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Introductie
Het begon met een eerste gesprek. Op een zonnige dag in maart 2016, samen 
met Marco van Gelder.  En, zoals met veel dingen, van het een kwam het ander. 
Het gesprek was inspirerend. Te mooi om het alleen bij een gesprek te houden 
en dus maakte ik er een verhaal van. Om het te kunnen delen en anderen ermee 
te inspireren. En ik voelde dat er nog meer in zat. Ontmoetingen met andere 
mensen. Ieder met een eigen uniek verhaal over het leven en werken van 
morgen.

De wereld van werk is enorm in beweging. Leven en werk versmelten, en zijn 
niet meer los van elkaar te zien. Ik ben heel nieuwsgiering en wil weten wat 
er gebeurt om ons heen. In zo’n ontwikkeling zijn er altijd mensen die voorop 
lopen, de status quo challengen, anders denken, nieuwe dingen uitproberen, 
experimenteren. Mensen die op verkenning gaan naar nieuwe waarheden en 
mogelijkheden. 

Et voila, de Verkenners;  zij die vooruitlopen op de rest. Samen met Marco ben ik 
in gesprek gegaan en heb verslag gedaan, om een kijkje te geven in hun wereld 
en daarvan te leren. In dit ‘boekje’ zijn alle verhalen van deze Verkenners gebun-
deld.

Als je iets doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit te werken. En dat is dit precies. 
Over werk van de toekomst gesproken. Werk wat voelt als een kadootje en wat 
elke keer weer verrast. Lees, geniet en laat je meenemen door deze mensen, die 
bijzonder zijn en toch ook heel gewoon. Allemaal gewone mensen, zoals jij en ik.

Margôt van Brakel
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Jezelf opnieuw uitvinden in 
een veranderende wereld

Waar komt dat vandaan? 
Die honger naar nieuwe 
denkbeelden?
‘Iemand zei een keer tegen 
mij: “Je bent één grote wan-
delende vraag”’. En dat klopt 
eigenlijk wel. Ik wil dingen 
begrijpen, ben heel nieuws-
gierig naar hoe het werkt 
en waarom dat zo is. Door 
vragen te stellen krijg je in-
zicht en vandaaruit kun je 
aan oplossingen werken.’ 
En dan terug naar zijn roots. 
‘Mijn overgrootouders zijn 
van Russische komaf en zijn 
naar Nederland gekomen 
om een nieuw bestaan op 
te bouwen. Dat hebben ze 
gedaan in de mijnindustrie 
in Limburg. Tegen de tijd dat 
ik werd geboren, werden de 
mijnen gesloten. Ik groeide 
op in een tijd waarin ik van 
dichtbij heb meegemaakt 
wat het is als je wereld er niet 
meer is; niets meer past bij de 
werkelijkheid en zelfs taal niet 
meer aansluit (mijnwerkers 
hadden hun eigen taal). Mijn 
familiegeschiedenis is voor mij 
een bron van inspiratie en mijn 
vader een voorbeeld in hoe 
je jezelf steeds weer opnieuw 

moet uitvinden om te over-
leven in een veranderende 
wereld.’ 

Hoe zet je dat in bij KPN? 
‘KPN heeft een grote impact 
op de samenleving; dat gaat 
gepaard met een grote ver-
antwoordelijkheid. Voor het 
maatschappelijke thema Het 
Nieuwe Leven & Werken 
(HNLW) ben ik steeds op zoek 
naar de juiste balans tussen 
People, Planet en Profit. En als 
je die balans denkt gevonden 
te hebben, moet je kritisch       
blijven of je wel op de juiste ko-
ers bent. Wat nu steeds duide- 
lijker wordt,  is dat flexibiliteit in 
toenemende mate belangrijk 
is, omdat verandering aan de 
orde van de dag is.

Wat betekent die flexibi-
liteit voor organisaties?
‘We zien drie trends die in-
vloed hebben op wat er nu 
binnen organisaties gebeurt 
en die de urgentie van flexibi-
liteit onderstrepen:
Platform disruptie; denk aan 
Uber, Spotify, Airbnb. Dit leidt 
tot een identiteitscrisis.  Het 
weten wie je bent en waar je 

voor staat is belangrijker dan 
ooit; veel belangrijker dan ‘wat’ 
je doet, want dat kan verander-
en. Als je niet dominant bent in 
de markt, dan moet je mee-  
bewegen, anders ben je out of 
business.
People; deze noodzaak tot flex-
ibiliteit van organisaties leidt 
tot veel grotere afhankelijkheid 
van medewerkers. Want juist 
die medewerkers spelen een 
wezenlijke rol. De flexibiliteit 
moet door hen worden in-
gevuld en vormgegeven.  En 
mensen staan niet op zichzelf; 
het draait om het vermogen 
tot samenwerken om de 
waarde die je mensen ver-
tegenwoordigen zo goed 
mogelijk tot zijn recht te laten 
komen in zowel efficiëntie als 
in effectiviteit.
Automatisering en Robotiser-
ing; dit leidt tot een andere 
waarde van de mens in 
de organisatie. Want alles 
wat geautomatiseerd kan 
worden, zal geautomatiseerd 
worden. Zo verschuift de 
aandacht bij medewerkers 
naar vakmanschap. Om van 
daaruit waarde toe te voe-
gen. Als organisatie ligt de 

Deze serie start met mijn verkennings-maatje Marco van Gelder. Marco is werkzaam bij KPN HR 
als Principal  Consultant Het Nieuwe Leven en Werken en is Promovendus aan de TU Tilburg 
op het gebied van Arbeidsproductiviteit. Wie Marco een beetje kent, weet dat zijn hoofd nooit 
stil staat. Hij is een denker en voortdurend bezig met gedachte-experimenten om te komen tot 
oplossingen voor uitdagingen van nu.



En zo is de cirkel rond: organisatie en individu; samen kom je verder…..

Ik leef in een wereld waarin ik dagelijks voel dat alle panelen schuiven. Dat kun je 
gaaf vinden of beangstigend. Ik kies voor het eerste en geniet in verwondering 
van het avontuur waar ik in zit.

focus op het optimaliseren 
van die waarde creatie. Me-
dewerkers werken in die zin 
dan  niet meer ‘in de business’ 
maar ‘aan de business’.        En 
dat is een hele nieuwe positie 
voor medewerkers.’

Wat betekent dit voor het 
management?
‘Het is in feite een omkering 
van de wereld: Vanuit top-
down controle en aanstu-
turing, naar het bottom-up 
inzetten van vakmanschap. 
De wendbaarheid (agility) 
die bestuurders nastreven vol-
gt uit de loslaten van de ver-  
trouwde stabiliteit.  De vraag 
aan medewerkers is om de 
stabiliteit weer te herstellen.’

Hoe past stabiliteit bij 
wendbaarheid?
‘Stabiliteit en wendbaarheid 
kun je niet los van elkaar zien. 
Een bestuurder heeft wend-
baarheid nodig om vanuit een 
situatie van instabiliteit weer te 
bewegen naar stabiliteit van 
de organisatie. De mate van 
wendbaarheid hangt af van 
de wendbaarheid van me-
dewerkers. Voorheen werd 
stabiliteit in een organisatie 
in stand gehou- den door 
de controle en besturing van 
bestuurders. Nu verschuift dat 
naar het geven van vertrou-
wen en verantwoordelijkheid 

zodat de sta- biliteit bij de me-
dewerkers zelf vandaan komt. 
Die beweging zien we bij KPN 
al op gang komen, maar het is 
een lastig proces. Want je gaat 
naar een heel andere manier 
van besturen.’

Marco legt uit dat de behoefte 
aan wendbaarheid voortkomt 
uit het een situatie van insta-
biliteit. Ofwel, het gaat niet 
goed genoeg; er moet iets ge-
beuren. En dan moet je wend-
baar zijn (veranderlijk) om 
weer naar een stabiele situatie 
te komen. Dat is een continue 
proces, want steeds vaker di-
enen zich dingen aan, die je 
stabiliteit in gevaar brengen. 
Dus hoe sterker je vermogen 
om te veranderen, hoe beter 
je continuïteit geborgd is. 

Wat betekent dit voor de 
individu?
‘Er zijn drie dingen relevant 
voor medewerkers:
Vakmanschap:  kijk kritisch 
naar jezelf. Wat vind ik leuk? 
Wat kan ik goed? En ga 
daarmee aan de slag! Ontwik-
kel je kennis en vaardigheden. 
Vroeger ging je naar school, 
deed je een studie en kreeg je 
een baan. Nu loopt je ontwik-
keling door. Blijven leren en 
jezelf de vraag stellen ´Hoe 
kan ik waarde toevoegen?

Motivatie: ontdek waar je ener-
gie vandaan komt. Ook in ve-
randerende omstandigheden 
en onzekerheid moet je je mo-
tivatie op peil houden en dat 
kan alleen als je weet waar je 
blij van wordt. Motivatie heeft 
ook veel te maken met vital-
iteit, dus het zorgen dat lijf en 
geest fit is.
Verbondenheid: werk aan 
je netwerk. Om waarde te 
creëren moet je snappen wat 
van waarde is en zorgen dat 
de mensen om je heen weten 
wat jij daarin kunt betekenen; 
en andersom. Dat kan alleen 
als je verbonden bent met de 
wereld om je heen. Ik vind dat 
hierin écht samen-    werk-
en tot uitdrukking komt. En 
dan breng je die drie dingen 
samen: “Mijn purpose, past bij 
het bedrijf,  waar ik dit doe”.’

De optelsom?
‘Stabiliteit ontleen je aan je ei-
gen identiteit. Wie ben ik? Hoe 
beter je dat weet, hoe steviger 
je in je schoenen staat.  De 
stabiliteit van individuele me-
dewerkers opgeteld, leidt tot 
een organisatie die wendbaar 
is. Klink misschien tegenstrijdig, 
maar denk er maar eens over 
na. Stabiliteit van het individu, 
betekent wendbaarheid van 
het collectief. Mits verbonden 
vanuit dezelfde ‘why’.



Tips
! Ken jezelf. Er zijn veel leuke tools die je  hiermee kunnen helpen,  zoals je ‘Business 
Model You’. 
! What makes you tick? Weet waar je energie vandaan komt. “Doe wat je leuk vindt, 
dan hoef je nooit meer te werken”. 
! Blijven leren. Werk voortdurend aan je vakmanschap.  Wat je vandaag doet, kan 
morgen iets anders zijn en door te blijven leren ben je hier op voorbereid.
! Netwerken is belangrijker dan ooit. En daar hoef je echt geen smooth talker voor te 
zijn. Maak contact. Lokaal, binnen je organisatie, online. Kies wat werkt voor jou, maar 
beweeg je binnen je community. Zorg dat jij mensen kent en mensen jou kennen.
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Dat ‘doen’ is ook wel zijn ding. 
Geen mooie praat, maar 
daden. Zijn kinderen hadden 
een belangrijk aandeel in 
deze ommezwaai, of waren 
misschien wel de aanleiding. 
Ook de dreigende ‘state of 
terminal seriousness’ speelde 
mee. Toen hij aan zijn kinde-
ren vroeg wat ze later wilden 
worden, vertelden ze en- 
thousiast ‘bankdirecteur’(net 
als papa). ‘Als ouders geven 
we onze kinderen het voor-
beeld, maar dat is niet perse 
het goede voorbeeld.’ En 
(daarom) in plaats van ze 
mee te nemen in het corpo-
rate wereldje, huurde hij een 
leeg kantoor, zette daar een 
groot bureau in en gaf de kin-
deren een plek om ‘directeur’ 
te zijn.

Worden wat je leuk vindt. 
Daar gaat het om. En dus 
moet je uitvinden wie je bent, 
want dan weet je ook waar je 
toegevoegde waarde en een 
mogelijk beter bij jou passend 
verdienmodel zit.

Zijn manier van werken is 
onorthodox. En daarmee zet 

Het is maandagochtend, half 
elf. De zon schijnt mooi naar 
binnen en in het Haagse 
hoofdkantoor van KPN (‘TP5’ 
in de volksmond) zitten we 
bij de receptie met z’n drieën 
aan tafel achter een lekkere 
kop koffie. Arthur van de 
Graaf, Marco van Gelder 
(KPN) en ik.

Ruim een week geleden ont-
moette ik Arthur voor het 
eerst. In een heel andere 
setting in de kelders van een 
kerk in Amsterdam met aller-
lei creatievelingen en andere 
vrije denkers. Ter voorbereid-
ing op het Beyond Festival 
“Imagine the Unknown”; hoe 
toepasselijk. Vandaag praten 
we verder over werk en zo. 
Marco en Arthur gaan in 
gesprek en ik schrijf mee.

Na een glansrijke carrière 
van 18 jaar bij de ABNAMRO         
gooide hij het roer om. Geen 
B&B in de Provence, maar 
werk doen wat er toe doet, 
op een manier waar hij echt 
achter staat. Vanuit het ge-
loof dat het anders kan, ge-
woon anders gaan DOEN. 

hij anderen aan het denken. 
Hij adviseert en doet dingen 
voor organisaties, overheden, 
instellingen. Maar laat zich 
pas betalen als zijn klant te-
vreden is (een 8 of hoger), en 
anders niet. Dat durft hij wel 
aan. Want resultaat is voor 
hem net zo belangrijk als voor 
de klant. En om elkaar goed 
te begrijpen, blijf je met elkaar 
in gesprek. Geen verrassin-
gen en iets waar beide par- 
tijen blij mee zijn. Een mooie 
werkinstelling. Ja, zo kan het 
dus ook!

Minder werken
Toen hij het anders ging 
doen, las hij het boek van 
Tim Ferris: The 4-hour work-
week. Niet om persé minder 
te werken, maar het kan we! 
“Want,” zo vertelt Arthur, “stel 
je zelf vier vragen:
1: Hoe voel ik me?
2: Waar ben ik mee bezig?
3: Waar loop ik tegenaan?
4: Wat gaat echt helpen?”
En zo leer je om met minder 
inspanning meer te bereiken. 
Dus kun je minder werken., 
als je dat zou willen. Sowieso 
is het een prima idee, want 

Het wordt echt tijd. Niet wachten op de wekker, want het is al zover. Radicale innovatie; echt 
anders durven doen. En toegeven dat wat er nu is, niet werkt. Durven luisteren naar mensen 
die je niet begrijpt.

Wake the fuck up!



als we vooruit kijken, dan is 
er gewoon niet genoeg werk 
voor iedereen. Vanuit dat 
oogpunt is het basisinkomen 
ook iets wat hem interesseert. 

Onderwijs, Gig Economy 
en Civic Funding
Hij houdt zich bezig met 
het werk van morgen. Met 
drie focusgebieden. Het be-
gint bij onderwijs; bij de kin-
deren die de ‘werkers’ van 
morgen worden. Het huid-
ig onderwijssysteem is echt 
aan vernieuwing toe. Het 
stamt nog uit de tijd waarin 
alles draaide om landbouw 
en fabrieken. Arthur vraagt 
“Weet je waarom we in de 
zomer een grote vakantie 
hebben?” Goh,  nooit zo over 
nagedacht. Het antwoord is 
simpel en shokking. “Omdat 
de kinderen vroeger moesten 
helpen met oogsten.” Jeez, 
we zijn al ruim een eeuw 
verder, maar het systeem is 
niet aangepast. “We moeten 
kinderen niet net als puddink-
jes in een vorm proberen te 
houden, maar ze juist helpen 
om hun talent te ontdekken. 
Vanuit Scoover biedt hij kin-
deren van 7 tot 14 jaar een 
veilige plek waar ze de ruimte 

krijgen om hun talenten te 
ontdekken, en ze verder te 
ontwikkelen.  Waar ze leren 
om de essentiële vraag ‘waar-
om’ te (blijven) stellen. En met 
aandacht voor dingen waar 
we in de wereld van morgen 
niet omheen kunnen zoals 
automatisering, robotisering, 
creativiteit en duurzaamheid.

Als tweede richt hij zich op de 
Gig economy, wat zoveel wil 
zeggen dat werk verandert in 
het doen van zogenaamde 
‘gigs’(denk aan bandjes). Je 
hebt geen baan meer, maar 
een gig. En daarbij draait 
het om je performance. “De 
constructie waarin je werkt 
verandert (werkgever/werk-
nemer-relatie met een arbeid-
scontract) en ook de manier 
waarop we werk ‘verdelen’. 
We moeten veel meer doen 
met diversiteit. Inzet van ou-
deren, jongeren, mensen 
met een handicap, migrant-
en.”En zo komt het gesprek 
op de zogenaamde slashie, 
een begrip wat ik een paar 
maanden geleden tegen- 
kwam: tuinman/tennisleraar/
coach. In plaats van ‘ik ben 
‘…. (hier vul je een beroep in)’, 
naar ‘Ik ben Margot en ik do 

x,y,z’. 
Een slashie met gigs in ver-
schillende rollen of vanuit 
verschillende expertises.  Om 
succesvol te zijn in deze gig 
economy is het belangrijk 
om uit te vinden wat je leuk      
vindt, wie je bent. Zo kom je 
er achter wat je toegevoegde 
waarde is,  zodat je werk 
goed voelt, je vooruitgang 
boekt en dingen verder helpt.

Het derde waar Arthur zich 
op richt is civic funding. Dat 
is crowdfunding binnen ge-
meentes. Gemeentes hebben 
steeds minder budget, maar 
krijgen wel steeds meer op 
hun bord. Het gevolg is zicht-
baar en voelbaar, dus daar 
moet echt iets gebeuren. 

‘De oplossing is eigenlijk heel 
simpel, maar vereist een heel 
andere manier van denken 
(radicale innovatie). Want er 
zijn veel resources (mensen) 
binnen gemeentes, alleen 
de manier waarop er van die 
resources gebruik gemaakt 
wordt, werkt niet. Door in-
woners van de gemeente ac-
tief te betrekken, ze onderdeel 
te maken van de uitdagingen 
die er zijn en er samen mee 



Een inspirerend gesprek. Het voelt als een duw in de goede richting. Het kan. Echt. Anders. 
En mooi dat er verkenners zijn, zoals Arthur. Stiekem zie ik mezelf ook wel als verkenner. 
Vooruitlopen, verslag doen en mensen mee proberen te krijgen…

Hoe kijk jij naar het werk van morgen? Wat zijn jouw persoonlijke focuspunten? Hoe zou jij 
jezelf als slashie omschrijven? Verken je met ons mee?

aan de slag te gaan, zet je 
beweging in gang. Civic 
funding is heel belangrijk, 
want juist de overheid moet 
durven het anders te doen. 
En daar zie ik gelukkig ook 
voorbeelden van. Door kleine 
bedragen te investeren in ini-
tiatieven. Dat is slim, want als 
het niet goed uitpakt, is het 
geen ramp.’

The battle of the systems
‘Ik ben een soort ‘verkenner’. 
Vooruit rennen en kijken wat 

er is.  Dingen uitproberen & 
nieuwe dingen oppakken, 
anders doen. En wat ik zie is 
dat het mis gaat met het sys-
teem. Het systeem waar we 
in zitten, werkt niet meer. En 
het nieuwe systeem is funda-
menteel anders. Het wringt; 
zo kom je op de battle of sys-
tems. Sowieso hou ik niet van 
systemen, ze maken mensen 
passief. Want wie bepaalt er 
waar je recht op hebt? Een 
huis, een baan, geld?  Er zijn 
andere manieren om elkaar 

te helpen en te verbinden.’

‘Het is complex. We weten nu 
dat het huidige systeem niet 
lang meer mee gaat. It’s long 
overdue. Er is radicale inno-
vatie nodig. Echt anders dur-
ven doen. En toegeven dat 
wat er nu is, niet werkt. Durven 
luisteren naar mensen die je 
niet begrijpt.  Je losmaken van 
weerstand en open staan voor 
iets wat nieuw is…’

Tips
! Ontdek wat je leuk vindt.
! Durf los te komen van het systeem en stel jezelf vier vragen: 
 1: Hoe voel ik me? 
 2: Wat ben ik mee bezig?
 3: Waar loop ik tegenaan?
 4: Wat gaan echt helpen ?
! Wat is jouw ‘gig’? En wat ik je verkoopmodel?
! Zie jezelf als slashie? Wat staat er dan bij jou tussen de /....... / ......... / ......... / .......
! Geef je kinderen ruimte om hun talent te ontplooien. Laat je kind kind zijn, en word het 
zelf ook weer een beetje :)
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ons. Ik ken hem van een 
van de stakeholderdialogen 
die KPN jaarlijks organiseert, 
om in gesprek te gaan over 
maatschappelijke thema’s 
waaronder het Nieuwe Lev-
en en Werken. Hij is een man 
die opvalt. Met een duidelijke 
signatuur (zwarte bril, rode 
schoenen en lang - hij tikt 
zeker de 2 meter aan). Maar 
valt vooral op door zijn radi-
cale uitspraken. Prikkelend en 
mooi voer voor  discussies.

Want als we het over Verk-
enners hebben, dan is Erik er 
zeker een. Voor de troepen 
uit. Signaleren, improviseren, 
formuleren en provoceren. 
Vandaag is hij heel ‘gewoon’ 
en vooral inspirerend. Een 
goed gesprek, mooie voor-
beelden, uitwisseling van 
ideeën en stof tot nadenken. 
Terwijl Marco het gesprek vo-
ert met Erik, schrijf ik mee en 
maak ik tijdens het gesprek 
foto’s.

Voorbij Het Nieuwe 
Werken
Hij is stellig: “Het Nieuwe 
Werken hebben we wel ge-

Erik Veldhoen is de man 
van ‘Het Nieuwe Werken’. 
In 1995 was hij zijn tijd ver 
vooruit toen hij het boek 
“Kantoren bestaan niet meer” 
schreef. Alles wat in het boek 
staat is uitgekomen en het is 
nog steeds actueel. Erik is een 
denker en zijn gedachten zijn 
al vele stappen verder dan de 
flexibele inrichting van kan-
toren van deze tijd.

Vandaag ben ik bij hem op 
bezoek. In zijn thuis; op zijn 
werk. Zo mooi passend bij 
waar het nieuwe werken 
over gaat, gaan ook bij Erik 
werk en privé naadloos in el-
kaar over. Het is in balans en  
niet van elkaar los te koppe-
len. Een balans, waarbij het 
één, het ander nodig heeft. 
Balans zie ik ook in de bouw-
stijl; binnen en buiten versterk-
en elkaar.  Het voelt alsof we 
aan het eind van de wereld 
zijn, terwijl we net onder de 
rook van Amsterdam zitten. 
En symbolisch voor de bal-
ans, snijdt subtiel in de verte 
een trein door het uitzicht.
Ik ben hier samen met Marco 
van Gelder.  Erik verwelkomt 

had. Iedereen heeft er zijn 
eigen verhaal bij; het is niet 
congruent. Ik ben ermee 
gestopt, want ik ben geen 
copycat-machine. Het punt 
is dat organisaties nog steeds 
niet vitaal zijn en ‘angst’ is een 
belangrijke oorzaak.”

Organisaties zijn aan de slag 
gegaan met Het Nieuwe 
Werken vanwege de kos-
ten. Er komt een verhuizing. 
Minder vierkante meters. Een 
kleiner kantoor, dus alles dig-
itaal en dat moet dan leiden 
tot minder kosten. Kortzichtig.

“Van tijd en plaats onafhanke-
lijk werken (HNW) pakken we 
door naar digitaal werken.    
In feite is de papierstroom 
vertaald naar een digitale in-
formatiestroom, waarbij de  
toegang tot informatie on-
afhankelijk is geworden van 
de plek waar je bent. Altijd 
en overal.  Het oude werk, 
op een nieuwe manier doen. 
Informatie vind je niet meer 
in kasten, maar in mappen 
online. Niks nieuws onder de 
zon. Het werk is daarmee niet 
wezenlijk ‘anders’.“

Het is een zonnige woensdagmiddag. De navigatie leidt me over een smal weggetje door de 
weilanden, het eindpunt zal ik op gevoel moeten vinden. 

Terugdenkend is dat ook wat het gesprek met me heeft gedaan. Een weg inslaan, waarin je 
zelf op gevoel verder moet navigeren...

Het is tijd voor disruptie



“De echte verandering 
komt nu echt. Waarbij we 
afstappen van document 
georiënteerd, naar infor-
matie georiënteerd. Infor-
matie in samenhang. Van 
digitaliseren naar virtualiser-
en, waarin ‘werken’ en ‘zijn’ 
samenkomen. In het privé 
domein zien we dat al. Kijk 
naar Facebook. Daar is een 
ruimte ontstaan waar je din-
gen kunt ‘doen’.  Informatie 
is een voorwaarde, maar niet 
het doel.” In deze fase draait 
het niet om kosten maar om 
waarden.

Klant neemt werk over
“In de virtuele wereld dringt 
de klant veel dieper door 
in de processen. Werk wat 
eerst door medewerkers 
werd gedaan, gaat de klant 
nu zelf doen. Denk aan in-
ternetbankieren. Een voor-
waarde is dat het makkelijk is 
voor de klant”. Enerzijds zien 
we dus dat werk geautoma-
tiseerd wordt èn anderzijds 
gaan klanten steeds meer zelf 
doen. Dat heeft impact op 
het werk en niet zomaar een 
beetje …

Disruptie
“De tijd van een beetje ve-
randeren is echt voorbij. Je 
moet jezelf opnieuw uitvin-
den”, zegt Erik. Grappig, dat 
zei Marco ook al. “Hoe dan?” 
Vragen we hem. 
Hij vertelt.  “Naast je organi-
satie een nieuwe organisatie 
neerzetten, dan overhevelen 
en weggooien. De impact is 
groot, en als je het zelf niet 
doet (op de goede manier) 
dan gaan anderen het voor 
je doen. 
Er zijn genoeg voorbeelden. 
Kijk naar Booking.com of 
Über. Het draait om het plat-
form. Daar komt vraag en 
aanbod bij elkaar. En jonge 
mensen maken dat gewoon. 
De ontwikkelingen gaan heel 
hard, dus dat vraagt om dis-
ruptie.” Terwijl Marco het had 
over de individu, vertelt Erik 
dus hoe organisaties zichzelf 
opnieuw moeten uitvinden. 
Twee ontwikkelingen in een-
zelfde tijd. 

Van corporates naar ket-
ens
Daarnaast is focus op identite-
it belangrijk. “Ineens was daar 
Airbnb. Hilton raakt in paniek. 
Die vraagt zich af ‘Wat is 
onze identiteit?” De concur-
rentie komt uit onverwachte 
hoek. De corporate wereld 
is eindig. Het draait straks om 
ketens, die gebundeld zijn op 
basis van identiteit; op onder-
liggende waarden.”

Volgens Erik  begint het 
bij een gemeenschappelijk 
beeld hebben van de toe-
komst en weten waarom je 
op aarde bent (why) en daar 
dan vervolgens betekenis 
aan geven. “Het ‘wat’ is aan 
verandering overhevig, maar 
waarden niet. Kijk naar DSM: 
van steenkolen naar science.   
Om de shift te maken heb je 
een veilige omgeving nodig, 
zodat de why er uit kan 
komen. En een plan hebben 
over het hoe je van de geves-
tigde orde naar vernieuwing 
gaat. Dan komt het spel op 
de wagen.”

Het systeem gaat om
“Nederland bestaat uit de 
mensen en de cultuur die 
daarbij hoort. We hebben 
een systeem wat mensen 
bij elkaar houdt, op land-
niveau (landsgrenzen) en op 
bedrijfsniveau (eigendom).” 
Allereerst over de landsgren-
zen. “Die zijn ooit bepaald va-
nuit oorlogen. Mooie rechte 
lijnen, getekend op basis van 
belangen. Maar mensen van 
nu accepteren dat niet zo-
maar. De verbondenheid van 
mensen is niet meer gekop-
peld aan landsgrenzen en dat 
komt door de virtuele ruimte. 
Daarin kunnen mensen zich 
los van de fysieke grenzen 
verbinden met wie en hoe 
ze maar willen. Kijk maar naar 
Koerden. Die zijn verbonden 
in een virtuele ruimte en vor-
men zo met elkaar een nieuw 
(virtueel) land.Kijk maar eens 
naar Estonia, waar iedereen 
die maar wil ‘e-resident’ kan 
worden, en zo de ambitie 
heeft om het grootste virtuele 

land ter wereld te worden.”

Dan over bedrijven en ei-
gendom. Daar draait het om 
geld. En om de financiële 
waarde die we aan dingen 
toekennen. “Hoe kan het dat 
een jongen die goed kan 
voetballen zoveel verdient, of 
iemand die een app bouwt 
het voor een vermogen kan 
verkopen, of de idioot hoge 
waarde van Google.  Klopt 
het wel dat het zoveel waard 
is? “

Arbeid wordt minder belan-
grijk, want er is straks minder 
werk. Terwijl geld nu wel ge-
koppeld is aan arbeid. Hoe 
moet dat straks dan?  “Het 
systeem moet gewoon om 
en dat gaat gebeuren. Hoe? 
Dat weet ik niet, maar het 
basisinkomen, bijvoorbeeld, 
is onomkoombaar.” En Erik 
is niet de eerste die hier mee 
komt. Ook Arthur sprak over 
het basisinkomen als onver-
mijdelijk.

Over werk
“De organisatie van de toe-
komst heeft geen manager 
nodig. Dat is nogal wat, als je 
ziet dat 1 op de 10 mensen in 
een organisatie manager is. 
Die beslissen dus over hun ei-
gen dood. Als manager moet 
je in staat zijn om over de situ-
atie heen te kijken en dat kan 
niet iedereen.

Waar het naartoe gaat is niet 
management maar vakman-
schap; zelf verantwoordelijk 
zijn voor wat je doet en de 
manier waarop je het doet. 
Om dat goed te richten is er 
een collectieve ‘why’ nodig. 
Vervolgens is het enige wat 
telt het resultaat. En door die 
virtuele wereld wordt dat veel 
transparanter.

Medewerkers zijn loyaal. Die 
doen hun werk, en de ver-
antwoordelijkheid kun je daar 
dus ook gewoon leggen; zelf 
aan de medewerker overlat-
en hoe hij zijn dag invult. En 
daarbij.. We gaan niet meer 
‘naar’ het werk, maar we 
gaan ‘aan’ het werk.        



Dat begint gewoon thuis, zo-
dra je opstaat. Dat doen we 
allemaal nu al!

Controle verschuift zo van 
centrale controle naar self 
control, want je moet con-
trole niet op maar één plek 
willen beleggen. Het gaat er 
om meer grip te krijgen op 
de mensen, in plaats van op 
de cijfers. Via de mensen vol-
gen de cijfers vanzelf. Dus het 
werksysteem gaat om. Van 
controle naar vertrouwen.  

Deze omkering gebeurt niet 
top-down. Maar ook niet voll-
edig bottom up. Er moeten 
wel kaders gegeven worden 
(top-down) en binnen die 
kaders kunnen de medew-
erkers en teams er verder zelf 
invulling aan geven.”

Op besturingsniveau heeft 
dit ook impact. Want waar 
sturen we op? “Vraag een 
ondernemer of CEO of hij 
een goed jaar heeft gehad. 
Dan gaat het traditioneel om 
omzet en winst. Daar kun je 
ook anders naar kijken:
- Tevredenheid van je klanten
- Ontwikkeling van je mensen
- Duurzaamheid
Ook hier zie je verschuiving 
van kosten naar waarde.”
 
De macht van het geloof
“In 4 generaties (sinds de in-
dustriële revolutie) is er waan-
zinnig veel veranderd. De 
hele wereld is nu bereikbaar. 
Modellen die hoorden bij het 
leven van vroeger, passen 

niet meer bij het leven van 
nu. Jonge mensen willen iets 
compleet anders. Die kiezen 
voor het leven en niet voor 
werk.” En dus ook hier weer 
een shift naar waarden in 
plaats van geld.

Angst is wel een thema. Dat 
komt in het gesprek meer-
malen aan bod. “We zijn 
groot geworden in een ge-
lovige wereld; bang om in de 
hel te komen. Maar we kijken 
nu anders naar de wereld en 
er komt ruimte voor nieuwe 
waarden. ”Vertrouwen in 
plaats van de angst.  Gelukkig 
maar.”

Tijd voor duurzaamheid
“Van het kapitalisme gaan we 
naar een circulaire economie. 
Duurzaamheid staat boven 
winst.  Van bezit naar gebruik. 
Daar worden ook al stappen 
in gezet dicht bij huis, zoals 
De Ceuvel in Amsterdam. En 
er zijn mooie voorbeelden, 
zoals het viaduct van Millau. 
Dat we niet  meer iets kopen, 
maar iets gebruiken. Waarbij 
de maker eigenaar blijft en 
dus verantwoordelijk. Dat sys-
teem is echt anders.“

Erik sluit af. “We zitten in een 
morele crisis. Door virtualiser-
ing wordt alles transparant. 
Dan val je van je voetstuk af. 
Het gebeurt gewoon, want 
niets is meer geheim. En dat is 
de redding van ons bestaan.” 
Grote woorden, die recht 
doen aan de lading van het 
gesprek;

Muziek
Tijdens het hele 
gesprek is me de 
muziek opgeval-

len. Later vraag ik 
hem er naar. “Dat is 
Anouar Brahem. Al-
les van hem is even 
mooi.  Mijn favorites: 

Thimae, The as-
touning eyes of Rita 

en Le voyage de 
sahar.” En ook dat 

mooie advies, wilde 
ik je niet onthouden.

Stoppen als je in een doodlopende straat zit 
In Leeuwarden is een groot kantoor, waar administratief werk wordt gedaan. 

Het werk wordt in opdracht gedaan van het hoofdkantoor in Amsterdam Bij de 

vraag “Waarom doe je dit?” was steevast het antwoord “Omdat ze dat in Amster-

dam gezegd hebben.” Wat er precies gedaan werd met wat ze opleverden, daar 

hadden ze geen idee van. Toen dachten ze “Weet je wat? We doen het gewoon 

niet meer.” Waarom werk doen, als je in een doodlopende straat zit?



Van Kantoor naar Identiteit naar gezamenlijke waarden. En terwijl ik de 
inhoud van zijn nieuwe boek “We-Topia” niet ken, kan ik alleen maar 
vermoeden dat het gaat over hoe de ontwikkeling van technologie en 
maatschappij leidt tot meer behoefte aan gezamenlijkheid. En de nadruk 
ligt op wat er voor die gezamenlijkheid nodig is. Vertrouwen.

Tips
! Neem zelf het heft in handen. 
! Lijkt iets zinloos? Stop er dan mee.
! Werk aan je vakmanschap. Dat hebben we al eerder gehoord. Dus een tip met een stip!
! Word e-resident van Estonia. Al is het maar om  te ervaren hoe ze dat doen.
! Stop met denken in kosten, maar werk vanuit de waarde die levert. Zet dat centraal.



“De tijd van 

een beetje 

veranderen 

is voorbij.  

Je moet 

jezelf opnieuw 

uitvinden.”
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Ik wil de generatie na mij niet 
met de shit opzadelen

Vandaag ben ik op pad met Marco in Amsterdam. Op advies van Erik Veldhoen gaan we in 
gesprek met Sanderine van Odijk van Metabolic.

We hebben afgesproken op de Ceuvel. Ik ben hier al een paar keer geweest dus weet ik wat 
ik kan verwachten. Marco komt hier voor het eerst en kijkt zijn ogen uit; als een vis in het 
water. De Ceuvel is een wonderlijke plek. En op zo’n mooie dag als vandaag is het helemaal 
een traktatie. Alles is open, veel mensen bezig, met elkaar in gesprek, dingen maken. En dan 
natuurlijk de boten. Woonboten, die op het land zijn getrokken en hier nu dienst doen als 
bedrijfsruimte.

We zitten buiten, bij Café 
de Ceuvel. Sanderine (29) 
is adviseur en manager bij 
Metabolic, een advies- en in-
genieursbureau op het ge-
bied van systeem innovatie 
en duurzaamheid. De missie 
van Metabolic is ‘to transition 
the global economy towards 
a fundamentally sustainable 
state.’ Ze valt met de deur in 
huis. ‘Ik wil mensen inspireren 
door anders te kijken naar 
een probleem.’ ‘Ik ben van 
de generatie die verandering 
kan en moet brengen om de 
generatie hierna niet met de 
shit op te zadelen. Dat geeft 
een gevoel van urgentie.” 
Ze studeerde Milieuweten-
schappen vanuit de overtu-
iging dat we anders met de 
wereld moeten omgaan. 
Geïnspireerd - of geprikkeld - 
door mensen als Al Gore en 
Marjan Minnesma.

‘Na mijn studie ben ik naar 
Afrika gegaan; aan de slag 
met duurzame energie voor 
kleine dorpen zonder stroom. 
Daarna ben ik bij Waternet 
gaan werken en bezig met 
de vraag “Hoe kan de stad 

verduurzamen?”. Een sys-
teem vraagstuk, want het sys-
teem zit vast.

Toen ontmoette ik Eva Gladek, 
de founder van Metabolic. In 
mijn rol bij Waternet voelde 
ik onmacht, want ik kon het 
systeem niet veranderen. Va-
nuit die 11e verdieping had-
den we een mooi uitzicht en 
een mooie missie; we deden 
dingen die doelmatig waren, 
maar op lange termijn niet 
duurzaam. Op kantoor werd 
eindeloos gepraat, maar het 
ontbrak aan lef. Durven doen. 
Bijvoorbeeld met decentrale 
sanitatie. En zo kwam ik dus 
hier terecht om iets gewoon 
te ‘doen’ en echt iets betek-
enen. Systemen doorbreken, 
door klein te beginnen.’

Bij Metabolic kon Sanderine 
meteen werk maken van de 
Ceuvel. ‘In 2012 is het project 
van start gegaan en twee jaar 
later werd de Ceuvel geo-
pend. Dit jaar vieren we het 
tweejarig bestaan. Het doel 
hier is om te laten zien dat het 
anders kan, met gesloten krin-
glopen.’

Klein beginnen en dan 
groter maken
De relatie die Sanderine heeft 
met Waternet is nog heel 
waardevol. ‘Vanuit Meta-
bolic kunnen we onderzo-
ek doen en experimenteren 
in een veilige omgeving en 
dan groter doorpakken met 
partijen zoals Waternet. Dat 
zien we nu ook gebeuren, 
vanuit het ‘ experiment’ de 
Ceuvel. Voor de ontwikke-
ling van deze buurt, hebben 
stakeholders een manifest 
ondertekend voor een circu-
lair Buiksloterham.  Met deze 
bottom-up benadering, kom 
je tot andere resultaten dan 
de traditionele aanpak bin-
nen een gemeente. ‘

Nederland op de kaart
Regelmatig mag Sanderine 
het verhaal van de Ceu-
vel delen met mensen uit 
het buitenland. Belangrijke 
dames en heren komen op 
hoge hakken en in keurige 
pakken vol verwondering 
op bezoek bij dit levende ex-
periment. Want de Ceuvel 
blijft in beweging. Zo is er nu 
een waterzuiveringsinstal-



latie ontwikkeld en gaat het 
Café binnenkort van start om           
energie te generen met een 
biogasboot, waarbij het etens- 
afval als brandstof wordt 
gebuikt. Een mooi voor-
beeld van Nederland als cir-
culaire hotspot.  En zo zijn 
er meer,,zoals de Ceuvel, 
waarmee Nederland zichzelf 
echt internationaal op de 
kaart zet.

Greenwashing
Duurzaam is ‘in’. Het heeft 
een marketingwaarde; het 
verkoopt. Dat merkt San-
derine ook. “Alleen voor die 
marketingwaarde doen we 
niet mee.” Het moet echt du-
urzaam zijn, niet duurzaam 
lijken.  Daar ligt ook een be- 
langrijke rol voor de overheid. 
“Die  dwingt veel te weinig 
af en zou veel hogere eisen 
moeten stellen. Want met re-
gelgeving kun je heel goed 
sturen.”

Papiermolen
Iets anders; de papiermo-
len. Nadrukkelijk niet haar 
ding. Sanderine heeft het 
over ‘papier zwart maken’. 
Mooi gezegd. Letterlijk let-
ters op papier zetten. Ofwel 
rapporten maken die in een 
la verdwijnen. Grappig. Erik 
Veldoen had het er ook al 
over en noemde het ‘de stuk-
jesfabriek’. Echt zonde van de 
tijd en moeite. Want het dient 
geen enkel doel, behalve een 
gevulde la. Sanderine heeft 
een andere drive: ’dat er iets 
mee gebeurt.’. She’s chang-
ing the game!

Onder grootvaders vleu-
gels
Veel baat heeft Sanderine bij 
goede relaties in het stake-
holder landschap. Om snel 
op hoog niveau te kunnen 

schakelen en support te 
krijgen. Sanderine noemt het 
‘onder de vleugels van groot-
vader’. Een mooie metafoor; 
wel op afstand maar opre-
chte ondersteuning.

Lef om te investeren in de 
toekomst
Metabolic groeit. Ze doen 
veel advieswerk. Maar de 
echte waarde zit niet in het 
advies, het gaat om het 
doen. Nieuwe technologie 
ontwikkelen, verbeteren en 
groot maken, via spin-offs. 
“Op dit moment hebben we 
1 spin-off, Spectral Utilities. 
We willen naar 5 tot 10 be- 
drijven toe, met Metabolic als 
moederschip. Met voelspriet-
en voor wat er nodig is, voor 
de ontwikkeling van kennis 
en als motor voor nieuwe 
activiteiten. Gedreven vanuit 
impact.”

De vraag is hoe je dit busi-
nessmodel financieel klop-
pend krijgt, zodat je een 
echte duurzame motor kan 
zijn voor maatschappelijke 
innovatie. Een goed bedrijfs- 
economisch model, om im-
pact te genereren, met een 
schaalbare aanpak. ‘Daar ge-
loof ik in.’

‘We zouden gebaat zijn bij 
toegang tot meer kapitaal. 
Dat is echt durfkapitaal en dus 
lastig. De gewone manier van 
investeren staat vooruitgang 
in de weg. Alles is gericht op 
snel resultaat. We geloven in 
wat we doen, maar om iets te 
bereiken moet je kunnen ex-
perimenteren. Dat vereist dat 
er geld is, zonder garanties. 
Cijfers en resultaten zijn bel-
angrijk, maar je moeten iets 
de basis zijn waarop je stuurt. 
In die zin vergt vernieuwing 
echt een andere aanpak.

The Oasis Game; 
make change hap-
pen
In een paar dagen tijd 
een wijk transformeren; 
zonder financiële mid-
delen? Sociaal onderne-
mer Edgard Gouveia 
van het Elos Instistute laat 
zien dat het kan met de 
Oasis Game. Hij noemt 
het ‘a serious game’. 
Niet door het verander-
en van de hele wereld 
op je schouders te ne-
men, maar klein en lo-
kaal aan de slag te gaan. 
Het uitgangspunt is de 
vraag van een commu-
nity zelf en niet wat jij ‘als 
goeddoener’wilt geven. 
Studenten gaan in de 
Oasis game met com-
munities in Brazilie aan 
de slag. Laten zien waar 
je met een gezamenlijke 
droom toe in staat bent. 
Samen iets realiseren. En 
door dat te doen, geef 
je mee welke mogelijk-
heden de community in 
zich heeft. “We can stir 
this water and make 
people move”.

De Ceuvel
Een officiële broedplaats in Amsterdam. Hier mogen 
startende ondernemers zich vestigen en krijgen voor 
een periode van 10 jaar de ruimte om te groeien. De 
Ceuvel is meer dan dat, want het is het eerste experi-
ment in Nederland vanuit een circulaire filosofie. Een 
gesloten kringloop met de ambitie om de zeer vervuil-
de grond, waar de Ceuvel op gebouwd is, in 10 jaar 
te zuiveren en schoner achter te laten. 



Een mooi gesprek. Ondanks de complexiteit en de impact van het werk waar 
Sanderine mee bezig is, voelt het ‘licht’. Dat is denk ik ook haar kracht. Op een 
oprechte en open manier verandering in gang zetten. Door te doen. Zelf de 
handen uit de mouwen te steken. Experimenteren en fouten durven maken. Hier 
zit de nieuwe generatie aan tafel. Vol ambitie en in plaats van in een kantoor met 
een mooi uitzicht en een prima salaris ervoor te kiezen om het heft in handen te 
nemen. Het lef om echt beweging te brengen. Mooi Sanderine!

Tips 

! Je leert door te experimenteren.Dus meer experimenteren.
! Experimenteren kan niet zonder risico. Heb lef! 
! Wat doe jij voor de generaties na ons? En hoe kun je daar vanuit je werk iets mee doen?
! Kijk om je heen, Laat je inspireren door anderen en zie wat je ervan mee kunt nemen in je eigen 
werkomgeving. 
! Stel je eens voor dat je je vertrouwde baan zou opzeggen. Wat zou je dan willen doen, waar, bij 
welke organisatie? En bedenk dan wat je tegenhoudt om die stap te nemen.
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We zijn sociaal inefficient 

En zo start Marco ook het 
gesprek. In de loop van de 
ontmoeting wordt duidelijk 
dat het voor Frank draait om 
de behoefte aan sociale effi-
ciëntie, We zitten nu in een 
tijd die gedomineerd wordt 
door een verzakelijking van 
alle relaties. “We hebben” – 
zo vertelt hij – “zo ons best 
gedaan alles te organiseren, 
dat het ‘ik’ (de mens als indi-
vidu en persoon) in de knel 
komt. Het wordt tijd dat we 
de balans herstellen: meer 
mens, minder machine.” Zijn 
eigen verkenning naar die 
boodschap is vastgelegd in 
de 7 essays uit zijn boek.

“Er wordt veel onzin verkocht 
over zelfsturende teams”, zegt 
Frank. Als organisatieadviseur 
ziet hij het gebeuren. “Terwijl 
er juist behoefte is aan meer 
leiderschap. Dingen veran-
deren alleen als er iemand 
is die zich ergens druk om 
maakt en anderen op sleep-
touw neemt. Sturing is nou 
eenmaal nodig om iets tot 
stand te brengen. Geen enkel 
sociaal organisme kan zonder 
hiërarchie en sturing.”

McDonaldisatie van de 
samenleving
Zoals vaak ontstaan inzichten 
als je afstand neemt. Frank 
vertelt dat hij jaren geleden 
tijdens een vakantie op de 
camping in Frankrijk “ The 
McDonaldization of Society” 
van las. Dit boek van George 
Ritzer was een eyeopen-
er en beschrijft precies wat 
er aan de hand is. “Onze 
maatschappij heeft overal de 
kenmerken van een fast-food 
restaurant overgenomen. 
Strak georganiseerde werk-
processen, met regels en pro-
tocollen. Gericht op controle, 
beheersing en het produce- 
ren of verwerken van massa. 
Iedereen is vervangbaar en 
de ‘lopende band’ bepaalt 
wat er gebeurt. Ook in de 
zorg, het onderwijs en de re-
chtspraak. De lopende band 
is overal. Dit is nu de domi-
nante logica in onze samen-
leving. Nergens voor nodig, 
want thuis draait ook alles pri-
ma, zonder die overgeorgan-
iseerde inslag.” Frank noemt 
dit instrumentele rationaliteit. 
Daarin zijn we doorgeslagen. 
De balans is zoek.

Over moralisme
Er wordt veel misprijzend 
gesproken over het dikke-ik. 
Maar wat Frank ergert, is dat 
het dan altijd gaat over het 
dikke-ik van anderen,  terwijl 
hij juist wil dat we naar ons-
zelf kijken. Want leiderschap 
begint bij ‘ik’. 

Mooi hoe de verhalen van de 
Verkenners in elkaar grijpen. 
Ook Frank heeft het over 
‘het verhaal’. We zijn op zoek 
naar het goede verhaal, zoals 
ook Nico Baken in een ander 
Verkenner gesprek aangaf. 
En hoewel in de maatschap-
pij veel verdeeldheid lijkt, is 
er meer verbinding dan we 
denken. 

“Moraal is het verhaal dat 
we elkaar vertellen over ‘het 
goede leven’. Als je door je 
oogharen kijkt, delen we bij-
na allemaal hetzelfde verhaal. 

Fundamenteel gaat het om 
drie waarden: autonomie, 
het belang van het gewone 
leven, en het lijden vermin-
deren. Iedereen wil graag 
bijdragen aan dat verhaal.”  

Een zonnige frisse dag in november. We zitten vandaag in Den Haag bij Mama Kelly en gaan 
in gesprek met Frank Verborg. Organisatieadviseur en schrijver van het boek “Meer ik, meer 
moraal”. Natuurlijk hebben we zijn boek gelezen voorafgaand aan het gesprek. Een beschou-
wend boek waarin Frank een filosofische, organisatiekundige en psychologische kijk geeft op 
onze tijd. Ik ben vooral benieuwd naar zijn eigen mening. Wat is zijn boodschap?



Het willen zien
Je kunt je makkelijk mee 
laten voeren door het cyn-
isme – met alles wat er in 
onze wereld gebeurt - maar 
Frank ziet graag het positieve.   
Mooie en goede dingen in 
de persoonlijke levenssfeer. 
En die gebeuren wanneer 
mensen stilstaan bij de vraag 
“Wat vind ik nu belangrijk?” 

Frank haalt het onderzoek 
van hoogleraar Gabriel van 
den Brink van de Tilburg Uni-
versity aan. Op allerlei plaat-
sen in buurten en wijken zijn 
mensen buitengewoon actief 
om samen dingen vooir el-
kaar te krijgen, Van het ver-
zinnen van alternatieve ener-
gievoorzieningen tot samen 
iets regelen voor eenzame 
mensen in de wijk. “Als je 
goed kijkt en mensen in hun 
kracht zet, kan het dus beter 
en anders.”

Symbolisch demonstreert 
Frank: “Doe je jasje open.” 
Geef ruimte aan authentic-
iteit, dan komt er ook meer 
energie. Verstop je zelf niet. 
Neem jezelf mee in alles!

Creatieve rationaliteit
Maar kun je wel persoonlijk 
worden? In die dominante 
instrumentele context, waarin 
alles geregeld en gecon-
troleerd wordt, past dat niet. 
Er is een tegenkracht nodig. 
Frank noemt dit creatieve 
rationaliteit. Hierin draait het 
om vrijheid en authenticite-
it. Een plek voor kwetsbaar-
heid, kracht en moed, want 
de dominantie van de instru-
mentele rationaliteit maakt 
niet zomaar plaats. Daar moet 
je flink moeite voor doen.

Hij illustreert het met een 
voorbeeld: Vergaderingen. 
“Doorgaans parkeren we 
onze ‘ik’ bij de deur, als we 
de vergadering in gaan.  We 
doen mee in het vergaderri-
tueel; het protocol. Maar wat 
als je  jezelf echt meeneemt 
in de vergadering.  Inbrengt 
wat er voor jou toe doet? Dan 
heb je andere gesprekken en 
ontstaat er op een heel ander 
niveau de verbinding met 
elkaar. Zo breng je balans 
tussen de instrumentele & 
creatieve rationaliteit. De in-
strumentele rationaliteit, die is 

overal aanwezig. We kunnen 
niet zonder en willen geen 
onzekerheid. Het biedt een 
soort veiligheid. Maar het ver-
start ook. En vandaar Franks 
betoog om jezelf weer in te 
brengen: ruimte voor cre-
atieve rationaliteit.

Over leiderschap en oor-
delen
“Sturen = kiezen. Leiderschap 
draait ondermeer om het 
aanbrengen van focus. Het 
maken van keuzes; wat doen 
we wel en wat niet. Waar 
draait het om? Die keuzes 
maak je op basis van jouw 
eigen oordeel door te kijken 
naar de situatie en te zien wat 
er nodig is. Dat is niet iets wat 
je kunt uitbesteden aan een 
ander.

Als leider draait het niet al-
leen om praten, maar ook om 
doen. Het voortouw nemen 
en anderen op sleeptouw 
nemen. Verbinding leggen 
betekent vaak het gesprek fa-
ciliteren. Ruimte maken voor 
een oordeel. Een waarne-
mingsoordeel. Wat is hier nu 
nodig - situationeel?”



We hebben wel vaak een 
oordeel, maar durven het 
niet uit te spreken. Bedenk 
dat een oordeel hebben is 
iets heel anders dan iets vero-
ordelen…..”

De boodschap
Denkers blijven denken, en 
vormen voortdurend weer 
nieuwe gedachten. Zo leidt 
het gesprek tussen Frank en 
Marco tot een nieuw inzicht. 
Een soort aha moment. Hier 
draait het om: Sociale Effi-
ciëntie. Iets wat we nodig 
hebben, maar wat er niet is. 
We zijn immers sociaal ineffi-
ciënt. Kijk maar:
1. We vergaderen met meer 
dan 3 mensen
2. We praten over rapporten 

(terwijl een rapport het eind 
van het proces is)
3. We weten niet wie de ei-
genaar is
4. We discussiëren eindeloos, 
want dan hoef je niks te doen
5. We kijken niet naar de 
mens

Het kan ook anders. Heel sim-
el: werken in kleine groepen, 
want het is bewezen dat we 
ons in groepjes van drie het 
meest op ons gemak voelen; 
de dialoog aan het begin 
hebben, als je er nog iets aan 
hebt,  in plaats van aan het 
eind; duidelijke verantwoor-
delijkheden: wie zorgt voor 
de focus? Wie durft te oordel-
en? Stoppen met praten en 
dingen gaan doen; en ruimte 

voor de mens. 

Een mens wordt niet voor niks 
gekenmerkt door emoties. 
Het (h)erkennen van emoties, 
zoals Bang, Boos, Blij en 
Bedroefd, om een reactie te 
snappen. Frank legt uit “Onze 
emotie is de verbinding met 
de wereld. Gevoelens en 
emoties vormen onze intieme 
binnenwereld en tegelijk zijn 
ze onze verbindingslijn met 
anderen en de omgeving. 
Het persoonlijke zit van bin-
nen en is onze connectie met 
buiten.” Daar is overigens 
niks zweverigs aan. Dat is niet 
Frank zijn ding. Daarom blijft 
het ook creatieve rationaliteit. 

Een gesprek met een punt. Een boodschap die even simpel als krachtig is. Laat je ‘ik’ niet bij 
de deur staan. Maar neem het mee in alles wat je doet.

We waren op zoek naar de mening van Frank. En die hebben we gekregen. Ik weet nu 
hoe het  komt dat dat zo lastig te duiden was. Zijn waarde is namelijk zeker ook zijn kennis. 
De essays in het boek zijn niet zomaar verhaaltjes, maar goed onderbouwde beschouwin-
gen, om stap voor stap een gedachtegang op te bouwen. Daarmee is zijn mening bijna 
een waarheid en voelt daarom niet als mening. Dat is de kracht van Frank. Feitelijk, eerlijk 
en overtuigend. Omdat we er samen beter van worden, als we onszelf meer durven zijn.

Tips
! Durf jezelf te zijn
! Vergader in kleine groepjes
! Wees duidelijk. Wie is verantwoordelijk?
! Ben je een leider? Maak keuzes en communiceer die. 
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Er is meer dan genoeg! 
Maar het wordt tijd dat 
we dat gaan zien
Het is een woensdagmiddag. We zijn weer in Den Haag en gaan in gesprek met Nico Baken. 
Hij is senior strateeg bij KPN en hoogleraar. Op het moment dat we hem spreken, zit hij in de 
mogelijke overgang van hoogleraarschap bij de TU in Delft, naar de TU in Eindhoven; een 
tijd van gedoe, en daar houdt Nico niet zo van, want hij wil vooral bezig zijn met denken. 
Vóór-denken, zoals hij dat noemt. Ik zal dat later uitleggen. Het wordt een bijzonder gesprek 
over de grote vragen van nu. Een filosofische insteek, maar met praktische vertaling naar wat 
dit voor de mens en maatschappij betekent. Een uur vol wijsheid, wat nog dagen nazoemt in 
mijn hoofd.

Zijn verhaal is positief. Vol 
hoop. Hij wil de mensen lat-
en zien dat je niet hoeft te 
‘overleven’. Er zijn immers 
voldoende kansen voor ‘Het 
Goede Leven’. En daarin vol-
gt hij het pad van Aristoteles. 
De Filosoof.

Marco vraagt Nico naar zijn 
‘main message’. Daar hoeft 
hij niet lang over na te den-
ken. Resoluut: “Er is geen 
schaarste maar overvloed”. 
Wat me opvalt in deze serie 
gesprekken is dat elke ver- 
kenner zijn boodschap kracht 
bijzet. Blijkbaar is dat nodig. 
Kracht die ik vandaag in de 
toonzetting van Nico weer 
terugzie.

Hij heeft het over de Hoorn 
des Overvloeds, de cornu-
copia (cornu=hoorn; co-
pia=voorraad). Terwijl de 
wereld zich druk maakt om 
crisis is hij heel stellig. Er is ge-
noeg voor iedereen! Hij deelt 
met ons wat er in zijn ogen 
nodig is ernaar te gaan han-
delen.  In het gesprek maakt 
hij gebruik van metaforen en 
voorbeelden uit de mytholo-

gie, die helpen om te snap-
pen wat hij over wil brengen.
“We zitten in een fase waarin 
de focus hoort te liggen op 
‘heel’ worden. Een revival van 
‘Het Goede Leven’. 

Hij legt dit uit aan de hand 
van de drie Jungiaanse fas-
es. De eerste fase is de fase 
waarin we ons ‘in het paradi-
js bevinden’. Als mens zijn 
we ‘kind’, onbewust geluk-
kig en ‘heel’ (homo symboli-
cus). Deze fase eindigt als we 
onszelf weg- jagen uit het 
paradijs. En zo komen we in 
de tweede fase: via pubertijd 
naar de adolescentie. Een tijd 
van bewust ongelukkig en 
‘onheel’ zijn. Een transitiefase 
die gevolgd wordt door de 
derde fase die staat voor ri-
jping, helen, één worden met 
jezelf en je omgeving. Bewust 
gelukkig en ‘heel’ zijn. 

Langzaamaan, legt Nico uit,  
proberen we die derde fase 
te bereiken en weer ‘heel’ te 
worden.” Hij illustreert dit aan 
de hand van het verhaal van 
Parcival. (zie kader)

Er zijn vier dingen aan de 
hand, aldus Nico:
- De behoefte aan een Nieuw 
Verhaal.
- We zijn nagenoeg blind en 
doof.
- Het ontbreken van “The 
right cutlery”.
- We houden liever vast aan 
het oude, dan te kiezen voor 
Het Nieuwe (Verhaal).

1: Het Nieuwe Verhaal
In het Nieuwe Verhaal zien 
we de overvloed. Dat ver-
haal schrijft iemand niet zo-     
maar. Dat ontstaat; we maken 
het met elkaar. Maar om dat 
Nieuwe Verhaal te maken, 
moeten we het oude loslat-
en. “We zitten vast in de ar-
men van Chronos. De wereld 
van KPI’s, meetbare zaken, 
het zuiver Newtoniaans den-
ken en de kloktijd. Een wereld 
die draait om dingen.” 

Ik moet – terwijl ik dit schrijf - 
denken aan het boek Stuffo-
cation van James Wallman; 
wat gaat over de verstikkende 
werking van onze drang naar 
spullen. Het waanidee dat 
‘stuff’ ons gelukkig maakt.



Parcival en de Gewonde Visserkoning
In de Graallegenden moet Parcival het ouderlijk huis verlaten en op zoek gaan naar de Graal. Het doel van 
de zoektocht is niet de schat maar de ontwikkeling tijdens het onderweg zijn. Zonder doel… geen beweging. 
Gaandeweg overwint Parcival hindernissen; ontdekt zijn eigen mogelijkheden en arriveert bij de gewonde 
Visserkoning, die hem de Graal toont. Bij zijn bezoek laat hij zich verblinden door de rijkdom en luxe. En hij 
verzuimt de essentiële vraag te stellen: “Waaraan lijdt u?” Hij heeft immers nog niet geleerd om te luisteren 
met zijn hart en zijn mededogen te tonen. Parcival wordt verbannen uit het paleis en leidt een moeizaam 
leven, maar ouder en wijzer, gaat hij zien wat er nodig is. Zo komt hij later weer een keer bij het paleis. En dit 
keer laat hij zich niet verblinden door de weldaad, maar heeft hij aandacht voor de koning. Dat is het begin 
van de heling van het land. Een symbolisch verhaal, waarin Parcival het symbool is van de nog onbewuste 
mens die aan het begin van een nieuw pad op zijn levensweg staat. 

Als je daarop gefocust blijft, 
dan kom je nergens. Negatief 
gezien, is de hoop dan snel 
vervlogen. En daarmee het 
Nieuwe Verhaal; wat niet 
draait om dingen maar om 
waarde en de existentiële tijd. 
Een tijd die staat tegenover 
de kloktijd. Een verhaal op 
een ander, hoger aggrega-
tieniveau.

2: We zijn nagenoeg blind 
en doof
“Dat is wel een probleem, 
want we zien niet wat bin-
nen handbereik ligt. De 
oplossing ligt gewoon voor 
ons.”  Om dat te illustreren, 
vertelt Nico over een einde-
loos grote tafel, waar wij, als 
bewoners van deze wereld, 
allemaal een plek aan heb-
ben. Midden op de tafel zien 
we onze oceanen, waarin de 
‘hoornen des overvloeds’drij- 
ven, met alles wat de mens 

nodig heeft: energie, water, 
eten, gezondheid, onderwijs, 
transport, bandbreedte…. Al-
les. Het ligt voor het grijpen, 
maar je moet het willen zien; 
de overvloed. “We laten ons 
belemmeren door voorge-
programmeerde ideeën. Als 
we dat durven loslaten, zien 
we pas wat er echt is. Wat er 
kan zijn. Als je op zo’n manier 
gaat kijken en luisteren dan 
ontdek je hoe gepuzzeld kan 
worden om vraag en aan-
bod op elkaar te passen. Om 
zo nieuwe mogelijkheden te 
verbeelden en te creëren.” Hij 
geeft het voorbeeld van een 
flat. (zie kader) 

Het gaat erom dat we met 
elkaar dit soort puzzels gaan 
maken door vraag en aan-
bod op een slimme manier 
bij elkaar te brengen. Dan 
moet je niet te dicht op de sit-
uatie zitten, maar er van een 

afstandje naar kijken om alle 
mogelijkheden te overzien. 
“Je ziet het pas, als je het door 
hebt” zegt hij iets later in het 
gesprek.

3. The right cutlery
In dit Nieuwe Verhaal heb-
ben we andere kwaliteiten 
nodig. We hebben geleerd 
om alles hard te maken; ra-
tioneel te zijn. We denken en 
acteren op basis van kosten 
en opbrengsten. Nico ver-
ontwaardigd: “We drukken 
de waarde van een mens uit 
in geld. Zo staat vast wat bi-
jvoorbeeld een 83-jarige man 
mag kosten. En op basis daar-
van maken we beslissingen of 
iemand behandeld wordt of 
niet. Dat we dat al durven te 
suggereren is ongelofelijk en 
mensonwaardig, de mens is 
gereduceerd tot een ding”.

Maar wat als we dat eens an-

   
   



ders doen; gaan denken en 
acteren vanuit waarde.  Hij 
voorspelt dat het failliet van de 
business case nabij is. In deze 
andere manier van benade- 
ren draait het om waarde. 
Zo gaan we dus van business 
case naar value case, van het 
kille doel naar het proces en 
leven we het leven.

“Dankzij een andere manier 
van denken die we - mooi ge-
noeg - aantreffen bij kinder-
en, maar wat we stelselmatig 
wegslopen. Als we fantasie 
nu eens niet kapot maken….” 

En zo ziet Nico bij de jonge 
generatie werknemers al 
een andere mindset.  “Zij lat-
en een ander geluid horen.” 
Jongen mensen zoals Boyan 
Slat, die iets doen vanuit een 
heel andere drive dan geld 
verdienen. Mensen met pas-
sie, de Homo Symbolicus. 

4. Vast aan ‘vandaag’
Een ander ding is tijd. “Onze 
makke, is dat we het druk 
hebben. Druk, druk, druk. 
Om het Nieuwe Verhaal te 
vinden, moeten we ‘kwali-tijd’ 
nemen voor onszelf en voor 
elkaar. Er is reflectie en obser-
vatie nodig. Ruimte creëren 
om vóór te denken, in plaats 
van na-denken. Samen zijn 
we aan het ontdekken. Van 
de wereld van nu - die draa-
it om geld en dingen – naar 
een wereld van morgen, die 
draait om waarde en zinge-
ving.”

Vanuit deze filosofie wil Nico 
ook terug naar arbeid. In 
mijn eigen perceptie is ar-
beid hard, fysiek werk. Meer 
gerelateerd aan fabriekswerk, 
dan aan mijn werk als advi-
seur. Maar ga je terug naar 
de werkelijke betekenis, dan 
is de lading van arbeid in-

derdaad veel mooier. Arbeid 
komt van laborare (dingen 
in waarde zetten, cultiveren). 
Terwijl werk juist een heel 
platte betekenis heeft, nameli-
jk dingen in werking zetten. 
Kijken we naar waarde, dan 
gaan we met elkaar dus ook 
weer naar Arbeid. Vanuit die 
betekenis snap ik ook goed 
de kreet op menig boerderij 
“Arbeid Adelt”.

Over pneuma
Een belangrijk woord in 
Nico’s visie. We kennen alle-
maal de 3 P’s. People, Planet, 
Profit. Nico voegt daar een 
vierde P aan toe: Pneuma 
(zingeving, Sinnbildung). Stil-
staan en discussie hebben 
over “Waar doen we het 
voor?”, “Waarom ben ik op 
aarde?” Zingeving toevoe-
gen in onze focus. Het is een 
randvoorwaarde voor Het 
Goede Leven.

Het verhaal van de flat: Vraag en aanbod op elkaar passen
Op de begane grond woont een bejaarde dame. Op de 1e verdieping woont 
een studente die in haar vrije tijd taxichauffeuse is, en op de 2e verdieping een 
stel (tweeverdieners). Nu moet de bejaarde vrouw naar de dokter, maar heeft 
geen vervoer. De studente heeft tijd, maar geen auto. De man en vrouw heb-
ben een auto voor de deur staan, maar geen tijd. Door deze drie situaties aan 
elkaar te koppelen, kan de student de bejaarde vrouw wegbrengen met de auto 
van de bovenburen. Opgelost! Zonder verdere hulp van buiten.



It’s our call
“We zijn er pas 2,5 miljoen 
jaar. Dat is eigenlijk niks. De 
wereld is nog lang niet klaar, 
maar we moeten met elkaar 
wel stappen zetten. De over-
vloed gaan zien en samen de 
juiste stappen zetten. 

Het Nieuwe Verhaal mak-
en, werken aan ons gereed-
schap, onze ogen openen 
en tijd maken voor morgen. 
Om vanuit het Nieuwe Ver-
haal een balans te vinden in 
verbeelding, rede en intuïtie. 
De weg naar ‘Het Goede Le-
ven’.” En precies daarom in-
troduceerde Nico in 2014 het 
Manifest Nico Baken.(zie kader)

Een toekomst in de cloud
Tot slot geeft Nico in het 
gesprek ook een doorkijkje 

naar de toekomst. Een toe-
komst waarin de cloud een 
wezenlijke rol speelt. We ken-
nen al de i-cloud. Informatie 
die je dankzij de cloud over-
al en altijd tot je beschikking 
hebt. De volgende stap is de 
e-cloud. Waarbij we ener-
gie (e) uit de cloud kunnen 
putten of er naartoe uploa- 
den. Daar zijn we al heel di-
chtbij. En tot slot de m-cloud. 
Waarbij ‘m’ staat voor mate-
rie. Een cloud van materie. 
“Stel, je wilt een lekker Brand 
biertje drinken. Daar hoort 
natuurlijk een goed glas bij, 
maar dat heb je niet bij de 
hand. Via de m-cloud is dat 
straks gewoon mogelijk. Altijd 
en overal toegang tot spul-
len. Het lijkt tovenarij, maar 
3D-printing is een voorloper 
op deze m-cloud. Het gaat 

gewoon gebeuren”, aldus 
Nico.

De zin waar het gesprek mee 
eindigt, is heel treffend en 
past ook bij de bescheiden-
heid en zoekende geest van 
Nico. “Er zijn nog veel vra-
gen”. En zo is het, maar er is 
ook veel wijsheid, hoop en in-
zichten om verder op door te 
gaan! Maar alles begint met 
het stellen van vragen.

Homo Economicus en Homo Symbolicus
Aan de ene kant is er het rechtlijnige vooruitgangsdenken: mensen zijn rationele 
wezens die de juiste beslissingen nemen uit welbegrepen eigenbelang – de homo 
economicus.
Aan de andere kant is er een veel gecompliceerder beeld van de mens, een wezen 
voor wie emotie en identiteit voorop staan en materiële belangen opgeofferd kun-
nen worden aan prestige en symboliek – de homo symbolicus.



Overvloed; het is er. Echt!
Nico vertelt: “We gaan een tijd van overvloed tegemoet, tenminste als we het willen zien. En je ziet 
het pas als je het doorhebt! Gewoon ons gezond verstand gebruiken. Denk eens aan energie. De 
zon levert ons continu 175.000 Terawatt; dat doet de zon al meer dan vier miljard jaar en blijft het de 
komende vier miljard jaar ook doen. De mens heeft slechts 10 Terawatt nodig. In september 2016 zijn 
energiecontracten afgesloten (in Dubai en Chili) voor kilowatt prijzen, ruim onder de vier cent. Energie 
kan en gaat gratis worden. Weg met de schaarste-modellen en onnodig zijn fossiele brandstoffen. ‘Ja 
maar ,wie gaat dan ons dividend betalen’ riep een Shell aandeelhouder. Dit is geen Kafkaësk grapje, 
maar dit is echt voorgevallen. Ik hoor nu al weer iemand anders roepen: ‘Ja maar, andere belangrijke 
zaken zijn toch ook schaars op onze planeet, bijvoorbeeld zuiver drinkwater?’ Denk eens na! Twee 
derde van onze planeet is bedekt met oceanen. ‘Ja maar, dat is zout water!’. Nou dan maken we het 
toch zoet? ‘Ja, maar, dat kost heel veel energie hoor …!’ Zie jij het nu?!”



Een gesprek met Nico is elke keer weer goed voor een flinke dosis denkstof. Zijn 
gedachtegang staat nooit stil, gaat voortdurend een stap verder. En daarin is 
het mooi hoe hij zijn visie illustreert aan de hand van wat hij om zich heen ziet 
gebeuren. Op advies van Nico heb ik de CD reeks met college’s van Paul van 
Tongeren over Aristoteles gekocht en met veel plezier en aandacht afgeluisterd. 
Een tip voor eenieder die meer wil begrijpen van Het Goede Leven en het 
gedachtengoed van deze grote denker. Het is een voorrecht om met Nico te 
spreken, van hem te leren en hem ook te helpen om zijn boodschap verder uit 
te dragen. Omdat het zo’n belangrijke en tegelijkertijd hoopvolle boodschap is.

De laatste keer dat ik hem sprak, vertelde hij over de uitgestrektheid van onze 
geest; het Echte Leven, waarin we een verbinding leggen van verleden naar de 
toekomst. En deed hij een appel op het vermogen om nú te genieten en dat 
nu vast te houden en te koesteren. Want dat is waar het om draait!

De oplossing voor de crisis kost niks
In het manifest schetst Nico hoe verschillende sectoren kunnen samenwerken 
om problemen van individuele burgers op te lossen en laat zien hoe je dat kunt 
betalen en hoe dat tegelijk een enorme impuls voor de Nederlandse economie 
kan betekenen. Om met elkaar (samen) te zorgen voor Het Goede Leven.
Het manifest werd door meer dan 100 mensen ondertekend, waaronder Her-
man Wijffels, Jim Stolze (TedAmsterdam), Jan Mengelers (ex ceo TNO en nu 
voorzitter College van Bestuur TU/e), Marlies Veldhuijzen-van Zanten (staatsec-
retaris VWS). De waarde van het Manifest is een gezamenlijk geluid te laten 
horen en dat te laten groeien. Een beweging start met een steentje in het 
water. “We gaan van passieve patiënt (het overkomt ons) naar actieve mensen 
(we doen er iets aan). We hebben onze dagelijks leven uit handen gegeven en 
nu is het tijd om dingen terug te nemen.” 



Tips 

! Meer weten over “Het Goede Leven’en de visie van Aristotheles? Koop de CD-reeks en luister 
in de auto of in de trein elke dag een stukje.
! Daag jezelf uit en probeer een echt anders naar dingen te kijken.
Is het wel zo, zoals je denkt dat het is? Kun je de verbanden en oplossingen zien, waar Nico op 
doelt?
! Stop met de business case. Het is tijd voor de value case. 
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We moeten niet alleen leren 
om agile te werken, maar ook 
om empirisch te denken  
Een jaar na het eerste Verkenner gesprek zitten Marco en ik op dezelfde plek in Den Haag; aan 
dezelfde tafel met een nieuwe Verkenner. Robert Schenk is projectmanager en adviseur bin-
nen het IT-service domein bij KPN. Er volgt een persoonlijk gesprek over filosofie, gamification 
en de kracht van de wil.

Het is een gure dag. En toch 
schijnt af en toe de zon door 
de gordijnen naar binnen.  
Zijn verhaal begint bij zijn 
opleiding. Hij startte met the-
ologie. Als een jongen ‘uit de 
provincie’ kreeg hij het advies 
om de stad op te zoeken. En 
zo belandde hij in Amster-
dam. “Dit was een manier om 
de keuze waar ik me echt op 
wilde richten, uit te stellen. Ik 
wilde van ‘al die dingen’ iets 
weten; dat zou ik iedereen 
ook gunnen”. Maar hij was 
een vreemde eend in de bijt. 
Hij wilde het geloof niet prak-
tiseren, in tegenstelling tot 
zijn medestudenten.  En dat 
leidde al snel tot een overstap 
naar wijsbegeerte; ook in Am-
sterdam.
 
In die tijd begon hij ook te 
werken bij het Mirjamhuis 
in Amsterdam. Een opvang- 
huis voor meestal verslaaf-
de straatprostituees gerund 
door nonnen. Dat had im-
pact op de keuzes die hij 
maakte met zijn studie. “Ik 
realiseerde me, dat als ik iets 
wilde met mijn studie, ik me 
dan niet moest toeleggen op 
een hoofdvak, maar op een 
onderwerp. Ik ging op zoek 

naar bouwstenen voor een 
filosofische benadering van 
het begrip “verslaving”. Het 
was de eerste keer dat ik er 
heel goed in slaagde om iets 
wat ik zelf wilde, te doen op 
de manier waarop ik zelf wil-
de.” En zo gingen zijn werk 
en zijn studie hand in hand. 
Hij volgde naast filosofische 
hoofdvakken ook vakken 
zoals psychiatrie, klinische 
psychologie en algemene 
neurowetenschappen
 
Afslag naar het 
bedrijfsleven
Eind jaren 90 werd het non-
nenproject geïncorporeerd in 
de aanpak van de gemeente. 
Dat betekende voor Robert 
het einde van zijn rol. Een 
logisch moment om stil te 
staan bij de vraag ‘Hoe nu 
verder?’. Na zijn ervaring met 
politiek, gemeentes en instel-
lingen wilde hij echt iets an-
ders. “Het was de tijd van het 
‘Millenium- gebeuren’ en met 
mijn beta-achtergrond kon ik 
eenvoudig overstappen naar 
de IT in het bedrijfsleven. Ik 
volgde een klasje bij het ar-
beidsbureau en vond een 
baan in de automatisering 
van de sociale zekerheid.”

 Zoals gebruikelijk vraagt Mar-
co ook nu naar zijn ‘main 
message’. Het antwoord is 
niet in twee zinnen te vatten. 
Via kennis van de werking 
van het brein en artificiële 
intelligentie komen we bij de 
filosofie en gamification. Een 
opbouwend verhaal om de 
waarde te zien van ‘ervaring’ 
als het gaat om verandering 
van gedrag.
 
Over inhibitie en 
synapsen
Robert begint: “De kennis 
over de werking van ons ze-
nuwstelsel, kunnen we toe-
passen op andere netwerken. 
Of het nu gaat om sociale of 
technische netwerken.”
In de werking van onze 
hersenen vallen twee ding-
en op. Een beetje taaie kost, 
maar Robert legt uit:
Inhibitie op inhibitie. Ons 
brein start als een netwerk in 
ruste. Zodra we het gaan ge-
bruiken (vanaf het moment 
dat we geboren worden) 
vormt zich een patroon (pa-
adjes in ons brein). Dat is effi-
cient, want dat patroon helpt 
ons om niet steeds een nieuw 
paadje te hoeven maken. 



Een inhibitie is een belem-
mering in die paadjes. Als je 
niet meer verder kan. Dan 
moet er een nieuwe inhibitie 
komen om die belemmering 
op te heffen. Dat is niet een-
voudig, want de gebaande 
paadjes hebben altijd de 
voorkeur, maar het is niet 
onmogelijk. Belemmering op 
belemmering zorgt voor een 
nieuwe unieke weg.
Synapsen. Een synaps is waar 
de overdracht van een prikkel 
in de hersenen plaatsvindt. 
Het laatste schakeltje. Een be-
langrijk kenmerk van een syn-
aps is dat het een geheugen-
functie heeft. Een prikkel heeft 
een drempelwaarde. Daar-
door is een prikkel in principe 
0 of 1 net als in onze digitale 
wereld. De synaps voegt 
daaraan een geheugenele-
ment toe. Op die manier kan 
het moment van overdracht 
ook tussenwaarden aanne-
men. Hoe vaker een prik-
kel plaatsvindt, hoe minder 
gevoelig de synaps voor die 
prikkel wordt. Crux van dit al-
les is dat onze brein slimmer 
is dan welke mega-comput-
er ook. Een computer denkt 
alleen in combinaties vano 

en 1. en 0 (binair). En heeft 
het vermogen om supers-
nel allerlei mogelijkheden te 
ontdekken op basis daarvan. 
Maar ons brein....ah ‘that’s 
something completely differ-
ent’’ . Unieke mogelijkheden. 
Misschien niet de snelheid 
van de computer, maar niet 
zo afgebakend door nullen 
en enen. Ons brein kan pas 
echt bijzondere dingen mo-
gelijk maken!

Een bekend voorbeeld: Hoe 
vaker je morfine gebruikt, 
hoe meer morfine je nodig 
hebt voor hetzelfde resultaat, 
omdat de synaps minder 
gevoelig is geworden voor 
deze prikkel. 
 
Deze inzichten kunnen we 
ook gebruiken in relatie tot 
ons werk, om slimmer & 
beter te werken. Zoals ge-           
zegd is het patroon dat we in 
onze hersenen vormen heel 
efficiënt, maar het is ook be-
lemmerend; het bevordert de 
‘gewoonte’ en is beperkend 
voor vernieuwing.  De sy- 
napsen in ons brein zijn veel 
slimmer dan onze oorzaak-
gevolg manier van denken. 

Het is niet zo dat A leidt tot B 
en dan C etc. Onze hersenen 
werken volgens een ander 
principe, met oneindig veel 
mogelijkheden. In plaats van 
alleen te kijken naar ‘voor & 
na’, moeten we veel meer ge-
bruik maken van informatie 
over ‘tussenstanden”. Tegen-
woordig is er zo’n enorme 
hoeveelheid aan data. Als we 
ons hier bewust van worden, 
dan kunnen we er ook iets 
mee doen.
 
Anders naar dingen 
kijken
“In mijn werk binnen de IT 
stoorde ik me aan de manier 
waarop we met grote IT-pro-
jecten omgingen. We imple-
menteerden nieuwe syste-
men. En elke paar jaar was er 
wel weer een nieuw systeem 
waar we een project voor 
startten, nog voordat het 
vorige project met succes en 
volledig is afgerond. Via keu-
rige processen, volgens ITIL 
en de geldende standaarden, 
aan de hand van best practi- 
ces, deden we steeds hetzelf-
de, met dezelfde mensen, 
hetzelfde resultaat. En toch 
leek het steeds niet te lukken. 

-
Plato versus Aristoteles; Rationalisme versus Empirisme; Stability versus 
Agility.
Plato is een van de grote denkers in de filosofie. In zijn ideeënleer is kennis van de werkelijk-
heid een weerspiegeling van een perfecte wereld. Dat is ook waar ons streven op gericht 
moet zijn. Die perfecte wereld komt voor uit de ‘rede’, de ratio. In het rationalisme is de ratio 
de belangrijkste of enige bron van kennis. Trekken we dat door naar vandaag, dan zien we 
dat we hier onze stabiliteit aan ontlenen. Vanuit de ratio hebben we controle, voorspelbaar-
heid en daarmee stabiliteit.
 Aristoteles ziet dingen anders. Kennis is niet iets waarmee je geboren wordt, zoals bij Plato 
maar komt voort uit waarneming en ervaring. Hij heeft het over de zogenaamde ‘tabula 
rasa’, het onbeschreven blad. Wat de werkelijkheid is, dat staat niet vast. Door te experimen-
teren gaan we die werkelijkheid ontdekken. Dit is een van de essenties binnen de huidige 
Agility-gedachte; leren door snelle interacties en desnoods veel kleine fouten te maken.



Met de grote vraag Waar 
zit dat dan in?”
 “Ik heb toen gekeken naar 
hoe we werken in het licht 
van Plato en Aristoteles; ra-
tionalisme versus empirisme. 
Onze manier van denken 
binnen de IT is Platonisch. 
Door anders naar dingen te 
kijken, ga je het anders zien 
en kunnen er ook andere re-
sultaten komen. Dat heb ik in 
mijn werkomgeving gedeeld.  
Het gaf inzicht maar het leid-
de niet tot een revolutie,” 
vertelt hij een beetje teleur-
gesteld.

“Toen maakte ik kennis met 
Agile werken en de ideeën 
die in het manifest zijn op-
getekend, waarin een 
duidelijke link ligt naar het 
empirisme. ‘Dat is precies wat 
ik bedoel!’, dacht ik. En het is 
eerste keer dat er vanuit het 
bedrijfsleven een beweging 
komt om afscheid te nemen 
van het Platonisme.
 
Door een agile manier van 
werken, gaat de slagingskans 

van IT projecten omhoog. 
Maar tegelijkertijd is binnen 
ons besturingsmodel de be-
hoefte aan planning en con-
trol overweldigend. Om dat 
te doorbreken en volop de 
voordelen van deze werk-
wijze te benutten, gaat het 
niet zozeer om agile werken, 
maar om empirisch denken.”
 
Net zoals we wetenschap-
pers meenemen in de weten-
schapsfilosofie, moeten we 
scrumteams meenemen in 
deze manier van denken. In 
de empirische filosofie.
 
Twee zijden van de me-
daille
“Het is niet een kwestie van 
of-of”, volgens Robert. “Het 
zijn twee zijden van dezelfde 
medaille. Ze zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.” 

En dan komt het ware ge-
zicht van Robert naar vor-
en. “Laten we het praktisch 
houden”, zegt hij. “Ons con-
centreren op de beperkin-
gen die de ene manier van 

denken heeft, ten opzichte 
van de andere. We zijn op 
zoek naar voorspelbaarheid, 
terwijl niks voorspelbaar is. 
Het is de kunst om een ver-
band te leggen tussen deze 
twee werelden. We moeten 
voorkomen dat we kolen en 
geiten gaan sparen.”
 
Robert verwijst naar een rap-
port van de Wetenschappe- 
lijke Raad voor het Regerings-
beleid ‘Hoe mensen keuzes 
maken’ (2010). De overheid 
doet allerlei pogingen om 
gedrag te beïnvloeden. Maar 
hoe effectief zijn die pogin-
gen? Laten mensen zich leid-
en door hun bewustzijn? Het 
antwoord is duidelijk. “Nee”.  
Hoe werkt dan de mense-  
lijke geest in oordeelsvorm-
ing? Welke keuzes maken 
we en hoe komen we tot die 
keuzes?”
 
Verleiding tot ander ge-
drag
“Het gaat niet om de tegen-
stelling tussen rationalisme 
en empirisme, maar over hoe 



ons verstand, onze geest  werkt.” 
En dan zie je dat er een andere 
manier is om gedrag te beïnv-
loeden. Een spelvorm. Om niet 
vanuit rationaliteit bewustzijn te 
vergroten, maar vanuit ervar-
ing. In zijn zoektocht naar een 
oplossing voor het probleem 
van steeds dezelfde fouten 
maken; in zijn drang om iets te 
doen, wat echt invloed heeft 
op gedrag, komt Robert uit op 
Gamification. Met een spel bied 
je een ervaring; het leidt tot een 
groter bewustzijn en dat leidt 
weer tot ander gedrag. Je ver-
leidt mensen als het ware, om 
iets anders te gaan doen.

Je helpt mensen met de inhibitie 
op inhibitie om een nieuw pa-
adje te maken. En je maakt slim 
gebruik van het lerend vermo-
gen van de sy-napsen binnen 
je netwerk. En om dit idee uit te 
werken en toepasbaar te mak-

en kijkt hij naar voorbeelden. Hij 
noemt het prisoners dilemma, 
de staghunt en het public goods 
game. Hij ontwikkelde zelf een 
aanpak en deed een geslaagd 
experiment binnen de service 
desk in Beek. Want ‘het is belan-
grijk om het er over te hebben, 
maar het is nog belangrijker om 
het te doen’, aldus Robert.

De kracht van de wil
We spreken Robert op een be-
laden moment. Een paar dagen 
later gaat hij onder het mes. Na 
hersteld te zijn - en genezen 
verklaard - van slokdarmkanker 
is er nu een nieuwe grote tu-
mor bij zijn bijnier. Een nieuwe 
periode van onzekerheid. Maar 
hij is opgelucht en blij met de 
daadkracht van zijn nieuwe 
arts. Vrijdag gaat de tumor er 
uit, en dan is het wachten op 
het resultaat van het onderzoek 
van het weefsel. Of het gerela-

teerd is aan de kanker waar hij 
dacht van af te zijn, of dat het op 
zichzelf staat. 
 
“Het kan niet anders, dan dat 
deze ervaring ervoor zorgt dat 
ik anders in het leven sta.” Ook 
hierin klinkt zijn empirisch denk-
en door. “Er zijn geen garanties 
in het leven. Ik heb me verzoend 
met het idee dat het leven be-
trekkelijk is. In deze situatie ben je 
er zo mee bezig; je verzuipt er in. 
Er is geen ruimte om te reflecter-
en. Alles is gericht op over- leven 
en herstellen. Maar ik hoop echt, 
dat ik er doorheen komt. En als 
het lukt, dan is dat een bevestig-
ing dat ik iets kan, wat ik nooit 
gedacht had.” Als Marco vraagt 
waar hij kracht uit put, dan is hij 
stellig. “Ik geloof in de kracht van 
de wil”.
 

Tips
! Ga je agile werken, verdiep je dan ook in empirisch denken en het gedachtengoed van  
Aristoteles.
! Denken is mooi, maar het gaat om het doen. Vind de balans.
! Wat heeft waarde? Kijk naar de manier waarop Robert zijn studie richtte op wat hij er 
mee kon in de praktijk. Geen hoofdvak, maar een hoofdonderwerp. En een scala aan 
vakken om de kennis te krijgen die nodig is. Ga uit van de waarde en bepaal van daaruit 
wat je gaat doen.
! Ga in gesprek. Durf je te uiten. Durf het gesprek aan te gaan. Niet om gelijk te krijgen, 
maar om de waarde van het gesprek; de dialoog. Wie weet wat daaruit ontstaat.
! Gedrag is niet een kwestie van de knop omzetten. Je moet mensen verleiden.
Spelvormen zijn een mooie en effectieve manier om mensen te verleiden tot ander 
gedrag. Dus maak er een spel van!
! Tegenslag? De kracht heb je zelf in de hand. De wil is sterk, Dus ga uit van je 
eigen kracht. De kracht die je met jouw wil in huis hebt. 



Robert is – anders dan de meeste verkenners die we spraken – nogal bescheiden. Het 
idee voor dit gesprek ontstond door zijn bevlogen reactie op een vorig verkenner ver-
haal met Nico Baken. Hij maakte gebruik van de uitnodiging om een ander gesprek met 
elkaar te hebben. En zo komt hij bij ons op het vizier. Als iemand die een vuur wil aan-
wakkeren over een andere manier van denken, vanuit zijn persoonlijke overtuiging. Maar 
net als veel andere verkenners ziet hij weinig waarde in alleen mooie woorden. Het gaat 
hem om het ‘doen’. Om de praktische mogelijkheden die een andere manier van denken 
in ons leven en werken van vandaag te benutten.
 
Vandaag gaat dit verhaal naar Robert. En ik hoop – en weet stiekem – dat hij geniet 
van deze gelegenheid om anderen te inspireren en aan te zetten om anders te denken, 
anders te doen en ruimte te geven voor experimenten. Om met spelvormen te komen 
tot ander gedrag. En ik kan niet wachten om samen met hem stappen te gaan zetten in 
gedragsverandering vanuit Gamification.

Noot:: Zo is het niet gelopen. Helaas. Op 17 juli is Robert overleden. De laatste maanden 
voor zijn dood heeft hij hard gewerkt om zijn ideeën achter te laten. Zijn drive om mensen 
anders te laten denken, omdat dat de sleutel is tot anders doen was enorm. Eind mei gaf 
hij voor collega’s een hoor-en werkcollege Filosofie en daarna heeft hij al zijn ‘geeste-
swerk’ verzameld. Alles is te vinden op www.RobertSchenk.nl
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Elke massa begint met een 
kleine beweging 

Het is een donderdagavond. Vanavond praat ik met Robert van Ieperen. Op de Hoge Hotel-
school in Maastricht waren we klasgenoten. Na Maastricht ging Robert Bouwkunde studeren. 
Niet echt een voor-de-hand-liggende route voor een hotello. Dat kenmerkt Robert ook. Voor-
de-hand-liggend heeft nooit zijn voorkeur.

De avond ontvouwt zich 
spontaan tot een Verkenner 
gesprek. Normaal gespro-
ken doe ik deze gesprek-
ken samen met Marco van 
Gelder, maar niet alles is altijd 
te plannen, zo blijkt. Dit is een 
onverwacht kadootje in de 
reeks. 

We zitten in Restaurant C 
in Amsterdam. Tijdens het 
praten laten we ons verras-
sen door de bijzondere ge- 
rechtjes. Geen keurig voor-, 
hoofd- en nagerecht, maar 
gerechtjes samengesteld op 
basis van bereidingstemper-
atuur. Vandaar C(elsius). Een 
aangenaam concept en een 
mooie omlijsting voor ons 
gesprek.

“Ik vertegenwoordig de sec-
tor ‘Dak boven je hoofd’”, 
vertelt Robert, partner bij vast-
goedadviesbureau Fakton. 
Zijn main message? Stellig:  
“In geouwehoer kun je niet 
wonen”, waarbij hij dank-
baar gebruik maakt van de 
quote van politicus, weth-
ouder en stadsvernieuwer 
Jan Schaefer. In het gesprek 
wordt duidelijk hoe belan-

grijk het voor Robert is dat 
er dingen gebeuren. Niet al-
leen praten, maar ook doen. 
Concrete daden en zichtbaar 
resultaat. 

Morele crisis
“In onze maatschappij zijn er 
wel wat problemen. Met an-
der gedrag zijn die sneller op 
te lossen. Door enerzijds te 
handelen vanuit gastvrijheid 
en anderzijds de verplichting 
te voelen om met elkaar din-
gen tot stand te brengen die 
niet vanzelfsprekend zijn.” 
Wat het eerste betreft legt hij 
uit dat we door het idee ‘mas-
sa=kassa’ ver weggedreven 
zijn van de oprechte gast- 
vrijheidsgedachte. “Gastvrij- 
heid is niet meer normaal; 
we verwachten het niet meer 
van elkaar.” Voor Robert 
heeft het ook veel te maken 
met fatsoen. Hoe behandel 
je mensen? Wat betreft het 
tweede hebben we volgens 
Robert gedrag afgeleerd, 
wat onze effectiviteit nu ver-
mindert. “We bakken zoete 
broodjes en doen alsof.” 
Niet bepaald Roberts ding. 

“De crisis waar we in zitten 

is vooral moreel, zeker niet 
financieel. Ik wil af van een 
elite die zich beklaagt; die 
zich in een minderheidsposi-
tie vindt zitten.  We hebben 
de democratie in onze west-
erse samenleving laten ver-
worden tot iets zeer ondemo-
cratisch, waarbij de persoon 
– het ego – boven de drijf- 
veer staat. Met elkaar moeten 
we onze maatschappelijke 
waarden herontdekken. Wat 
Nederland nodig heeft, is dat 
we een onafhankelijke posi-
tie creëren voor mensen die 
vrij kunnen denken en doen. 
En dat vervolgens doorver-
talen naar processen en 
methodieken. Ik zie dat jonge 
en oudere mensen rebels 
durven zijn. Maar alles daar-
tussenin draait om consensus 
en behoud. Dat brengt ons 
nergens.”

Soulmates
Vragen die hem dagelijks 
bezighouden zijn: “Wat zie 
ik op het wereldtoneel? Wat 
betekent dit voor mij? Hoe 
probeer ik mijn doelen te 
bereiken?” Vandaaruit pakt 
hij zijn rol. “Zaadjes planten, 
groot maken en delen.” 



Daar heeft hij anderen wel 
voor nodig. “Partnership bin-
nen en buiten Fakton. Ar-
chitecten, stedenbouwers, 
bestuurders, business lea-
ders; soulmates om samen 
een beeld te schetsen. Een 
sprong te maken naar de 
toekomst en dat te vertalen 
naar vandaag. “Ik verzamel 
graag mensen om me heen 
die slimmer zijn dan ik. Denk-
ers. Maar die missen vaak het 
lef om er iets mee te doen.”  
En daar ligt een schone taak 
voor Robert zelf. Dat wil niet 
zeggen dat het allemaal van-
zelf gaat, want hij voegt een 
filosofische zin toe, die veel-
zeggend is. “In het lef koester 
ik soms de kunst van het niet 
direct begrepen worden.”

Dat doen ligt bij Robert ove- 
rigens wel in goede handen. 
Want denken levert niks op 
zonder doen. In de praktijk 
blijkt het politieke domein 
een vruchtbare voedingsbo-
dem voor zijn ideeën. Als er 
weerstand is, dan helpt het 
om vanuit de politieke agen-
da medestanders te vinden. 
Zijn strategie is niet gericht op 
het direct wegnemen van die 
weerstand, maar het juist uit 
te vergroten. En vervolgens 
op zoek gaan naar beelden 
om een verhaal te vertel-
len en mensen te verbin-

den. “Een beleving bieden, 
mensen raken!”

Panda strategie
“Ik houd, denk ik, van kleine 
dingen”, concludeert hij. 
“Elke massa begint met een 
kleine beweging. In het klein 
beginnen en dan mensen 
vinden die kunnen helpen 
om iets groter te maken. In 
de politiek, in het internation-
ale domein.” Hij noemt zijn 
aanpak de Panda-strategie. 
Je richten op een niche, iets 
bijzonders, een betekenisvol 
detail en dat koesteren. Om 
vandaaruit groeien. Zo ook 
bij grote stedelijke ontwikke-
lingsprojecten in bijvoorbeeld 
Utrecht. Ook die beginnen 
vaak met een klein idee, bij 
een paar mensen. En vervol-
gens legt Robert contacten, 
krijgt hij mensen aan boord; 
de gemeente, marktpartijen, 
vervoersbedrijven, interna-
tionale relaties. Het resultaat? 
Een nieuw station in een 
vernieuwende omgeving. 
Nu staat het er en is het niet 
te missen voor honderd-
duizenden reizigers per dag!

Vooruitgang vanuit de 
community
Een ‘dak boven je hoofd’ - zou 
je denken - draait om gebou-
wen. Dingen. Maar het gaat 
juist om de functie die gebou-

wen kunnen vervullen in het 
leven en welzijn van mensen. 
En daarmee begeeft Rob-
ert zich vooral in het sociale 
domein. Geen ‘dingen-busi-
ness’ maar ‘mensen-busi-
ness’. In die mensenbusiness 
is één ding duidelijk. “Er is be-
hoefte aan Community Build-
ing.” Mensen acteren niet 
als individu, maar vanuit een 
groep waar ze onderdeel van 
uitmaken. Waar ze zich mee 
verbonden voelen. Com-
munity building draait om 
het verbinden van mensen. 
Robert geeft een mooi voor-
beeld van Innovatie in de 
Jeugdzorg (Garage2020).  
Vierhonderd mensen komen 
samen in Pakhuis de Zwijger 
in Amsterdam om ermee aan 
de slag te gaan, waaronder 
architect Ben van Berkel. Om-
dat ze het belangrijk vinden. 
En dat gezamenlijk begrep-
en belang verbindt mensen 
en zorgt dat er vanuit die 
groep iets kan ontstaan. “Wat 
er precies moet gebeuren is 
niet duidelijk, maar er is wel 
een idee dat het groot kan 
worden. We weten het niet, 
maar we voelen het wel.”

“Een ander voorbeeld is hoe 
we werken aan een aange-
naam woonklimaat voor ou-
deren. Je komt er niet met de 
insteek ‘slim geld verdienen 

Een beweging op gang brengen; Vijf broden, twee vissen.
Jezus was met heel veel mensen bijeen. En iedereen had honger.. Er waren 
ook twaalf apostelen bij, maar ze keken allemaal  naar Jezus voor een oplossing 
voor de honger. Totdat er een jongen kwam. Hij had 5 broden en 2 vissen. 
Bij lange na niet genoeg om alle monden te voeden. Maar hij wilde dit eten 
wel delen met iedereen. Toen Jezus het brood ging uitdelen gebeurde er iets 
wonderlijks. Het brood vermenigvuldigde zich. Er kwam geen eind aan. En zo 
is het ook met een beweging. Eerst moet je het op gang brengen. Al lijkt het 
niets.  Klein beginnen en het dan laten groeien. En met een beetje geluk, groeit 
het dan als vanzelf.



aan oudere hoger opgelei- 
den’ maar door je echt te ver-
diepen in ‘wat willen ze nu?’ 
Eerst op zoek gaan naar een 
connectie. ‘A mental state of 
mind’; dat is het startpunt.“

Anderen meenemen
“Je kunt alleen dingen groot 
maken door anderen erin 
mee te nemen. Toch kan 
niet iedereen altijd mee. Een 
democratische gedachte is 
dat je door de meerderheid 
begrepen moet worden. 
Maar dat gevoel heb ik hele-
maal niet. Ik wil juist door 
een kleine groep begrepen 

worden. Daar iets op gang 
brengen en dan kunnen an-
deren aanhaken.” Hij verwijst 
naar het verhaal van de vijf 
broden en twee vissen. 

Met al zijn uitspraken kun 
je Robert misschien zien als 
een pedant mannetje. Ja, hij 
heeft nogal wat noten op zijn 
zang, maar het zijn geen loze 
praatjes. En misschien ver-
rassend in de sector waar hij 
zich in begeeft,  gaat het hem 
niet om persoonlijk gewin, 
maar om doen wat nodig is 
voor vooruitgang binnen het 
sociale domein. Hij heeft daar 

visie op, contacten en con-
crete ideeën. Resultaat komt 
je niet aanwaaien. “Je moet 
onaardig durven zijn. Stellig.

Er is mentale kracht nodig 
voor vooruitgang. Ik durf te 
kiezen voor kleine dingen. 
Ik durf dingen te verliezen 
om dingen te bereiken. Iets 
klein maken om betekenisvol 
te zijn op grote thema’s. En 
iedere dag leven alsof het de 
laatste is. Dan krijg je elke keer 
een dag erbij,” zegt hij met 
een smile. 

Zo eindigt dit spontane verkenner gesprek. Ook hier bij Robert zie ik weer die 
stelligheid. Een vastberadenheid om iets te doen wat betekenisvol is. Hij laat 
zich niet belemmeren door de gevestigde patronen. Dealt met hindernissen, 
omdat hij weet dat dat erbij hoort. Is ongevoelig voor statussymbolen en kritiek. 
Met geheven hoofd, vol moed en positiviteit klein – humble - beginnen. En 
ervan genieten als er een volgende stap gezet is. Een mooie combinatie van 
denken en doen. Een echte firestarter!

Tips

! Begin. Heb je een idee? Begin dan gewoon.
! Zoek bondgenoten.
! Maak wat je wilt bereiken beeldend. Beelden helpen om mensen er een idee van 
te laten krijgen; het helpt om ze mee te nemen.
! Doe aan Community Building. Mensen zijn individuen, maar zijn graag onderdeel van
een groter geheel; van een community. Vanuit zo’n community, met een gezamenlijk
doel, kunnen hele gave dingen gebeuren.
! Heb een mening en durf die te uiten. Durf ergens voor te staan.
! Groten dingen zijn altijd klein gestart. Dus maak iets niet te groot, maar hou het klein 
en laat het werken. Dan wordt het vanzelf groter. 
! Niet iedereen hoeft je vriend te zijn. Je hoeft niet door iedereen begrepen te worden.  
Een paar mensen is echt al genoeg.
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Alles zien vanuit de context

Het individu weet het wel
“Als je kijkt wat er nodig is in 
de wereld, dan weet het indi-
vidu het wel. Als mens delen 
we met elkaar grotendeels 
dezelfde waarden. Dat ver-
troebelt echter door de econ-
omische modellen die dicter-
en hoe we dingen doen. We 
zijn ingericht om vooral geen 
fouten te maken. En we doen 
er zelf allemaal aan mee, 
want daar worden we voor 
betaald. Zo houden we het 
systeem in stand.”

Zodra je in een rol geduwd 
wordt, gaan machtsstruc-
turen spelen, die geënt zijn 
op de oude, bestaande mod-
ellen. Later geeft ze nog een 
ander voorbeeld. “Je gaat 
naar een congres en daar 
groeit het gevoel om de 
wereld te veranderen. Maar 
terug in je dagelijkse ritme, 
verwatert dat gevoel en doe 
je weer de dingen die je altijd 
al deed.” 

Toch zit er beweging in. Sonja 
vertelt: “De deur staat steeds 

meer open. Kijkend naar 10 
jaar geleden dan zijn we al 
een heel end gekomen.” Des-
tijds had ze een flink bedrag 
aan milieusubsidies uit te 
geven, maar die pot ging niet 
op. Men zag er de waarde 
niet van in. Nu is er wel dege-
lijk een besef dat duurzaam-
heid moet. En de markt gaat 
er ook meer en meer zelf om-
vragen.” Dus is er druk van 
meerdere kanten om beetje 
bij beetje het systeem los te 
weken. “Een andere ontwik-
keling die bijdraagt, is dat de 
wil om te veranderen sterker 
wordt,” voegt Sonja toe.

Wachten op een super-
doorbraak
Weer terug naar het individu. 
Want als die het snapt, is het 
dan niet logisch dat verander-
ing juist van bottom-up moet 
komen? “De stem van het 
volk zet dingen op scherp”, 
zegt Sonja. Daarom is het ook 
goed om de burger een stem 
te geven. En dat gebeurt ook. 
Via social media kun je de 
opinie peilen. “Maar er wordt 

veel geroepen en in de ver-
keerde context begrepen.” 
Dan zet je een verkeerd beeld 
neer en zodra er een beeld 
is, is dat niet zomaar bij te 
stellen. Een belangrijke voor-
waarde is dus om dingen de 
juiste context mee te geven. 
Dat is precies waar de schoen 
wringt. “In de journalistiek is 
er geen tijd meer voor fact-
finding”, zegt Sonja. Redacties 
zijn door bezuinigingen tot 
het minimum teruggebracht. 
En dus worden persbericht-
en klakkeloos overgenomen 
en geplaatst. Een ander punt 
met betrekking tot journalis-
tiek is dat mensen negatief 
nieuws lijken te willen. Positief 
nieuws levert minder clicks op 
en is dus minder interessant 
voor advertising. Zo houdt 
het systeem ons in de tang, 
en is het ingewikkeld om van 
die structuren los te breken.

“Eigenlijk wil je ‘Disruption 
without Destruction’.” Op 
dit vlak is er gelukkig goed 
nieuws.  “Er is een kanteling 
die ik zie in burgerinitiatiev-

Het is voor het eerst dat ik op het Ministerie van Economische Zaken ben. We treff-
en elkaar in de coffee corner; dat is het plan, maar we lopen elkaar bijna mis. De recep-
tie vertelde Sonja dat ze uit moest kijken naar een dame met een henna hand. Ja, dat 
was ik. Net terug van een vakantie in India. Gelukkig. We vinden elkaar; de hand valt op.

We slaan de obligate introducties over en met een kop koffie voor onze neus duik-
en we meteen het gesprek in. Het begint met het Goede Leven. Hoe kan het ook an-
ders, want Nico Baken introduceerde Sonja bij ons. Zij delen dezelfde visie over het 
Goede Leven.Sonja praat over het ‘establishment’ versus de ‘vernieuwers (start-ups)’. 

Twee werelden die elkaar nodig hebben, elk met een heel eigen cultuur en dynamiek. Dat 
werkt niet per se goed samen, maar Sonja is een bruggenbouwer en zet zich in om die twee 
werelden bij elkaar te brengen. In haar werk staat het SAMEN doen centraal. Ze is een verbind-
er. “Waarom moeilijk doen als het samen kan. Bovendien is het samen ook veel leuker.”



en. Een kritische massa op 
burgerniveau, bijvoorbeeld de 
experimenten die nu in steden 
plaatsvinden.” Toch zijn we er 
nog niet. “Het is nog een beet-
je wachten op een superdoor-
braak.” 

Kwetsbaarheid en lange 
termijn visie
“Wat nodig is, is een echt lange 
termijn visie op het leven. En 
dat ontbreekt. In de politiek en 
in het bedrijfsleven. Eigenlijk 
zou je leiders moeten hebben 
die zich kwetsbaar op durven 
stellen. Met een attitude van 
‘ik weet het ook niet helemaal, 
maar we moeten met elkaar 
ongeveer daar heen.’ Sturen 
op basis van overtuiging, in 
plaats van op zekerheden. 
Als voorbeeld noemt ze Em-
manuel Macron, de nieuwe 
president van Frankrijk. Een 
enkeling nog in het politieke 
speelveld… 

De noodzaak van een lange 
termijn koers illustreert ze ook 
aan de hand van de energie 
situatie in Duitsland. Daar is 
al jaren een stabiele koers, 
vanuit een lange termijn vi-
sie. Dat leidt tot een goed re-
sultaat onder andere doordat 
mensen weten waar ze aan 
toe zijn. In Nederland ont-

breekt die koers. Na de verkiez-
ingen is het elke keer weer de 
vraag wat het beleid wordt. 
Daardoor durven onderne-
mers bijvoorbeeld niet in te 
stappen en blijft verandering 
dus uit.

Rebelleren tegen het sys-
teem
Sonja probeert met slimme 
stappen beweging te bren-
gen in het heersende systeem 
door dingen anders te doen. 
Ze verwijst naar een speech 
van Robert Kennedy, die 50 
jaar geleden (!) is opgenomen. 
“Dit staat als een huis. In het 
systeem van vandaag is succes 
gebaseerd op alles wat tast-
baar is. Zaken zoals geluk, ge-
zondheid, waardering, plezier, 
worden niet meegenomen. 
Aandeelhouders willen ren-
dement. Dat is het systeem. 
Alleen is niet alles wat goed is 
op die manier te meten. Dat 
wil niet zeggen dat er geen 
waarde is.” 

Vanuit haar visie op Het 
Goede Leven maakt Sonja in-
novaties mogelijk, die vanuit 
het systeem moeilijk en com-
plex zijn. “We zetten kleine 
stapjes. Door dingen transpar-
ant te maken en door reken-
ing te houden met de context. 

Stellig is ze. “Daar moeten we 
aandacht aan besteden!”
Waarom is aandacht voor de 
context nodig?
1) Je hebt elkaar nodig 
en dus moet je snappen hoe 
het speelveld er uit ziet.
2) We werken vanuit 
een shared purpose. Dus is de 
vraag ‘wat bindt ons?’

Vandaaruit zet ze iets in gang. 
“Het gaat me niet om mijn 
eigen mening. Ik zoek naar 
input van anderen en breng 
mensen bij elkaar.”

“Om iets anders te kunnen 
doen, moet ik weten wie ve-
randerings-minded zijn en je 
kunt niet het zomaar anders 
doen. Kijkend naar het voor-
beeld (zie kader) moet je je 
verdiepen in de context van 
de pharmaceuticals.” 

Vrije vogel
Om echt dingen te veran-
deren, moet je niet in de lijn 
zitten. Binnen het ministerie 
koos Sonja - na een mooie 
carrière en leidinggevende 
posities - voor een andere 
weg. In een vrije rol vanuit het 
Ministerie, niet als manager en 
zonder macht. Maar met haar 
netwerk als haar wapen.



Een van de innovaties waar Sonja mee bezig is: Personalized Medicine. 
Door zieke cellen van een individu op een chip te zetten, kun je testen wat er 
wel en niet werkt voor die individu. Zo kun je een patiënt heel effectief behan-
delen. Goed idee, maar waarom is het er nog niet?

Het huidige proces is dat er eerst twee jaar medisch onderzoek gedaan moet 
worden. Vervolgens wordt er patent aangevraagd en dan volgt een periode 
van 15 jaar testen op dieren. Daarna wordt het getest op mannen van 40 – 
45 jaar. En na zo’n 19 jaar is er dan bij een positief verloop van deze stappen 
een medicijn hebben wat bij een specifieke doelgroep werkt. Dat betekent 
alleen nog helemaal niet dat het dan ook bij andere doelgroepen werkt. Met 
haar aanpak Sonja probeert de ontwikkeling van deze innovatie te stimuleren 
en te versnellen. Omdat het waardevol is.

Tips
! Kijk naar het grote plaatje. Begrijp de context waarin iets gebeurt. 
! Veranderen doe je niet alleen. Zoek bondgenoten en let daarbij op veranderingsgezind-
heid..
! Don’t be afraid of the system. Maak kleine stapjes.
! Stap af van beoordeling op basis van plat financieel rendement. Kijk naar de werkelijke 
waarde. Van business case naar value case.

Als vrije vogel begon ze met het 
opzetten van een evenement: 
TEDxBinnenhof. Om de kloof tus-
sen de establishment en vernieu-
wers te overbruggen. In plaats 
van de gevestigde orde het po-
dium te geven, zette ze daar de 
ondernemers met de vernieu-
wende ideeën. En liet hen vertel-
len over hun passie, over wat ze 
willen veranderen in de wereld, 
en waar ze tegenaan lopen. 
Geen business pitch dus, maar 

een value case. In de zaal zorgde 
ze voor de juiste mensen, uit de 
establishment, met de macht om 
dingen te veranderen. 

En zo kwam er beweging in. 
Partijen vonden elkaar en er on-
stond ‘Joint development vanuit 
een shared purpose.’ Inmiddels 
is dit een aanpak die vanuit Ideas 
From Europe in heel Europa tot 
mooie initiatieven leidt. 

Goede en slechte dagen
Het gesprek eindigt met een mooie, eenvoudige reflectie. Er zijn goede en slechte dagen. 
“Een dag is goed als ik iets gedaan heb wat waardevol is; als ik waarde heb kunnen toevoe-
gen.” En zo zijn we weer terug bij af. Bij het Goede Leven, wat draait om waarde.
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Kunst als maatschappelijk 
instrument

Edwin is kunstenaar. Ik hou 
van kunst. Niet om het moo-
ie, esthetische. Ik herinner me 
een gesprek van een paar 
jaar geleden met Bogomir 
Doringer – ook kunstenaar 
– die zich ergerde aan zijn 
medestudenten op de acad-
emie, zie alleen maar met 
‘mooiheid’ bezig waren. Hij 
wilde juist met zijn kunst iets 
in beweging brengen. Zoals 
een dialoog over de waarde 
van privacy met de expositie 
Faceless. En zo is dat ook met 
Edwin. Hij wil met zijn kunst 
mensen een nieuw beeld 
geven op de werkelijkheid. 
Dingen anders zien, zodat we 
ook iets anders gaan doen.

Sinds onze ontmoeting heb 
ik Edwin gevolgd op social 
media en zo kijk ik mee met 
de wording van zijn nieuw-
ste project #EntreNous, een 
hedendaagse proefkolonie. 
Maar first things first. Wie is 
die man?

Van koeltransport naar 
kunst
“Ik ben opgevoed met het 
idee dat ik mijn eigen broek 

moet ophouden. En kunst 
pastte niet in dat plaatje. 
Al vroeg ben ik met school 
gestopt, want ik hou niet van 
structuren”, vertelt hij.  Op 
zijn 18e ging hij in dienst en 
haalde daar ook zijn groot ri-
jbewijs. Na zijn diensttijd ging 
hij aan de slag als vracht-
wagenchauffeur. Internation-
ale ritten, koeltransport, altijd 
haast…

De vraag ‘Wat is mijn func-
tie?’ en het antwoord ‘Een 
machine in leven houden’, 
zorgde zeven jaar later voor 
verandering. Hij besloot 
naar de Koninklijke Acade-
mie voor Beeldende Kunst in 
Den Haag te gaan en deed 
daarna een master bij het 
Sandberg Instituut in Amster-
dam.  “Het eerste jaar van de 
master was teleurstellend.” 
Veel ego-trippers om hem 
heen. Terwijl hij zich niet kan 
voorstellen dat je dingen al-
leen doet. “Ik geloof niet dat 
een autonome kunstenaar 
bestaat. Je bent afhankelijk 
van alles. Er is altijd samen-
hang.” En zo realiseerde hij 
dat hij zelf verandering moest 

brengen. Samenwerken, om-
dat je samen meer kunt doen.

Dat is ook kenmerkend in 
zijn aanpak. Hij refereert aan 
de tijd op de academie. “Ik 
hing mijn vragen aan de 
muur, maar iedereen liep er 
aan voorbij”, vertelt hij. Om 
mensen te raken, moet je ze 
betrekken. Hij gelooft in par-
ticipatie. Mèt zijn publiek schil-
deren.

Kunst als katalysator
“Kunst is maatschappelijk ger-
eedschap”, aldus Edwin. Het 
is een instrument waarmee je 
iets kunt vertellen. Hij gaat op 
zoek naar iets wat echt is, wat 
je kunt voelen. Om zo nieu-
we mogelijkheden te laten 
zien. En zo komen we op de 
Beeldende Oppositie. Kunst 
gebruiken om bij te dragen 
aan de wereld. Een beeldtaal 
schetsen, die een andere kijk 
geeft op de werkelijkheid, 
door een nieuwe werkelijk-
heid tastbaar te maken. Als 
publiek zit je er in en dus doet 
het iets met je. Hij geeft ver-
schillende voorbeelden, zoals 
een natuurproject in Heems-

Spontaan komt Edwin Stolk op ons pad. Via een twitterberichtje. En dat leidt tot een mooi 
gesprek in Zoku in Amsterdam, waar we op een vrijdagmiddag elkaar ontmoeten. Marco, 
Edwin en ik.

Het is alweer een paar weken geleden. In de tussentijd ben ik op vakantie geweest en heeft 
het uitwerken van het gesprek op zich laten wachten. Nu is het zondagochtend. Ik zit met 
een kop koffie in de tuin en kijk er naar uit om het verhaal van Edwin te delen.



kerk, waarbij hij autoverkoop in-
tegreerde in de natuur, met als 
gevolg een flinke maatschap-
pelijke discussie. Of het Trojan 
project in Nijmegen, waarbij 
hij de relatie tussen publiek en 
openbare ruimte onderzocht. 
En Denial-of-Service, gericht 
op vraag wie het aanbod in 
de supermarkt bepaalt. En 
#theorganisation, gericht op 
het herstellen van de balans 
tussen menselijke en financieel 
kapitaal, in een wereld waarin 
economisch gewin centraal 
staat in alles. 

Wat als we nu eens kijken naar 
wat er niet functioneert in deze 
economie? Vanuit zijn werk 
wil Edwin daar een alternatief 
beeld van schetsen om zo de 
balans te herstellen. Interven-
ties in de status quo vanuit 
kunst.

Participatie maatschappij; 
een sociaal experiment
De grote vraag die hem bezig-
houdt, is “Hoe ‘maken’ we met 
elkaar de wereld?” Daarbij gaat 
hij ervan uit dat er een maak-
baarheid is. “Alleen moeten we 
die mogelijkheid wel ‘pakken’, 
voordat het al bedacht en ge-
laden is. In 2013 bij de kroning 
van onze nieuwe koning is al 
gesproken over de ‘participatie’ 
maatschappij.  Veel verder dan 
nadenken over zorg zijn we 
niet gekomen. Er is nog heel 
veel onduidelijkheid. Wat is de 
rol van de burger, hoe gaan 
bedrijven daarin acteren, wel-
ke verantwoordelijkheid heeft 
de overheid? Vragen van nu, 
waar hij met zijn werk ant-
woorden op zoekt.

“De uitkomst staat niet vast.” 
Terwijl we in een wereld leven 
waarin niks meer mag misluk-
ken, draait zijn werk om trial en 
error. Alles wat hij daarin pro-
beert, draagt bij aan de beeld-
vorming over wat het zou 
moeten zijn. En dus heeft het 
een functie. 

“Pessimisme heeft geen zin”, 
zegt hij. Edwin is juist positief, 
ziet kansen. “Dit project kan 
niet (refererend aan #Entre-
Nous) en toch doen we het.” 
Een mooie instelling. Zo breng 
je dingen op gang. Door in 
het onmogelijke te geloven. En 
voilà, dan is het er gewoon.

Vanuit een verzorgingsstraat 
bewegen we schijnbaar naar 
een participatiemaatschappij,  
omdat de verzorgingsstraat 
niet betaalbaar is. Maar is 
dat wel zo? En als we het 
dan hebben over die partici-
patiemaatschappij. Wat mag 
er wel en wat mag er niet? Er 
moet een dialoog op gang 
gebracht worden door de 
partijen die het samen moet-
en doen. Burger, overheid en 
bedrijfsleven. 

In het gesprek constateren we 
dat Edwin bezig is om de real-
iteit te ‘hacken’. Met zijn inter-
venties laat hij zien hoe het an-
ders kan. Gaten prikken in dat 
wat we als waarheid voor lief 
nemen. En dus een ‘hack’.

Werken vanuit de kern
Zoals in elk gesprek willen we 
de ‘main message’ weten. 
Maar we hoeven er niet naar te 
vragen. Het is overduidelijk. We 
moeten het SAMEN doen. Dat 
is het idee in alles wat Edwin 
doet en is ook inherent aan 
hoe hij het doet. Hij voegt toe 
“ik hou van complexe dingen” 
en hij pakt die complexiteit aan 
met hele concrete kleine inter-
venties. Het is voor hem een 
voortdurende zoektocht naar 
hoe we ons verhouden tot de 
wereld. En hoewel hij in het 
begin vertelde niet te houden 
van structuren, is dat precies 
waar hij zich op richt. Het ve-
randeren van de heersende 
structuren en systemen en met 
zijn kunst een manier te vinden 
om die aan te pakken.



#EntreNous 
Een hedendaagse proefkolonie in Drente. Op een terrein – het Frederikshof - waar in 1818 de 
Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht door Generaal Johannes graaf van den Bosch. Een 
sociaal experiment, wat Edwin nu – met de vraagstukken van vandaag – nieuw leven in blaast. Een 
tijdelijk basiskamp wat ruimte biedt aan 150 mensen, in de opstelling zoals die ook in Irak is gebruikt. 
Met als basis een driehoek die verwijst naar de relatie tussen burger, overheid en bedrijfsleven. Centrale 
vraag in dit experiment is “Wanneer het publieke steeds meer privaat wordt, hoe geef je dan vorm aan 
een inclusieve samenleving?”

Op dit moment wordt het kamp gebouwd. In september is het operationeel. Gedurende 5 weken wordt 
hier dan ingezoomd op de 5 wezenlijke thema’s in een samenleving: Democratie, Arbeid, Omgeving/
Natuur, Onderwijs en Zorg. Edwin breng mensen in deze fictieve ‘samenleving’ bij elkaar. Bewerkstelligt 
een ontmoeting die er anders niet was geweest. Hij noemt het zelf één groot gedachtenexperiment. 



Ik geloof in kunst. En de waarde die kunst heeft om mensen anders te laten kijken en daarmee ook 
andere, nieuwe oplossingen te vinden voor problemen waar we ons blind op staren met onze geor-
ganiseerde manier van denken. We moeten kunst niet in een hoekje stoppen, maar  - zoals Edwin 
dat doet - integreren in onze aanpak. Onderdeel maken van innovatie en een rol laten spelen in het 
vinden van antwoorden in de driehoek mens, overheid en organisatie. De Verkenners zijn mensen 
die het grote geheel aandurven. Die het systeem niet accepteren, maar er in prikken om – beetje bij 
beetje - beweging te faciliteren. Geen gemakkelijke weg, maar een weg die bewandeld wordt vanuit 
overtuiging en urgentie.

Morgen staat Edwin weer in Drenthe, met de mannen van Defensie, om verder te bouwen aan #En-
treNous. Ook hier gaan denken en doen weer hand in hand.

Één zin blijft me bij. Niet uit het gesprek, maar uit de video introductie van #theorganisation. “Some-
thing this perfect can not be built, it has to be born.” Denk daar maar eens over na.



Tips
! Laat je niet weerhouden door de gedachte dat iets onmogelijk is. Nothing is impossible. 
Gewoon doen.
! Zoek de samenwerking op. Met mensen. Tussen overheid, burgers, bedrijfsleven, weten-
schap en kunst. Dat levert iets op, wat er voorheen nog niet was.
! De uitkomst van iets hoeft niet van tevoren vast te staan. Stap ergens open in en zie waar 
het toe leidt.
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De klant centraal, maar dan 
echt

Zoku is een hotel, en toch 
weer niet. Een werkplek, en 
toch weer niet. Een restau-
rant, en toch weer niet. Niet 
helemaal. Iets van alles; een 
hybride om te wonen en 
te werken voor mensen die 
een paar dagen of een paar 
maanden in Amsterdam 
komen werken. 

In de traditionele hotellerie - 
en als oud-hotello weet ik er 
alles van - gaat het om ‘heads 
in beds’. In een hotel neemt 
het bed de meeste ruimte 
in. Hans komt met een nieu-
we categorie, die inspeelt op 
een diepere behoefte. Niet 
zomaar een plek om te slap-
en. In de kamers hier wordt 
heel slim omgegaan met de 
ruimte. En het bed is zeker 
niet het middelpunt. Het zijn 
ware mini-huisjes. Daarbij is 
dankbaar gebruik gemaakt 
van alle slimmigheden die je 
in de tiny house beweging 
ziet.

Hans is een man met een mis-
sie en een flinke dosis ambitie. 
In 10 jaar tijd wil hij samen 

met zijn zakenpartner Marc 
Jongerius 50 Zoku’s neerzet-
ten over de hele wereld. En 
dit is nummer één Het proto-
type zeg maar.
 
De klant centraal, maar 
dan echt
Daar ging wel iets aan vooraf. 
Hans reisde eerst de wereld 
rond om aan te voelen hoe 
het is om van huis te zijn. In-
zichten opdoen door zelf als 
zijn doelgroep te leven. Daar-
na ging hij aan de slag met 
een team. Hij voegt eraan 
toe “met meer vrouwen dan 
mannen”. (Talk about diver-
sity, geen quotum, gewoon 
doen omdat het werkt).  “Het 
hele concept is rondom de 
klant gebouwd. Gebaseerd 
op gesprekken met klanten. 
Ook kwamen er internation-
ale medewerkers van grote 
techbedrijven langs om mee 
te denken over de social spac-
es. Uiteindelijk resulteerde het 
in dit concept. “De klant cen-
traal stellen. Iedereen heeft 
het erover, maar ze doen het 
niet. Wij hebben 150 inter-
views gehad met mensen in 

onze doelgroep. We hebben 
5 prototypes ontwikkeld en 
die werden door zo’n 200 
mensen getest. In totaal heb-
ben we met 290 mensen uit 
onze doelgroep samengew-
erkt om te komen waar we 
nu zijn.”

Internet verandert hoe 
we in het leven staan
“Door de kwaliteit van het 
internet kan iedereen onaf-
hankelijk van plaats en tijd 
werken. En de snelheid van 
vernieuwing is hoog. Wij 
geloven ook in de flipside of 
technology. Iedereen zit op 
zijn mobiel. Mensen raken 
het echte contact kwijt. In de 
wereld van vandaag waarin 
alles online gebeurt, hebben 
mensen een diepe behoefte 
aan persoonlijk contact, het 
‘samen zijn’ met andere 
mensen”, vertelt Hans. “En 
dat is wat Zoku biedt. Een 
plek waar je kunt slapen, eten, 
werken of gewoon ‘zijn’, met 
andere mensen.” Daarom 
doet Zoku meer. Zoals het 
organiseren van communi-
ty nights; bijvoorbeeld een 

We zitten alweer in Zoku in Amsterdam. Dit keer met een van de twee oprichters zelf: Hans 
Meyer. Al snel komen we erachter dat Hans en ik in hetzelfde jaar de Hoge Hotelschool heb-
ben afgerond. Hij in Den Haag, ik in Maastricht. Ongetwijfeld zijn we elkaar in die tijd al eens 
tegengekomen. Kleine wereld.

En grappig ook dat dat is wat Hans nastreeft. De wereld weer een beetje kleiner en persoon-
lijk maken. Ondanks, of misschien wel, dankzij alle mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. 
Zoals bij elke ontmoeting voert Marco van Gelder het gesprek, en ik schrijf mee en observeer.



Een mooie ondernemer. Mensen met elkaar in verbinding brengen. Echt vanuit de klant werken 
en eigentijds inzicht in de waarde van je eigen mensen. Een inspirerend verhaal vanuit de praktijk. 
Vol ambitie, en nu al met een geweldig resultaat. Commercieel, dat zeker, maar gedreven vanuit 
waarde. Hans laat zien dat je geen softie hoeft te zijn om de wereld te veranderen. Dat je met een 
zakelijke aanpak echt een verschil kan maken.

avond ganzeborden. Klinkt 
misschien kneuterig, maar 
Zoku’s residents zijn er razend 
enthousiast over.

To be the most desirable 
homebase, where peo-
ple and ideas can grow.  
 
Dat is wat Zoku wil zijn.

Ondernemen is verbinden
Als startende onderneming 
kijkt Zoku naar andere on-
dernemingen in dezelfde fase. 
“We kunnen veel leren van 
start-ups and scale-ups. En we 
geloven in de verbinding van 
corporates and start-ups. Het 
is complementair. We hebben 
elkaar iets te bieden.” Ook hier 
gaat het weer om verbindin-
gen leggen en dit faciliteren. 
Een rode draad die we in de 
overtuiging van veel verken-
ners tegenkomen.

Natuurlijk zien we ook hier de 
drang naar innovatie. “Niet 
veranderen om te verander-
en, maar omdat we geloven 
dat het beter kan. Randvoor-
waardelijk in de manier van 
werken hier is daarom ‘always 
beta’. Het is nooit af, het is een 
continue staat van experimen-
teren.”

En het slim omgaan met mid-
delen. Duurzaamheid. “The 
world doesn’t need more 
stuff, it needs smarter solu-
tions” is Zoku’s motto. “De stijl 
van Zoku draait om simplic-
ity & quality. Een combi van 
Japans en Nordic. We gaan 
partnerships aan met partijen 

zoals Muuto. Dat heeft meer 
waarde voor de gasten en 
zorgt ook voor lagere kosten. “

Mensen zijn de grootste 
asset
Wezenlijk onderdeel van wat 
Zoku biedt ligt in de handen 
van Zoku’s team. In het 
menselijk aspect zit de kracht 
maar ook de kwetsbaarheid. 
“De grootste uitdaging is de 
schaalbaarheid in relatie tot 
de lokale cultuur. Binnen het 
team zijn leads en sidekicks, en 
die heb je beiden nodig. We 
werken met een platte struc-
tuur waar systemen als Hol-
acracy ons inspireren.

Als team delen we dezelfde 
passie. Blij worden, het gevoel 
hebben met relevante dingen 
bezig zijn. We hunten me-
dewerkers op sociale skills. De 
rest is prima aan te leren. Het is 
dus niet een kwestie van tech-
nisch maar sociaal schaalbaar 
maken van het concept. “

De wereld verder helpen
Je begint een onderneming 
en dan staat het er. Goed 
gedaan. En op dat punt 
aangekomen krijgt Hans ook 
de vraag wanneer hij eruit zou 
stappen. Over zijn zogenaam-
de exit strategie. Kenmerkend 
voor de tijd waar we in zitten, 
waarin alles wordt geclassi-
ficeerd in termen van geld/
opbrengst. Welk bedrag zou 
daartegenover moeten staan? 
Hans is, net als de andere ver-
kenners, iemand die op een 
andere manier naar de din-
gen kijkt. Het gaat hem niet 

om de opbrengst, maar om 
de waarde en de impact. Dan 
komt opbrengst vanzelf. Zijn 
antwoord is duidelijk en zeer 
stellig. “Dat is een stompzinni-
ge vraag. Het is voor mij niet 
relevant en ik denk er niet over 
na.” Hij is bezig met de vraag 
‘Hoe kun je zorgen dat hier 
goede dingen gebeuren. De 
wereld verder helpen.”

Waardering en doorzet-
tingsvermogen
“We staan nummer 1 op Tr-
ipadvisor.” Hij kijkt even naar 
de laatste recensies. Zo te 
zien, iets wat hij een paar keer 
per dag doet. Gewoon even 
checken. “Want dat zijn je 
klanten. Het gaat voorbij glad-
de marketing.”  En de feed-
back van klanten is lovend.  
Naast de waardering van 
klanten is er ook erkenning 
vanuit de markt. Zoku wint 
de Radical Innovation Design 
Award for Hospitality en bij de 
National Geographic Traveller 
Big Sleep awards wint Zoku in 
de categorie GameChanger. 
Mooie erkenning en een du-
wtje in de rug.

Hans sluit af met wat er als 
ondernemer voor nodig is 
om verder te komen dat dit 
succes. “Je moet Ausdauer 
hebben. Checken of je met de 
goede dingen bezig bent en 
gas geven. Geloof erin heb-
ben. En het moet pijn doen als 
het niet lukt. Pain & Gains. Je 
doet het ‘out of love, not out 
of money.”



Tips
! Betrek je klant en luister naar je klant, in alle fases van je onderneming.Van het 
ontwikkelen van een idee, het testen van een concept tot het doorvoeren van 
verbeteringen. Zo stel je echt de klant centraal.
! Let op de sociale skills van de mensen in je team. De rest kun je aanleren. 
! Laat je leiden door waarde. Voor je klanten, voor de wereld. Niet door winst.
! Vooruitgang gaat niet vanzelf. Pain is part of the game. 
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