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de europese traditie van gilden en 
ambachtslieden tekent nog steeds de sterk 
inhoudelijk gerichte Rijnlandse werkcul-
tuur. Volgens Mathieu Weggeman, hoogle-
raar Organisatiekunde aan de Universiteit 
van Eindhoven en werkzaam bij de Baak, 
Management Centrum vno-ncw, heeft 
Europa onder invloed van het Amerikaanse 
managementgeweld de verbinding met 
die wortels verloren. Vooral Nederland  
raakt steeds meer onder invloed van het 
Anglo-Amerikaanse businessmodel. Door 
het toenemende gebruik van abstracte 
mba-taal zijn werkvloer en management  
van elkaar losgeslagen. De kenniswerkers  
in bedrijven en de professionals in  
(semi-) publieke sectoren trekken zich  
daarbij bij voorkeur zo min mogelijk aan  
van de managementsystemen. Ze vertonen 
slim ‘fopgedrag’ om zoveel mogelijk hun 
eigen gang te kunnen blijven gaan. Tegelij-
kertijd zijn er tekenen dat de wal het schip 
keert. In grote Nederlandse bedrijven staat 
er weer een ingenieur met kennis van zaken 
aan de top. Ook aandacht voor schoonheid 

en voor het maken van mooie producten 
en diensten kan vakmanschap weer ruimte 
geven. Veelal staat organiseren onder het 
dictaat van rationale principes en de regels 
van het recht en de ethiek. Juist waardering 
voor esthetiek sluit aan bij de intrinsieke 
motivatie van vakdeskundige professionals. 

Het voorliggende boek gaat over betrok-
kenheid, motivatie van professionals en 
hoe je die terug zou kunnen krijgen. Laten 
we beginnen met een culturele diagnose. 
Wat is er volgens u aan de hand?

weggeman Het gaat hier mijns inziens 
om een botsing tussen de Rijnlandse werk-
cultuur en het Angelsaksische business-
model. We komen steeds meer onder 
invloed van het Angelsaksische denken met 
uitwassen als het optiegraaien. Het is hoog 
tijd dat we duidelijk positie kiezen. In 2003 
heb ik daarop al gewezen in een bijdrage in 
NRC Handelsblad, maar het thema is alleen 
nog maar actueler geworden. Zo hebben 
we op de Baak recent rond dit thema een 
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conferentie georganiseerd met onder meer 
Charles Handy en Donald Kalff (op 12 april 
j. l. tijdens het seminar ‘Het einde van het 
Amerikaanse businessmodel. Leve het Euro-
pees leiderschap/ ondernemerschap’, red.).

Binnen de Rijnlandse werkcultuur staat 
vakdeskundigheid voorop. Zo is het ooit bij 
de voc gegaan met de traditie van de voor-
mannen. Hoe je een schip moet bouwen, dat 
moest je vooral een vakman vragen die al 
zelf verschillende keren een mooi schip had 
gebouwd. Kern van de Rijnlandse traditie is: 
‘hij die het weet, mag het zeggen’. Een prak-
tijk die teruggaat op het gildesysteem zoals 
dat in de late Middeleeuwen functioneerde. 

Nu is de taal van de manager disconnect 
geraakt. Het is de abstracte taal geworden 
van mba’s die niet meer snappen waarover 
het gaat. Belangrijk is om te zien dat in het 
Angelsaksische model management een 
zelfstandige discipline is die in dienst staat 
van de eigenaren van de onderneming. Er 
worden topdown agents aangesteld die hoe 
dan ook het rendement van de organisatie 
als money-makingmachine moeten optimali-
seren. Kern van dit model is: ‘hij die de baas 
is mag het zeggen’ en dit alles met het oog 
op het rendement voor de aandeelhouders. 

Tot welke ongelukken kan dat leiden? 

weggeman Helaas leidt een te groot 
enthousiasme voor geld af en toe tot de 
ondergang van de hele onderneming.

In Bochum is onlangs een Opelfabriek 
gesloten die onder strakke Amerikaanse 
leiding stond. Opel — onderdeel van het 
Amerikaanse General Motors — leed fors 
verlies door gebrek aan innovatie. Er vallen 
uiteindelijk 12.000 ontslagen in Europa, 
waarvan 10.000 in Bochum. Dat leverde 
begrijpelijkerwijs enorme protesten op. 
Waarom moet het zo? Bij andere autobedrij-
ven in Duitsland als Porsche, Volkswagen, 

Mercedes en bmw is de situatie anders. Daar 
staan nog Duitse ingenieurs aan de leiding. 
Zij weten waarover ze het hebben en worden 
nog gedreven door liefde voor het vak. In die 
bedrijven ziet men vanuit het vakmanschap 
veel sneller mogelijkheden voor innovatie. 
Juist vanuit innovatief vakmanschap kan 
Europa domineren. 

handel zonder retourticket

Waarom zijn we zo gevoelig voor de 
Anglo-Amerikaanse invloeden en kunnen 
we die wending richting Rijnland niet 
goed maken? 

weggeman Duitsland en Frankrijk zijn 
veel minder op Amerika gericht dan Neder-
land. Dit komt onder meer omdat in onze 
cultuur ‘geld tellen’ zo belangrijk is. Banken 
en verzekeringen, dat zijn niet voor niets 
bedrijfstakken waar we goed in zijn. Daarom 
voelen we een verwantschap met het Ameri-
kaanse model, waar primair alles onder de 
noemer van het geld wordt gebracht. In het 
verleden was die gerichtheid op het Ameri-
kaanse model wellicht niet zo’n probleem, 
omdat de vs de onbetwiste supermacht 
was. Nu zijn de komende economische 
supermachten India en China. Beide landen 
zijn georiënteerd op vakmanschap en heb-
ben met de gilden vergelijkbare tradities 
gekend. Het punt is dat we moeite hebben 
die wending te maken vanwege risicomij-
dend gedrag. Banken nemen weinig risico in 
het investeren in vernieuwing. De ‘planning 
en control’-traditie van de Amerikanen, 
gericht op beheersing, kennen wij ook. Ten 
tweede zijn wij net als de Amerikanen een 
volk van kooplieden en dominees. Wij zijn 
kooplieden en dominees, maar dan wel in 
die volgorde. Dat leidt overigens tot zeer 
selectieve verontwaardiging. We hebben ons 
enorm opgewonden over Papa Zorreguieta, 
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maar over China dat mensenrechten in Tibet 
massaal schendt en een hele Tibetaanse 
beschaving met harde hand om zeep helpt, 
hoor je niets. En waarom niet? Het antwoord 
ligt voor de hand: daar willen we geld ver-
dienen en sturen we graag handelsmissies 
naar toe. Pas als er in een land weinig of niets 
meer te halen is, zoals in Argentinië het 
geval was, komt de ethiek aan de orde.

Waarom voldoet een Amerikaanse  
wijze van handel drijven bij de nieuwe 
economische grootmachten niet goed? 

weggeman Je hebt twee manieren om 
zaken te benaderen. De eerste begint vanuit 

de vraag: hoe haal ik zoveel mogelijk uit het 
primaire proces? Via controle van buiten 
en allerlei monitoringsystemen probeer je 
vervolgens tot rendementsmaximalisatie te 
komen. Het is een wat technische benade-
ring die routinematige processen goed kan 
doen lopen, maar die zeker niet goed werkt 
als het om kenniswerkers of betrokken 
professionals gaat. Wat valt er werkelijk aan 
vernieuwends en creatiefs te bereiken met 
gedetailleerde regels, procedures, handboe-
ken, richtlijnen, standaarden, voorschriften 
en contracten?

De tweede manier start vanuit datgene 
waar het in de kern om draait: het geven 
van vertrouwen. Durf je handel te drijven 
zonder een retourticket op zak? Amerikanen 
kunnen dat niet goed, dat past niet binnen 
de ‘planning en control’-aanpak. Zij komen 
standaard met een retourticket voor over-
morgen naar het Midden-Oosten om zaken 
te doen, vergezeld van twee advocaten die 
bepalen wanneer in de onderhandelingen 
hoeveel van het vooraf vastgestelde wis-
selgeld wordt ingezet, en dan zijn ze ver-
volgens verbaasd dat het zo niet lukt. Maar 
na twee dagen tekenen de Chinezen niet. 
Je moet eerst uitgebreid met elkaar hebben 
gegeten en gedronken en zo langzaam het 
vertrouwen winnen en dat kan vier, zeven of 
negen dagen duren.

Ook wij zijn veramerikaniseerd en ver-
vreemd geraakt van onze eigen roots. Hoe 
kun je het primaire proces werkelijk beter 
laten lopen als je er vooraf ter controle al 
allerlei ict op los laat, zoals ook wij plegen 
te doen in kennisintensieve organisaties, 
in ziekenhuizen en scholen? Wat levert het 
bewaken van regels, procedures budget-
ten en het herordenen van structuren op? 
Vaklieden voelen perfect aan dat reële toe-
gevoegde waarde pas ontstaat door profes-
sionals de ruimte en het vertrouwen te geven 
om in het primaire proces samen te werken.
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de mba-invasie

U sprak al even over abstracte MBA-taal 
die zou hebben bijgedragen aan de ver-
vreemding van onze Rijnlandse cultuur. 
Wat bedoelt u daarmee? 

weggeman Vanuit de vs zijn quasi-
academische opleidingen ontwikkeld die 
voorbereiden op managementfuncties in 
de industrie, zonder dat de cursisten zich 
hoeven te verdiepen in de technische vak-
ken waarop de industrie is gebaseerd. Een 
karakteristiek kenmerk van het mba-jargon 
is dat het losgezongen is van de taal die de 
mensen op de werkvloer met elkaar spreken. 
Vloertaal is aards, concreet, robuust en 
verbonden met de toegepaste technologie, 
de productieprocessen en de specifieke 
producten waaraan wordt gewerkt. mba-taal 
is abstract en modieus en kan in elke orga-
nisatie worden gebezigd, ongeacht wat daar 
wordt gemaakt. 

Deze mba-cultus is in toenemende 
mate naar Europa overgewaaid. Gezien 
vanuit de Rijnlandse werkcultuur, zijn 
mba’s gevaarlijk omdat ze letterlijk 
gesproken geen grond hebben om op 
te staan, en niet worden gedragen door 
daadwerkelijke inhoud. Ook hebben ze 
geleerd dat goede managementbeslis-
singen zijn gebaseerd op kwantitatieve 
analyses. Dat is een vergissing omdat niet 
alles wat er in een organisatie toe doet, kan 
worden gekwantificeerd. mba’s maken 
plannen en beamerpresentaties, ze lezen 
verslagen en rapporten, ze verwerken en 
analyseren allerlei soorten data en denken 
dan dat ze aan het managen zijn. Maar 
het managen van een papieren busines-
scase met grafieken en tabellen is iets heel 
anders dan het leiden van een echt bedrijf 
met echte mensen. 

Wat betekent de kritiek op MBA voor  
de Baak als opleidingsinstituut voor 
managers?

weggeman We hebben juist een ander 
model, meer gericht op intermenselijk 
leiderschap, op training on the job, op per-
soonlijke vaardigheden en visieontwikke-
ling met het oog op de samenleving waarin 
het bedrijf zijn functie vervult. Zo’n model 
wordt ook meer en meer als het alternatief 
gezien. 

Er zijn dus ook tekenen van  
een ommekeer?

weggeman Ja, dat klopt. Zo is er vanuit 
de vs soortgelijke kritiek van Mintzberg 
gekomen op de mba-opleidingen (Zie ook 
zijn boek: Managers, not MBA’s,  red.) Hij 
hekelt het gebrek aan praktijkervaring van 
de studenten — je kunt direct van school 
het  management in — zonder inzicht in 
menselijke eigenaardigheden en zonder te 
weten wat er inhoudelijk op de werkvloer  
speelt. Als je als manager niet weet waarover 
het gaat, dan ga je maar kijken of de mensen 
op tijd aanwezig zijn, of ze te vroeg weg 
gaan, of ze binnen het budget blijven en of 
ze efficiënter kunnen werken. Winsemius 
heeft het eens mooi gezegd toen hij nog 
minister was: ‘Daar waar vakdeskundigheid 
ontbreekt, ontstaat als vanzelf de regelneef ’. 
Hoe meer professional men is, hoe minder 
men zoiets accepteert. En gelukkig lukt 
het ook niet goed de kenmerkende eigen-
schappen van Europees management te 
elimineren. Telkens steekt de vakgedreven 
managementstijl weer de kop op. Zo hebben 
twee van Nederlands grootste ondernemin-
gen, Shell en Philips, in 2001 weer een inge-
nieur als ceo, als voorzitter van de directie 
gekregen. 

managers & professionals
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het foppen van systemen

Hoe meer professional men is, hoe minder 
men al dat ‘managen om het managen’ 
accepteert.  Is het niet zo dat veel profes-
sionals in zorg, onderwijs en welzijn 
bijvoorbeeld, maar ook de accountants,  
in een identiteitscrisis zitten, waardoor  
ze minder weerbaar zijn?

weggeman Nee, dat is volgens mij 
uitdrukkelijk niet het geval. Velen zijn 
intrinsiek gemotiveerd en weten heel goed 
waarmee ze bezig zijn. Vanuit die motivatie 
willen ze ook zo weinig mogelijk tijd beste-
den aan het vullen van managementsyste-
men en gaan ze het systeem foppen met 
informatie die er op papier plausibel uitziet. 
Zo kennen we in Duitsland het Delle-prin-
cipe: Durch Einfag Liegen Lassen, Erledigen.

Er bestaan zelfs automatische generato-
ren van tijdschrijfbriefjes voor langdurige 
projecten van een jaar of vijf. Tegenwoordig 
moet men soms wel tijdschrijven in periodes 
van zeven minuten. Om van al dat gedoe en 
al de tijd die dat kost af te zijn, is het heel 
handig nu alvast voor de komende maan-
den een plausibel tijdverdelingsschema in 
elkaar te draaien. Met die programmaatjes 
kun je nu al je tijdschrijfbriefje voor de 
derde week van november 2007 uitdraaien. 
De professionals zijn enorm inventief om 
het systeem te foppen en dat zegt iets over 
hun veerkracht. 

Dat geldt misschien voor het bedrijfsle-
ven, maar geldt dat ook voor het onder-
wijs, de kenniswerkers?

weggeman Ook daar, van hetzelfde 
laken een pak. Er worden groepsplannen en 
jaarverslagen geschreven door pas aangeno-
men junioren omdat die nog tijd over heb-
ben. ‘Hier heb je ons groepsplan van vorig 

jaar en hier de jaarrede van de directeur die 
daarin altijd tien speerpunten noemt voor 
de komende periode’, zegt de groepsleider. 
‘Nu moet je dat plan overschrijven en daar 
waar dat van pas komt, moet je die speer-
punten aan de tekst vastmaken. Niet alle tien 
natuurlijk, dat is verdacht, maar een stuk 
of zes, zeven moet je er toch wel kwijt kun-
nen. En dan stuur je het maar meteen naar 
boven, dan horen we er in elk geval de eerste 
drie maanden niets meer van, want boven 
zit de staf en die haalt het uit elkaar, niet het 
weer anders samen, laat het bakje in bakje 
uit gaan, stopt het in Excel en maakt er dan 
taartjes van, en wij weten natuurlijk wel wat 
we hier aan het doen zijn. Daarvoor hebben 
we geen nieuw groepsplan nodig’. Er wordt 
veel te veel geregeld en vastgelegd in Neder-
land. Ik zou het persoonlijk vanuit christen-
democratische overtuiging heel sterk vin-
den als het waarden- en normendebat veel 
sterker werd verbonden met vermindering 
van regelgeving. Waarden en normen kun 
je op twee manieren trachten ‘in te voeren’. 
De ene niet zo effectieve wijze is via regels en 
procedures, omdat het moet. De andere weg 
is veel duurzamer en betekenisvoller, omdat 
mensen het zelf willen. Juist door te ont-
regelen en de bureaucratie te verminderen, 
komt er ruimte voor die tweede weg, worden 
mensen gedwongen zelf na te denken en 
standpunten in te nemen. Hoe overtuigen-
der het verhaal van de politieke leiders, 
hoe groter de kans dat mensen dan zelf de 
gewenste richting kiezen. Het is die tweede 
weg die veel meer moet worden bewandeld.

Steekt het niet dat de managers vaak veel 
beter worden beloond dan de vaklieden?

weggeman Ik geloof het niet zo. Als 
technicus bij Philips heb je misschien een 
lager salaris, ook vergeleken bij advocaten 
of tandartsen, maar je krijgt daar speel-
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ruimte voor terug, om iets uit je handen te 
laten komen, om je deskundigheid verder 
te ontwikkelen. Die hele wereld van de 
managers en de aandeelhouders wordt niet 
zo begrepen. Het zijn gescheiden werel-
den. Voor de meeste medewerkers zijn 
de aandeelhouders een anonieme groep. 
Het is een vreemde wereld. De winst die 
werknemers met elkaar maken wordt voor 
een groot deel uitgekeerd aan onbekenden 
die daar niets voor hebben gedaan hen  die 
zich ook zelden betrokken voelen bij de 
onderneming waarin ze financieel parti-
ciperen. 

Geld als maat van alle dingen?

Waar leidt dit alles toe?

weggeman De Rijnlandse cultuur zet 
de professional bovenaan. Winst is geen 
doel op zichzelf, dat is een typische money 
driven-redenering. Stel je een ondernemer 
de vraag,  wie is voor uw organisatie het 
meest van belang, de aandeelhouders, de 
klanten of de professionals en het perso-
neel? Dan zullen diegenen die het Anglo-
Amerikaanse model aanhangen steevast de 
aandeelhouders op de eerste plaats zetten. 
Merkwaardig, gegeven de bewieroking van 
de medewerker die tot uiting komt in kreten 
als ‘people are our greatest asset’, die in veel 
missiedocumenten van Amerikaanse bedrij-
ven zijn te vinden.

Laatst vroeg ik mijn studenten waarom  
je niet tevreden zou kunnen zijn met 1 pro-
cent winst. 

‘Omdat dat percentage binnen de 
foutenmarge valt waarmee de financiële 
administratie administreert’, antwoordde 
iemand. Dat antwoord lijkt mij correct. 
Alle overige antwoorden gingen uit van 
de premisse dat je uiteindelijk toch zoveel 
mogelijk je winst moet maximaliseren. 

Maar waarom? Op een gegeven moment is 
genoeg toch genoeg, zou ik zeggen.

Wat vindt u van de discussie over  
beloningen van topbestuurders?

weggeman Het gaat maar over  een 
paar mensen. Toch is de discussie erg 
belangrijk omdat deze topfiguren een 
duidelijke voorbeeldfunctie vervullen. 
Het gaat daarbij om de volgende vraag: 
‘Doe je het omdat je houdt van je vak, het 
product of de dienst, of ga je de business 
in om te cashen?’ In gesprekken met 
topmanagers draait het vaak niet om 
intrinsieke motivatie en liefde voor het 
werk dat op de vloer wordt gedaan, maar 
om afbreukrisico’s en het managen van 
ingewikkelde processen.

Veel topmanagers komen al een be-
drijf binnen met de vraag hoe ze er te 
zijner tijd weer zo goed mogelijk uit 
kunnen komen; de aftocht is al standaard 
onderdeel van de entree. Dat al geeft al 
weinig vertrouwen. Het is daarbij teke-
nend dat de ‘omloopsnelheid’ van ceo’s 
in Amerikaanse bedrijven momenteel 
gemiddeld zeventien maanden is. 

Schraven keerde zich naar buiten toe  
erg tegen de discussie over de topsala-
rissen, terwijl hij weet dat binnenshuis 
andere geluiden klinken. Dapper? 

weggeman Hij weet ook dat er een  
andere kant is. Beide kanten mogen worden 
gehoord.  

oog voor het schone  

U hebt veel gepubliceerd, onder meer over 
kennismanagement. We kwamen ook 
een recent boek tegen met de opmerkelijke 
titel ‘Provocatief adviseren. Organisaties 

managers & professionals
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mooier maken’. Wat is de kern van het 
boek?

weggeman Wat ik hoop is dat adviseurs 
met behulp van dit boek mogelijkheden 
zien hun repertoire uit te breiden. In  ‘Pro-
vocatief adviseren’ beschrijf ik onder meer 
vier wijzen van tegendraads, out of the box 
denken. Ten eerste leg ik een verbinding  
tussen Dada en adviseren: dadaviseren. Het 
gaat daarbij om een soort van omkering van 
alle waarden waardoor bedreigingen als 
kans kunnen verschijnen. Ten tweede houd 
ik een pleidooi voor de esthetische organi-
satie en de schoonheid van werkprocessen. 
Ten derde ga ik in op de waarde van oosters 
organiseren. Niet versnelling, dynamiek 
en grootse structuren zijn daarbij maatge-
vend, maar  de verstilling, het meditatieve 
en ‘het kleine’, dat waarde in zichzelf heeft. 
Ten vierde ga ik in een apart hoofdstuk ook 
uitgebreid in op de Rijnlandse werkcultuur 
waarover we hebben gesproken. 

Wat moeten we ons voorstellen bij een 
esthetische organisatie?

weggeman Plato sprak al over het ware, 
het goede en het schone. Het zijn nog steeds 
belangrijke kernbegrippen. Maar op het 
terrein van organisatieadvies hebben we ons 
vooral laten leiden door het  ware, het ratio-
nele perspectief, of de cognitief-objective-

rende kijk die ook dominant is in de weten-
schap. Vanaf de jaren zestig kwam daar ook 
het ethische perspectief bij: aandacht voor 
kwaliteit, duurzaamheid, ethische com-
missies. Maar we hebben de schoonheid als 
dragend principe vergeten. Toch heeft juist 
het gegeven dat iets feitelijk functioneert, of 
goed in elkaar steekt, alles met schoonheid 
te maken. Juist de vakman heeft ‘oog voor 
het schone’.  Juist in het maken van mooi 
werk schept hij eer.

Gaat het wat u betreft om beroepseer  
of beroepstrots?

weggeman Zo’n vraag kan al snel tot een 
semantische discussie leiden. Toch is er voor 
mij verschil. Ik spreek liever over beroepseer 
dan over beroepstrots. Beroepstrots heeft 
vooral ook met de externe uitstraling te 
maken. Eer zit dicht op de persoon en is niet 
primair op erkenning en uiterlijk vertoon 
gericht. Je hoeft er niets van te merken, het 
kan ook gewoon voor het oog onzichtbaar 
blijven. Gewoon willen dat het eindresul-
taat mooi is  en daarom tot 1 uur ’s nachts 
doorgaan omdat je benieuwd bent hoe het 
afloopt, of het lukt, of het werkt.

Mathieu Weggeman, Provocatief  
adviseren. Organisaties mooier maken,  
Scriptum 2003
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