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ER was eens…
Er was eens een duivel die besloot een spiegel te maken. 
Niet zomaar een spiegel maar eentje met een duivelse 
werking doordat iedereen die erin keek of  alles wat 
erin werd weerkaatst, lelijk en afstotelijk werd. Dat 
smadelijke sieraad haalde bij een aantal kleine duivels 
het slechtste - en dat wil bij duivels wat zeggen - naar E

boven. Ze smeedden een werkelijk diabolisch plan. Ze besloten 
met die spiegel naar de hemel te vliegen om, als gevolg van de 
weerspiegeling, de mensheid te beroven van het schoonste wat 
een mens zich kan voorstellen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Met valse grijns en rood van opwinding pakten de gevallen 
engelen de spiegel beet en klapwiekten ermee omhoog. Toen ze 
ergens halverwege de aarde en de hemel waren, merkten ze dat 
de spiegel begon te trillen. Ze minderden eerst wat snelheid om 
het breekbare voorwerp te stabiliseren, maar toen dat niet hielp, 
besloten ze verder te gaan. Naarmate ze hoger kwamen, begon 
het breekbare glas in hun klauwtjes echter steeds harder te trillen. 
Maar het vooruitzicht om de hemel voor eens en voor altijd van 
zijn heerlijkheid te ontdoen, maakte hen alleen maar doldriester. 
Ze gaven de moed niet op en zwoegden verder, van luchtlaag naar 
luchtlaag. 
Totdat de spiegel zo heftig begon te trillen dat er geen houden meer 
aan was. Het glas spatte uiteen in een ontelbare menigvuldigheid 
van scherven. Die minuscule glassplinters daalden vervolgens neer 
op de aarde en kwamen daar terecht in de ogen van alle mensen.

……en zo komt het dat sindsdien mensen, volgens Hans Christian 
Andersen, de werkelijkheid alleen nog maar fragmentarisch 
kunnen waarnemen.  

...



Eindexamen. Liemers College in Zevenaar! Welk vak 
te kiezen. Ik wist het niet. Moeilijk. Een pakket waar 
je ‘later iets mee kan’ vond de serieuze kant van mijn 
omgeving. Mijn leraar geschiedenis raadde me met 
klem aan vooral een vak te kiezen waardoor in mijn 
zwart-wit denken wat grijstinten zouden verschijnen. 

Tja, dus koos ik geschiedenis als vak, stortte me op een werkstuk 
over anarchisme. Zapata en Bakoenin, een Russische anarchist die 
regerende machten in alle hoedanigheden verwierp want hij was 
voor totale gelijkwaardigheid; weg met de bevoorrechte klasse. 
Wat Bakoenin en zijn kornuiten precies bedoelden begreep ik toen 
weliswaar ternauwernood. Maar thema’s als macht, zelfsturing, 
leiderschap, verandering en VAKmanschap zijn me altijd blijven 
interesseren; regelmatig kwamen ze op mijn pad, al of  niet in 
verhulde verschijningsvormen. Anarchist in de dop zullen we 
maar zeggen.

Tijdens mijn eerste colleges op de - toen nog - Katholieke 
Universiteit Nijmegen (KUN) kreeg ik te horen dat er niet 
zoiets bestaat als één waarheid. En dat wetenschap er juist op 
is gericht om aan de hand van verschillende theorieën je eigen 
waarheid te zoeken. Ai, daar ging mijn illusie dat ik na mijn 
HBO-opleiding eigenlijk alles wel zo’n beetje wist. Dus ging ik 
in de Faculteit van de Beleidswetenschappen al filosoferend 
op zoek naar mijn eigen waarheid. Die faculteit was niet 
toevallig gesitueerd aan de Thomas van Aquinostraat, bleek 
later. Want deze Thomas, theoloog en filosoof, schreef  in de 
dertiende eeuw al heel wijze dingen over verandering. ‘Het 
bestaan van God kan worden aangetoond door het concept 
‘verandering’. Er moet een oorzaak zijn voor alle veranderingen. 
De eerste beweger is God’. Daar denken we tegenwoordig 
in de praktijk van organisatieverandering wel anders over. 

Samen verder kijken

E

         
   



Op diezelfde universiteit kreeg ik ook te maken met professor 
Ulbo de Sitter, grondlegger van de Moderne Sociotechniek in 
Nederland. De Sitter kon prachtig vertellen over zijn ervaringen 
met leiderschap, samenwerking, stress en teamwork aan boord van 
schepen. Het geuzenetiket: ‘als lullen pudding is, dan is De Sitter 
Dr. Oetker’ dat hij van zijn studenten kreeg opgeplakt, was zeker 
geen gratuite compliment. Zijn colleges waren altijd een feest. 
Mede door hem koos ik als thema voor mijn afstudeerscriptie: 
‘Kwaliteit van de Arbeid en Kwaliteit van de Organisatie bij 
autonome taakgroepen’. Met als titel: ‘Vroeger was het gezelliger’. 
Naar een uitspraak van een heftruckchauffeur van het bedrijf  
waar ik mijn praktijkonderzoek uitvoerde. Ik begreep destijds 
niks van die uitspraak. ‘Het is toch leuk om te veranderen en te 
verbeteren....?’    

Toen ik kort daarop bij een bedrijf  in de Achterhoek onderzoek 
deed naar de productiviteit van een van de productieafdelingen, 
en ik aan een van de medewerkers vroeg of  het goed was als ik 
een dagje mee kwam kijken, antwoordde hij: ‘Ik vin alles best 
mien jong, aj mien moar met de peut uut de gereedschapskist 
blieft’. Helder advies, toen, en nog steeds, denk ik.   
Maar ik leerde daar ook een heel andere kant kennen van wat ik op 
de universiteit allemaal had geleerd over modellen, betrouwbaar 
en valide onderzoek, organisatiecultuur, procesverbetering en tal 
van organisatietheorieën. Wat mij sindsdien het meest is blijven 
intrigeren, is dat medewerkers in bedrijven of  organisaties vaak 
heel andere drijfveren hebben dan het streven naar maximale 
efficiëntie, het continue willen verbeteren of  ‘lean’ willen zijn. De 
stokpaardjes van adviesbureaus.

Sindsdien zijn er vijftien jaren verstreken. Met 1-2 Think Logical 
onderneem ik al weer ruim tien jaar. ‘Denk- en daadkracht bij 
Rendementsverbetering’ bedacht ik ooit als slogan voor mijn 



bedrijf. Klopt nog steeds. Want niks boeiender dan bedrijven 
helpen om dingen slimmer en beter te doen, en zo bedrijfsresultaten 
verbeteren. Eerlijk, weinig dingen zijn echt leuker dan met je 
opdrachtgever te werken aan meer motivatie en plezier op de 
werkvloer. Want dat ‘gezamenlijke’ is en blijft toch een van mijn 
stokpaardjes. Anders gaat het niet, is mijn rotsvaste overtuiging. 
Met succes veranderen en verbeteren werkt alleen als je het samen 
doet. Dat was mijn visie en is mijn visie! 

Afgelopen jaren heb ik bij heel wat bedrijven achter de 
schermen gekeken. Een groot genoegen, maar ook een eer 
want dat betekende dat mijn opdrachtgevers zo veel vertrouwen 
in me stelden dat ze bereid waren me deelgenoot te maken 
van de - soms grote - problemen die zich op de werkplek 
voordoen. Onbetrouwbare voorraden, niet functionerende 
leidinggevenden, gebrek aan klantgerichtheid, inefficiënte 
processen, moeizame onderlinge samenwerking en beroerde 
communicatie. Een niet altijd even makkelijk te ontwarren 
kluwen van de harde én zachte kanten van ondernemerschap. 
 
Maar het kan wel, dat ontwarren. Om te beginnen met het in 
kaart brengen van de problemen: tachtig procent van de oplossing 
bestaat eruit. Wat daarvoor nodig is, is goed kijken. De kunst 
van het kijken als cruciale vaardigheid. Museumbezoekers blijven 
gemiddeld negen seconden voor een schilderij staan. Veel te kort, 
vinden deskundigen. Voor het doorgronden van problemen in 
organisaties, is het niet anders. Het kost tijd om de vele facetten 
van de bedrijfsvoering, de medewerkers, het management en 
andere typische bedrijfszaken te doorgronden, en zo, al werkend, 
de onderstroom van een organisatie te ontdekken en de juiste 
diagnose te stellen. Meervoudig kijken, wordt dat wel genoemd. 
Klinkt ingewikkeld, maar wil zoveel zeggen als werken met 
een oneindige legpuzzel waarvan niet alle stukjes op het eerste 

         
   



gezicht, vaak zelfs niet eens de tweede keer, zichtbaar zijn. Of  in 
sommige gevallen gewoonweg ontbreken; die zijn het moeilijkste 
want dingen die er niet zijn of  nooit zijn geweest, mis je niet zo 
gauw. Daar komt nog bij dat iedereen, wie je ook zal vragen, op 
grond van de wel beschikbare fragmenten, steeds een andere 
reconstructie van die versplinterde werkelijkheid zal maken. Een 
werkelijkheid die bijna per definitie vooral de eigen meningen 
en opvattingen zal weerspiegelen. De kunst zal dan altijd zijn 
bestaande, soms diametrale, ‘waarheden’ tot een gezamenlijke 
werkelijkheid te maken.       

De jonge Engels - Zwitserse filosoof  Alain de Botton die bekend 
staat dat hij rijdend op een scooter Schopenhauer kan citeren, heeft 
ook verstandige dingen gezegd over de relatie tussen bedrijfsleven 
en filosofie. Plato parafraserend, gelooft hij in een betere wereld als 
filosofen ondernemer zouden worden en ondernemers filosofen. 
Dat gaat niet zomaar. Volgens de filosoof  is daar de beoefening 
van belangrijke deugden van ondernemerschap voor nodig, zoals 
creativiteit, moed, intelligentie en volharding. Ik zou daar de kunst 
van het kijken aan willen toevoegen. En luisteren natuurlijk, niet 
alleen naar elkaar maar vooral ook naar onszelf. Maar dat spreekt 
eigenlijk vanzelf!

Meer over dit alles in deze uitgave. Vanuit de gedachte dat 
alles stroomt en voortdurend verandert. Over ‘supply change’ 
management, de kunst van het kijken en de ethische kant van 
ondernemerschap. En over het verschil tussen gelijk zijn en 
gelijkwaardigheid, spiritueel leiderschap, vakmanschap en slimme 
‘supply chains’. Beter nog: ‘Demand Chains’, dat is denken vanuit 
de klant; vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht want dat is 
ouwe koek. Vooruitkijken dus! En zorgen dat je met je organisatie 
behendig én lenig genoeg bent om op tijd te zijn. Bij de tijd zijn, 
zoals Sophia Loren dat kan, en Napoleon dacht dat ie ‘t kon. Kijk 
maar!

                               





Het probleem met de toekomst is dat we er allemaal 
naartoe gaan, zonder te weten hoe die eruit ziet. 
Weliswaar doen we ons uiterste best een beetje grip 
op die toekomstige werkelijkheid te krijgen, maar 
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zelfs de meest 
serieuze futurologen er met hun voorspellingen 

Met het OOG op morgen 

doorgaans net even naast zitten. En hebben ze het bij het juiste 
eind, dan is er gewoonlijk toeval in het spel. Niets moeilijker 
derhalve dan voorspellingen doen, vooral waar het de toekomst 
betreft. Wel is zeker dat de toekomst daar is waar we de rest van 
ons persoonlijke en professionele leven zullen doorbrengen. Ons 
belang bij die toekomst is dus wel degelijk groot. Alleen al om die 
reden heeft het weinig zin er fatalistisch over te doen. Al was het 
maar doordat de veranderingen die op ons afkomen, steeds sneller 
gaan. Soms zo rap dat, als we goed opletten, de contouren ervan 
een fractie van de tijd eerder kunnen worden waargenomen dan 
voorheen. Mooi meegenomen! Deze alertheid, die bepalend kan 
zijn of  een bedrijf  succes heeft of  over een jaar niet meer bestaat, 
verklaart tevens de populariteit van trendanalisten. Zij zijn de 
herauten van de nieuwste ontwikkelingen. In tegenstelling tot wat 
vaak wordt gedacht, voorspellen trendanalisten niet de toekomst. 
Wat zij wel doen, en dat maakt het volgen van trends ook tot zo’n 
serieuze aangelegenheid, is dat zij sociaal - maatschappelijke -, 
culturele en economische ontwikkelingen op het vroegst mogelijke 
moment proberen te spotten om die vervolgens te vertalen naar 
kansen in de markt. Zo kan een bedrijf, door snel te reageren, 
in het ene geval de concurrentie met een nieuw product te vlug 
af  zijn en in een andere situatie bestaande producten gelijke tred 
laten houden met de nieuwste consumentenwensen.   

Snel reageren op nieuwe omstandigheden lijkt zo logisch maar 
blijkt in de praktijk voor veel ondernemers het moeilijkste dat 
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er is. Het gaat immers over veranderen, en dat vinden mensen 
- ondernemers incluis - moeilijk; zelfs als ze op hun klompen 
aanvoelen dat die veranderingen onafwendbaar zijn. En dat 
heeft weer te maken met ons paradigma. Of  beter gezegd: met 
paradigmaverschuivingen. Paradigma? Klinkt Grieks! Is het 
ook, Grieks. Een paradigma is de manier waarop we de wereld 
waarnemen; wat water is voor de vissen, het is er gewoon. Daarom 
kunnen we ons moeilijk een voorstelling maken dat die wereld er 
anders zou kunnen uitzien. Vissen kunnen niet ‘out of  the bowl’ 
- denken. Mensen wel, al valt het de meesten zwaar. Dan is het 
dubbelgoed ons te realiseren dat de belangrijkste trends juist in 
gang worden gezet door verandering van paradigma. Vandaar 
dat paradigmaverschuivingen ook wel worden aangeduid als 
megatrends, of  nog spectaculairder als ‘future shocks’. Nieuwe 
paradigma’s ontstaan vaak doordat de problemen in het heersende 
paradigma niet worden opgelost. Dat wil zeggen dat we zijn 
vastgelopen in een bepaalde situatie - economisch, klimatologisch, 
ethisch - en dat iedereen, deels bewust, deels onbewust, eigenlijk 
wel weet dat er iets moet veranderen. Maar niemand weet precies 
wat. Of  iemand die het wel weet, heeft er de macht of  de moed 
niet voor. En dan gebeurt er toch iets - een innovatie, een politieke 
visie, een crisis - waardoor er veranderingen in gang worden gezet 
die de bestaande regels van het spel aantasten. De reden dat dit vaak 
niet wordt herkend, heeft minder te maken met onze intelligentie 
en meer met de dreiging die er vanuit gaat voor iedereen die nog 
het oude paradigma hanteert: de gevestigde orde. 

Om nieuwe toekomsten te herkennen, moeten we dus goed 
weten hoe sterk de bestaande paradigma’s onze perceptie van de 
wereld om ons heen bepalen. Daarbij is het handig te beseffen dat 
paradigma’s altijd twee kanten op werken. Of  je ziet het, of  je ziet 
het niet. We zien nu eenmaal het duidelijkst, wat we verwachten 
te zien. Wat niet in ons paradigma past, nemen we slecht of  

         
   



helemaal niet waar. Maar wie zich bewust is van het feit dat in 
onze wereld verandering misschien wel de enige constante is, zal 
tegelijk beseffen dat wat we vandaag voor onmogelijk houden, 
eigenlijk alleen maar onvoorstelbaar is binnen de context van ons 
eigen paradigma. Wanneer we dat blijven doen, gedragen we ons 
als goudvissen die, rondjes zwemmend in hun met water gevulde 
kom, voortdurend naar de wereld buiten de kom staren, zonder 
zich te realiseren wat daar gaande is. En dat is precies waar het 
om gaat want de toekomst van ons bedrijf  bevindt zich maar al te 
vaak buiten de grenzen van het heersende paradigma. 

Totdat….we er middenin zitten, verbaasd om ons heen kijken en 
ons hoofdschuddend afvragen hoe het toch kwam dat we nou 
juist die verandering, die zo cruciaal was voor ons bedrijf, niet 
tijdig hebben zien aankomen. Nergens voor nodig wanneer we het 
vermogen ontwikkelen om snel, sneller, snelst te reageren en in te 
spelen op veranderende omstandigheden. 
En dat kunnen we zodra we weten wat er gaat gebeuren. Niet 
eerder maar wel te laat!    





We hebben haast. Alles moet snel. Snelle 
contacten, snel eten, snel winkelen, snel 
geholpen worden. Is iets niet in voorraad, dan 
kan de leverancier de pot op en gaan we naar een 
andere of  zoeken net zo lang op internet totdat 
we iemand hebben gevonden die het wel heeft. 

De ONT DE consument

Korte termijndenkers, dat zijn we. 
Met wie moeten we nu het meeste medelijden hebben? Met die 
hijgende klant of  met de niet zo razendsnelle leverancier? Over 
die klant kunnen we zeggen dat een beetje minder snel ook best 
had gekund. En over de leverancier dat ie pas mag klagen over 
weglopende klanten als zijn toeleveringsketen maximaal op orde 
is. Probleem is echter dat hij daarvoor afhankelijk is van andere 
bedrijven in de keten; daar is het ook een keten voor. We kennen 
allemaal het spreekwoord over de zwakste schakel die de sterkte 
van de keten bepaalt. Welnu, in onze hele manier van goederen 
verplaatsen, zitten meer zwakke schakels dan nodig is. Alleen 
geven logistieke managers liever de schuld aan de volgende schakel 
in de keten dan de hand in eigen boezem te steken. En zo blijft de 
logistieke keten dus rammelen.  

Is ketenoptimalisatie dan zo moeilijk? Wel als we blijven denken 
in ketenstructuren en organigrammen; ooit een organigram een 
pakketje zien versjouwen? Niet als we de werkvloer opgaan en 
goed om ons heen kijken, en in ons achterhoofd houden dat wat we 
daar zien niet alleen effect moet hebben op de korte termijn maar 
vooral ook op de middellange termijn. Zien we op de werkvloer 
mensen die routineus hun werk doen, hun werkbelasting hebben 
geëgaliseerd en schoonheidsfoutjes hebben uitgebannen, laat 
de manager zichzelf  dan niet al te gauw tevreden op de eigen 
schouders kloppen. Waarom niet? Het gaat toch goed zo! Dat is 
nog maar de vraag want wie ‘anders’ kijkt naar dezelfde logistieke 
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situatie, zal iets essentieels missen: de dynamiek. Dat alerte gevoel 
van: ‘wie denkt dat ie er is, is er geweest’. 

Enigszins begrijpelijk is dat wel want wie op de werkvloer 
ontbreekt, is de consument die altijd zo’n haast heeft. De hete 
adem van dat wispelturige gemaksujet dat ultrakorte levertijden 
eist en vierentwintig uur per dag zeven dagen in de week offline en 
online wil kopen, wordt niet gevoeld. Toch werken alle logistieke 
partijen ‘bottom line’ voor die consument. Want aan diens eisen 
moeten we voldoen. Willen we die dus tevreden stellen, dan zullen 
‘supply chain’ managers aan de slag moeten met de ‘demand 
chain’. Door aan de vraagkant te beginnen met het doorlichten 
van afstemmingsvraagstukken tussen twee of  meer partijen in 
de keten en vervolgens de losse eindjes aan elkaar te knopen, 
zodanig dat er geen speld meer tussen te krijgen is. Doen we 
dat goed dan kunnen alle schakels in de keten, stuk voor stuk, 
concurrentievoordeel realiseren.  

Heel vroeger ging dat meer gezapig. Ook toen de postkoets allang 
niet meer reed en de trekschuit op de wal was getrokken. ‘Al een 
vat, kist of  krat van ‘De Phoenix’ gehad?’ Zo ja, dan wist je dat het 
goed zat en liet je door dat bedrijf  je goederen vervoeren. Maar 
dat was in een tijd dat woorden als productinnovatie, levenscycli, 
private labels en cross branding alleen werden gebezigd door 
wereldvreemde futurologen. En nu…zitten we er middenin, in 
die toekomst. En moeten we uitkijken dat door de groeiende 
complexiteit van logistieke processen onze kosten niet de pan uit 
rijzen. Willen de logistieke - en ‘supply chain’ managers niet naar 
de zijlijn worden gemanoeuvreerd, waar ze de goederenstromen 
alleen nog maar met open mond voorbij kunnen zien komen, 
dan zullen ze maatregelen moeten treffen; onorthodoxe zelfs, 
zoals het betrekken van de consument bij het ‘supply chain 
planningsproces’. Klinkt ingewikkelder dan het is. Per saldo zijn 

         
   



we immers allemaal consumenten; van vorkheftruckchauffeur 
tot distributieplanner en van verpakkingsspecialist tot ‘reverse 
logistics’ professional.  
Als we allemaal consumenten zijn, en dat zijn we, dan kunnen 
logistieke dienstverleners heel goed bij zichzelf  te rade gaan. 
Want ook zij willen dat producten tegen zo laag mogelijke kosten 
in de winkel liggen of  met maximaal bestelgemak verkrijgbaar 
zijn. Tegelijk hebben de logistieke consumenten een unieke 
voorsprong op de gemiddelde consument want zij weten als de 
beste wat er voor nodig is om consumenten gelukkig te maken. 
Ultrakorte levertijden bijvoorbeeld, een hoge uitleveringsgraad, en 
een betrouwbare output, niet te vergeten. 
Maakt deze logistieke inspanning alleen de consument gelukkig? 
Nee, de actieve deelnemer aan de ‘supply chain’ wordt minstens 
zo happy. Want door de zaken goed aan te pakken, gaan logistieke 
bedrijven meer doen met minder moeite, halen ze de haperingen 
uit hun eigen processen, is de automatisering super geregeld, 
zijn de voorraden minimaal en loopt de documentenstroom op 
rolletjes.  
Klaar? 
Niet helemaal. We kunnen regelen en organiseren wat we willen, 
maar als we de mensen vergeten die het moeten doen, dan verdwijnt 
de dynamiek en de betrokkenheid die garant staan voor nieuwe 
ideeën en innovatieve voorstellen omdat de logistieke keten nu 
eenmaal nooit af  is. Want er zal altijd weer een consument komen 
die iets anders wil. Beter, sneller, optimaler. Als dat gevoel van 
urgentie op de werkvloer niet anders is dan in de winkel, dan kan 
de ‘supply chain’ steeds weer opnieuw worden gesloten.  
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De leeuw als koning der dieren, ik vind ‘t maar 
raar! Vuilgele vacht, ongekamde manen en van die 
slaapogen, ziet zo een koning er uit? Daar komt nog 
bij dat hij liever hyena’s bij hun wrattenzwijnboutje 
wegjaagt dan zelf  op jacht gaat. En als er vlees op 
tafel moet komen omdat het hele gezin giert van de 

Sophia en de pittige 

honger, dan laat hij de leeuwinnen het leeuwendeel van het werk 
doen. Dat kun je een koninklijk prerogatief  noemen maar ook 
gewoon ‘liever lui dan moe’. 
De fabel van de leeuw, als fier, moedig, gul en nobel, stamt 
voornamelijk uit de middeleeuwen. Vandaar dat het beest - onder 
het motto: een leeuw is iemand die bang is voor niemand - vaak 
op familiewapens prijkt.   
Maar van de panter kan zonder blikken of  blozen hetzelfde 
worden gezegd. Die kreeg in het bestiarium de eigenschappen: 
gevaarlijk, wreed, listig, brutaal en snel toebedeeld. Eigenschappen 
die kennelijk tot de verbeelding spreken want er zijn sigaren 
en auto’s die zijn naam dragen, er is een filmprijs en zelfs een 
roze panter. Over populariteit heeft de panter dus niet te klagen. 
Slank, sierlijk gevlekt, lichtbruin of  oranjekleurig kleed, witte 
staartpluim. De ogen vol spattend vuur en het gespierde lichaam 
in voortdurende staat van paraatheid want het gevaar loert van alle 
kanten. Dat spreekt aan in een tijd waarin we worden belaagd door 
wurghypotheken, kale poolkappen, obesitas en crisismaatregelen. 
De panter is in de mode. Avondjurken, leggings, laarsjes, tassen, 
sportschoenen en tatoeages. De panterprint is het pittige signaal 
waarmee we, net als echte panters, ons territorium afbakenen en 
aan de buitenwereld onze klauwen laten zien; met ons valt niet te 
spotten, de vijand, die lusten we rauw!  
Stevige taal. Maar het paradoxale is dat die panterprints tegelijk 
iets aaibaars hebben. Kijk maar hoe snoezig ze staan op 
koektrommels, lingerie, schoolagenda’s en dekbedovertrekken. 
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Eigenlijk zenden die panterparafernalia dus een dubbelsignaal uit. 
Zoals je succesvolle gebouwen kunt beoordelen op hun vermogen 
om zichzelf  aan de omgeving aan te passen - architectonisch maar 
ook ideologisch - zo zou je dat ook van panterprints kunnen 
zeggen. ‘Tokkie Tarzan’ en ‘Haute couture’ samen in het oerwoud. 
Postmoderne mimicry. Vergelijkbaar met de trend van vermaarde 
modekoningen die met hun ontwerpen voor modeketens als H&M 
en C&A laten zien dat de markt een jungle is waar het onderscheid 
tussen prêt - à - porter uit de supermarkt en modehuismode een 
kwestie van perceptie is geworden.  

De oproep van de Franse filmactrice Brigitte Bardot, onlangs 
gedaan aan Sophia Loren, om niet langer een pantervelstola 
of  een jas van een ander dood beest te dragen, is een sterk 
voorbeeld van die perceptie. Zo op het eerste gezicht geen raar 
verzoek van de vijfenzeventig jarige dierenbeschermster die haar 
cinematografische roem overigens vooral dankt aan de kleren die 
ze niet droeg. Getuige de film: ‘Et Dieu…créa la femme’.  
Dat de Italiaanse filmactrice de oproep van haar collega negeerde, 
is door de media uitgelegd als een soevereine repliek van iemand 
die zelf  wel uitmaakt hoe en met welk materiaal ze haar decolleté 
wenst te bedekken.      
Maar er is ook een andere uitleg mogelijk. Het maakt voor Sophia 
Loren natuurlijk helemaal niets uit of  ze wel of  geen pantervel 
draagt. De zelfbewuste katachtige gespannenheid die haar eigen 
is, waardoor ze het ene moment lijkt te kunnen veranderen in een 
verdwijnmachine en het andere magische moment in een eruptie 
van vlammende nabijheid, toont aan dat iemand geen panter hoeft 
te dragen om een panter te zijn. 

Met andere woorden: het is een kwestie van karakter, ieder mens 
kan een panter zijn; filmdiva’s, maar ook ondernemers. Dat 
panterachtige aan die twee beroepen is opvallend. Maar er zijn 

         
   



meer overeenkomsten. Zo heeft de tijd op Sophia Loren geen 
vat gekregen; evenals flexibele ondernemers is ze met haar tijd 
meegegaan. Ook is ze na ruim een halve eeuw voor de camera’s nog 
steeds een sterk merk; nog even ontvlambaar als ‘Zwaluw Lucifers’ 
en ongetwijfeld smeuïger dan ‘Echte Boter’; over continuïteit 
gesproken. Verder valt het niet moeilijk in haar glimlach zowel iets 
wreeds als brutaals te ontdekken. Onvervalste eigenschappen die 
niet zelden grote ondernemerssuccessen bepalen. Ondernemen 
is immers een assertieve aangelegenheid. Wat er verder nog bij 
hoort, zijn haar intelligente filmrolwisselingen - altijd riskant - 
waarmee zij voor zichzelf  een vaste plaats wist te veroveren in 
een métier waar rusteloos wordt gezocht naar nieuw, nieuwer, 
nieuwst en jong, jonger, jongst. Er is lef, en ongetwijfeld soms 
list, voor nodig om altijd en eeuwig de diva te willen zijn. Die 
drive beschouw ik tevens als de kern van ondernemerschap. Mijn 
conclusie: ondernemers die willen slagen, moeten panters zijn.  
Sophia Loren bewijst dat het daarbij niet primair om uiterlijke 
schijn gaat maar veeleer om een innerlijk proces. Om raak te 
schieten, dienen we het vizier dus te richten op de panter in onszelf. 
Lijkt me trouwens ook goed nieuws voor de dierenbescherming.  



I



In de winter moet je niet in Rusland zijn. Er zijn zelfs mensen 
die vinden dat je nooit in Rusland moet zijn. Ook in andere 
jaargetijden vinden ze het daar te…Russisch, zeg maar. 
Waarschijnlijk dacht Napoleon er net zo over. Begrijpelijk, want 
na de slag bij Borodino en het in de fik steken van Moskou was 
hij danig in zijn wiek geschoten omdat de Russen hun nederlaag 

De bibberende KEIZER

I
niet wilden erkennen en vanwege het barre winterweer de ‘supply 
chain’ begon te haperen. De bibberende keizer misschien nog wel, 
maar zijn manschappen hadden al in geen tijden een stokbroodje 
meer gezien en het vlees op hun menu bestond uit gestoofde 
soldatenlaarzen. Geen vetpot dus. 

Ook die malaise knaagde aan de trots van de ‘kleine keizer’ want 
hij ging er juist prat op dat hij de bevoorrading van het leger zo 
innovatief  had geregeld. Zo had hij zijn legers onderverdeeld in 
divisies, eenheden van circa tien - tot vijftienduizend man. Vanwege 
hun, relatief  geringe, omvang waren die niet alleen flexibeler maar 
ze moesten ook gedurende de opmars naar weer een nieuwe 
overwinning zelf  hun kostje opscharrelen. Een breuk met de 
ouderwetse manier van fourageren waarbij aan het begin van een 
veldtocht langs de route van de legerkorpsen de voorraden zoveel 
mogelijk werden opgeslagen zodat bij het arriveren der troepen een 
warme maaltijd kon worden geserveerd. En niet alleen ‘kuch en 
bonen’, er moest ook worden gezorgd voor kleding, brandstof  en 
broodbakovens. Wie rond 1800 wilde leren hoe een ‘supply chain’ 
werkte, kon het best bij de intendance in dienst gaan. Niet alleen 
omdat de intendance doorgaans veilig achter de gevechtslinies 
bleef  maar ook om onder de knie te krijgen hoe lokale boeren 
en ambachtslieden het best konden worden overreed om aan de 
‘vijand’ te leveren.‘La guerre nourrit la guerre’, noemde Napoleon 
dat deftig, om het begrip: georganiseerde plundering te vermijden. 
Want dat was, wat het was: de oorlog voedde het leger.  



Het voordeel van deze bevoorrading was dat de soldaten minder 
zwaar bepakt waren en zo hun marssnelheid konden opvoeren. 
Menig generaal moet beteuterd hebben gekeken toen zijn staf  de 
‘Grande Armée’ al in het vizier kreeg terwijl hij nog uitgebreid zat 
te tafelen of  een maîtresse beminde. 

Waar je allemaal aan moet denken bij het organiseren van 
een ‘supply chain’ werd  schrijnend gedemonstreerd toen het 
hongerige en gedemoraliseerde Franse leger over de Russische 
steppe huiswaarts sjokte en bij de rivier de Berezina onverwachts 
niet verder kon. Onderweg was zo’n beetje alles bevroren 
geweest wat een, in wollen want gestoken, mensenhand maar kon 
aanraken maar de Berezina lag nog open. Dus werd er gekeken 
naar de bevoorradingsofficier. “Hoezo geen brugonderdelen in 
voorraad? We willen naar huis, en vlug een beetje! Jullie zijn toch 
van de supply chain? Of  niet soms?” Stof  voor bittere verwijten 
en hoogoplopende ruzie, ware het niet dat er net een stelletje 
Nederlandse pontonniers kwam aanmarcheren. Weliswaar zonder 
hout om een brug te bouwen maar indachtig het principe dat de 
kortste bevoorradingsroute doorgaans het goedkoopst en het 
snelst is, werd gewoon het dichtstbijzijnde dorp gesloopt. Zo 
ontsnapte het restant van het Franse leger aan een gewisse dood, 
door toedoen van Nederlandse bruggenbouwers.

Het probleem waar Napoleon tegenaan was gelopen dat 
de Russen niet vochten maar alles vernielden, boerderijen, 
agrarische gewassen, zelfs hele dorpen plus Moskou, voordat het 
optrekkende leger er zich te goed aan kon doen. Met als gevolg 
dat in dat immens grote land zonder deugdelijke infrastructuur de 
schakels in de aanvoerketen een voor een knapten. Zo wonnen de 
Russen de oorlog uiteindelijk, zonder te vechten. Napoleon had 
niet alleen zijn militaire lesje geleerd maar was ook door schade en 
schande erachter gekomen dat wie wil winnen z’n logistieke keten 

         
   



volledig en duurzaam op orde moet hebben. 

Leerden omgekeerd de Russen ook iets van deze ‘supply chain’ 
met de Franse slag? Eigenlijk niet. Zo werd recent in Moskou een 
ultramodern distributiecentrum van 1 mio m2 gebouwd met maar 
liefst duizend ‘docks’ om te laden en te lossen. Alleen adequate 
toegangswegen zijn vergeten. Het is nog steeds de oude bouwweg 
die ‘streng’ wordt bewaakt door twee gemoedelijke veldwachters 
die telkenmale, bij nadering van een voertuig, ernstig een touwtje 
omhoogtillen om de vrachtauto tot stoppen te dwingen, en deze 
na een vage controle weer verder laten rijden. 
Het is tevens een voorbeeld van denken in verouderd ketenprincipes. 
In Rusland wordt nog hoofdzakelijk vanuit de producent of  de 
groothandel gedacht. Die bieden aan winkelketens hun producten 
aan, zonder te vragen hoe de ‘klant’ een bepaald product het liefst 
op het schap of  in het koelvak wil hebben. Omgekeerd zijn de 
‘retailers’ hoofdzakelijk geïnteresseerd in prijs, in plaats van in de 
beste oplossing. Terwijl de beste oplossing misschien wat duurder 
is, maar wel veel aantrekkelijker voor de consument. Russen 
kunnen wel het ene poppetje uit het andere tevoorschijn toveren 
maar ‘out of  the box’ - denken vergt toch een andere vaardigheid. 

Ten tijde van de grote veldtocht naar Rusland waren het 
Nederlandse bruggenbouwers die wisten hoe ze een ontbrekende 
schakel in de ‘supply chain’ moesten aanbrengen, waarom zouden 
het niet weer Nederlanders kunnen zijn om in Rusland een 
perfecte ketenklus te klaren? 



V



Veni, vidi, vici. Hij kwam, zag en overwon. Die ‘hij’ 
was Julius Ceasar. Zo gemakkelijk is het natuurlijk 
niet gegaan, als we de annalen van ‘Asterix en Obelix’, 
mogen geloven. Maar die leiderschapskwaliteiten 
werden Ceasar wel toegedicht. Niet gek, elke 
tegenwoordige leider zou er wat voor over hebben als 

Het CEASAR Memorandum

V
zijn klanten en medewerkers zo over hem spraken. Helemaal uit de 
lucht gegrepen was die beroemde slogan niet want de Romeinse 
veldheer wist indertijd zowat alles te winnen wat er te winnen 
viel. Volgens sommigen kon hij zelfs niet verliezen omdat dit 
gewoon niet in zijn aard lag. Toch was hij geen brute krachtpatser 
die alleen de wapens liet spreken. Daar was hij te slim voor, en 
ook te behoedzaam. Eerst het krachtenveld in kaart brengen, dan 
de macht van de vijand verkennen, en die vooral serieus nemen. 
Wist de bevelhebber eenmaal waar hij aan toe was, dan maakte hij 
een gewiekste keus uit de middelen waarover hij kon beschikken. 
Eerst het zoet van de diplomatie, leverde dat niet het gewenste 
resultaat op, dan het zuur. Dan bezielde hij zijn legioenen met 
een vlammende redevoering en het vooruitzicht van een lucratieve 
plundering, en…de beuk erin.  
Organiseren, inspireren, belonen en doorpakken, volgens het 
aloude adagium dat managers de dingen weliswaar goed doen 
maar dat leiders de goede dingen doen. Niet van Ceasar overigens, 
dat adagium. Die deed zulke dingen van nature. Een echte leider 
ben je geneigd te denken.

Kunnen hedendaagse ondernemers uit het ‘Curriculum vitae’ van 
deze ‘Romein aller Romeinen’ nog iets leren? Welzeker. Om aan 
de weet te komen, hoe hij dacht en deed, is het nuttig wat langer 
stil te staan bij diens loopbaan voordat het een carrière werd. 
Aanvankelijk zag het er allemaal nogal gewoontjes uit, getuige 
zijn depressie aan de voet van een standbeeld van Alexander de 



Grote. Begrijpelijk want toen Alexander net zo oud was als Julius 
Ceasar - 33 - had de Macedoniër zo’n beetje de halve toenmaals 
bekende wereld veroverd. Terwijl Julius het op zijn drieëndertigste 
niet verder had gebracht dan tot een soort hoofdstedelijk 
wethouderschap. Niks kwaads over wethouders maar dorps - of  
stadsgrenzen zijn gemeenlijk een stuk krapper dan Gallië, het 
huidige Frankrijk, dat hij later veroverde. Na die veldtocht schiep 
hij zijn eigen mythe door de successen breed uit te meten in een 
hoogst persoonlijk verslag van de gebeurtenissen dat zich laat lezen 
als een glossy reclamebrochure. Overigens vergat hij daarbij niet 
de moed van zijn manschappen te prijzen. Hij wist heel goed hoe 
je de loyaliteit en dienstbaarheid van medewerkers kon verwerven. 
Een echte ‘people manager’. 

Maar alleen met mooie praatjes verover je gebied noch markt. 
Als geboren manager én leider wist hij de veroverde gebieden 
te consolideren en om te smeden tot een aantrekkelijke regio 
waarmee het prettig handeldrijven was. En dat betekende dan 
weer brood op de plank in Rome en dat was, naast wagenrennen 
en gladiatorenspelen, de gulden gift waar het om draaide voor 
iemand die dong naar de gunst van het Romeinse volk. 

Viel er dan helemaal niets op Ceasar aan te merken? Genoeg, 
door zijn vijanden in ieder geval, en niet alleen door hen. Want 
in de politieke strijd tussen een soort democratie en de macht van 
de eenling, die in de eerste eeuw voor onze jaartelling in Rome 
woedde, ontpopte hij zich eerst als aartsintrigant en later als de 
‘sterke man’ die aan alle touwtjes van de macht trok. Daar was 
niet iedereen van gediend, zo bleek toen steeds meer senatoren 
hem begonnen te betichten van opportunisme en grenzeloze 
ambities. Ofschoon de vraag kan worden gesteld of  iemand 
zonder dergelijke eigenschappen zich überhaupt in zo’n positie 
zou kunnen handhaven. 

         
   



Kan over deze stellingname wellicht worden getwist, over zijn talent 
om snel te handelen en weloverwogen strategische beslissingen te 
nemen, zal dat minder goed kunnen. Want toen Ceasar met zijn 
troepen de rivier de Rubicon in Noord - Italië overtrok om de 
macht in Rome te grijpen, was dat een weergaloze daad zonder de 
mogelijkheid van ‘een weg terug’. Die daad - gesymboliseerd door 
het gezegde: ‘De teerling is geworpen’ - liet dan ook niet na grote 
indruk op zijn tijdgenoten te maken. Tegelijk zaten ze er een beetje 
beteuterd bij want zo’n binnenlandse actie, was dat eigenlijk geen 
revolutie? Natuurlijk was dat ‘t. Een ordinaire staatsgreep, maar zo 
fluwelig en beloftevol verpakt dat tegenstanders er medestanders 
door werden. Knap staaltje overredingskracht. Best wel iets om 
trots op te zijn. 

Maar, zoals zo vaak bij leiders die in werkelijkheid net niet uit 
het allerbeste leiderschaphout gesneden zijn, ging het daar ook 
fout. Julius Ceasar steeg zo hoog boven zijn rivalen uit - en in 
zijn eigen achting, niet te vergeten - dat hij de aardsheid van de 
politieke werkelijkheid uit het oog verloor. Die hoogmoed kostte 
hem uiteindelijk de kop. ‘Ook, gij, Brutus’ laat Shakespeare hem 
fluisteren als zijn beschermeling de laatste moordenaarsdolk door 
zijn bebloede toga steekt. 
Een koningsdrama! Bijna vertrouwd want ook in onze tijd hebben 
we dat helaas vaker gezien.





We verkeren met de ander, we doen zaken met 
de ander, we werken samen met de ander, we 
houden van de ander. Eigenlijk is ons hele leven 
een voortdurende zoektocht naar de ‘nabijheid’ 
van de ander. Een voortdurend streven naar 
het verkleinen van de afstand tussen onszelf  en 

 n de anderen 

W
die ander. Gedreven door die ene vraag: ‘Wie is dat eigenlijk, die 
ander?’ 

Die vraag suggereert dat er meer is dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Dat er zoiets bestaat als een geheim; iets wat verhuld 
blijft, het mysterie van de identiteit van de ‘ware ander’. En…dat 
die ander, bewust of  onbewust, die identiteit versluiert en dus ook 
de enige is die dat geheim kan openbaren. 

Hiermee zeggen wij tegelijk dat er zoiets bestaat als een ware 
identiteit…van ieder mens. En dat de bereidheid om die identiteit 
te onthullen, blijkt uit het schenken van vertrouwen. Vertrouwen 
als geste om de gevoelde afstand te overbruggen.  

Maar bestaat dat eigenlijk wel, een eigen identiteit? Kennen we 
onszelf  wel goed genoeg? Zo goed dat we, wanneer we in de 
spiegel kijken,  durven zeggen: dat ben ik, en niemand anders? Die 
kans is klein! Want wie oprecht probeert zichzelf  te beschrijven, 
zal er weldra achterkomen dat hij niet veel verder komt dan enkele 
krassen op een granieten rots. Oppervlakkigheid troef, dus!   

Al kijkend in de spiegel, beseffen we opeens dat we de ander 
nodig hebben om iets van onszelf  te vinden. Maar het probleem 
is dat die ander ons anders beleeft dan wij onszelf  beleven. De 
ander van buitenaf, wij van binnenuit. Werelden van verschil! Naar 
mensen kijk je niet zoals je kijkt naar huizen, bomen of  sterren. 
‘Goh kijk, een vallende ster, wat leuk!’ Zijn we in een romantische 



stemming dan zeggen we tegen de ander dat die een wens mag 
doen; maar geloven dat die wens uitkomt doen we natuurlijk niet. 
En vervolgens gaan we door met de dingen of  gedachten waarmee 
we druk waren. Want wat hebben we tenslotte met het heelal te 
maken; veel verder dan Mars komen we voorlopig toch niet. Met 
mensen ligt dat anders. Wanneer we die tegenkomen, dwingt ons 
inbeeldingsvermogen de ander in een vorm die bij onze eigen 
wensen en verlangens past. We willen in de ander, die onze wereld 
is binnengetreden, zelfs onze eigen angsten en vooroordelen 
bevestigd kunnen zien. Dit gaat zelfs zover dat we niet eens met 
zekerheid en zonder vooringenomenheid de uiterlijke contouren 
van de ander kunnen waarnemen. Wat de beangstigende vragen 
oproept: wat wordt er aan mijn verschijning door de blik van de 
ander overdreven en overtrokken? En wat wordt eruit weggelaten 
als ik niet in de buurt ben? Hoe word ik gevoegd in het stramien 
van de voorkeuren en antipathieën van iemand anders en in de 
overige architectuur van diens ziel? 

Een gevoel van naderbij kruipende hulpeloosheid is dan niet ver 
weg. Vanzelfsprekend proberen we ons tegen die - onuitgesproken 
- afhankelijkheid van elkaar te verzetten. Want we mogen dan 
misschien niet veel van onszelf  weten, we vinden wel dat de ander 
ons in ieder geval ‘anders’ ziet dan we werkelijk zijn. Die kwelling 
verdwijnt pas als we ons kunnen neerleggen bij het feit dat we 
altijd een personage zullen zijn in het verhaal van de ander. Een 
verhaal dat door iedereen anders zal worden verteld omdat we nu 
eenmaal voor ieder mens weer iemand anders zijn: in de ogen van 
onze partner, kinderen, vrienden en kennissen, relaties ook. 

Maar als we allemaal personages zijn in de verhalen van anderen, 
is óók het omgekeerde het geval; die anderen zijn op hun beurt 
weer personages in onze eigen verhalen. We worden dus niet 
alleen geschapen, we zijn ook zelf  schepper. En dat is niet gering! 

         
   



Die macht om te creëren eist van ons evenwel een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Op het moment dat wij iemand opnemen 
in een van onze verhalen, kleuren wij dat verhaal op onze eigen 
manier in. Door die daad dragen wij willens en wetens bij aan het 
lot van dat personage, en de veelvouden van dat personage: onze 
geliefden maar ook onze opdrachtgevers, onze opdrachtnemers, 
leveranciers, en partners, zakelijk of  privé.     

Wat we vinden van de ander, wat we zeggen over de ander, hoe we 
reageren op de ander, heeft dus meer met onszelf  te maken dan 
met wat die ander zegt, doet of  nalaat. De sleutel van de schatkist, 
waarin al de geheimen van al die anderen verborgen liggen, hangt 
dus gewoon aan onze eigen sleutelbos. Het bezit van die sleutel 
maakt ons verantwoordelijk voor de inhoud van die schatkist 
omdat die niet bestaat uit wat erin zit maar uit wat wij eruit halen. 





Het schijnt dat slechts veertien procent van de 
Nederlanders in niets gelooft. De rest gelooft in 
God, in iets of  twijfelt. Er wordt zelfs gesproken 
over de ‘nieuwe spirituelen’. Zij vinden dat 
verstokte atheïsten net zo ‘last season’ zijn als 
traditionele gelovigen,  en hebben de liefde tot de 

De filosofische  

H
grootste kracht van het universum verheven. Helemaal zo gek nog 
niet want de dominante individualiseringstrend lijkt op z’n retour. 
De afgelopen paar jaar laten eerder de opkomst zien van een hang 
naar het versterken van familiebanden en een veelvormigheid van 
vriendschaprelaties. Interessant om te zien welke veranderingen, 
zo’n ogenschijnlijk eenvoudig begrip als liefde, in de loop van 
de afgelopen halve eeuw heeft ondergaan. Zo betekende liefde 
in de jaren vijftig op de eerste plaats verzorging. Goed zijn voor 
elkaar bij de beslommeringen van het dagelijkse leven. In de 
daaropvolgende twintig jaar evolueerde de liefde van symbool 
van vrijheid tot aanhankelijkheidsverklaring waarmee zo’n beetje 
alles en iedereen werd omvat. Lief  zijn voor mekaar! Maar ‘the 
times they’re changin’ en dat betekende dat het streven naar vrede 
en harmonie het veld ruimde voor een hedonistische levensstijl 
waarbij de eigenliefde centraal stond; eventuele restliefde werd uit 
een ruime portemonnee in - , aan - of  omgekocht. Het gevolg was 
dat geluk, rijkdom en genot dermate gedemocratiseerd werden 
dat alles op alles is gaan lijken. De liefde was een ‘commodity’ 
geworden. 
Maar inmiddels is de liefde helemaal terug van weggeweest. We 
voelen ons onzeker en willen geknuffeld worden, een ander 
leven leiden waarin we de ander onze liefde willen betuigen 
om duidelijk te maken dat we die ander nodig hebben. Zoiets 
gaat natuurlijk niet van een leien dakje. Hierdoor versterkt de 
heroriëntatie die dat vergt, de hunkering naar een band met de 
ander nog meer. Deze nieuwe behoefte is natuurlijk gemakkelijk 



af  te doen als een postmodernistische schakel in een rammelende 
keten van marktnomadische trends, maar meer optimistisch 
bekeken gaat deze trend misschien juist ruimte bieden aan de 
leegte die is ontstaan; een leegte die niet langer door rationeel 
aankoopgedrag en andere gemakshalve uiterlijkheden kan worden 
weggeredeneerd. Willen we de liefde terugwinnen, dan hebben we 
een nieuw levenselan nodig; een ander soort ‘IK’.                 

We weten het niet zeker, maar er schijnt binnen in ons zoiets te 
bestaan als een wijdere werkelijkheid. Ook wel ‘open bewustzijn’ 
genoemd. 
De overeenkomst tussen die twee is de gedachte van een unieke 
individuele bestemming die voortspruit uit onze bestaanservaring 
of  het IK - besef, geschraagd door de verwondering die in deze 
specifieke toestand aanwezig is.  
Die wijdere werkelijkheid wordt beleefd als een verbondenheid 
van alle schepselen. Uit de term: ‘verbondenheid’ blijkt tevens dat 
de ‘wijdere werkelijkheid’ geen onbegrensde persoonlijke vrijheid 
impliceert, maar een vrijwillige afbakening waaruit de diepe wens 
blijkt aangesproken te willen worden op bepaalde activiteiten die 
richting geven aan ’s mensen bestaan; zeg maar de ‘moraal’. 
Hierbij moeten we voor ogen houden dat elk fragment van de 
werkelijkheid dat zich aandient als absolute rechtvaardigingsgrond 
voor ons bestaan, vanuit andere fragmenten niet alleen weer 
gerelativeerd kan worden. Maar dat dit tevens noodzakelijk is om 
vanuit een elementaire grondeloosheid te kunnen vertrekken.
En daar, hoe paradoxaal dat ook klinkt, moeten we ons ‘open’ 
bewustzijn lokaliseren. Te ervaren als een wijde onafgrensbare 
energetisch geladen manifestatie - ruimte die, daar zij door niets 
wordt afgezonderd, de zijnservaring van het onbegrensde niet in 
de weg staat. Als dat geen ‘wijdere werkelijkheid’ is? 
Er wordt wel beweerd dat dit ‘open bewustzijn’ eigenlijk de kern is 
die ieder van ons bezat en waar wij vandaan zijn gegroeid, na onze 

         
   



geboorte. Daar is de Amerikaanse psychologe en filosofe Alison 
Gopnick het helemaal mee eens. ‘Baby’s are more conscious 
than adults…because less of  their experience is familiar, expert, 
and automatic, and so they have fewer habituated unconscious 
behaviour’. Om die vervolgens te vergelijken met de ware reiziger 
die zich niet laat leiden door een specifiek einddoel noch toeristische 
attracties, maar zichzelf  toevertrouwd aan de serendipiteit, het 
onverwachte en het herscheppen van culturele paradigma’s. Zen - 
meester Suzuki noemt dat een ‘beginners mind’, gekenmerkt door 
de leegte van de onbevangen blik die vrij is en nog niet vervuild 
door ervaringen.  

Wie hier goed over nadenkt, ziet welhaast vanzelf  een tweede 
overeenkomst tussen de ‘wijdere werkelijkheid’ en het ‘open 
bewustzijn’: onze creativiteit. Het vermogen om zintuiglijke 
waarnemingen te verbeelden en in te beelden, evenals ideeën, 
concepten en het denken in bochtjes. Logisch toch, want creativiteit 
maakt meer mogelijk dan het verleden waarschijnlijk maakt. 
Zo bezien, is creativiteit dus in hoge mate een ondernemende 
activiteit. Enerzijds gestimuleerd door de wil zelf  bewogen te 
worden en anderzijds door de wens anderen te laten bewegen. 
Welbeschouwd is daar oprechte liefde voor nodig.     
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Als kennis leidt tot economische activiteit, is kennis 
dus een concurrentiemiddel. Dus wordt kennis het 
nieuwe slagveld van landen, regio’s, bedrijven en 
individuen. Steeds vaker smeken bedrijven om meer 
kennis om zich te kunnen handhaven. Interessant en 
problematisch tegelijk omdat rond kennis nu eenmaal 

Het vak en de SPIEGEL  
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geen muur kan worden gebouwd. Het valt niet te isoleren. Het 
is er. Het snelt door glasvezels, het zit in de lucht, in cyberspace, 
overal en nergens. Kennis is macht. Maar als kennis macht is, is 
die macht overal. Lokaal en internationaal. Wereldwijd. Successen 
worden er sneller door geboekt, fouten in no - time aan de kaak 
gesteld, bedrijfsstrategieën wisselen sneller dan ooit. 
We hebben te maken met een soort eeuwige revolutie, zonder 
dat iemand op de barricade staat. Er is sprake van voortdurende 
omwentelingen; een ‘vibe’ die bij elke draai of  trilling de kern van 
de economie, de samenleving of  ons persoonlijk leven overhoop 
kan gooien. Wat dat precies betekent voor ons bedrijf, weten 
we pas op het allerlaatste moment, als we niet oppassen. Door 
die volatiliteit wordt het zaak onze business voortdurend aan te 
passen; flexibel, wendbaar, robuust. Met ‘brains for the best’. Want 
de business van morgen is geen gewone business maar andere 
business, innovatieve business, onverwachte business, verrassende 
business. Funky Business. 

Nog nooit in de wereldgeschiedenis is er zoveel economische 
ruimte geweest. Zelfs in een krimpeconomie is het commerciële 
speelveld eigenlijk onbeperkt. De wereld is een ‘dorp’ geworden. 
Geen dorp met een ‘kar die ratelt op de keien en een slagerij J. van 
der Ven’ maar een geweldige economische realiteit waar iedereen 
met iedereen de concurrentiestrijd aanbindt. Meer producten, 
meer markten, meer mensen, dus ook meer concurrenten. De 
economie is grijs en groen, en vooral alles door mekaar. 



Door die egalisering van markten en kennis snellen we in de richting 
van de techno - economische pariteit omdat wat we ook maken, 
bijna op hetzelfde moment ergens anders ook wordt gemaakt. 
Of  het nu producten, diensten, kennisgebieden of  procedures 
zijn. De consequentie van deze economische omgeving is dat 
zakendoen steeds horizontaler wordt. 

Maar horizontaal is ook een luie gestrekte toestand. En dat schiet 
natuurlijk niet op. In een vlakke omgeving moet je een piek zijn, 
want pieken vallen op. Hoe kun je in het logistieke landschap niet 
alleen maar piek staan te wezen maar ook qua inhoud piekfijn 
zijn? Daar is een woord voor: vakmanschap. Want ‘vakmanschap 
is meesterschap’. Zo gaat het bij bier immers ook niet alleen om 
gerst, hop en water; het gaat erom wat je ermee doet. En daar 
komt vakmanschap om de hoek kijken, zoals feitelijk bij alles. In 
de ‘supply chain’ al helemaal, want anders staan in een mum van 
tijd in heel het land de tappen droog. En zoiets wil niemand op 
z’n geweten hebben. 

VAKmanschap wordt geschreven met de ‘V’ van vaardigheid, de 
‘A’  van attitude en de ‘K’ van kennis. Bij vaardigheid gaat het net 
zo goed over het handig besturen van een vorkheftruck als om 
het oog hebben voor haperingetjes in de keten, en die met een 
praktische oplossing uit de wereld helpen. Bij attitude draait het 
om de manier waarop met klanten of  collega’s wordt omgegaan. 
Wie dat betrokken doet, laat zien dat men zich kan verplaatsen in 
de ander. Zo’n iemand kan zich er een voorstelling van maken met 
welke problemen mensen in de volgende schakel van de keten te 
maken krijgen, als er in de schakel ervoor een potje van is gemaakt. 
Dat bij zowel kennis als vaardigheid als attitude de rol van 
leidinggevende cruciaal is, laat de ‘Lego Supply Chain’ workshop 
prachtig zien. Daar wordt niet gewerkt aan de gewenste theoretische 
situatie maar er wordt gebuffeld in een natuurlijke situatie. Ga 

         
   



maar na, je krijgt een hele bak van die op - en in mekaar passende 
blokjes over je heen gestort en staat voor de taak er het beste 
van te maken. Wordt het een bonte pallet met een wat langere 
responsetijd? Of  een monopallet met een supersnelle levertijd? 
Voor wie is dat bouwsel bedoeld? Hoeveel tijd is beschikbaar? 
Als een bonte pallet te veel tijd kost, kan dan niet beter eerst de 
monopallet worden geleverd? Is misschien nog wel goedkoper 
ook. En kloppen de specificaties wel? Een heleboel vragen, met 
kansen op net zoveel foute antwoorden. 
Het hele geheim zit in het ritme van de keten. Eerst klaar zijn met 
de ene deelopdracht alvorens de andere opdracht te verstrekken. 
Zo blijft het ritme intact en schuiven de parels aan de ketting 
stuk voor stuk in het gewenste tempo door, zonder haperen, 
zonder elkaar te raken of  te beschadigen. Een evenwichtig 
ritme schept tevens ruimte om te blijven nadenken. De klant 
bestelde tien kratten gerookte haring per week. Maar er is maar 
verwerkingscapaciteit voor vijf. Wat te doen! Zonder nadenken 
de capaciteit verdubbelen om de klant de beste service te geven. 
Want die klant is belangrijk. Of  is de klant met een aflevering 
van twee keer vijf  kratjes misschien wel net zo tevreden. Kost de 
desbetreffende schakel in de keten misschien een paar euro’s meer 
per aflevering maar daar staat tegenover dat de capaciteit niet wordt 
afgestemd op een piekbelasting maar op het beste bedrijfsniveau. 
Beslissingen die stevige consequenties kunnen hebben.
Kan dat allemaal met Legoblokjes worden geleerd? Ja, en nog 
veel meer om door samenwerking het juiste ritme in de keten te 
krijgen. 
‘Supply chain management’ is het concert van de keten.                            

  

    

        



We worden steeds ouder. Over een paar jaar telt 
ons land 2,5 miljoen ouderen. Binnen dertig jaar 
zal dat aantal zijn opgelopen tot vier miljoen. 
Een kwart van de bevolking is dan ouder dan 
vijfenzestig jaar. De overheid vindt vergrijzing 
een probleem en heeft na lang wikken en wegen 

De toevallige VIS
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de knoop doorgehakt: de pensioenleeftijd moet omhoog.  
Opvallend aan de ouderenproblematiek is de onachtzaamheid 
waarmee deze leeftijdsgroep sinds jaar en dag wordt behandeld. 
Bepaalden beleidsmakers in de jaren tachtig dat ouderen beter 
vroeger dan later met pensioen konden gaan; hoe sneller ze 
het arbeidsproces verlieten, des te beter voor de arbeidsmarkt. 
Tegenwoordig willen ze precies het tegenovergestelde; hoe langer 
ouderen blijven werken, in ieder geval tot hun zevenenzestigste, 
des te beter voor de economie.  
Of  dat ook de manier waarop naar de werkende senior wordt 
gekeken, zal veranderen, is de vraag. Voorlopig blijven oudere 
werknemers reservetroepen die, dansend naar de pijpen van de 
economie en de grillen van de arbeidsmarkt, naar believen kunnen 
worden afgedankt of  gemobiliseerd voor actieve dienst.  

Wat opvalt is dat oudere werknemers door de vergrijzingspolitiek 
van individu naar doelgroep zijn getransformeerd; ouderen zijn 
nu een statistisch cohort van economische importantie. Hen 
lijkt het lot beschoren van de ‘Charge of  the Light Brigade’. De 
Britse cavaleristen die zich doodvochten en over wie de dichter 
Tennyson de onsterfelijke woorden schreef: ‘Theirs not to reason 
why, theirs but to do and die’. 
Door de ‘oudere mens’ beleidsmatig zo op één hoop te gooien, 
wordt er achteloos aan voorbij gegaan dat er in de geschiedenis van 
de mensheid nooit eerder sprake is geweest van een babyboom; 
een ontwikkeling, zo fenomenaal anders dan al het voorgaande. 

         
   



Aan de millennialange trits: jeugd - middelbaar - ouderdom is 
een nimmer vertoonde dimensie toegevoegd. Zo nieuw dat er 
zelfs een nieuwe levensfase voor is bedacht. De derde, tussen de 
middelbare leeftijd en ouderdom in.
Veranderingen vragen om een andere manier van denken. Niet 
langer via de gebruikelijke weg van de economie en de brede 
laan van de bedrijfskunde maar langs routes die voeren naar de 
nieuwe sociaal - maatschappelijke context waarin de oudere mens 
zich bevindt. De oudere mens reagerend op de ontwikkelingen 
in zijn omgeving; de oudere mens als postmoderne consument 
en de oudere mens als werknemer van wie een actieve rol in het 
permanent veranderende arbeidsproces wordt verwacht. 
Andere ouderen, anders ouder worden. Dan moeten we ook 
tegendraads, andersom en veranderend denken. Door de 
vergrijzing als het ware te verkleinen en weer terug te brengen 
tot individuele proporties. Om zo weer oog te krijgen voor het 
onvoorziene en het onvoorzienbare dat op iemands pad komt, 
en onze bedoelingen, en ons sterven. In het geval van de ouder 
wordende mens, noemen we dat laatste een bijkomstig toeval. Klinkt 
raar maar dat is het beslist niet. De Griekse filosoof  Aristoteles 
sprak van ‘accidenteel’ toeval omdat ouder worden niet tot de 
wezenskenmerken van de mens behoort. Mensen sterven immers 
op alle leeftijden; ook jong en in de bloeiperiode van hun bestaan. 
Naast ‘accidenteel’ toeval en ‘lot’ is er ook nog ‘contingentie’. 
Contingent is dat wat is, maar niet noodzakelijkerwijs bestaat. Het 
is toevallig in de zin dat het ook anders had kunnen zijn. Denk aan 
het door hogerhand vaststellen van een nieuwe pensioenleeftijd 
die voor de ene leeftijdsgroep meer consequenties heeft dan voor 
de andere. Eenmaal gerealiseerd, bezit dat ‘toeval’ opeens een 
onverbiddelijke feitelijkheid. Een werkelijkheidsdomein waar de 
grenzen voor iedereen anders worden getrokken, en waar maar 
tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden met arbeidsmarkt, 



gemiddelde leeftijdverwachting of  pensioenhoogte.
 
Eeuwenlang heeft de toekomst er overzichtelijk uitgezien. In de 
zeventiende eeuw wist de burger dat de spaarzame tijd tussen de 
wieg en het graf  diende te worden benut voor het opbouwen van 
een maatschappelijke positie, het stichten van een gezin en het 
verwerven van eerbaar burgerschap. Alles stond in het teken van 
de arbeid. De jeugd was er een voorbereiding op, de ouderdom 
een terugblik. Drieënhalve eeuw lang bepaalde dat levensideaal de 
levensfasen van onze voorouders. Daarin is verandering gekomen. 
Waren zestigers vroeger geraniumminnende ‘ouden van dagen’, nu 
bruisen ze nog van energie. “Doodgaan kan altijd nog” zei Harry 
Mulisch nadat hij ‘De ontdekking van de hemel’ had afgerond. 
 
Gaandeweg is het postpensioen, als laatste fase in ons leven, 
veranderd in de ‘op een na laatste fase’. De ‘Derde Leeftijd’ - 
ook wel ‘Tweede Jeugd’ genoemd. Hoe positief  ook bedoeld, dit 
gegoochel met woorden is niet helemaal eerlijk. Want mensen 
ervaren nu eenmaal, hoe dan ook, dat ze ouder worden, voelen 
zichzelf  oud, beschouwen anderen als oud, ook onder welvarende 
postmoderne condities. Wie de ouderdom ontkent, lijkt op de man 
die zijn goudvis zonder water wil leren zwemmen, en daarom elke 
dag een beetje water uit de vissenkom haalt. Wanneer hij denkt te 
zijn geslaagd, is de vis dood. 

Oudere werknemers zullen meer en langer dan vroeger op de 
werkvloer aanwezig zijn. Veel senioren vinden het ook helemaal 
geen straf  om langer door te gaan. De meesten willen het liefst 
ook geen speciale behandeling. Voor hen geen leeftijdbewust 
personeelsbeleid maar personeelsbeleid dat bewust rekening 
houdt met ontwikkelingen in iemands leven, los van een 
specifieke leeftijd. Want niet iedereen die zich oud voelt, is oud, 

         
   



en andersom. Het personeelsbeleid van de toekomst speelt in op 
persoonlijke veranderingen die zich in iemands leven voltrekken. 
Toekomstgericht personeelsbeleid is ‘werk op maat’.    
Vergrijzing gaat over oud en nieuw. Jong zijn ook!           
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De toekomst voorspellen kan niemand. 
Toekomstscenario’s maken wel! Een 
toekomstscenario is evenwel, anders dan we 
denken, geen blauwdruk van de toekomst want die 
kennen we niet. Toekomstscenario’s zijn denkbare 
toekomstbeelden waarmee we serieus kunnen 

Voorstelbare 

D
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Trends zijn populair. Iedereen praat erover. Ook als men geen 
trends bedoelt maar modeverschijnselen, zoals de trend van de vier 
seizoenen die tuincentra signaleren of  de jaarlijkse kleurentrend 
van woninginrichters en verffabrikanten. Hardnekkiger is de 
miniatuurtrend die bij onze liefde voor huisdieren valt waar 
te nemen. Eerst hadden we snoezige dwergkonijnen. Daarna 
werd de pony tot kinderzitjesniveau gereduceerd. Vervolgens 
wilden we onze hond het liefst in mormelformaat. De nieuwste 
huisdierentrend is het mini - varken; roze, zindelijk en nauwelijks 
groter dan een kerstrollade.              
Maar in tegenstelling tot mode, die immers uit de mode raakt, 
zijn trends ontwikkelingen die uitmonden in nieuwe, vaste 
maatschappelijke patronen. Trends signaleren, ‘trendwatching’, is 
een goede manier om zicht te krijgen op wat mensen beweegt; 
nu en straks. Wie trends onderzoekt, houdt de vinger aan de pols 
van de samenleving. Hechten wij steeds meer of  minder waarde 
aan onze carrière? Wat doen we in onze vrije tijd? Wat vinden 
we werkelijk belangrijk? Maakt geld gelukkig? Allemaal vragen 
waarvan de antwoorden in trends liggen besloten.
Trends laten dus gedragspatronen zien en leggen veranderingen 
in onze behoeften en verlangens bloot. Met kennis van trends 
verruimen we onze blik en krijgen we meer zicht op de toekomst. 

Achter trends gaan zogenaamde ‘driving forces’ schuil. 



Demografische, economische, technologische, sociaal-culturele 
en politieke ontwikkelingen die zich vroeg of  laat schikken tot 
een patroon van vaste en variabele factoren. Zo hangt het feit 
dat wij steeds meer waarde hechten aan onze gezondheid 
samen met de vergrijzing van de bevolking. Maar vaker gaan er 
verschillende drivers schuil achter een trend. Een voorbeeld? 
De trend dat consumenten steeds meer geïnteresseerd raken in 
het maatschappelijke gedrag van de producenten waarvan zij 
producten en diensten afnemen hangt samen met het feit dat 
consumenten steeds beter zijn opgeleid en dus kritischer worden, 
de overheid zich terugtrekt en de private sector steeds meer invloed 
krijgt op het publieke domein, ICT onze kennis democratiseert en 
ons in staat stelt steeds meer te weten te komen over het gedrag 
van bedrijven etc. 

Door te kijken naar de ‘driving forces’ achter trends kan de potentie 
van een trend worden ingeschat. Neemt de trend in kracht toe of  is 
de ontwikkeling alweer op z’n retour? Allemaal zaken die essentieel 
zijn voor eenieder die op een serieuze en gestructureerde manier 
naar de toekomst wil kijken. Inzicht in de wisselwerking tussen 
trends en driving forces geeft een goed houvast om de nabije 
toekomst tegemoet te treden. Wil men verder vooruit kijken, 
dan moeten ook onzekerheden, zoals de mate van economische 
groei en de gevolgen van de gedefinieerde ‘driving forces’, worden 
meegenomen. Bij scenarioplanning worden om die reden meer 
toekomstbeelden - drie, vier of  vijf  - geformuleerd. Daarna wordt 
gekeken wat voor een mogelijke toekomst die totaal verschillende 
scenario’s opleveren. Elk toekomstbeeld kan, ieder met z’n eigen 
specifieke merites, heel aansprekend worden gemaakt.  

Het werken met toekomstscenario’s dwingt bedrijven en 
organisaties nu na te denken hoe straks, in de nabije of  verdere 
toekomst, zo adequaat mogelijk op nieuwe situaties kan worden 

         
   



ingespeeld. Omgaan met toekomstscenario’s stelt de flexibiliteit 
van een bedrijf  of  organisatie op de proef  en traint het 
aanpassingsvermogen van zowel de individuele medewerker als 
het totale bedrijf. 
Op basis van de verkende toekomstbeelden, kunnen ‘early 
warning signals’ worden opgepikt over welke kant het uitgaat en 
kan worden geanticipeerd op veranderingen wanneer deze zich 
daadwerkelijk voordoen. Er is immers over nagedacht!

Doel van toekomstscenario’s is om ondernemer of  manager voor 
even uit de waan en werkelijkheid van alledag te tillen. Door aan 
het werk te gaan met toekomstscenario’s worden verschillende 
voorstellingen van de toekomst van de organisatie getoond. 
Noem het maar fantaseren over de werkelijkheid. Niet, zoals die 
gaat gebeuren maar zoals die kan gebeuren! 

Toekomstscenario’s zijn nooit doel maar altijd middel. Ze 
onderbouwen het serieus uitstippelen van een bedrijfsstrategie met 
feiten en trends. Wat gebeuren kan, wordt door toekomstscenario’s 
opgespoord en in kaart gebracht. Het is een kwestie van nu 
nadenken om straks te doen!

Nog nuchterder? Toekomstscenario’s opstellen gaat gewoon over 
‘regeren is vooruitzien’ en dus over het ‘state of  the art’ inrichten 
van de ‘supply chain’. 



 

Heeft u naar aanleiding van wat u gelezen heeft 
behoefte om te reageren. Dat kan natuurlijk!

Neem rustig contact op via mail, telefoon, Skype, 
LinkedIn, Twitter of  een ander hedendaags 
medium. Of  met een mooie ‘ouderwetse’ 
briefkaart natuurlijk.
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