenmetafoor, de sportmetafoor, de bouwmetafoor door elkaar worden gebruikt. Je zou ook 

kunnen stellen dat het enorme reservoir aan organisatiewoorden aan de basis staat van een 

hoop organisatiegedoe. 

Zo hangt een groot deel van de misverstanden op de werkvloer samen met de 

onverenigbaarheid van de verschillende metaforen waarvan we ons bedienen. Waar voor de 

één de machinemetafoor (onbewust) leidend is en zaken als voorspelbaarheid, uniformiteit en 

risicoreductie dus hoog op de prioriteitenlijst prijken, en de ander – geheel conform de 

hersenmetafoor – zich vooral druk maakt om het ontwikkelvermogen van de medewerkers en 

wil dus investeren in team learning, is Babylonië nooit ver weg. En wanneer jij wegloopt met 

concepten die alles te maken hebben met oorlogsvoering (slimme strategieën en tactieken 

bedenken, terrein veroveren, tegenstanders uitschakelen, allianties smeden) ben je snel 

uitgepraat met je collega die jullie organisatie als een theater ziet en dus denkt in termen van 

spelers, souffleurs, regie, samenspel en rekwisieten. 

De enorme hoeveelheid begrippen waarmee we uitdrukking geven aan ons organisatiebestaan 

zorgt in de praktijk voor veel irritatie. We hebben te veel woorden, te veel woorden die niet op 
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elkaar aansluiten, te veel ongerijmdheden, te veel betekenissen, te veel ruis. Maar we zijn 

optimistisch. Keer op keer veronderstellen dat als we er goed voor gaan zitten en heldere 

afspraken maken we toch in staat moeten om die verwarrende variëteit te beteugelen. Dat we 

in ieder geval overeenstemming moeten kunnen krijgen over wat we ‘onder de dingen 

verstaan’. Want zonder eenduidigheid, zonder duidelijkheid, zo menen we, zal het nooit wat 

worden.  

Ons verlangen naar duidelijkheid komt misschien het duidelijkst naar voren in hoe we projecten 

aanvangen. Projecten hebben een bijzondere plek in organisaties. Projecten tuigen we op als 

we dingen voor willen doen die we binnen de normale gang van zaken niet voor elkaar krijgen. 

We creëren een luwte, een nieuwe plek waar de rommeligheid van de ‘staande’ of ‘lopende’ 

organisatie geen grip op mag hebben. Projecten grijpen we dan ook aan om elke vorm van 

ambiguïteit uit te bannen. Wezenlijk onderdeel van projectmanagement is het vastleggen van 

alles wat anders zou kunnen weglopen. Alles kan worden gedefinieerd moet worden 

gedefinieerd: de aanleiding, het doel en de grenzen van het project; de wensen en eisen van de 

opdrachtgever; de kwaliteit het op te leveren product; de taken, rollen, verantwoordelijkheden 

van betrokkenen; budgetten, risico’s, de wijze van registreren en rapporten, enzovoorts2. 

Door van alles te definiëren – van het Latijn dēfīnīre: ‘afgrenzen’ en het Frans: fīnīre 

‘beëindigen’ – hopen we eind te maken aan al die verschillende betekenissen, aan de 

dubbelzinnigheden, misvattingen en misverstanden die voor zoveel onrust zorgen in onze 

organisaties. Want pas als we heldere afspraken maken over wat wat is, verwachten we, 

hebben we stevige basis om de dingen nu eens echt goed te gaan regelen. Pas dan kunnen we 

echt aan het werk. 

Dit boekje gaat daarbij niet helpen. Dit boek is geen poging om de taalverwarring in onze 

organisaties een halt toe te roepen. Ten eerste omdat er weinig signalen zijn dat taalrommel 

                                                            
2 https://www.projectmanagement-training.nl/boek/bijlagen/voorbeeld-projectplan/ 
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zich laat opruimen. Ten tweede omdat we vermoeden dat die al die onduidelijkheid niet alleen 

bron van hinder is, maar ook van vernieuwing. 

Bij vernieuwing denken we al snel dat iets nieuws zich breed maakt ten koste van het oude. Dat 

kan, maar het afschrijven van het oude is niet altijd nodig of nuttig. Soms loont het de moeite 

het oude opnieuw onder ogen te komen. Dat lijkt ook te gelden voor onze organisatietaal. 

Dit boek gaat in zekere zin over organisatievernieuwing maar is geen poging om nog meer 

woorden toe te voegen aan het bestaande organisatiediscours. De insteek is een herwaardering 

van wat reeds voor handen is. De hervonden interesse in de alledaagse organisatietaal vindt 

haar oorsprong in – opnieuw – verwarring. 

Als bedrijfskundige heeft een begrip performance voor mij een behoorlijk specifieke betekenis. 

Performance ken ik als het Engelse woord voor resultaat. Performance verschijnt in mijn wereld 

in de vorm van dingen die ertoe doen, die je tot grote hoogtes moet willen stuwen en die je dus 

goed moet managen.  

“Performance management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. De eerste stap is 

het benoemen van deze doelen. Die vinden we doorgaan in de strategie van de organisatie in 

termen als omzet, marge, nieuwe producten, beter voorraadbeheer, minder retouren of uitval, 

grotere klantgerichtheid. Vervolgens kan men met een systeem van indicatoren, op basis van 

regelmatige rapportages, de resultaten bijhouden.”3 

Gesneden koek voor de organisatiemens, deze beschrijving van performance. Maar soms draait 

performance om hele andere zaken. Bijvoorbeeld wanneer we het hebben over performance 

als kunstvorm. Waar in de bedrijfskundige literatuur performance onlosmakelijk is verbonden 

met resultaatgerichtheid, contentieuze rapportages en onverbiddelijke (bij)sturing spelen in de 

performance art juist het toeval, het persoonlijke, het tijdelijke en het ongrijpbare een cruciale 

rol. Kenmerkend aan performance als kunstvorm is dat het zich niet laat definiëren, zich niet 

laat voorspellen en zich niet laat vastleggen zonder verlies aan betekenis.  

                                                            
3 https://www.managementsite.nl/kennisbank/performance-management 
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De ene performance is de andere dus niet. We kunnen denken dat deze twee betekenissen niks 

met elkaar van doen hebben, zoals de ene bank (financiële instelling) niets met andere bank 

(lekker zitten) te maken heeft. Toevallige talige overeenkomsten, die we zonder risico kunnen 

negeren. Maar we kunnen de verwarring ook vasthouden. Dat wil zeggen, we kunnen ons 

blijven verbazen dat een woord als performance – zo’n vanzelfsprekend, niets aan de hand 

woord voor de organisatiemens – in een heel andere context blijkbaar een heel andere 

betekenis heeft of kan hebben. Die verbazing, die verwarring kunnen we proberen vast te 

houden en serieus te nemen. Want dan kunnen we ook onderzoeken of die andere betekenis 

ook in onze organisaties iets te betekenen heeft. Zoiets kun je doen met performance – en dat 

gaan we ook doen in dit boek – maar ook met begrippen als onzekerheid, uitvoering, controle 

of risico. Allemaal begrippen die zich stevig hebben genesteld in ons organisatiediscours en 

daar een tamelijk specifieke duiding en lading hebben gekregen. Maar stuk voor stuk begrippen 

ook, die in andere contexten iets (wezenlijk) anders betekenen.  

Dit boek vindt haar oorsprong in verwarring dus, en in het idee dat het de moeite waard is om 

te onderzoeken wat er gebeurt wanneer we die verwarring niet afdoen als een grappig 

misverstand. Wanneer we de werelden achter de verschillende betekenissen opzoeken en 

onderzoeken wat er bijvoorbeeld gebeurt wanneer we inzichten, ideeën en praktijken uit de 

performance art durven te verbinden aan hoe we in onze organisaties invulling geven aan het 

begrip performance. 

Dit is een boek zonder grote beloftes over hoe het anders kan of moet. Dit boek is een 

uitnodiging om mee te verkennen. Kijken wat er gebeurt wanneer de uitgeharde betekenissen 

(weer) vloeibaar durven te maken. Gewoon eens kijken wat er gebeurt. 


