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Woord vooraf

Meer Wij is het tweede deel in een trilogie waarin De Publieke 
Zaak/MaatschapWij aandacht vraagt voor centrale vraagstuk-
ken die ons allen aangaan. Het eerste deel, Meer Waarde, dat 
gelijk van opzet was, richtte zich op de vraag hoe ondernemin-
gen hun unieke posities en kwaliteiten kunnen inzetten in het 
belang van een gewenste maatschappelijke ontwikkeling.
 Meer Wij gaat over samenwerken en richt zich op de cruciale 
vraag, hoe wij individueel en collectief in allerlei sectoren meer 
kunnen bereiken door samen te werken aan een economisch 
én sociaal beter functionerende samenleving. In de inleiding 
wordt een korte toelichting gegeven op de aanleiding tot dit 
initiatief, en op de vraag die aan de verschillende schrijvers 
van dit boek is voorgelegd.
 Het overgrote deel van deze publicatie wordt gevormd 
door individuele bijdragen van zeer diverse – maar in ieder 
geval imponerende en inspirerende – denkers en doeners in 
onze maatschappij. Wij zijn allen, die op ons verzoek om een 
bijdrage te leveren zijn ingegaan, bijzonder dankbaar voor hun 
inzet en inzicht.
 Het laatste tekstdeel biedt vast een perspectief op wat wij 
met het derde, nog te produceren, deel van de trilogie beogen. 
Dit boek met de werktitel ‘Meer Wel Zijn’ zal gaan over de 
wenselijkheid en mogelijkheden om onze kennisinstituties, 
systemen en processen, zoals bijvoorbeeld rond onderwijs, 
zorg, mobiliteit, veiligheid en overheid, tegen het licht te 
houden en – waar nodig en wenselijk – opnieuw uit te vinden.

20
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21
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 – Wim van Saarloos
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Inleiding: Over Samen Werken in de 21ste eeuw

Het begin van de 21ste eeuw is het toonbeeld geworden 
van toenemende verdeeldheid in vrijwel alle sectoren van 
de maatschappij. Hoewel de welvaart, objectief gemeten, 
bijna overal toeneemt, loopt de beleving van het welzijn snel 
achteruit.
 De stenen des aanstoots – bijvoorbeeld Europa, migratie, 
milieu, relatieve armoede, maar ook Zwarte Piet – groeien niet 
alleen in aantal, maar ook in omvang en scherpte.
 Steeds meer groepen verdedigen hun positie door zich 
tegen andere groepen af te zetten. De politieke partijen lijken 
daaraan geleidelijk zelfs hun bestaansrecht te ontlenen.
 En dit alles gebeurt terwijl we het eigenlijk steeds meer eens 
lijken te worden over onze centrale doelstellingen, namelijk 
de zwakkeren in onze maatschappij beschermen, maar op een 
doelmatige manier, en zelf zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid, 
en voorspoed nastreven.
 Natuurlijk zijn er onderwerpen, waarover we fundamen-
teel van mening verschillen, zoals abortus en euthanasie of 
verdeling van inkomens. Maar de meest centrale uitdaging 
voor ons blijkt niet zozeer het eens te worden over onze 
fundamentele doelstellingen, maar veeleer de weg te vinden, 
hoe al die doelstellingen waar we het wel in grote lijnen over 
eens zijn, in de praktijk te realiseren.
 Als we daar onderzoek naar doen, dan blijkt dat we kennelijk 
een basisvaardigheid van de mens dankzij schaalvergroting, 
institutionalisering en technologie verleerd hebben, namelijk 

 Bij het samenstellen van dit boek heb ik – naast de inbreng 
van de schrijvers – veel steun gehad van het gehele team van 
De Publieke Zaak/MaatschapWij, waaronder in het bijzonder 
Liesbeth Heenk, Kirsten Huibregtsen, Joost Marsman en 
Werner Schouten.

Namens het team van De Publieke Zaak/MaatschapWij
Mickey Huibregtsen

CREATE THE FUTURE
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Het belang van Samen Werken:  
Resultaten van een enquête

 – Maurice de Hond

Fascinerend vind ik de onderzoeken waaruit blijkt dat veel 
kiezers tevreden zijn over hun eigen leven en veel minder 
tevreden over de ontwikkelingen in de samenleving. Het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) rapporteert dat met grote 
regelmaat en ook mijn eigen onderzoeken laten dat zien. Het 
best wordt dat beeld uitgedrukt in de titel van het boek van 
Paul Schnabel uit 2018 Met mij gaat het goed, met ons gaat het 
slecht.
 Dit soort resultaten werden in de media en door beleidsma-
kers vaak begeleid met reacties van onbegrip. “Hoe kan je nu 
tevreden over je eigen leven zijn, en ontevreden over allerlei 
aspecten van de samenleving?” Impliciet gaat men daarbij 
kennelijk van uit dat als het leven van de mensen goed gaat het 
vooral een verdienste is van politiek en beleid. Het was alsof 
beleidsmakers zich miskend voelden voor de inspanningen 
die men verrichtte.
 In de laatste rapporten van het SCP, inclusief het publiek 
optreden van de nieuwe directeur Kim Putters, wordt dieper 
ingegaan op wat nu eigenlijk ten grondslag ligt aan deze 
schijnbare tegenstelling tussen de beoordeling van het eigen 
leven en die van de samenleving. In februari kwam Putters 
met het boek De Veenbrand, dat onder meer hierover gaat. 
Op zichzelf is dat een goede ontwikkeling, omdat alleen als 
begrepen wordt waar die tegenstelling op berust, de mogelijk-
heid bestaat het verschil in beoordeling te doen verminderen.
 Bij mijn wekelijkse onderzoeken via Peil.nl verdiep ik me al 

‘samen werken’.
 Waar in een primitieve economie iedere burger weet, dat 
hij zijn buurman nodig heeft om te overleven, hebben wij 
dit nabuurschap gedelegeerd aan de overheid en wordt ons 
denken soms gestuurd door de overtuiging, dat wij alleen 
kunnen winnen als de ander verliest.
 Dit gebrek aan samenwerking is terug te vinden in alle 
sectoren van onze maatschappij en berokkent ons een enorme 
economische en emotionele schade.
 Een recente representatieve steekproef onder Nederlanders 
die in het volgende tekstdeel wordt beschreven, suggereert 
dat de onontgonnen potentie van werkelijke samenwerking 
op elk niveau en in elke sector ongekend groot is. Zo is de 
gemiddelde werknemer ervan overtuigd dat hij of zij meer dan 
35% productiever zou zijn, als op het eigen werk sprake zou 
zijn van volledige samenwerking.
 Dit geldt dus al voor de eigen omgeving. Als we dan een 
stap verder gaan en kijken naar de effecten van echt samen 
werken tussen organisaties en binnen sectoren, dan blijkt de 
totale potentie nog veel groter te zijn.
 Daarom is het onze overtuiging dat het thema ‘samenwer-
king’ centraal zou moeten staan voor elke speler die het 
functioneren van de maatschappij tracht te verbeteren, van 
politieke partij tot onderneming, van postbode tot professor.
 Vanuit deze overtuiging nodigden wij een aantal prominente 
Nederlanders uit allerlei sectoren uit hun visie te geven op de 
wenselijkheid en de potentie van samenwerking in hun sector 
of werkterrein.
 Het resultaat zal hopelijk een aansporing zijn voor elk 
weldenkend mens om zijn eigen gedrag en dat van zijn naasten 
eens goed tegen het licht te houden.
 Daarom ‘meer wij’ en ‘minder ik’. Daar worden we allemaal 
gelukkiger en succesvoller van.
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 Op basis van onderzoeken, die deels zijn uitgevoerd in 
opdracht van De Publieke Zaak/MaatschapWij in het kader 
van het initiatief om het thema samenwerken op de centrale 
maatschappelijke agenda te krijgen, is goed te zien waar de 
kern van de problematiek ligt.2

 Bij de onderzoeken via Peil naar electorale voorkeuren 
en belangrijke politieke en maatschappelijke onderwer-
pen blijken twee vragen doorgaans een grote samenhang te 
vertonen met de geconstateerde verschillen in opvattingen 
over die onderwerpen:

• “Maakt u zich zorgen over uw financiële toekomst?”
•  “Als u de ontwikkelingen van de laatste 10 à 20 jaar in de 

wereld overziet, vindt u dan, dat het u meer kansen heeft 
opgeleverd of meer bedreigingen?”

Bij de eerste vraag zien we de laatste drie jaar een schomme-
ling tussen de 45% en 50%. Bij de tweede vraag zien we dat in 
die periode gemiddeld tussen 35% en 40% het antwoord ‘meer 
bedreigingen’ kiest, en tussen 25% en 30% ‘meer kansen’. Bij 
beide vragen is er een aantoonbare samenhang met opleidings-
niveau.
 Als men zich zorgen maakt over de eigen financiële toekomst 
en ‘meer bedreigingen’ antwoordt, dan stemt men in grote 
mate FVD, PVV, SP of 50PLUS. Als men zich geen zorgen 
maakt over de eigen financiële toekomst en ‘meer kansen’ ziet 
dan stemt men in veel sterkere mate VVD, D66 en GroenLinks 
dan de andere groep doet.
 Als naar de resultaten wordt gekeken van onderzoeken over 
actuele politieke onderwerpen (en op www.peil.nl treft u daar 
een groot aantal van aan), die gehouden zijn in de afgelopen 

2 De onderzoeken zijn uitgevoerd via het Panel van Peil.nl in de 
periode 2016-2019. Er is steeds een representatieve groep respondenten 
ondervraagd, variërend in aantal tussen de 1600 en 3100.

lang in de electorale ontwikkelingen in Nederland en wat daar 
ten grondslag aan ligt. Nederland is in Europa een voorloper 
geweest van de ontwikkeling, waarbij de grote partijen uit de 
20ste eeuw hun aanhang in snel tempo verliezen.
 Het startpunt was de uitslag van de Tweede Kamerverkie-
zingen van 1994. Voor het eerst was het niet mogelijk om 
met een combinatie van louter twee partijen uit de grote drie 
(PvdA, CDA, VVD)1 een meerderheid in de Tweede Kamer 
te krijgen. Het aantreden van de Paarse coalitie (PvdA, VVD 
en D66) was daarvan toen het gevolg. Hoewel in gemeenten 
als Hilversum en Utrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
1998 de electorale kracht van nieuwe bewegingen al herkend 
kon worden (ze werden direct de grootste), werden toch velen 
verrast door de Fortuyn-revolte van 2002.
 Sindsdien hebben we een verdere versplintering gezien van 
ons electorale landschap met (als voorlopig tussenstation?) 
een verkiezingsuitslag bij de Provinciale Statenverkiezingen 
van 2019 waar VVD+CDA+PvdA bij elkaar nog maar een 
derde van het electoraat achter zich kregen en een nieuwe 
partij – Forum voor Democratie (FVD) – direct de grootste 
werd.
 Dat is geen autonome ontwikkeling of alleen te wijten/te 
danken aan het optreden van politici in Den Haag, maar het 
zijn de signalen van zowel fundamentele veranderingen in 
de samenleving als van de onmacht van het politieke stelsel 
en vele instituties om in te spelen op die veranderingen. En 
dat laatste komt vooral, omdat men min of meer gevangen zit 
in een – politiek – stelsel dat achterhaald is, maar zeker ook 
omdat men die fundamentele veranderingen niet herkent. 
Men kijkt door de bril van het verleden naar de problemen 
van vandaag en morgen.

1 Voor de vorming van het CDA in 1976 was de uitslag altijd zo dat een 
of meerdere confessionele partijen een regering konden vormen met de 
PvdA of VVD.



1716

Oordeel huidige en gewenste samenleving

Zo vindt dus 90% van de ondervraagden de huidige samenle-
ving vooral ‘individualistisch’ en 10% vooral ‘solidair’. In 
werkelijkheid prefereert 73% echter een solidaire samenle-
ving. Vrijwel net zo grote verschillen zien we bij ‘materieel 
succes’ versus ‘kwaliteit van leven’ en ‘brutaal’ versus ‘beschei-
den’. Bij de andere begrippen zijn de verschillen er ook, maar 
wat minder groot. Men wil een duidelijke verschuiving van 
‘behoudend’ naar ‘ondernemend’, van ‘eigen verantwoordelijk-
heid’ naar ‘sociale zekerheid’ en van ‘informeel’ naar ‘respect 
voor gezag’.
 Je zou toch zeggen dat met cijfers, die zo duidelijk aangeven 
waar een overgrote groep van Nederlanders naartoe wil, het 
mogelijk zou moeten zijn om dat dan ook te realiseren. Wij 
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jaren, dan valt op dat bij veel vragen de mening van de kiezers 
van de ene groep sterk verschilt van die van de andere groep.
 Bekijk je de argumenten van de leden van die twee groepen 
of de debatten tussen de vertegenwoordigers van die groepen 
(via traditionele media of sociale media) dan zie ik iets wat 
ik als de ‘Ajax-Feyenoord tweedeling’ aanduid. Het verschijn-
sel dat, als de supporters van Ajax en Feyenoord spreken over 
gebeurtenissen uit een wedstrijd tussen die twee clubs, het 
erop lijkt, dat ze een andere wedstrijd hebben gezien.
 Beide groepen hebben de wedstrijd met een heel anders 
gekleurde bril bekeken en beide denken, dat hun eigen manier 
van kijken de enig juiste is geweest. Bij de onderlinge discussies 
merk je zowel een compleet onbegrip voor de ander als een 
compleet gebrek aan respect voor de ander. Een gegarandeerd 
recept om eerder verder uit elkaar te drijven dan dichter bij 
elkaar te komen.
 Hoe groot de behoefte aan veranderingen vanuit de lijn ‘Meer 
Wij’ in de samenleving is, blijkt uit het resultaat van het recente 
onderzoek in opdracht van De Publieke Zaak/ MaatschapWij. 
Aan de respondenten zijn steeds twee tegengestelde woorden 
voorgelegd. Eerst moest men aangeven welke van de twee het 
best paste bij de huidige samenleving. Vervolgens hoe men het 
liefst zou willen dat de samenleving was. De antwoorden op 
deze twee vragen laten een gigantisch gat zien tussen wat men 
zou wensen en hoe men het op dit moment ziet.
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zien we scores die tussen een toename van 60% en 77% liggen.
 Het lijkt waarschijnlijk, dat die hogere scores met name 
komen door de beoordeling op een afstand, maar het is 
aannemelijk, dat die cijfers, als men die sectoren wel van 
binnen zou kunnen beoordelen, dan zeker ook niet onder de 
40% zouden komen.
 Beide overzichten laten op een indringende manier zien, wat 
een vruchtbare grond er is om vanuit de optiek van samenwer-
ken op allerlei manieren in de samenleving aan de slag te gaan, 
maar dan moet het hoog op de agenda komen.
 Daarbij lijkt het ook een goede mogelijkheid te zijn om de 
eerder geconstateerde tweedeling meer te overbruggen. Want 
in beide groepen zien we op de meeste punten wel min of meer 
vergelijkbare resultaten.
 Daarbij denk ik dat een paar eisen cruciaal zijn om ‘Meer 
Wij’ ook succesvol te implementeren:

• Er moet begrip zijn voor andere opvattingen dan de eigen;
•  Er moet actieve betrokkenheid zijn van mensen uit de 

verschillende groepen;
•  Het moet een beweging van onderop zijn, waarbij men 

ook serieus invloed krijgt op wat er in de praktijk gebeurt.

Politieke en maatschappelijke structuren dienen als ‘enablers’ 
te functioneren voor die processen van onderop in plaats van 
ze vooral top-down op te leggen of te organiseren.
 We staan op een belangrijke tweesprong in de geschiede-
nis. De verkiezingsresultaten laten zien hoezeer het politieke 
landschap versplintert en oude machtsblokken in elkaar 
krimpen. Samen werken en niet bang zijn voor nieuwe 
oplossingen lijkt de weg te zijn, die tot versterking van de 
samenleving en een grotere betrokkenheid en tevredenheid 
van alle burgers zal kunnen leiden.

willen beduidend meer solidariteit, meer sociale zekerheid, 
minder materialisme, minder behoudzucht en meer respect 
voor gezag.
 De volgende tabel wijst de richting aan waarin dan gewerkt 
moet worden. Aan respondenten is gevraagd hoe productiever 
het onderwerp van vraagstelling zou kunnen zijn als er sprake 
zou zijn van volledige samenwerking tussen alle betrokkenen. 
Productiever werd daarbij gedefinieerd als de procentuele 
toename van de output (producten, diensten en waardering) 
ten opzichte van de input (mankracht, kapitaal en grondstof-
fen). Vanzelfsprekend zijn het globale schattingen, maar de 
gemiddelde percentages die er uitkomen, liegen er niet om.

Gemiddelde toename productiviteit bij volledige 
samenwerking (percentage)

Alleen al de eigen productiviteit zou bij volledige samenwer-
king op de eigen werkplek een gemiddelde toename vertonen 
met 37%. In de wereld die men verder ook zeker goed kent 
(zoals verenigingen waarvan men lid is, en de buurt waarin 
men woont) zien we een percentage tussen de 40% en 50%. 
Bij sectoren die men doorgaans meer van buitenaf beoordeelt, 
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1

Meer wij in de digitale wereld
 – Annet Aris

Polarisering, tweedeling en wantrouwen zijn de trendwoorden 
van deze tijd. Het is bijna onmogelijk een krant open te slaan 
of naar de toespraak van een politicus te luisteren zonder over 
deze begrippen te struikelen. De peiling van ‘Meer Wij’ laat 
zien, dat de gemiddelde burger gelooft, dat onze samenleving 
individualistisch, materialistisch en brutaal is; het respect voor 
gezag lijkt ver te zoeken.
 Deze sombere kijk op de maatschappelijke ontwikkelin-
gen dreigt steeds meer een eigen leven te gaan leiden. In het 
publieke debat wordt nauwelijks aandacht geschonken aan 
de vraag in hoeverre deze beleving ook overeenstemt met 
de objectieve feiten. Ook de vraag of het hier gaat om de 
specifieke problemen van nu, of om problemen van altijd – in 
de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en tijdens de industri-
ele revolutie waren wij immers ook geen lieverdjes – komt 
nauwelijks aan de orde.
 Is er een groeiende kloof tussen waarneming en feiten? 
In zijn boek Factfulness laat professor Hans Rosling zien 
dat wij systematisch de positieve ontwikkelingen van de 
laatste decennia onderschatten, of het nu gaat om toegang 
tot onderwijs, armoede, levensverwachting, bevolkingsgroei 
of het aantal slachtoffers van natuurrampen. Hij wijt deze 
onderschatting aan onze menselijke psyche die onder meer de 
neiging heeft vooral in uitersten te denken, te snel te generali-
seren en vooral aandacht te geven aan negatief nieuws en 
dingen die ons bang maken.

Maurice de Hond (1947) is opiniepeiler en 
ondernemer. Na een opleiding sociale geografie 
aan de Universiteit van Amsterdam is hij meerdere 
jaren werkzaam geweest als wetenschappelijk 
medewerker bij het Sociaal Geografisch Instituut. 
De Hond heeft vervolgens verschillende eigen 

ondernemingen gehad en is publiekelijk bekend geworden door zijn 
opiniepeilingen via het platform Peil.nl.
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professionele journalisten steeds huiveriger worden om hun 
eigen observaties te delen. De stille meerderheid wordt steeds 
stiller en veel traditionele mediabedrijven krijgen het gevoel, 
dat ze zelf ook steeds extremere standpunten moeten innemen 
om überhaupt gehoord te worden.
 Bescherming van de privacy staat sinds het Cambridge 
Analytica schandaal hoog op de agenda en Europa heeft 
hier met de invoering van de GDPR (in Nederland: de AVG) 
het voortouw genomen. Toch verschijnen er nog dagelijks 
berichten over hoe apps op onze mobiele telefoons ongemerkt 
onze toestemming ontfutselen om private data te delen, en 
over data, die geroofd worden.
 Daarnaast heeft het thema kunstmatige intelligentie de 
laatste tijd voor veel onrust gezorgd. De zorgen zijn groot dat 
niet-verifieerbare beslisregels van de algoritmen ons dagelijks 
leven gaan bepalen. Het gevoel van afhankelijkheid van grote, 
niet-transparante bedrijven en overheden die deze intelli-
gentie gebruiken neemt toe en daarmee ook het wantrouwen 
tegen digitalisering.
 Het bedrijfsleven heeft ook zijn eigen uitdagingen: digitalise-
ring dreigt de kloof tussen een bedrijf en haar diverse stakehol-
ders te vergroten. Dit geldt met name voor de platformeco-
nomie (denk aan Airbnb, Deliveroo, Uber). De machtsbalans 
tussen werkgever en werknemer wordt verstoord: semi-zelf-
standige werkers zijn afhankelijk van de eigen spelregels, die 
het platform opstelt. En kleine toeleveranciers moeten maar 
afwachten welke markttoegang hen door een platform gegund 
wordt.
 Ook de verhouding van een bedrijf met haar klanten 
verandert: niet alleen platforms maar ook traditionele 
bedrijven zien zich gedwongen mee te doen in de race om 
maar zoveel mogelijk klantendata te verzamelen, en de klant 
waar mogelijk – zonder dat hij zich daar bewust van is – een 
zetje in de juiste richting te geven. De menselijke communica-

 Misschien ligt een deel van het probleem in wat wij geloven 
en niet in wat er werkelijk gebeurt. Dit kan echter op zichzelf 
ook weer een probleem opwerpen, omdat wantrouwen ons 
gedrag beïnvloedt en daarmee ook de werkelijkheid. Wij 
hoeven hiervoor alleen maar naar de uitslag van recente 
verkiezingen in Nederland en Europa te kijken.
 Een factor die significant bijdraagt aan deze vicieuze cirkel 
is de snel toenemende digitalisering van onze maatschappij. 
Grootschalige digitalisering is eigenlijk nog maar een vrij 
recent fenomeen: Facebook bestaat net iets meer dan 15 jaar 
en het mobiele internet beleefde zo’n 10 jaar geleden haar 
doorbraak.
 We beginnen nog maar net te begrijpen, hoe digitalisering 
op grote schaal ons leven beïnvloedt. Toch is er één ding al 
duidelijk: digitalisering veroorzaakt veel secundaire effecten 
die vooral de gevoelde, maar ook de werkelijke polarisering in 
de hand kunnen werken. De scepsis tegenover de internetgi-
ganten neemt dan ook toe. Het onlangs door The Economist 
geïntroduceerde begrip techlash brandt niet voor niets 
tegenwoordig op ieders lippen.
 Hoe draagt digitalisering bij aan de door ons gevoelde en 
waargenomen tweedeling? Drie aspecten lijken de boventoon 
te voeren: als burgers worden we blootgesteld aan de polarise-
ring van het nieuws, en aan een gebrek aan respect voor onze 
privacy. Ook zijn we toenemend bezorgd over de mate waarin 
kunstmatige intelligentie ons leven bepaalt.
 Sociale media zijn in toenemende mate een belangrijke 
nieuwsbron, en daarmee worden we steeds afhankelijker 
van hun aanbevelingen. Onderzoek van De Volkskrant laat 
treffend zien hoe YouTube gematigde kijkers radicaliseert, 
door ze steeds extremere complotvideo’s voor te schotelen. 
Daarnaast geldt dat op sociale media het merendeel van de 
berichten en commentaren door een kleine groep wordt 
geplaatst. De tekst is vaak zo agressief van toon, dat zelfs 
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van de technologische partner, vooral empathie en integriteit. 
Een ander belangrijk inzicht van Botman is dat de zoektocht 
naar vertrouwen tijd nodig heeft. Frictie is nodig om tot de 
juiste inzichten te komen en deze vervolgens toe te passen.
 Gelukkig zijn politici en toezichthouders in Europa wakker 
geworden en zijn inmiddels de eerste stappen genomen om 
met name de betrouwbaarheid en integriteit van de digitale 
wereld te verhogen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en 
regelgeving (GDPR, hervorming auteursrecht), het beboeten 
van machtsmisbruik en het heffen van een faire belasting.
 Nationale en Europese politici zijn weliswaar nog zoekende 
naar de juiste digitale beleidskoers en de maatregelen zijn 
daarom niet allemaal onomstreden, maar er wordt in ieder 
geval actief geëxperimenteerd. Ook de grote technologiebe-
drijven zelf beginnen zich steeds meer te realiseren, dat het 
menens is en dat, als ze de gevoelde polarisatie niet serieus 
aanpakken, er grote problemen zullen ontstaan.
 Zij zijn eveneens nog op zoek naar manieren om het 
vertrouwen te herwinnen. Zo installeerde Google deze maand 
een ethische commissie voor kunstmatige intelligentie die een 
week later weer werd opgeheven. Tot nu toe concentreren deze 
bedrijven zich vooral op het versterken van hun betrouwbaar-
heid en bekwaamheid: zo investeren ze veel in het opsporen 
van nepnieuws en identificeren van haatzaaiers. Hun grote 
uitdaging zal echter zijn om ook op het gebied van empathie 
en integriteit hun geloofwaardigheid weer op te bouwen.
 Zijn al deze initiatieven voldoende om het maatschappe-
lijke wantrouwen dat door de digitalisering is ontstaan teniet 
te doen? Het zal een lange zoektocht worden, maar er is geen 
andere optie. Geen van de betrokken partijen, overheid en 
bedrijfsleven, zal het alleen kunnen doen. En om samen het 
vertrouwen van de burger en de andere stakeholders terug te 
winnen, zullen ze eerst elkaar moeten leren vertrouwen.

tie tussen klant en bedrijf verdwijnt meer en meer nu chatbots 
de regie overnemen. Al deze ontwikkelingen leiden tot een 
grotere afhankelijkheid van deze bedrijven. Zelfs als bedrijven 
hier geen misbruik van maken, neemt hierdoor de gevoelde 
tweedeling toe.
 De vraag dringt zich op: is digitalisering dan alleen maar 
slecht voor het gevoel van ‘Meer wij’? Natuurlijk is het verhaal 
niet zo eenzijdig. Digitalisering heeft de afgelopen jaren ook 
gezorgd voor een grotere verbondenheid en het doorbreken 
van silo’s. Zo hebben wij als burgers nu meer toegang tot 
informatie dan ooit en kunnen we makkelijk contact leggen 
en onderhouden met de hele wereld. Kleine bedrijven kunnen 
internationale klanten vinden en bedienen. Netwerken van 
onafhankelijke experts en bedrijfjes kunnen elkaar digitaal 
opsporen en samen aan projecten werken en zo concurreren 
met grote bedrijven.
 Bedrijven als Starbucks berichten enthousiast over grote 
cultuurveranderingen door het inzetten van interne sociale 
netwerken, waardoor individuele winkels bijvoorbeeld 
actief recepten uitwisselen en elkaar tips geven. Steeds meer 
bedrijven zijn niet meer georganiseerd in functionele silo’s 
(verkoop, marketing, IT, R&D) maar werken in agile multidis-
ciplinaire teams die samen nieuwe producten ontwikkelen. 
Al deze digitale ontwikkelingen maken het mogelijk dat we 
samen dingen doen die we tot nog maar enkele jaren geleden 
voor onmogelijk hielden.
 De grote uitdaging ligt dus niet zozeer in het afremmen 
van de digitalisering, maar in het in de juiste banen leiden 
daarvan. Hoe kan dit worden bewerkstelligd? Rachel Botman, 
onderzoeker aan de Universiteit van Oxford, bestudeert al 
jaren de relatie tussen vertrouwen en technologische innovatie. 
De belangrijkste factoren, die er volgens haar voor zorgen dat 
mensen vertrouwen hebben in een meer door technologie 
bepaalde wereld zijn, naast bekwaamheid en betrouwbaarheid 
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Samen de rechtsstaat verdedigen
 –  Lodewijk Asscher

In mijn boek Opstaan in het Lloyd hotel memoreer ik een 
van de lessen, die ik van mijn vader leerde. Hij was 45 jaar 
advocaat en bleef tot zijn dood in 2018 geloven in het belang 
van samen de rechtsstaat verdedigen. Hij leerde me al jong, 
dat je ongeacht of je wint of verliest, altijd met elkaar verder 
zult moeten.
 Ik riep zijn hulp in toen ik als waarnemend burgemeester 
van Amsterdam in de rechtszaal tegenover stakende vuilnis-
mannen kwam te staan. Zijn advies: of je nu wint of verliest, 
erken hun recht te staken en op te komen voor hun belangen 
en benoem het belang van de Amsterdammers dat ze veilig 
over straat kunnen en dat de openbare orde gehandhaafd moet 
worden.
 Eerder dit jaar verzamelden 40.000 mensen zich op het 
Malieveld om te demonstreren tegen de lage salarissen en hoge 
werkdruk in het onderwijs. De organisatie van deze historische 
bijeenkomst lag niet in handen van vakbonden of politieke 
partijen, maar kwam uit bassischoolleraren, docenten uit het 
voortgezet onderwijs, hoogleraren, leerlingen én ouders zelf. 
Ondanks de geijkte organisatiestructuren en verschillen in 
belangen stonden zij er allemaal voor hetzelfde doel: meer 
aandacht van de politiek voor het onderwijs. De leraren die ik 
sprak, staakten niet voor zichzelf maar voor onze kinderen.
 Onlangs was ik op bezoek bij basisschool De Tamarinde 
in Zaandam, waar deze noodzaak te meer werd bevestigd. 
Ouders, leerkrachten en schoolbestuurders van De Tamarinde 
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1994 tot partner werd verkozen. Verder is Aris momenteel Commissa-
ris bij verscheidene organisaties, waaronder de Rabobank Groep, 
Randstad en ASML. Afgelopen vijf jaar schreef ze een veelgelezen 
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 Door elkaar in de ogen te kijken kunnen we over de 
technocratische argumenten heenstappen en echt verder 
komen. Enkele weken voor de breedst gedragen onderwijs-
demonstratie ooit namen politieagenten, taxichauffeurs en 
klimaat-stakende scholieren het Malieveld over om hun 
ongenoegen te uiten. Het is zorgwekkend, dat een gevoel van 
onmacht tegen het kabinetsbeleid deze – terecht boze – mensen 
tot staken of demonstreren noopt, maar het is waanzinnig 
positief om te zien, dat al deze mensen zo vurig opkomen voor 
een beter beleid, voor henzelf en al hun collega’s.
 Een ander voorbeeld, waar samenwerken het allerbelang-
rijkst is, is het onderwerp pensioenen, waar al ruim tien jaar 
over wordt gepraat. Niemand heeft gezegd, dat het poldermo-
del garant staat voor snelle oplossingen. Maar dankzij datzelfde 
poldermodel hebben we een heel mooi pensioenstelsel. En 
we zijn heel dicht bij een nieuwe oplossing voor de komende 
decennia. Puur omdat we met elkaar om tafel gaan en blijven 
praten.
 Dat geldt echter niet voor iedereen. In eigen land zien we, 
dat sommige partijen zich actief afzetten tegen de verbroede-
ring. Dit biedt geen beloofde verfrissing van de politieke orde, 
maar leidt tot onverdraagzaamheid in de samenleving en een 
afname van het vertrouwen in de politiek. Dat is zorgelijk. Juist 
in het parlement, het toonbeeld van onze democratie, moet 
het gaan om samenwerking. Het risico dat we lopen als we dat 
niet doen, is dat ons land tot stilstand komt en alleen luidruch-
tige elitaire minderheden met slinkse trucjes een stem krijgen.
 Zo belanden we in een situatie, waar mensen die pech 
hebben in het leven, volledig afhankelijk zijn van vrienden en 
familie. Terwijl juist de overheid die mensen het juiste steuntje 
in de rug kan bieden. Draagvlak is daarom zo belangrijk in 
onze politiek. En alleen samen kunnen we ons land de goede 
richting op sturen.
 Het is daarom van wezenlijk belang dat we elkaar in de 

werken zich daar een slag in de rondte om ervoor te zorgen, dat 
de leerlingen, kinderen van 4 tot 12 jaar, gewoon naar school 
kunnen. Door het lerarentekort en een bijkomende griepgolf 
waren de bestuurders ten einde raad. Voor de zevende week 
op rij konden ze de kinderen maar vier dagen school geven. 
In strijd met onze leerplichtwet. Niet alleen kregen de leerlin-
gen te weinig les, maar ook dienden de ouders vrije dagen op 
te nemen en hun kind op de vijfde dag thuis te onderwijzen. 
Onvoorstelbaar in onze welvarende verzorgingsstaat.
 Ouders, leerkrachten en de directie namen gezamenlijk 
het heft in handen. Elkaar de schuld geven heeft geen zin, 
dus daarom gingen ze samen de straat op. Met honderden 
handtekeningen onder de arm voerden ze een protestmars 
naar het gemeentehuis, alwaar ze de leerplichtambtenaar 
vroegen om te handhaven. Want ieder kind verdient onderwijs. 
Vierdaagse schoolweken, klassen van bijna 40 kinderen en een 
wachtlijst in de bouwhoek mogen we niet accepteren. Op het 
gemeentehuis werden ze ontvangen door de verantwoordelijke 
wethouder, die de kinderen weliswaar niet direct kon helpen, 
maar wel het gesprek met de demonstranten aanging.
 Nederland heeft een eeuwenoude cultuur van samenwer-
ken, die ons land ver heeft gebracht. Ons poldermodel is een 
waardevol exportproduct. Al verandert ons landschap ook 
in rap tempo en wonen we in een wereld, waarin autoritaire 
leiders als Trump, Poetin en Orban de dienst uitmaken dankzij 
een stem van mensen, die zich vergeten voelen.
 Die kracht, die we in Nederland door de eeuwen heen hebben 
getoond om ondanks alle verschillen elkaar te kunnen vinden, 
moeten we daarom des te meer blijven koesteren. Ik weet wel: 
als je Twitter volgt lijkt het of we permanent op de rand van een 
burgeroorlog verkeren. Ook in de politiek lukt het niet altijd 
inhoudelijke verschillen te onderscheiden van persoonlijke 
aanvallen. Toch is de overlegeconomie springlevend en zoeken 
we elkaar telkens weer op om het beter te maken.
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Samen werken is overal nodig
 –  Jan Peter Balkenende

Hoe komt het toch, dat het altijd inspirerend is met sporters en 
hun coaches te praten? Het heeft te maken met hun ervarin-
gen, hun omgaan met verlies en winst, hun gedrevenheid, hun 
absolute wil om te winnen. Sporters weten dat het enorm lastig 
is de top te bereiken, maar dat het nog veel lastiger is aan de 
top te blijven. Ik praat graag met Joop Alberda, de coach die 
met zijn volleybalteam Olympisch Goud behaalde.
 Op mijn vraag wanneer topsporters succesvol kunnen zijn, 
antwoordde hij kort en krachtig: “Strategie en team”. Deze 
les geldt in feite voor iedere sector en voor alle activiteiten. 
Combineer een heldere visie met sterke samenwerking en je 
kunt bergen verzetten. Laat ik de les van Alberda in samenhang 
zien met vier thema’s die me raken en dagelijks bezighouden: 
innovatie, duurzaam ondernemen, sociale cohesie en Europa.

Innovatie 

In de jaren 80 van de vorige eeuw verslond ik boeken van 
Toffler, Naisbitt en anderen over nieuwe technologieën en 
hun betekenis voor economie en maatschappij. Als secretaris 
van een studiecommissie van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA schreef ik een rapport over technologie in een 
verantwoordelijke samenleving. Ik mocht als minister-pre-
sident het Innovatieplatform voorzitten en ik genoot van de 
ideeënontwikkeling, die tot stand kwam door samenwerking 
tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

ogen blijven kijken. Dat we debatten niet uitsluitend voeren 
met brieven en op online fora, waar discussie zo gemakke-
lijk verruwt. Pas als je de ander in de ogen kijkt zie je het 
oprechte geluk of verdriet. Hard oordelen over iemand met 
een bijstandsuitkering of over een immigrant is veel gemakke-
lijker, als je de persoon niet in de ogen hoeft te kijken. Terwijl 
het gaat om mensen.
 Samenwerking is noodzakelijk om sociaaleconomisch 
eerlijker beleid mogelijk te maken. In een multiculturele 
samenleving als de onze is het essentieel ook saamhorigheid 
te tonen als het gaat om de vrijheid, die we hier delen. Het 
recht om jezelf te zijn, lief te hebben wie je wilt, te denken, 
geloven en zeggen wat je wilt, maar ook respect te hebben 
voor mensen, die hun leven anders willen leiden. Het is de 
rechtsstaat, waarin we elkaar accepteren en bereid zijn elkaars 
vrijheid te verdedigen. Die rechtsstaat is sterk, maar niet 
vanzelfsprekend. De bereidheid samen te werken is daarom 
voor onze toekomst essentieel. Voor onze welvaart, maar ook 
voor ons geluk.
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te verantwoorden en extern te laten controleren.
 Duurzaam ondernemen vergt samenwerking binnen de 
hele onderneming met alle geledingen, samenwerking met de 
partners in de waardeketen zoals toeleveranciers en klanten, 
en samenwerking met derde partijen om invulling te geven 
aan een betekenisvolle stakeholder dialoog. ‘Meer Wij’ dus. 
Duurzaam ondernemen kan nooit in isolement worden 
gerealiseerd. DSM, Van Oord, Philips, het zijn maar enkele 
inspirerende voorbeelden van ondernemingen, die laten 
zien dat duurzaam ondernemen financieel, maatschappelijk 
en ecologisch houdbaar kan zijn. Dergelijke ondernemingen 
weten wat samenwerking inhoudt.

Sociale cohesie

Al decennia ben ik ervan overtuigd dat mensen gebaat 
zijn bij een Responsible Society, een maatschappij waarin 
mensen zich verantwoordelijk voelen voor anderen en daar 
ook naar handelen. Een voorbeeld van dit type denken is het 
gemeenschapsdenken, het communitarisme van wetenschap-
pers als Peter Berger, Amitai Etzioni en Anton Zijderveld.
 Na de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat volgde aandacht 
voor het maatschappelijk middenveld. Het besef drong door 
dat een vitale civil society nodig is om mensen weerbaar te 
maken.
 Lange tijd golden de levensbeschouwelijke zuilen als 
klassieke integratiekaders. De tijden zijn veranderd. Integra-
tie geschiedt via wijk en buurt, via nieuwe coöperaties, 
via appgroepen, via de sport. Ondanks alle tendensen van 
individualisme en versplintering, kent Nederland nog een 
enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk en mantelzorg. Die 
inzet voor anderen moet worden gekoesterd en vastgehouden. 
Niets is erger dan een samenleving die uiteenvalt.
 Het initiatief NL2025 is een mooi voorbeeld van de 

 Waar staan we nu? De overtuiging heeft postgevat, dat 
partijen elkaar nodig hebben. Triple Helix betekent dat 
innovatie intensieve samenwerking vergt van overheden, 
ondernemingen en kenniscentra. Ook staat vast dat startups 
gebaat zijn bij samenwerking met grotere spelers. Banken 
kunnen niet zonder samenwerking met fintech bedrijven. De 
les is duidelijk: zonder ‘Meer Wij’ verschraalt innovatie.

Duurzaam ondernemen 

Het kan raar lopen in de geschiedenis. Het opgeklopte 
vertrouwen in de heilzame werking van de verzorgingsstaat 
in de jaren 60 en 70 maakte plaats voor een aanbodecono-
mie en voor neoklassiek denken, Reaganomics, Thatcherisme 
en aandeelhoudersdenken in de jaren 80. “The business of 
business is business”, zei de econoom Milton Friedman.
 De financiële crisis van 2008/2009 heeft iedereen echter 
wakker geschud. De aandacht voor het klimaatvraagstuk 
begon in die tijd ook toe te nemen. Het is waar: al decennia 
werd gesproken over de sociale verantwoordelijkheid van de 
ondernemer en over maatschappelijk verantwoord onderne-
men (MVO). Maar inmiddels is wel duidelijk dat er wissels 
moeten worden omgezet in het ondernemen. MVO kan en 
mag niet langer als iets extra’s worden gezien; duurzaamheid 
moet voluit worden geïntegreerd in duurzame bedrijfsstrate-
gieën en bedrijfsmodellen.
 Dit type denken wordt onder meer scherp bepleit door de 
Dutch Sustainable Growth Coalition, een samenwerkingsver-
band van acht multinationals, waar ik voorzitter van ben. Echt 
duurzaam ondernemen betekent een radicale doordenking 
van eigen bedrijfsdoelstellingen. Het vereist Key Performance 
Indicators, de wil om Life Cycle Analysis toe te passen, het 
kiezen voor Integrated Reporting om niet alleen de financiële 
resultaten, maar ook de maatschappelijke resultaten meetbaar 
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noodzaak op tal van terreinen samen te werken (vanwege 
geopolitieke spanningen, handelsoorlogen, migratiestromen, 
klimaatmaatregelen) aan de ene kant en warrige politieke 
omstandigheden aan de andere kant.
 Het is mijn overtuiging, dat Europa niet gebaat is bij nog 
meer Brexit-ellende en ook niet met het continueren van 
crisismanagement. Europa heeft een nieuw, duurzaam 
toekomstperspectief nodig, een nieuw aansprekend verhaal, 
resultaten, hervormingen, gebaseerd op gedeelde waarden. Als 
Europa niet adequaat samenwerkt, zal het de wedloop met de 
VS, China en India verliezen. Ook hier dus graag ‘Meer Wij’.
Samenwerking op alle terreinen: innovatie, duurzaam onderne-
men, sociale cohesie, Europa. Er is ook een samenhang tussen 
deze verschillende onderwerpen. Die samenhang bestaat uit 
morele kwaliteit, waarden en normen. Toen ik enkele jaren 
geleden het World Entrepreneur of the Year event van EY 
bezocht, was er één vraag die aan alle CEO’s werd gesteld: 
“What’s your legacy?” Als zo’n vraag wordt gesteld, ontstaat er 
een andere bijeenkomst. Want dan gaat het om de vraag, waar 
je echt voor staat, hoe je de maatschappij dient.
 Het is opvallend dat onderwerpen als Why, Purpose, DNA 
van jouw organisatie en waarden steeds meer aan de orde 
worden gesteld. Peter Diamandis laat in zijn boek Abundance 
zien dat we alle innovaties hebben om de wereldproblemen 
op te kunnen lossen, maar dat gevestigde belangen blokkades 
opwerpen. Marga Hoek laat in haar boek The Trillion Dollar 
Shift zien dat er ook echt anders, maatschappelijk beter kan 
worden ondernomen. Acemoglu en Robinson wijzen in Why 
Nations Fail op de noodzaak van ‘inclusive institutions’: zorg 
dat mensen erbij horen. Jean Tirole zegt in Economics for the 
Common Good dat het Europees ideaal gerehabiliteerd moet 
worden.
 ‘Meer Wij’ is meer dan samenwerken alleen. ‘Meer Wij’ is 
ook werken aan meer morele kwaliteit van samenleven. Ergens 

inzet van een groep mensen om Nederland sterker en 
beter te maken. Gevestigde ondernemers helpen starters 
en kleinere ondernemingen te groeien, ook over grenzen 
heen. Projecten zijn gestart om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren, juist door kleinschalige initiatie-
ven te laten opschalen. NL2025 is een nationaal initiatief, 
maar inmiddels zijn er ook lokale projecten met prachtige 
acties om de kwaliteit van samenleven te versterken. 
 Dit is maar één voorbeeld van het versterken van sociale 
cohesie. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. Zelf ben 
ik eveneens betrokken bij de Goldschmeding Foundation 
voor Mens, Werk en Economie, de Noaber Foundation, de 
Maatschappelijke Alliantie en TopSport Community. Sociale 
cohesie veronderstelt samenwerking. Niet meer en niet 
minder.

Europa

De geschiedenis van Europa is imponerend. Het boek van 
die geschiedenis bevat heel mooie bladzijden, maar ook heel 
sombere. Tot die laatste bladzijden behoort de eerste helft van 
de 20ste eeuw: twee wereldoorlogen en een diepe crisis. ‘Dit 
nooit meer’, was de leidraad toen het proces van Europese 
integratie begon eind jaren 40 en in de jaren 50, tijden van de 
eerste integratiegolf.
 De tweede integratiegolf begon in de jaren 80 toen het besef 
rijpte, dat een echte Europese markt niet bestond en dat een 
vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal 
noodzakelijk was. Het communisme implodeerde en dat 
leidde tot verdere uitbreiding van de Europese Unie.
 Alles functioneerde totdat de crisis van 2008/2009 de 
Europese Unie met tal van inherente zwakheden confron-
teerde. De laatste tien jaar zijn jaren van crisismanagement 
geweest. Momenteel bestaat er een kloof tussen de evidente 
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Een nieuw sociaal contract
 – Dick Benschop

Wie de uitleg van Paul Schnabel en Kim Putters volgt over 
de onderzoeken die het Sociaal en Cultureel Planbureau 
door de jaren heen heeft uitgevoerd, ziet een duidelijk 
beeld. Met velen van ons gaat het steeds beter, maar niet met 
iedereen. Bovendien maken wij een behoorlijk onderscheid 
in waardering tussen hoe het met onszelf (‘ik’) is gesteld en 
hoe met het de samenleving (‘wij’) is gesteld. Over het ‘ik’ 
zijn wij positiever dan over het ‘wij’.
 De achtergrond van deze ontwikkeling is op meerdere 
manieren beschreven en gaat terug tot de impact van de 
globalisering waarbij technologie en handel een globaal 
economisch systeem hebben mogelijk gemaakt met veel 
grotere concurrentie. Op wereldschaal drijft de globalise-
ring enorme vooruitgang – denk aan de opkomst van de 
middenklasse in opkomende economieën. In de westerse 
wereld zijn er winnaars en verliezers.
 Traditionele vormen van bescherming, zoals de 
verzorgingsstaat, het arbeidscontract voor het leven en 
het werknemerspensioen, eroderen. Van veel mensen 
wordt meer flexibiliteit gevraagd en aan hen wordt minder 
zekerheid geboden. Als dat de ‘new deal’ is, dan is dat voor 
veel mensen een onaantrekkelijke deal. De toenemende 
onzekerheid is niet alleen sociaaleconomisch van aard, maar 
ook cultureel. De wereld van globalisering is een wereld van 
migratie, die nationale identiteiten ter discussie stelt.
 Er is eigenlijk nergens een samenlevingsmodel ontwikkeld 

voor willen staan en daar met anderen aan werken. Strategie 
en team, zo is het maar net.
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zij kunnen veronderstellen te ontvangen? Ik denk niet dat 
er één specifiek antwoord is – geen silver bullet. Ik zie een 
politieke agenda, een maatschappelijke aanpak en een rol 
voor het bedrijfsleven.
 Eerst de politieke agenda. Als we constateren dat oude 
vormen van bescherming wegvallen, dan is de vraag hoe 
mensen meer weerbaar te maken. Op individueel niveau is 
de kern daarvan de kwalificatie, die je hebt (en blijft opdoen) 
door onderwijs en werkervaring. Die stelt je in staat een 
arbeidsinkomen te verwerven en om te gaan met verande-
ringen in het werk, bijvoorbeeld door automatisering en 
robotisering. Ik hou erg van het kijken naar goede voorbeel-
den in het buitenland. Op het gebied van kwalificatie is dit 
Singapore, met onder meer persoonsgebonden leerbudget-
ten.
 Het wordt tijd, dat er een doorbraak komt in de hervorming 
van het pensioenstelsel met een houdbaar evenwicht tussen 
individuele aanspraken en het collectief delen van risico’s, en 
in de fiscale behandeling van zzp’ers. De perverse prikkels 
leiden tot schijnzelfstandigheid en daarmee tot een uitholling 
van de werknemersregelingen.
 Het belastingstelsel kan ook op de kop. Het huidige stelsel 
bouwt op belastingen, die internationaal concurrerend zijn, 
zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. 
Onderzocht moet worden in welke mate je belastingheffing 
(en dus een mate van herverdeling) via niet-concurrerende 
en zeer efficiënte belastingen, zoals de erfbelasting en een 
grondbelasting, kunt vormgeven.
 Maar nieuw beleid, hoe noodzakelijk ook, is niet 
voldoende. Er is een maatschappelijke aanpak nodig die meer 
‘wij’ creëert. De overheid kan daar wel een rol in spelen door 
de eigen dienstverlening radicaal anders te organiseren. Nu 
wordt top-down vastgesteld wat bijvoorbeeld de prioriteiten 
in het onderwijs en in de veiligheid zijn. En vervolgens wordt 

dat deze uitdagingen tegelijk aan kan. Je kunt dit uitdrukken 
in een trilemma. Neem drie belangrijke maatschappelijke 
doelstellingen en zet deze in een driehoek (vrij naar Robert 
Putnam):

De Europese welvaartsstaat was lang het antwoord op de 
verbinding tussen economische doelmatigheid en sociale 
rechtvaardigheid, maar staat onder grote druk bij toenemende 
openheid. Een welvaartsstaat is een sociaal contract tussen 
deelnemers en zelfs tussen generaties, en heeft grenzen nodig 
(zie Abram de Swaan).
 De Amerikaanse samenleving was lange tijd het antwoord 
op de verbinding tussen economische doelmatigheid en 
openheid, met als resultaat veel migratie en veel onderne-
merschap. Dat model stagneert en heeft geen goed antwoord 
op de toenemende vraag naar rechtvaardigheid. Van de 
derde as tussen sociale rechtvaardigheid en openheid zijn 
eigenlijk geen samenlevingsmodellen bekend. Zweden lijkt 
in een pendule te zitten tussen meer en minder openheid, en 
komt waarschijnlijk het dichtst in de buurt.
 Ik zou de ‘wij’-opgave in Nederland omschrijven als de 
opgave een nieuw sociaal contract op te stellen. Hoe geven 
wij verbinding en samenhang vorm? Hoe zorgen wij ervoor, 
dat mensen een verband zien tussen wat zij bijdragen en wat 
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zowel in de samenstelling van het personeelsbestand als in 
het omarmen van diversiteit als de motor van innovatie. Bij 
mij in Schiphol is het niet anders en we spreken over het 
(internationale) bedrijf als ‘One Team’.
 Toch kan het bedrijfsleven meer doen. In het ontwikke-
len van al hun medewerkers, niet alleen het toptalent. In het 
kijken naar de supply chain en de bedrijven die een (soms 
belangrijk) deel van het werk voor het eigen bedrijf doen. 
Wat zijn daar de arbeidsvoorwaarden? Welke zekerheid 
wordt daar geboden? De constatering dat dat de verantwoor-
delijkheid van het andere bedrijf zou zijn, is niet acceptabel 
als reden om je er niet voor te interesseren en mee bezig te 
houden. Anders draag je, ondanks goede bedoelingen, alleen 
maar aan de tweedeling bij.
 Ooit sprak je over ‘maatschappelijk verantwoord onderne-
men’ als je het over duurzaamheid, arbeidsvoorwaarden en 
maatschappelijke betrokkenheid had. Dat is voorbij. Deze 
vraagstukken horen nu bij de kern van de strategie van elk 
bedrijf. Dat maakt het spannender en echter. De volgende 
stap is dat bedrijven zich actiever met het maatschappelijk 
debat en zelfs met de politieke agenda gaan bezighouden – 
hoe onaantrekkelijk dat ook lijkt. De organische verbinding 
tussen bedrijf en samenleving vraagt erom en bedrijven 
kunnen een grotere rol spelen bij het vormgeven van het 
nieuwe sociaal contract (het ‘wij’) in Nederland.
 Eigenlijk komt het erop neer dat we de verantwoordelijk-
heid voor het ‘wij’ niet kunnen (blijven) uitbesteden. Wij 
moeten allemaal aan de slag voor het ‘wij’. De spanning in de 
driehoek tussen openheid, economische doelmatigheid en 
sociale rechtvaardigheid gaat iedereen aan.

met een Rekenkamerachtige controle-cultuur toegezien op 
de besteding van het geld.
 Waarom die aansturing niet 180 graden omdraaien en de 
gebruikers aan het stuur zetten? Maak de schooldirecteur 
verantwoordelijk voor het besteden van de extra middelen, 
maar met de opdracht hier overleg over te voeren met de 
ouders en de leerkrachten. Maak de politiecommandant 
verantwoordelijk voor het besteden van de extra middelen 
maar met de opdracht overleg te voeren met bewoners op 
basis van de veiligheidskaart. Zo’n aanpak draagt bij aan 
gemeenschapsvorming op lokaal niveau en brengt mensen 
op een andere manier met elkaar in contact.
 Meer ‘wij’ wordt ook bevorderd door het vele vrijwilligers-
werk in Nederland. Dat ondersteunen en versterken helpt 
bij de maatschappelijke samenhang. Dat is voor mijzelf de 
motivatie om actief te zijn in het Oranje Fonds, een van de 
initiatieven in Nederland die verbinding willen bevorderen. 
We moeten ons ervan bewust zijn dat wij steeds meer in 
bubbels leven van gelijkgezinden, gelijk opgeleiden en gelijk 
verdienenden. We hebben de verzuiling – verschil op basis 
van geloof, maar sociaaleconomisch gemengd – ingeruild 
voor zelfgekozen netwerken. We moeten stappen zetten om 
deze bubbels te doorbreken.
 Met het bedrijfsleven is iets bijzonders aan de hand en 
dat weerspiegelt de discrepantie die wij voelen tussen het 
leven achter de voordeur en het maatschappelijk leven. Het 
maatschappelijk beeld van het bedrijfsleven is vaak kritisch, 
zeker van de grote bedrijven. Hoe verdienen zij hun geld, 
betalen zij wel voldoende belasting en laten zij zich eigenlijk 
wel iets aan Nederland gelegen liggen?
 Kijk je binnen bij de bedrijven, achter hun voordeur, dan 
zie je een heel ander beeld. Alsof er buiten de deuren van 
het bedrijf geen spanning bestaat over identiteit, bekennen 
bedrijven zich tot principes van diversiteit en inclusie, 
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VIGNET

Samen werken is investeren

Samenwerken is een voorwaarde voor succes. Toch wordt vaak 

onderschat hoe moeilijk een goede samenwerking kan zijn. Vanuit 

mijn ervaring is samenwerking een continu proces van investe-

ren in je eigen ontwikkeling, in je samenwerkingspartners en in het 

gemeenschappelijke doel. Effectieve samenwerking komt vervolgens 

tot stand wanneer partners elkaar daadwerkelijk aanvullen, het 

gezamenlijke doel boven hun eigen belang wordt gesteld en er actief 

zorg wordt gedragen voor een positieve samenwerkingsrelatie.

 Bij samenwerkingen, waar deze ingrediënten naar mijn mening 

vaker voorkomen is – als er onderling geen afhankelijkheid is van geld 

en als het gezamenlijk doel niet gaat over winstmaximalisatie – een 

indirect eigenbelang. Als namelijk niet geld maar vertrouwen de basis 

vormt voor de samenwerking, leidt dit tot meer intrinsieke motivatie 

onder partners, waardoor de samenwerking op lange termijn beter 

blijft werken.

 De oprichting van de Social Impact Factory is een mooi voorbeeld 

van zo’n samenwerking. Vier partners, met als gezamenlijk doel 

het creëren van een centrale plek voor sociaal ondernemerschap 

in Utrecht, hebben elkaar geselecteerd op basis van kennis, kunde, 

ervaring en netwerk. Met behulp van een startkapitaal en door veel 

arbeid/inzet is in korte tijd een plek gerealiseerd waar gelijkgestemde 

ondernemers en grote organisaties kunnen werken, vergaderen en 

evenementen over maatschappelijke thema’s kunnen organiseren en 

bijwonen.

 Dat de oorsprong van de Social Impact Factory ligt in een succesvolle 

samenwerking, helpt bij ons primaire doel: het tot stand brengen van 

nieuwe samenwerkingen voor het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken. Dit doen we vanuit een faciliterende rol, waarbij we 
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Samen lachen
 – Hans de Boer

‘Samen lachen, samen huilen’. Aan die liedtekst van Willeke 
Alberti moest ik gelijk denken bij de vraag of ik wilde 
meewerken aan dit boek. Want samenwerken draait in essentie 
precies daarom: samen successen vieren en lachen. 
 Maar samenwerken draait ook om samen tegenslagen 
verwerken en weer doorgaan! Alleen door beide te doen kom 
je verder in projecten, binnen bedrijven, in de politiek en in 
de ‘polder’. Dat is de kern van samenwerking voor mij. Twee 
stappen vooruit en weer één terug, maar uiteindelijk samen 
met succes de eindstreep halen. 
 Waarom slaagde bijvoorbeeld de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte? Omdat men vanuit het Havenbedrijf Rotterdam 
en het Rijk samenwerkte met milieuorganisaties. Er werd 
uiteindelijk gelet op alle belangen. Er zat voor iedereen wat 
in het mandje: extra natuur én een betere infrastructuur in de 
haven waardoor we concurrerend konden blijven. 
 Het voorbeeld van de Tweede Maasvlakte laat voor mij, als 
voorzitter van VNO-NCW, zien waar we in Nederland met 
elkaar toe in staat zijn, als we samen ergens de schouders 
onder zetten en innovatief samenwerken. Zo konden we 
samen lachen. Maar tijdens de lange rit naar de aanleg van de 
Maasvlakte toe, werd er ook af en toe een robbertje gevochten. 
 Succes kan ook niet zonder die hobbels. Het laat het halen 
van de eindstreep trouwens extra zoet smaken. En het zorgt 
voor een beter eindresultaat. Of zoals Willeke Alberti zong: 
‘Samen zijn is sterker dan de sterkste storm.’ Zo doorstond 

partijen uit ons netwerk selecteren en koppelen. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de juiste combinatie van het type partners, en wordt 

waar nodig geholpen om deze potentiële partners elkaar beter te 

leren begrijpen. Met name dit laatste is belangrijk bij privaat-publieke 

samenwerkingen, of het koppelen van startups en corporates. Op 

deze manier zijn er in korte tijd al mooie initiatieven ontstaan, zoals 

een rondreizende inspiratiebioscoop met I-did en MaatschapWij, een 

Circular Finance Lab, waar nieuwe financiële bedrijfsmodellen voor 

de agrosector zijn ontwikkeld, en series van evenementen zoals het 

maandelijkse Impact Café of Sustainable Wardrobe. 

 Werken vanuit een organisatie, waarbij samenwerken tot de kern 

van het bedrijfsmodel behoort levert ook persoonlijk veel op. Zo leer 

ik vanuit mijn rol dagelijks nieuwe mensen kennen met verschillende 

achtergronden en ervaringen waarmee diverse samenwerkingsvor-

men ontstaan. Niet altijd zijn deze even succesvol – soms mislukken 

deze samenwerkingen ook, maar altijd leiden ze tot nieuwe inzichten 

en kennis. Ondanks dat dit soms frustrerend kan zijn, blijkt de investe-

ring van tijd en energie noodzakelijk om als organisatie te blijven 

ontwikkelen en te kunnen groeien naar nieuwe samenwerkingen. 

Die vervolgens de basis vormen van succes, want samen kom je toch 

verder dan alleen. 

 

Tom van Duijn, directeur Social Impact Factory Utrecht
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als sommige Schotten hun zin krijgen en alsnog onafhanke-
lijk worden. Zo heeft een referendum over een moeilijke vraag 
– waar niet een eenduidig antwoord op is – geleid tot een 
cascade van ellende, waarbij niemand meer samenwerkt. 
 Ook in Nederland zien we dit soort van polarisatie. Op het 
klimaatvraagstuk, maar ook als het gaat om de arbeidsmarkt 
zien we toenemende polarisatie in de discussie. Eenzijdige 
beelden en het eigen gelijk domineren steeds vaker in plaats 
van dat we samen toewerken naar gedeelde oplossingen. 

Het gevaar van echokamers 

Mensen leven in toenemende mate in echokamers. Op 
Facebook, maar ook op Twitter en zelfs in de reguliere 
media. In die echokamers kun je blijven geloven in je eigen 
gelijk zonder dat het er ooit daadwerkelijk van komt. Juist de 
bereidheid tot het sluiten van compromissen lijkt af te nemen 
onder invloed van diezelfde echokamers en polarisatie.

Samenwerking wordt niet beloond

Zeker in de politiek (zie de afstraffing van de PvdA bij de 
Tweede Kamerverkiezingen in 2017), maar ook in de polder 
word je niet altijd beloond voor samenwerking. Je ziet dat 
dit offers vraagt die men minder vaak bereid lijkt te brengen. 
Zie hoe stroef het loopt om de achterban van de vakbewe-
ging mee te krijgen in de herziening van het pensioenstelsel. 
Iets waarvan we allemaal weten dat het onherroepelijk moet 
gebeuren omdat de arbeidsmarkt nou eenmaal drastisch 
is veranderd ten opzichte van 40 jaar geleden en kortingen 
dreigen.
 Ook bij de politiek zie je die reflex met bijvoorbeeld partijen 
die een nationale (platte) CO2-heffing tot totempaal hebben 
verheven, terwijl we weten dat we dat soort beleid eigenlijk 

de tweede Maasvlakte uiteindelijk alle stormen en kwam het 
er. Nu zie ik er zeehonden én een gemoderniseerde haven 
samengaan. Een toonbeeld van een oer-Hollandse samenwer-
king! 
 Ook als voorzitter van de taskforce Jeugdwerkloosheid kon 
ik alleen succesvol zijn door samenwerking met honderden 
partijen her en der in het land. Door die samenwerking 
haalden we de doelen ruimschoots en kregen we een beweging 
op gang die eigenlijk iedereen wilde, maar niemand alleen van 
de grond kreeg. 
 Toch maak ik me zorgen over dit type van samenwerking 
in Nederland, maar ook breder in Europa en de wereld. Ik zie 
kortweg drie gevaren voor succesvolle samenwerkingsvor-
men de komende jaren: toenemende polarisatie, echokamers, 
gebrek aan beloning.

Toenemende polarisatie

Politici, bedrijven en burgers in heel Europa worden 
geconfronteerd met een hernieuwde opkomst van populisti-
sche bewegingen. Van links tot rechts. In de politiek, maar ook 
binnen maatschappelijke bewegingen. Uit de literatuur blijkt 
overigens dat je dit patroon vaker ziet na een hele grote crisis, 
zoals we die meegemaakt hebben van 2008 tot grofweg 2015. 
 De opkomst van die populistische bewegingen maakt echter 
dat ook politici uit het midden zich soms moeten uiten op een 
manier waarvan zij ook op voorhand weten, dat wat ze zeggen 
niet realistisch is, omdat er compromissen gebouwd moeten 
gaan worden. 
 Polarisatie begint vaak over de grote dossiers en wordt 
aangejaagd door politieke bewegingen, maar versplintert 
uiteindelijk een heel land, als je niet oplet. Zie wat er nu gebeurt 
in het Verenigd Koninkrijk rond Brexit. De discussie over 
Brexit splijt gezinnen, families en zelfs het Koninkrijk wankelt 
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brengen voor mensen en het land. Van een vliegveld op zee, 
tot een betere arbeidsmarkt en een succesvol klimaatbeleid 
waardoor we uiteindelijk klimaatneutraal worden. Met een 
Nederland dat vooroploopt. 
 Dit vraagt moedige en verstandige leiders die tegen de drie 
gevaren, die ik hiervoor benoemd heb, ingaan. Soms zelfs met 
gevaar voor de eigen partij, het eigen bedrijf en de eigen positie. 
Dat is moeilijk. Maar laten we doorgaan. Opdat we uiteindelijk 
vooral lachen en ‘sterker zijn dan de sterkste storm’ – om nog 
maar even bij Willeke Alberti te blijven.

Hans de Boer (1955) is voorzitter van 
werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Boer 
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teit te Amsterdam. Hierna heeft hij onder 
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periode 1997-2003 was De Boer voorzitter van 
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alleen op Europees niveau effectief vorm kunnen geven in 
plaats van alleen op eigen bodem, omdat CO2 zich van grenzen 
niks aantrekt.
 Deze drie ontwikkelingen vragen de komende jaren in de 
eerste plaats om moedige en verstandige leiders. Mensen, 
die groepen weer kunnen samenbrengen en verbinden. Die 
luisteren naar de argumenten van de ander en die argumen-
ten een plek proberen te geven in het debat of het vervolg van 
dossiers. Dat is niet alleen zo in de politiek. Het begint overal 
– op de werkvloer en in gezinnen – met goed naar elkaar 
luisteren en langs de beste lijnen van de rijke sociocratische 
traditie zoeken naar de voordelen van de argumenten van de 
ander en die benutten om de zaak te verrijken.
 Dit vraagt iets van ons allemaal. Want dit is niet makkelijk en 
ook ik betrap mezelf regelmatig op de verkeerde reflex. Zo gaat 
de Rijksoverheid de doelen voor het aan het werk helpen van 
mensen met een arbeidsbeperking (100.000 voor bedrijven 
en 25.000 voor de overheid) samenvoegen. Het Rijk haalt 
namelijk zijn targets binnen deze zogeheten Banenafspraak 
niet. Ze denken dat het door samenvoeging van de doelen en 
betere samenwerking met de marktwerkgevers wel kan.
 Ik vond dat eerst wat gemakzuchtig. Maar na er eens goed 
over nagedacht te hebben dacht ik eigenlijk: waarom zou ik 
daar boos over moeten zijn? Moet ik niet juist trots zijn? Het 
is namelijk eervol om te zien dat het Rijk wil leren van hoe 
marktwerkgevers de zaak wél voor elkaar hebben gekregen in 
tegenstelling tot het Rijk. In plaats van de strijd te kiezen zijn 
we nu bezig met het Rijk om een Breed Offensief op te zetten 
en gaan wij kijken hoe we met ons 100.000 banenplan ook nog 
meer mensen aan een baan kunnen helpen die nu langs de 
kant staan vanwege een arbeidsbeperking. 
 Ik geloof dat we het geloof in samenwerking weer vaker 
moeten prediken met zijn allen. Want alleen dat brengt ons 
uiteindelijk verder. Zo kunnen we weer grote dingen tot stand 
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werd. De coöperatie hielp, maar disciplineerde ook. Bood 
betrokkenheid en toegang, maar eiste ook verantwoorde-
lijkheid en wederkerigheid. Streefde een hoger doel van het 
geheel na, maar diende ook het welgemeende eigenbelang van 
zijn leden. Een serieuze relatie.

Het bedrijfsleven

De waarde en het gedachtegoed van coöperatieve organisatie-
vormen is in deze tijd nog steeds zeer relevant. In een wereld 
waarin de overheid in toenemende mate een terugtrekkende 
beweging maakt, en zekerheden en verworvenheden uit het 
verleden afbrokkelen, is het zoeken naar nieuwe bundelin-
gen van belangen en wederkerigheid van groot belang. Je 
ziet de afgelopen jaren een exponentiële groei van het aantal 
coöperaties op een veelheid van terreinen: verduurzaming 
van de energie-opwekking, gezamenlijke woon-zorgvormen, 
inkoopinitiatieven, kredietunies, broodfondsen voor zzp’ers, 
collectieve-boerderijvormen. Een divers beeld van een niet 
te stuiten renaissance van een oude organisatievorm. Veel 
van de ‘oude’ agrarische coöperaties zochten in de afgelopen 
decennia door verregaande schaalvergroting en consolidatie 
nieuwe antwoorden op de traditionele coöperatieve vormen.
 In veel gevallen werd de coöperatie de facto een ‘gezamen-
lijke aandeelhouder’ van een zelfstandige onderneming. In 
veel van de nieuwe, kleinere coöperaties zie je veel terug van 
de oudere, directere vormen waarin leden mede vormgeven 
aan het gezamenlijke bedrijf en directer sturen op de coöpera-
tieve onderneming. Het is, kortom, een levende organisatie-
vorm die inspeelt op veel van de maatschappelijke behoeften 
en knelpunten die juist nu en in de komende jaren spelen, 
zoals bij verduurzaming, zorg, onderwijs en arbeidsmarkt.
 Ik vermoed dat dit boek op tal van plaatsen de loftrom-
pet steekt over de kracht en de waarde van samenwerking, 

6

Een Ode aan Samen
 – Wiebe Draijer

Het zal u niet verbazen dat ik als voorzitter van de Groepsdi-
rectie van de coöperatieve Rabo een diepgeworteld pleitbezor-
ger ben van Samen. Samen is een kernwaarde, een fundament, 
een aanleiding voor de oprichting van deze coöperatieve bank. 
Een coöperatie die financiële middelen van rijkere boeren 
bundelde en inzette voor de financiering van armere boeren. 
Boeren die in de context van meer dan 120 jaar geleden niet 
in aanmerking kwamen voor traditionele financiering door de 
toenmalige banken.

Bescherming

Het idee om krachten van boeren onderling te bundelen was 
afkomstig van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), een 
burgemeester in Zuid-Duitsland. Niet alleen werd door deze 
samenwerking financiering mogelijk die anders achterwege 
zou blijven, maar de gehele boerenstand zou hier beter van 
worden, aldus de bestuurder. Deze vorm van samen was 
geen zoete, zachte, dweperige vorm van eenheid, maar een 
betrekkelijk harde overtuiging dat het geheel beter af is als 
ieder onderdeel ondersteuning kan vinden bij zijn of haar 
eigen zelfredzaamheid.
 Het uitgangspunt was zelfredzaamheid – de eigen 
verantwoordelijkheid om er hardwerkend het beste van te 
maken. Maar de toevoeging van de samenwerking door 
middel van een coöperatie maakte dat het geheel er beter van 
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prijs betalen voor een al te kortetermijn-oriëntatie. Tegelij-
kertijd is de basis van de polder fragiel. Die gedijt alleen als 
kabinet, werkgevers en werknemers, en in toenemende mate 
andere stakeholders, het wíllen laten werken. De kracht van 
Samen komt alleen tot stand als er een oprecht commitment 
is om dit op de lange termijn te laten werken.
 In moderne organisaties wordt tegenwoordig op grote 
schaal (efficiënt en doelmatig) gewerkt. Multidisciplinaire 
teams werken met duidelijk omschreven opdrachten en 
doelstellingen in relatieve vrijheid richting concrete verbete-
ringen. Dit levert veel kort-cyclische verbeteringen op en 
leidt nagenoeg altijd tot een beter resultaat in kortere tijd.
 Teamleden komen uit verschillende onderdelen in de 
hiërarchische organisatie. Dergelijke werkvormen vragen 
veel van de betrokken medewerkers. Pas als ze de relatieve 
vrijheid en gedecentraliseerde verantwoordelijkheid 
voldoende omarmen, kan er daadwerkelijk productiever 
gewerkt worden. Het maakt betrokkenen gelukkiger en leidt 
tot betere resultaten. Het vraagt echter ook nogal wat van 
wat voorheen vooral hiërarchische en functionele organisa-
tiestructuren waren.
 Als deze functies zich niet expliciet richten op het ontwikke-
len en uitbouwen van vakmanschap en het goed equiperen 
van de professionals die in de horizontale teams werken, is 
de uitkomst nog erger dan wanneer je een heldere hiërarchi-
sche organisatie had gehouden. Alleen als alle onderdelen 
oprecht op deze intensieve horizontale samenwerkingsvorm 
gericht zijn is Samen meer dan voorheen. Zo niet, dan heb je 
improductieve dubbelingen die voortgang fnuiken.
 In de top van Rabo heeft zich de afgelopen jaren een forse 
verandering voorgedaan. Met de overgang van een klassieke 
Raad van Bestuur naar een Groepsdirectie ontstond een 
structuur die alleen kon werken met grotere onderlinge 
samenhang. De samenstelling werd diverser, met vier 

of korter, over Samen. Waarbij het risico bestaat dat de 
aandacht en zorg die goede samenwerking vraagt onderbe-
licht blijven. Het zou een serie van platitudes opleveren als 
we het hier alleen maar zouden hebben over de waarde van 
Samen, en niet zouden stilstaan bij wat Samen vraagt, wat het 
moeilijk maakt, wat het kost. Alles van waarde is weerloos, 
schreef Lucebert. Het is mijn stellige overtuiging dat dit in 
het bijzonder geldt voor Samen.
 Een van de krachtigste factoren in het succes van het 
naoorlogse Nederland is de collectieve samenwerkingsvorm 
in onze overlegeconomie, ‘de polder’. Een fenomeen dat 
zware kritiek te verduren krijgt als er niet met grote regelmaat 
een stevig akkoord uit voortkomt. Maar de realiteit is dat de 
gezamenlijkheid waarmee in Nederland grote hervormin-
gen zijn doorgevoerd, waarmee een stabiele arbeids-
markt is gecreëerd en het pensioenstelsel is opgebouwd en 
uitgebouwd, cruciaal is geweest voor het succes van onze 
welvaartsgroei.
 Zelf heb ik de kracht van deze overlegstructuur mogen 
ervaren bij het totstandkomen van het eerste Energieakkoord, 
een vernieuwende aanpak om een veelomvattend akkoord 
te sluiten waarbij nagenoeg alle stakeholders betrokken 
waren. 45 partijen die unaniem een gedetailleerd pakket 
van doelen, maatregelen en borgingen afspraken. De waarde 
van een gezamenlijk commitment dat van alle betrokkenen 
concessies heeft gevraagd aan hun aanvankelijke wensen, is 
bijzonder krachtig.
 De kracht van dergelijke akkoorden zit hem in de overtui-
ging bij de onderhandelaars dat er altijd een morgen 
aanbreekt, een volgende fase waarin je elkaar weer tegenkomt. 
Als je een dergelijke onderhandeling als een eenmalig 
evenement beschouwt, krijg je gedrag dat niet snel zal leiden 
tot een overeenkomst. ‘Nu samen’ maakt ook ‘morgen samen’ 
mogelijk: als je nu te veel eist, zul je morgen waarschijnlijk de 
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vrouwen in een team van tien. Met karakterologische diversi-
teit, verschillen in ervaring en expertise en met – beperkte 
– geografische diversificatie. Een dergelijk team zeer goed 
laten functioneren vraagt een ‘no holds barred’ houding 
van ieder lid. Een doorlopende investering in elkaars kracht 
en een expliciete en oprechte bereidheid de ander beter te 
maken. Deze vorm van Samen komt alleen met oprechtheid 
en wederkerigheid tot stand.
 In de individuele relatie geldt natuurlijk hetzelfde. Er 
bestaan vele metaforen die wijzen op de inspanning die 
moet worden geleverd om een vriendschap of liefdesrelatie 
duurzaam te houden: hard werken is het devies. Alleen met 
de bereidheid te blijven investeren en elkaar de vrijheid te 
laten van de eigen ontwikkeling is het mogelijk om langdurig 
een goede en gelukkige relatie te onderhouden. Ook hier 
komt Samen alleen tot volle wasdom met oprechte intenties 
en wederkerigheid. En ook hier zijn vele centrifugale 
krachten die een relatie uit elkaar drijven als deze werklust er 
niet in wordt gestopt.
 Voldragen Samen creëert meerwaarde door de complemen-
tariteit van de deelnemers, maakt een grotere bandbreedte 
mogelijk om tegenslagen te absorberen en heeft het potenti-
eel van meer geluk van en voor de deelnemers. Dit vraagt 
hard werken en toewijding, maar is geborgd door een besef 
van wederkerigheid. En gaat uit van zelfredzaamheid in die 
samenwerking, in combinatie met een welgemeend eigenbe-
lang bij het succes van het geheel.
 Het is mooi dat de coöperatieve organisatievorm zo’n 
krachtig herstel laat zien in deze tijd vol onzekerheid en 
disruptie. Alles van waarde is weerloos. Samen misschien nog 
wel meer. Het is geen wonder daarom dat in de missie van 
de Rabobank – Growing a better World together – wellicht 
de meest onderscheidende factor in het woord Together zit. 
Samen zorgen voor een betere leefwereld.
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de rest van de wereld middels een of ander beeldscherm. Als 
het je smartphone niet is, dan is het wel een ander scherm (in 
de trein, in de wachtkamer bij de dokter, in het vliegtuig) dat 
onze aandacht vraagt. Het effect van de constante stroom van 
informatie via sociale- en nieuwsmedia is niet gering. Sterker 
nog, het is een sluipend vergif dat wij onszelf toe laten dienen.
 Als je op Google ‘The news makes me’ invoert, zie je hiervan 
het bewijs. Google maakt deze zoekopdracht namelijk af met 
woorden als: ‘depressed’, ‘cry’, ‘sad’, ‘anxious’ en ‘sick’. Doe 
hetzelfde, maar dan met ‘Social media makes me’ en je kunt 
er ‘lonely’, ‘angry’ en ‘unhappy’ aan toevoegen. Deze continue 
stroom van onrustig makende connectie in technisch opzicht, 
weerhoudt ons ervan om ons écht verbonden te voelen met de 
wereld om ons heen. Voor waardevolle samenwerking is een 
gevoel van verbondenheid noodzakelijk. Digitale connecties 
kunnen hierin een instrument zijn.
 Het is te makkelijk om de media, platformen en adverteer-
ders als de schuldigen aan te wijzen. We kunnen bijvoorbeeld 
een auto gebruiken om iemand opzettelijk aan te rijden, 
maar ook om iemand snel naar het ziekenhuis te vervoeren. 
Hetzelfde geldt voor media. De sleutel ligt niet zozeer bij het 
middel als wel bij waarvoor en hoe we het middel inzetten. 
Zetten we het in om mensen valse beloftes te verkopen 
(“Drink dit ongezonde drankje en je zult geluk ervaren”) en 
om de negatieve uitzonderingen continue onder de aandacht 
brengen?
 Of laten we zien welke vooruitgang er wordt geboekt (langste 
periode van vrede in Europa, halvering van kindersterfte, 
miljarden mensen met toegang tot internet etc.) en hoe talloze 
mensen, instellingen en bedrijven iedere dag bijdragen aan 
een duurzamere, inclusievere en eerlijkere wereld? Eén ding is 
zeker: door bij te dragen aan het eerste scenario – wat in mijn 
ogen op dit moment dominant is – helpen we de wereld niet 
vooruit. Door bij te dragen aan het tweede scenario stimule-
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Goed doen, doet goed volgen
 – Michiel de Gooijer

In tegenstelling tot de andere auteurs, is de kans redelijk 
groot dat u mij nog niet kent. In het kort: ik ben oprichter 
van BrightVibes, de grootste Europese digitale uitgever van 
positieve, inspirerende (video)verhalen. We zijn BrightVibes 
gestart, omdat ik ervan overtuigd ben dat media een cruciale 
rol spelen in hoe wij onze samenleving ervaren en welke rol 
wij hierin actief innemen. Bij BrightVibes kiezen wij ervoor 
om oplossingsgerichte, positieve berichten te verspreiden 
omdat: ‘goed zien, goed doet volgen’. 
 Toen Mickey Huibregtsen mij vroeg of ik een bijdrage 
wilde leveren aan dit boek, zei ik natuurlijk direct ja. Hiermee 
heeft Mickey gelijk de daad bij het woord gevoegd, namelijk 
samenwerking stimuleren.
 Samenwerking is in ons huidige tijdperk waarschijnlijk nog 
belangrijker dan ooit. En dat zegt nogal wat. Dat de mens de 
dominante levensvorm op onze planeet is geworden, is niet 
vanwege onze brute kracht of fysieke aanpassingsvermo-
gen, maar dankzij ons vermogen om samen te werken met 
anderen. Samenwerken gaat over het algemeen goed, zolang 
de groep waarmee we dit doen te overzien is, we hun persoon-
lijke verhalen kennen, onszelf hierin kunnen herkennen en als 
collectief geloven in eenzelfde visie. Een visie is in wezen niets 
anders dan een verhaal.
 Per dag worden we gebombardeerd met honderden, zo niet 
duizenden, ‘mini-verhalen’ middels sociale- en nieuwsmedia. 
Waar je ook gaat of staat, we staan altijd in verbinding met 
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beginnen met opruimen, heeft hij met tienduizenden vrijwil-
ligers over een periode van drie jaar vijf miljoen kilo rotzooi 
opgeruimd. Drie jaar na zijn start heeft de Indiase premier 
zijn bijdrage erkend en heeft de overheid het werk van Afroz 
overgenomen.
 Wat het verhaal van Afroz illustreert is, wat mij betreft, dat 
de kracht ligt in het klein beginnen. Het plastic afvalprobleem 
is zeer complex en alleen met overleg zou Afroz waarschijn-
lijk nooit zo ver zijn gekomen. Maar door zelf het goede 
voorbeeld te geven, door zelf de eerste stappen te zetten, heeft 
hij uiteindelijk heel veel partijen bij elkaar weten te brengen 
die nu zij aan zij samenwerken om echt het verschil te maken.
 Mijn oproep aan u als lezer is om – op welk vlak dit dan ook 
zijn mag – net als Afroz zelf kleine stappen te zetten om de 
verandering die u zou willen zien, te realiseren. U zult zien dat 
dit velen zal inspireren om met u samen te werken.
 Als u eenmaal zover bent, stuur me dan alstublieft een 
email (michiel@brightvibes.com) zodat wij uw mooie verhaal 
wereldkundig kunnen maken, want zoals ik al zei: “Goed 
doen, doet goed volgen.”
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ren we vooruitgang, verbinding en daarmee samenwerking. 
De keuze is aan ons; zowel als maker, maar ook als consument.
 Met ‘samenwerken’ heb ik het niet alleen over samenwerken 
tussen mensen onderling. Ik doel op samenwerken met alles en 
iedereen op deze planeet; dat we een onderdeel uitmaken van 
een ecosysteem en dat ons ecosysteem niet om de mensheid 
draait. Het draait om samenwerking, niet om overheersing. 
 Ik denk dat – ongeacht politieke voorkeur – iedereen het 
ermee eens is dat samenwerking op wereldwijd niveau van 
existentieel belang is voor de nabije toekomst. Hoe komt het 
dan dat samenwerken makkelijker gezegd is dan gedaan? Naar 
mijn mening komt dit doordat we niet echt in verbinding staan 
met de ‘anderen’, bijvoorbeeld op basis van religie, cultuur, taal, 
of welvaarstsniveau.
 Ik denk eigenlijk dat er een nog dieperliggende oorzaak 
hiervoor is, namelijk dat we niet goed verbonden zijn met 
onszelf. Hiermee doel ik op de samenwerking tussen ons hoofd 
en ons hart. Dit is de reden waarom we op BrightVibes – naast 
verhalen over duurzaamheid en positieve maatschappelijke 
ontwikkelingen – ook aandacht besteden aan persoonlijke 
groei en bijzondere, inspirerende mensen. Op het moment dat 
we in harmonie met onszelf leven, kunnen we ons openstellen 
voor de buitenwereld en echt tot samenwerking komen.
 Gelukkig zijn er ontzettend veel mooie verhalen over 
samenwerkingen te vertellen. Om dichtbij te beginnen, we 
bereiken per week met BrightVibes miljoenen mensen over 
de hele wereld. Dit hebben wij onder andere bereikt door 
intensief samen te werken met andere gelijksoortige uitgevers 
die net als wij een positieve impact willen hebben. We zien 
elkaar als medestanders met een gedeelde missie, in plaats van 
concurrenten.
 Zo hebben we bijvoorbeeld het verhaal verteld van de 
Indiase Afroz Shah, de man die verantwoordelijk is voor ’s 
werelds grootste beach clean-up. Door in zijn vrije tijd zelf te 
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mededingingsbeleid sterk achteruitgegaan. Ik wil het daarom 
hebben over de risico’s van de retoriek over marktwerking.

Zorgverzekeringswet en marktretoriek

Eind jaren 90 werd het steeds duidelijker dat het onderscheid 
tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden zoveel 
ongewenste bijeffecten had, dat deze vorm van verzekeren 
niet langer houdbaar was. In dat systeem lag de zwaarste last 
voor solidariteit bij de mensen die net onder de ziekenfonds-
grens zaten met hun inkomen. Had elke promotie van iemand 
die rond die grens verdiende ongewenste inkomenseffecten. 
Hadden particulier verzekerden geen enkele mogelijkheid 
meer om van verzekeraar te wisselen zodra ze de leeftijdsgrens 
van 50 bereikten, hoezeer ze ook bezwaar hadden tegen de 
verandering in het pakket of de voorwaarden die hun verzeke-
raar op dat moment doorvoerde.
 Daarom werd in de jaren 90 samen met sociale partners 
een nieuwe vorm van verplichte sociale zorgverzeke-
ring ontworpen met een verplicht verzekerd basispakket, 
inkomenssolidariteit, een werkgeversbijdrage, een acceptatie-
plicht van de verzekeraar en de mogelijkheid om jaarlijks van 
verzekeraar te wisselen. De verzekeraar kreeg de centrale rol 
om namens de patiënt de kwaliteit van zorg bij de zorgaanbie-
der te garanderen en om de kosten in de hand te houden.
 Maar toen kwam de politiek om de hoek kijken. De staatsse-
cretaris van de PvdA kreeg het voorstel er niet door, maar de 
minister van de VVD wel. Met een paar kleine aanpassin-
gen, zoals het feit dat het een privaatrechtelijk systeem werd 
en dat de marktwerking zowel bij de inkoop van zorg als bij 
de vaststelling van de nominale premie tot kostenbeheersing 
zou moeten leiden. Om het voorstel ditmaal wel door beide 
kamers van de Staten Generaal te kunnen loodsen, werd de 
retoriek van de markt vol in stelling gebracht. De tucht van de 

8 

Goed kan alleen samen, ook in de zorg
 – Louise Gunning-Schepers

Natuurlijk wil een patiënt als er echt iets aan de hand is, dat 
zijn huisarts zorgt dat zijn gegevens worden doorgegeven aan 
de medisch specialist, zodat die de klachten in een context kan 
plaatsen. Als de specialist denkt dat een andere collega zou 
moeten meekijken, of dat er aanvullend onderzoek gedaan 
moet worden, verwacht je dat de specialist zijn informatie 
deelt. Je verwacht dat als je in het ziekenhuis ligt, jouw verpleeg-
kundige bij de wisseling van de wacht jouw informatie goed 
overdraagt. En als je vraagt om een second opinion onderzoek, 
geeft jouw specialist alle medewerking om de informatie op 
tijd bij de collega te hebben, zodat er geen diagnostiek hoeft te 
worden overgedaan.
 Dit is de vorm van samenwerken in de zorg die, als het 
goed is, vanzelfsprekend is. Samenwerking waar we niet over 
hoeven te praten, omdat het hoort bij het basisniveau van 
kwaliteit van zorg, en omdat elke aankomend arts dit met de 
paplepel krijgt ingegoten. Natuurlijk is het in de praktijk niet 
altijd zo rooskleurig, maar dat zegt meer over de kwaliteit van 
de individuele zorgverlener dan over het systeem.
 Ik wil het over iets heel anders hebben, namelijk over 
de samenwerking tussen instellingen in het zorgsysteem. 
Samenwerking tussen alle partners die gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid durven nemen om met ons zorgbud-
get de beste gezondheidsresultaten voor alle Nederlanders 
te bewerkstelligen. Waar die samenwerking tussen instellin-
gen ooit zo vanzelfsprekend was, is die onder het mom van 
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hardop in de politieke arena beleden. Samenwerking tussen 
instellingen mocht niet altijd meer en taakverdeling in de 
regio ging dwars tegen het mededingingsbeleid in.
 De risico’s van dit mededingingsbeleid voor de kwaliteit 
van zorg hebben vooral te maken met de spreiding en de 
taakverdeling tussen instellingen. In toenemende mate wordt 
duidelijk dat het volume van zorg, het aantal patiënten dat 
met eenzelfde probleem behandeld wordt in een instelling of 
door een arts, een heel grote voorspeller is van de uitkomsten 
van de zorg en de medische kwaliteit. Hoe vaker een chirurg 
een operatie doet, hoe beter hij of zij het doet. Concentratie 
van zorg noopt tot samenwerking en taakverdeling tussen 
instellingen in een regio, twee bewegingen die in een ‘markt’ 
die door mededingingsregels geleid wordt, moeilijker zijn. 

Samenwerking en marktretoriek

De consequentie van deze aanpak kan goed geïllustreerd 
worden aan de hand van de spreiding van Spoed Eisende 
Hulp (SEH) afdelingen. We weten dat voor goede zorg buiten 
kantooruren en voor goede trauma zorg een goede medische 
bezetting nodig is en een voldoende volume aan patiënten. 
Daarmee wordt de kwaliteit en de betaalbaarheid geborgd. Als 
je dat goed organiseert in onderlinge samenwerking kun je dat 
borgen voor elke regio in Nederland.
 Maar als je dit als een markt beschouwt dan kan dat 
leiden tot twee mogelijk ongewenste uitkomsten. Enerzijds 
het scenario waarbij er teveel, te kleine SEH’s openblijven. 
Immers, het sluiten van een SEH betekent minder toeloop 
van patiënten en dus minder marktaandeel. In een regio 
met meerdere instellingen geldt: wie de grootste is, heeft de 
grootste kans om te overleven. Dus blijven er onnodig veel 
SEH afdelingen open om hun toeloop van patiënten niet te 
missen.

markt zou de prijzen omlaag brengen en een financiële prikkel 
bij zorgaanbieders zou de productiviteit verhogen. Daarmee 
zou de groei van de zorgkosten in toom gehouden worden.

De gouden driehoek: betaalbaarheid, toegankelijkheid 
en kwaliteit

De toegankelijkheid is door de nieuwe wet sterk toegenomen. 
De concurrentie in de ‘markt’ van de zorg heeft waarschijnlijk 
de prijzen gedrukt en de productiviteit verhoogd. Maar tegelij-
kertijd is duidelijk geworden dat in de zorg de totale kosten 
meer bepaald worden door het volume dan door de prijs. De 
marktretoriek die nodig was om het systeem door de Tweede 
Kamer te loodsen, heeft zowel verzekeraars als aanbieders van 
zorg gespitst op marktaandeel en op zorginkoop gericht op het 
drukken van de prijs bij de individuele instelling en niet op 
de kosten van het hele zorgsysteem. Pas met de Hoofdlijnak-
koorden, de moderne vorm van budgettering, werd de groei 
van de zorgkosten getemd. Daarmee is ook de betaalbaarheid 
weer geborgd.
 Toch heeft de kwaliteit wellicht het meest geleden onder 
de effecten van die marktretoriek. In markttermen werd de 
patiënt opeens een klant en werd de zorg onderworpen aan 
mededingingsbeleid. De nadruk op de patiënt als een klant, als 
een mondige klant, heeft ertoe geleid dat het moeilijker werd 
voor de zorgverlener om de individuele vraag van een patiënt 
niet te honoreren, ook als er nauwelijks effect van behandeling 
te verwachten was. Daarmee is de zorg om onderbehandeling, 
zoals bij wachtlijsten, vervangen door de zorg om overbehan-
deling, omdat zowel patiënt als arts daar belang bij hebben.
 Bij meer markt hoort ook toezicht van een mededingingsau-
toriteit. In de zorg bracht de politiek de Autoriteit Consument 
& Markt (ACM) in stelling om erop toe te zien dat mededin-
gingsregels voldoende gehandhaafd werden. Dit werd ook 
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 Anderzijds kan een ziekenhuis in een dunbevolkte regio 
besluiten dat het financieel niet haalbaar is om een SEH 
afdeling open te houden en valt de voorziening helemaal 
weg. In een markt is er niemand meer die een individuele 
instelling kan dwingen om bepaalde zorg in een regio aan 
te bieden. Hoewel een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft, 
geldt dat in eerste instantie zijn eigen verzekerden. Niemand is 
verantwoordelijk voor de beste en meest kosteneffectieve zorg 
voor de hele bevolking.

Conclusie

Gelukkig wordt de tucht van de markt in toom gehouden door 
gezond verstand en marktregulering. De meeste verzekeraars 
en zorgaanbieders nemen hun zorgplicht serieus. Maar de 
marktretoriek die ooit nodig was om de Zorgverzekerings-
wet politiek door te voeren en de financiële prikkels in het 
systeem, die individuele aanbieders concurrenten van elkaar 
gemaakt hebben, laten wel sporen na. De bij de opleiding 
aangeleerde vanzelfsprekendheid van samenwerken voor 
de patiënt verliest het soms van de woorden waarmee we de 
regels van het spel gedefinieerd hebben en de manier waarop 
er over zorg geschreven wordt in de media.
 Als we erkennen dat samenwerking niet alleen rond de 
individuele patiënt maar ook op systeemniveau de beste 
oplossing biedt voor kwalitatief goede en doelmatige zorg, dan 
moeten we ook in die termen over zorg praten. Dan moeten we 
daar de spelregels op afstemmen en de prikkels op inregelen. 
Dan moeten we zuinige en zinnige zorg niet alleen voor de 
individuele patiënt definiëren maar ook voor de aanbieder 
of instelling in de context van de populatie aan wie zij zorg 
leveren. Dan moeten verzekeraars dat afdwingen en daarop 
belonen. 
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brengen. Ga maar na, wat is bijvoorbeeld de klimaatimpact van een 

staatsobligatie? Of hoe bereken je de CO2-uitstoot van een hypotheek 

of een belegging in Shell zonder dubbel te tellen? Meetmethodes zijn 

nog volop in ontwikkeling. Laat staan hierop te gaan sturen met 

langlopende leningen die uitstaan.

 Extra trots ben ik daarom op de financiële instellingen die nog aan 

het begin staan en toch deze Spitsbergen Ambitie hebben omarmd en 

aan de slag gaan, al weten ze nog niet altijd hoe. De onderschrijvers 

hebben zelfs aangegeven dat ze er op afgerekend willen worden met 

behulp van de overheid.

 Als klap op de vuurpijl is het gelukt om de Spitsbergen Ambitie in 

het Klimaatakkoord te krijgen. De afspraken worden leidend voor de 

hele financiële sector. Vanaf 2022 moeten alle grote banken, verzeke-

raars en pensioenfondsen de klimaatimpact van hun beleggingen en 

financieringen gaan meten en reduceren conform het Parijsakkoord.

 Laten we hopen dat de financiële instellingen de doelstellingen 

waar gaan maken en samenwerking blijven opzoeken. Ik blijf mij er 

in ieder geval voor inzetten. Niet alleen rondom klimaatverandering, 

maar ook op andere belangrijke thema’s. Immers, alleen ga je snel, 

maar samen kan je pas echt maatschappelijke impact bereiken!      

Anita de Horde, Responsible Investment Manager, Aegon Nederland

VIGNET

Van Spitsbergen naar actie

Van het hoofd naar het hart en daarna vooral actie om klimaatver-

andering tegen te gaan. Dat was het doel achter de expeditie naar 

Spitsbergen met de ruim dertig bestuursleden en managers uit de 

financiële sector in april 2018.

 Samen met poolreizigster Bernice Notenboom organiseerde ik 

de reis om met eigen ogen de smeltende ijskappen te laten zien 

in het Noordpoolgebied. Voorafgaand, tijdens en na de expeditie 

organiseerden we discussiesessies met de deelnemers om met 

concrete maatregelen te komen en samenwerkingen te smeden.

 De financiële sector speelt een belangrijke leidende rol in klimaat-

verandering. Immers, als banken, verzekeraars en pensioenfond-

sen fossiele beleggingen gaan afbouwen en groene innovatie bij de 

ondernemingen, waaraan zij geld lenen, afdwingen, dan kunnen we 

pas echt de transitie maken naar een groene economie. 

 De expeditie is het meer dan waard geweest. Zo zijn er maatregelen 

bedacht voor goedkopere leningen om woningen te verduurzamen. Is 

er een project gestart om Verenigingen van Eigenaren een duurzame 

hypotheek te kunnen verstrekken – wat voorheen nog niet mogelijk 

was. En wordt er gewerkt aan gezamenlijk investeringen in klimaat-

projecten.   

 Het meest tevreden ben ik over de Spitsbergen Ambitie. Een 

commitment van de deelnemers om met hun financieringen en 

beleggingen bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen van dit 

kabinet, namelijk min 49% voor 2030. En niet alleen bij te dragen, 

maar ook hier op te gaan sturen.

 Nu denkt u misschien als u van buiten de financiële sector bent, 

dat is toch niet bijzonder? Toch is het zo. Het is enorm complex om 

de klimaatimpact en CO2-uitstoot van financieringen in kaart te 
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neel en nauwgezet te implementeren op allerlei gebieden, op 
strategisch gebied, financieel, risico, personeel en dergelijke. 
Maar als het om ‘samen’ gaat doen we vaak maar wat. Dan 
lijken we ineens te denken: Ach als de intentie maar goed is dan 
werken we wel succesvol samen; dan komt het wel goed. En dat 
is niet zo! 
 Natuurlijk is een positieve intentie onmisbaar, maar 
vervolgens volgt een hele reeks andere voorwaarden die ten 
grondslag liggen aan succesvolle samenwerking. Als je dat 
goed doet, dan gaat er een wereld open. Een wereld waarin 
grote doelen ineens behapbaar en bereikbaar worden. Een 
wereld die ik ervaren heb, en die bij elke nieuwe ervaring weer 
positieve herinneringen oproept.
 Ik ga terug naar mijn eerste maanden als CEO. Tom Poes 
verzin een list. Een fase in de energiesector, waarin we de 
eerste ervaringen in een vrije energiemarkt achter de rug 
hadden. Een tijd, waarin alle adviseurs maar één richting 
adviseerden: opschalen over de hele keten. Nederland is te 
klein, de Nederlandse energiebedrijven dus ook. Kies snel 
je buitenlandse partner in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië, Scandinavië, Spanje of Italië. De twee andere grote 
Nederlandse energiebedrijven waren net verkocht aan zo’n 
partner. Wat was een wijze en verantwoorde strategie voor 
ENECO?
 Zijn er alternatieve strategieën denkbaar die voor alle 
betrokkenen, voor de bijna 10.000 medewerkers, voor 
de aandeelhouders, voor miljoenen klanten en voor de 
omgeving – de maatschappij als geheel met een groot woord 
– verantwoord zijn? Om een lang verhaal kort te maken, we 
kozen voor een radicale duurzame strategie met een missie die 
luidt: ‘duurzame energie voor iedereen’. En voor een reis waar 
we het begin van kenden, maar waar we van het verloop – laat 
staan het einde – geen idee hadden. 
 Dat is maar goed ook, denk ik achteraf. Wellicht hadden we 
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Ubuntu, ik ben omdat wij zijn
 – Jeroen de Haas

Ik ga terug naar het jaar 2007. Het jaar dat ik benoemd werd 
tot CEO van ENECO. Elf jaar later kan ik met recht zeggen dat 
ik een beperkt idee had van wat me te wachten stond in deze 
rol. Zoals vele, jonge, nieuwbakken CEO’s. Maar daarover in 
een andere context meer. 
 Wat ik wel kan zeggen is dat het een geweldige reis is 
geworden die ik nooit had willen missen. Een reis die vele 
ervaringen, momenten en gebeurtenissen kende die ik voor de 
rest van mijn leven meeneem. Als ‘assets’ en niet als ‘liabilities’, 
zogezegd. Maar die zonder intensieve samenwerking met een 
brede schakering aan bonte types nooit zo mooi was geweest. 
 Zonder de steun van anderen had ik er niets van gebakken. 
De lezer leest het goed: NIETS!! En waarom besteden we dan in 
onze leiderschapsrollen, in managementopleidingen, in onze 
dagelijkse sturing zo beschamend weinig tijd aan ‘samen’? Ik 
heb er geen studie aan gewijd. Maar intuïtief denk ik dat het is 
omdat we het zo moeilijk vinden, we het niet met de paplepel 
hebben ingegoten gekregen in onze westerse samenleving. En 
dus doen we vaak maar wat als het om samenwerking gaat.
 In dit essay doe ik een bescheiden poging iets vanuit mijn 
ervaringen mee te geven, in de hoop dat er lezers zijn die het 
iets kan helpen. Lezers die het een stapje verder brengt in de 
implementatie van ‘samen’. Want daar gaat het om. 
 Zoals voor alle middelen die je nodig hebt om je missie, je 
strategie, je doelen te realiseren, geldt: je moet wel implemen-
teren en niet zomaar wat doen. We zijn gewend professio-
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energiesysteem, vergen op vele gebieden collectiviteiten – 
samenwerking dus. In de huidige marktstructuur is veel te 
weinig plek voor collectiviteiten, voor echte fundamentele 
samenwerking. 
 Vrijwel alle grote veranderingen in ons energiesysteem 
vergen dergelijke collectieve structuren. Om grootschalig 
duurzame warmtesystemen te bouwen zijn samenwerking 
en sterke collectiviteiten nodig. Om onze elektriciteitsnetten 
geschikt te maken voor grootschalige invoering van wind en 
zonne-energie is samenwerking over de hele keten van ons 
energiesysteem een keiharde voorwaarde. 
 Zonder samenwerking krijgen we het niet voor elkaar om 
groene waterstof de noodzakelijke plek te geven in de verduur-
zaming van onze industrie en transport. En dat is lastig – zo 
niet onmogelijk – nu we een marktsysteem hebben ontwikkeld 
waarin individuele burgers en bedrijven alleen voor hun 
transitie lijken te staan. 
 We kunnen echter niet simpelweg zeggen: “Zoekt u het zelf 
maar uit in uw eentje hoe u uw transitie regelt.” Laten we als 
bedrijfsleven ook niet de fout maken om naar de overheid te 
verwijzen als het gaat om collectiviteit of samenwerking. De 
economische ontwikkeling van ons land is gegrondvest op 
allerlei goed gestructureerde vormen van samenwerking. En 
die missen we op alle gebieden, waar de maatschappelijke en 
dus de economische uitdagingen op lange termijn zo groot 
zijn. 
 Zoals op het gebied van energietransitie, maar ook in de 
zorg en het onderwijs. Ik hou het bij mijn stiel, die van energie. 
Ooit bouwden we samen een prachtig fossiel energiesysteem, 
ons gasgebouw. We creëerden internationale mainports 
tezamen met leidende posities in industrie en op het gebied 
van werkgelegenheid. Het zorgde decennia voor de zekerheid 
van betaalbare energie voor burgers en bedrijven. 
 Het gebouw is verouderd en niet geschikt voor de toekomst, 

er niet aan durven beginnen. Maar een missie die gaandeweg 
onze medewerkers, onze particuliere en zakelijke klanten, 
onze leveranciers, onze financiers, onze aandeelhouders, onze 
partners, overheden en onze omwonenden inspireerden en 
meenamen in een traject dat ik achteraf kan typeren als de 
grootste samenwerkingsoperatie die ik heb meegemaakt. 
 Samenwerking is een vaardigheid, is een competentie, is 
kennis, is vaak een kunst en is overtuiging. Een overtuiging, 
waarvoor ik graag een oude Afrikaanse filosofie aanhaal, 
de filosofie van Ubuntu die zich het best laat vertalen met 
de woorden: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Ubuntu drukt zo mooi 
het wezen van ‘samen’ uit. Niet: ‘Ik ben en zij zijn of jij bent’ 
of ‘Samen staan we sterk’, maar een filosofie die je eigen ik 
definieert in verbinding met de ander. Zonder de ander, geen 
ik. 
 Elke keer wanneer ik in mijn rol als CEO of commissaris deze 
of vergelijkbare woorden gebruik, voel ik me wat ongemakke-
lijk. Het zijn niet de woorden die in ondernemingen vaak en 
makkelijk worden gebruikt. En toch gebruik ik deze woorden 
met de volle overtuiging, omdat we zonder ‘samen’ juist onze 
ondernemingsdoelen, onze missie niet hadden gehaald. 
 Een van de meest succesvolle samenwerkingen die ik heb 
gekend was met een grote Japanse onderneming, Mitsubishi. 
Wat begon als een verstandshuwelijk, waarin we samen 
investeerden in wind op zee, evolueerde in een zeer intensieve 
samenwerking, waarin de missie duurzame energie voor 
iedereen centraal stond en waaruit op vele vlakken samenwer-
king is voortgekomen. Een samenwerking die een stuwende 
werking heeft uitgeoefend op het ontstaan van een echte markt 
voor, bijvoorbeeld, wind op zee, in een fase waarin dat nog niet 
vanzelfsprekend was.
 Ik switch van micro naar macro. Van ENECO naar 
Nederland. De doelen, die we onszelf terecht opleggen op het 
gebied van de transitie van ons op fossiele energie gebaseerde 
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Impact voor een betere samenleving
 – Tim van der Hagen

De tijd van de wetenschapper in de spreekwoordelijke ivoren 
toren – voor zover die ooit heeft bestaan – ligt ver achter ons. 
Daarvoor moeten we honderden jaren terug naar bijvoor-
beeld iemand als Antoni van Leeuwenhoek, bekend als de 
grondlegger van de microbiologie. Onder zijn zelfgeslepen 
microscopen, waarmee hij zijn tijd ver vooruit was, nam hij 
‘dierkens’ waar. Die waarnemingen deelde hij per brief met de 
Britse wetenschapsorganisatie de Royal Society en zo leerde 
de wereld over het bestaan van bacteriën en spermatozoïden. 
 We zijn hem dankbaar voor zijn ontdekkingen, en eren 
hem aan onze universiteit door in het verleden jonge, zeer 
talentvolle wetenschappers te benoemen tot Antoni van 
Leeuwenhoek-hoogleraren. 
 De rol van de universiteit in de samenleving is niet alleen 
sinds Van Leeuwenhoek’s tijd, maar ook de afgelopen 
decennia flink veranderd. Waar eind vorige eeuw vooral de 
sturing op wetenschappelijke excellentie voorop stond in het 
overheidsbeleid, is valorisatie sinds 2005 een officiële kerntaak 
van universiteiten. Valorisatie betekent dan het behalen van 
economische en maatschappelijke waarde uit kennis – heel 
kort door de bocht wordt dat wel als kennis-kunde-kassa 
omschreven. Ik vind het essentieel dat de resultaten van 
onderzoek ten goede komen aan de maatschappij, al heb ik 
het daarbij zelf liever over impact dan economisch gewin. Dat 
zien we als TU Delft dan ook als onze missie: impact voor een 
betere samenleving. 

maar de fundering van samenwerking is nog onaangetast. 
Een fundering waarop we een nieuw energiesysteem kunnen 
bouwen, een fundering van ‘samen’, en met de overtuiging die 
polder en Afrika verbindt. ‘Ubuntu, ik ben omdat wij zijn.’

Jeroen de Haas is van 2007 tot 2018 bestuurs-
voorzitter van Eneco geweest, waarmee hij een 
duurzame koers voer. Hij studeerde Nederlands 
Recht aan de Universiteit Utrecht. Als directeur 
begon hij zijn carrière bij RCCIVEV, maar hij ging 
al snel in de energiesector aan de slag. Tegenwoor-
dig is hij actief als (president) commissaris 

bij Koninklijke Wagenborg, als commissaris van Havenbedrijf 
Amsterdam en van Movares, adviseert hij CEO’s over duurzame 
businessstrategieën en is hij mede-investeerder in bedrijven in de 
energietransitie. Ook is hij ambassadeur Clean Energy voor het 
Wereld Natuur Fonds.
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om het vraagstuk op te lossen, waar ze op dat moment mee 
bezig zijn. 
 Nergens zie je dat beter dan bij onze dreamteams: groepen 
studenten van over de hele TU Delft – en soms zelfs daarbui-
ten – die meedoen aan internationale studentenwedstrijden. 
Daarvoor bouwen ze de indrukwekkendste voertuigen en 
machines: onderzeeër, zonneauto, exoskelet of raket – onze 
studenten draaien er de hand niet voor om. 
 Ze bouwen en ontwerpen alles samen – een tour de force 
op zich – maar regelen verder ook de overige aspecten, van 
sponsoring tot projectleiding tot communicatie, waarbij ze 
veel van elkaar en van hun voorgangers leren. Dat alles ook 
nog eens met veel succes, want er gaat geen jaar voorbij of onze 
dreamteams winnen prijzen en/of verbreken records. Daar 
zijn we trots op, alhoewel hier wel geldt dat voor het leerproces 
meedoen eigenlijk veel belangrijker is dan winnen. 
 Intussen zijn we op onze campus bezig met nieuwe vormen 
van samenwerken. Want naarmate de urgentie van sommige 
uitdagingen toeneemt – denk aan klimaatverandering en 
de daarmee nauw verband houdende energietransitie – 
neemt ook de druk toe om met innovatieve oplossingen te 
komen. Traditioneel is de weg van goed idee naar succesvolle 
toepassing een lange, waarbij veel ideeën langs de kant van de 
weg stranden. Het Engels heeft daar een mooie uitdrukking 
voor: de ‘Valley of Death’, de plek waar innovaties het loodje 
leggen, omdat de kloof tussen onderzoeksresultaat en bedrijfs-
leven simpelweg nog te groot is. 
 Daarom proberen we van onze campus een innovatie-eco-
systeem te maken. Daarmee bedoelen we een omgeving die 
– net als een natuurlijk ecosysteem – alles bevat wat innovaties 
nodig hebben om wel tot bloei te komen. Onderzoekers en 
laboratoria natuurlijk, maar ook startup-faciliteiten en links 
naar investeerders en industrie. Zo’n ecosysteem hebben we 
al opgezet rondom onderwerpen als robotica en autonoom 

 Om die impact te realiseren kijken we naar de grote uitdagin-
gen voor de samenleving. We proberen ons onderzoek in lijn 
te brengen met de mondiale uitdagingen uit de VN-doelstel-
lingen voor duurzame ontwikkeling. Dat is een blauwdruk 
voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de 
toekomst, zoals de VN het omschrijft. Daarin staat een groot 
aantal onderwerpen, waar we in ons onderzoek mee bezig 
zijn en blijven, zoals schoon water en sanitaire voorzienin-
gen, energie uit ‘schone’ bronnen, slimme steden en duurzame 
ontwikkeling. Wat al die uitdagingen gemeen hebben, is dat ze 
niet vanuit een enkel vakgebied of door een enkele organisatie 
opgelost kunnen worden; daarvoor zijn ze te complex. 
 Dat lukt dus alleen door samenwerking: tussen verschil-
lende disciplines en met overheid en bedrijfsleven. Daarin 
hebben we een lange traditie in Nederland. Neem bijvoor-
beeld de Deltawerken. Johan van Veen wordt wel de ‘geestelijk 
vader’ van het Deltaplan genoemd en die eer komt hem toe. 
Toch is het dankzij de gezamenlijke inspanningen van de 
ingenieurs die de dijken, keringen, spuien en dammen van 
de Deltawerken realiseerden, dat we nog steeds veilig leven 
in een land waarvan een groot deel beneden zeeniveau ligt. 
Hoe graag we ook geloven in het eenzame genie dat voor 
een doorbraak zorgt, in de realiteit is het vaak de dynamiek 
van grote projecten, waaraan velen werken die werkelijk het 
verschil maakt in de wereld. 
 Het samen ergens de schouders onder zetten zit Delftse 
ingenieurs in het bloed, lijkt het wel. Ik denk dat dat komt, 
omdat ingenieurs van nature probleemoplossers zijn. 
Hoogopgeleide probleemoplossers die zich graag buigen over 
complexe problemen. Je merkt het al tijdens de studie: onze 
studenten zijn niet van het type dat stil met de neus in de 
boeken zit, behalve dan in tentamentijd. Ze zijn overal op de 
campus te vinden en lopen rustig bij docenten en professoren 
naar binnen om daar de kennis te halen die ze nodig hebben 
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waar zij mee bezig zijn. Regelmatig komen daar weer mooie 
nieuwe projecten uit voort. 
 Al dat succesvolle samenwerken heeft overigens een 
bijzondere consequentie. Bij gelegenheden als afstuderen, 
intreeredes of afscheiden is het gebruikelijk om de mensen 
waarmee je hebt samengewerkt te bedanken, en zulke 
dankwoorden willen wel eens wat lang uitvallen. Bent u dus 
ooit bij de TU Delft voor zo’n feestelijke gelegenheid, houd er 
dan rekening mee dat het waarschijnlijk wat uitloopt. Maar dat 
hebben we er met zijn allen graag voor over.

Tim van der Hagen (1959) studeerde Technische 
Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij 
promoveerde in 1989 aan de TU Delft, waar hij 
sindsdien onder meer hoogleraar Reactorfysica en 
decaan van de faculteit Technische Natuurweten-
schappen was. Momenteel is hij Rector Magnifi-

cus en collegevoorzitter van de TU Delft. In 2016 werd Van der Hagen 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

rijden. En bij quantuminstituut QuTech werken nu mensen 
van TNO, TU Delft, Microsoft en Intel, die gezamenlijk 
proberen de wetenschap verder te brengen.
 Het onderscheid tussen bedrijf en universiteit is daarmee 
een beetje aan het vervagen. Uiteraard moet je bij aanvang 
goede afspraken maken, maar daarna brengt het een enorme 
versnelling in het innovatieproces. Bij QuTech gaan onderzoek 
en productontwikkeling echt hand in hand. Om collaboraties 
zoals binnen QuTech te stimuleren, hebben we recent een 
gloednieuw platform opgericht voor de samenwerking met 
bedrijven: X!Delft. 
 Een belangrijk element in zo’n innovatie-ecosysteem zijn de 
living labs, ofwel proeftuinen: een soort praktische tussensta-
tions, waar we innovaties kunnen testen die het lab ontgroeid 
zijn, maar nog niet het echte leven in kunnen. Ook hier is het 
sleutelwoord samenwerking, want het idee achter een living 
lab is dat de verschillende partners in een werkveld al in een 
vroeg stadium samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe 
toepassingen. Veel van die proeftuinen bevinden zich in The 
Green Village, ons openluchtlaboratorium voor innovaties. 
Zo’n proeftuin is een omgeving om te experimenteren en om 
te laten zien wat er al mogelijk is, maar ook een fysieke plek 
waar partners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. 
 Op al die plekken waart dezelfde Delftse spirit: mensen 
weten elkaar te vinden en delen hun ideeën. Onze campus is 
dan ook geen straat met huisnummers, maar eerder een dorp 
waar iedereen elkaar kent. Dat dorp kent ook een virtuele kant. 
Want we zien al onze alumni als het ware ook als dorpsgeno-
ten. Delfts ingenieur ben je namelijk niet voor even, maar voor 
je hele leven. Onder het motto ‘TU Delft for life’ onderhou-
den we warme contacten met veel van onze 100.000 alumni. 
Uiteindelijk is het via onze afstudeerders dat we de grootste 
impact op de samenleving hebben. Graag blijven we hen 
daarom betrekken bij wat wij doen, en horen we omgekeerd 
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Strategie

Mijn beeld van strategie is geen hemelbestormend, visionair 
conceptueel model, maar niets meer dan de juiste menselijke 
maat, openheid en respect om een vruchtbare samenwerking 
met mensen om me heen van de grond te krijgen. Gebouwd 
op wederzijds vertrouwen. Want een team is niet zozeer een 
groep mensen waar wordt samengewerkt, maar een groep 
mensen die elkaar in de eerste plaats vertrouwen. Die ingredi-
enten breng je vervolgens allemaal bij elkaar in een heldere en 
eenvoudige strategie zoals Sail’22 bij Carlsberg of Route2020 
bij het cooperatieve FrieslandCampina. 
 Je zorgt dat iedereen goed aangesloten en geëngageerd is, 
dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent – en ook 
neemt – en vervolgens met de juiste doelen voor ogen tot snelle 
actie overgaat. Of zoals de Britten dat zo mooi samenvatten: 
‘alignment, accountability and action’. Gevoed door een stevige 
dosis leiderschapsontwikkeling. Zo ontketen je de kracht van 
co-creatie en schep je de voorwaarden voor succes. 
 Ik heb daarnaast met mijn ervaringen bij drie werkgevers 
gemerkt dat mensen graag deel willen uitmaken van een 
missie of purpose: een reis in teamverband naar de realisa-
tie van hoger gelegen doelen is meer waard dan winst of 
groeicijfers alleen. Een ‘inspiring story’ verbindt mensen bij 
een onderneming achter zo’n doel, en maakt bergen energie 
vrij. ‘Brewing for a Better Today & Tomorrow’, ‘Nourishing by 
Nature’ van FrieslandCampina en het ‘Sustainable Living Plan’ 
van Unilever zijn daar mooie voorbeelden van. Daar ligt de 
brug tussen ondernemen en maatschappij. 

Purpose

De purpose is geënt op de driehoek van Onderneming 
(medewerkers, klanten en toeleveranciers), Samenleving en 
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Een strategie en missie samen maken
 – Cees ’t Hart

Na ruim 35 jaar werken bij Unilever, FrieslandCampina en 
Carlsberg – alle drie ondernemingen met een lange staat 
van dienst en sterke maatschappelijke wortels – is mijn visie 
op maatschappij en ondernemen gefundeerd op een simpel 
en praktisch uitgangsmodel van drie met elkaar verbonden 
elementen: Er moet begrip zijn voor andere opvattingen dan 
de eigen;

•  De strategie die richting geeft en is opgebouwd met de 
input van velen in een proces van co-creatie;

•  Een heldere missie of purpose die verbinding realiseert op 
basis van zingeving, relevantie en inspiratie. De purpose 
vat het verhaal samen waarin velen hun relevante rol 
kunnen duiden en vervolgens oppakken;

•  ‘Inclusiviteit’, ofwel insluiting en actieve participatie van 
mogelijk achtergestelde groepen in de samenleving. Zowel 
vanuit moreel als praktisch oogpunt is dit noodzakelijk, 
omdat de vraagstukken van vandaag dermate complex zijn 
dat oplossingen alleen gevonden en gerealiseerd kunnen 
worden met betrokkenheid van iedereen. Technologische 
ontwikkelingen dreigen soms breuklijnen te trekken in 
de samenleving. Tweespalt – ‘wij-zij’ of ‘winners-losers’ – 
moet worden voorkomen, door beleid dat iedereen aan 
boord houdt. 
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We leven in opmerkelijke tijden, dat moge duidelijk zijn. In 
vergelijking met 25 jaar geleden is het bedrijfsleven zich veel 
meer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkhe-
den en haar sleutelpositie om met vernieuwend ondernemen 
maatschappelijke meerwaarde te realiseren. En de stakehol-
ders van de corporate wereld gaan daarin mee. Zij verwach-
ten niets anders dan een stevige positieve bijdrage van het 
bedrijfsleven bij de oplossing van allerlei wereldvraagstukken: 
opwarming van de aarde, ontbossing, armoede, gebrek aan 
inclusiviteit, verlies van biodiversiteit, en ongezonde voeding.
 In de jaarlijkse Trust barometer van Edelman scoort het 
bedrijfsleven doorgaans substantieel hoger in publiek vertrou-
wen dan politiek en overheid. In snel tempo verbinden veel 
bedrijven hun duurzaamheidsbeleid en jaarlijkse rapportage 
aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 
Verenigde Naties. Vaak met steun van en in directe samenwer-
king met het maatschappelijk middenveld: NGO’s, boerenor-
ganisaties, vakbonden, kennisinstellingen, etc.

Meer inclusief

Qua technologische mogelijkheden leven we in een buitenge-
woon interessante en veelbelovende tijd. Digitalisering, social 
media en telecommunicatie hebben de laatste 15 jaar grote 
impact gehad op ons leven, zowel zakelijk als privé. Daarin 
zoeken we nog steeds naar een goede dosering en een juiste 
plaats. 
 De komende 10, 15 jaar zullen we opnieuw revolutionaire 
veranderingen gaan zien in de wijze waarop we klimaatvrien-
delijker wonen en werken (denk aan de effecten van robotise-
ring en automatisering), onze steden slimmer inrichten, 
mobiliteit beter organiseren, (schone) energie opwekken, 
onze voedselvoorziening transformeren op de twee pijlers 
gezondheid en duurzaamheid, etc. 

Aandeelhouders. De CEO-functie brengt met zich mee dat je 
continu de juiste afweging maakt tussen die drie belangheb-
bende partijen. En elk van die drie vereist je aandacht. Jij 
draagt zorg voor de balans. Gaat de balans verloren, dan kom 
je in de problemen. Of je verliest je maatschappelijk draagvlak, 
omdat je losraakt van de samenleving of je krijgt verwijten 
dat je onvoldoende bezig bent met de onderneming. Of je 
ontspoort, omdat je alle ballen zet op maximalisatie van de 
aandeelhouderswaarde. 
 Weet je nog? De uitspraken van Lloyd Blankfein, CEO van 
Goldman Sachs, die in 2009 in de financiële crisis riep dat 
banken ‘Gods Work’ doen. Dat is hem zwaar aangerekend. 
Nee, dan die andere investment banker Larry Fink, de CEO 
van BlackRock, ’s werelds grootste belegger met meer dan 
6.000 miljard US dollar aan activa. Hij riep in 2018 in een 
open brief aan CEO’s van grote bedrijven op om met een ‘sense 
of purpose’ te ondernemen. Dat geeft toch aan dat er echt iets 
in de wereld aan het veranderen is, ook in de financiële sector. 

Larry Fink in zijn brief:

“Without a sense of purpose, no company, either public or 
private, can achieve its full potential. It will ultimately lose 
the license to operate from key stakeholders. It will succumb to 
short-term pressures to distribute earnings, and, in the process, 
sacrifice investments in employee development, innovation, 
and capital expenditures that are necessary for long-term 
growth. It will remain exposed to activist campaigns that 
articulate a clearer goal, even if that goal serves only the 
shortest and narrowest of objectives. And ultimately, that 
company will provide subpar returns to the investors who 
depend on it to finance their retirement, home purchases, or 
higher education.”
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weer? “Coming together is a beginning, keeping together is 
progress. Working together is success!”

Cees ’t Hart (1958) is CEO van de Carlsberg Group. 
Hij heeft Sociale Wetenschappen gestudeerd aan 
de Universiteit Leiden. Na afronding van zijn 
opleiding heeft ’t Hart diverse (internationale) 
managementfuncties binnen Unilever gehad. Hij 
vervolgde zijn loopbaan in 2008 als CEO van 
de Koninklijke FrieslandCampina, waarna hij 

in 2015 als CEO de overstap maakte naar Carlsberg. Momenteel is 
’t Hart tevens President Commissaris KLM en lid van de board van 
AirFrance-KLM. Hij is onderscheiden als Officier in de Orde van 
Oranje Nassau.

 The era of disruption is eigenlijk de resultante van de 
noodzakelijke transitie naar een nieuwe inrichting van de 
maatschappij die minder verspillend, klimaatvriendelijker 
en ook efficiënter is. Maar die ook meer inclusief, socialer en 
rechtvaardiger moet zijn, want we willen immers niemand 
buiten de boot laten vallen? Aanzwellende migrantenstromen 
in de wereld en ‘gele hesjes’ in Frankrijk en andere landen 
hebben inmiddels overal de noodklok doen luiden. Hier ligt 
een grote uitdaging voor de samenleving, de politiek, maar 
ook voor het bedrijfsleven. 
 Wat kunnen we nu verwachten de komende jaren? Gaan we 
meer samenwerken zien – ook met volle inzet van het bedrijfs-
leven – om de noodzakelijke economische, ecologische, sociale 
en menselijke meerwaarde te creëren?
 Ik zie het bedrijfsleven zich veel rekenschap geven van de 
maatschappelijke impact van hun ondernemen en ik zie ook 
snelgroeiende commitment om constructief bij te dragen 
aan betere gezondheid, minder milieubelasting, aanpak 
klimaat issues, onderwijs, minder verspilling, enzovoort. De 
mindset van de C-suite, de managementlaag daaronder en van 
medewerkers in het algemeen is flink veranderd. 
 Kan het bedrijfsleven de maatschappelijke meerwaarde 
niet verder verhogen? Ongetwijfeld. Meer en meer bedrijven 
op de verschillende continenten slagen erin een succesvolle 
verbinding te maken tussen hun bedrijfsstrategie, hun 
purpose en hun beleid gericht op inclusiviteit van achterge-
stelde groepen. Daar zullen we meer van gaan zien. Merken 
van bedrijven die dit pad met succes bewandelen, weten zich 
al verzekerd van de actieve steun van veel consumenten, zeker 
de jongere consumenten.
 De wereld is te complex, te dynamisch en te wispelturig 
geworden om het allemaal nog in je eentje aan te pakken. 
Samenwerken is dus de oplossing, binnen en buiten je 
onderneming. Meer dan ooit. Hoe zei Henry Ford dat ook al 
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ze mee te krijgen en moesten verder gewoon keihard trainen. 
We hadden iedereen de belofte gedaan dat van onze groep 
zwemmers er eentje de Olympische Spelen van 1996 zou halen. 
Uiteindelijk stonden we met elf man aan de start in Atlanta.
 Die Olympische Spelen werd ik vanuit het niets twee keer 
vierde. Ik was jong, enorm talentvol en natuurlijk was het een 
mooi resultaat, maar toch niet voldoende voor het podium. 
Toen ben ik daar in Atlanta goed om me heen gaan kijken, 
aan de hand genomen door mannen met ervaring, voorgesteld 
aan coaches uit andere sporten. Ik keek mee bij onze gouden 
volleybalmannen, de roeiers, de hockeyers, het American 
Dream Team. Ik ging naar de atletiekwedstrijden, zat met 
mijn neus op de finishlijn. Als mannetje van achttien die vers 
van school kwam kreeg ik nogal wat indrukken te verwerken. 
Maar al die tijd was ik eigenlijk maar bezig met één vraag: hoe 
wordt Olympisch goud gewonnen, hoe organiseer je dat?
 Met een biertje in mijn hand in de achtertuin zag ik 
teamgenoten die wel een medaille hadden gewonnen, de 
koningin een handje geven op televisie. Ik was blij en trots, 
maar dacht ook: dit was een kans die ik niet heb gezien en niet 
heb gegrepen. Nu ga ik proberen om nog zo’n kans te creëren 
en te zorgen dat ik deze wel kan grijpen. En dat kan ik alleen 
maar doen als ik een individuele sport als zwemmen nóg meer 
als teamsport ga organiseren. Ik moet het slimmer invullen, 
nog beter samenwerken.
 De benchmark in het slim organiseren van sportsucces was 
destijds Australië. Daar ontdekte ik het Australian Institute 
of Sports, waar de beste wetenschappers, de beste sporters 
en de beste coaches van verschillende disciplines bij elkaar 
werden gebracht. Door die kruisbestuiving van kennis op heel 
verschillende vlakken hadden zij vaak een doorslaggevende 
voorsprong op de concurrentie.
 Toen ben ik een team gaan verzamelen met specialisten 
waarvan ik dacht dat ze konden helpen de juiste voorwaarden 
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Teamwork makes the dream work
 – Pieter van den Hoogenband

Een belachelijke droom als Olympisch goud kun je alleen 
realiseren door samen te werken. Hoewel zwemmen aan de 
oppervlakte misschien een individuele sport lijkt, is het team 
om me heen altijd cruciaal geweest om succesvol te kunnen 
zijn. En wat voor zwemmen geldt, geldt in feite voor elke sport 
en ook voor de maatschappij als geheel: hoe meer ‘wij’, hoe 
succesvoller je bent.
 Toen ik Jacco Verhaeren in 1993 tegenkwam sprak hij 
tegen mij hardop uit dat hij de beste zwemtrainer ter wereld 
wilde worden. Hij had dus net zo’n belachelijke droom als 
ik. Ik was vijftien, hij vierentwintig – precies de man die ik 
nodig had. Wij zijn toen gewoon met een groep zwemmers 
begonnen gruwelijk hard te trainen. Wekker om half vijf en 
van vijf tot zeven het water in. Daarna flink boterhammen 
stapelen en naar school. Op school vaak tijdens de Engelse 
literatuurles even een powernapje, dan krachttraining en weer 
van vijf tot zeven uur zwemmen. Dat hou je alleen nooit vol. 
Het thuisfront, de jongens om je heen, je coach, ze moeten 
allemaal hetzelfde doel hebben en jouw droom begrijpen.
 Drie jaar lang hebben we ons helemaal kapot getraind om 
aansluiting te krijgen met de top. Uitsluitend door samen te 
werken met lokale ondernemers en de lokale politiek waren 
we in staat de juiste omstandigheden te creëren. We konden 
het badwater goedkoop regelen, en plaatselijke onderne-
mers werden sponsor met wat centjes en faciliteiten, zodat 
wij samen op konden trekken. Wij deelden onze droom om 
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bleek dat zij het altijd op dezelfde manier had gedaan. In 2008 
ontdekte ik dus pas dat Ellen zestien jaar eerder al eenzelfde 
soort team had als ik rond Sydney. Zonde dat we dat niet van 
elkaar wisten. Een ander voorbeeld: Ellen liep 1.55 op de 800 
meter, wat overeenkomt met de tijden bij 200 meter zwemmen 
voor dames en met 1500 meter schaatsen voor dames. Daarin 
kun je zoveel van elkaar leren. De samenwerking tussen 
verschillende sporten was altijd op toeval gebaseerd en niet 
structureel. Onder Maurits Hendriks is er overigens op dat 
vlak ongelofelijk veel winst behaald. Samenwerking binnen de 
sportwereld is nu veel beter georganiseerd.
 Toch word ik soms ook nog in negatieve zin verrast. Samen 
werken aan succes heeft alles te maken met vertrouwen en 
nieuwsgierigheid. Ik zie af en toe nog steeds dat mensen 
bepaalde kennis niet willen delen, omdat ze denken daar hun 
voordeel mee te kunnen doen. Dat is allang niet meer zo. 
Kennis is van iedereen vandaag de dag. Als je al een beetje 
voorsprong hebt, is die na een paar maanden weer ingelopen. 
Dus in plaats van krampachtig proberen een ander klein te 
houden: zoek zelfs met je concurrenten de samenwerking op 
en ga vervolgens uit van je eigen kracht. Dat de beste moge 
winnen.
 De mooiste Olympische slogan ooit vind ik die van Londen: 
inspire a generation. Zo heeft Alexander Popov mij geïnspi-
reerd te gaan zwemmen. Heeft mijn concurrent en vriend Ian 
Thorpe mij gepusht het beste uit mezelf te halen. Ik denk aan 
het Nederlands Elftal dat in 1988 Europees kampioen werd. 
De gouden volleyballers van Atlanta. Natuurlijk aan Ellen van 
Langen in Barcelona. Zoveel voorbeelden, we staan allemaal 
op de schouders van reuzen. Wat ik als Chef de Mission aan 
‘mijn’ ploeg in Tokio wil meegeven: jullie kunnen een heel 
land in vervoering brengen, een generatie inspireren. Dat is 
het allermooiste wat er is.
 Maar het lukt alleen door sámen aan je droom te werken.

te creëren om optimaal te kunnen presteren. Iedere maand 
kwamen we bij elkaar. Een dokter uit de zeilsport, een fysiothe-
rapeut uit het basketbal, een manueel arts uit het hockey en 
wielrennen, een krachttrainer met een atletiek- en voetbalach-
tergrond, een voedingsdeskundige uit het schaatsen. Zo had 
ik experts met heel verschillende achtergronden, waardoor er 
een unieke mix aan expertises ontstond.
 Het motto van mijn onderneming werd: ‘Laat Pietje 
Puk zo hard mogelijk zwemmen.’ Ik zei tegen ze: “Luister 
jongens, ik ga proberen jullie taal te leren spreken, voor mij 
zijn jullie de allerbesten in jullie vakgebied en samen gaan 
we voor die gouden plak. Maar ik weet ook dat jullie op je 
eigen terrein willen groeien en beter willen worden. Ik ben 
dus jullie ideale proefkonijn om ook in jullie eigen vak voor 
goud te gaan.” Jacco is nu de hoogste baas bij het Australische 
zwemmen, mijn krachttrainer groeide uiteindelijk door naar 
het Nederlands Elftal, mijn voedingsdeskundige heeft een 
topfunctie in Amerika. Door onze samenwerking is iedereen 
gegroeid. En dat is hoe het hoort.
 Tijdens de Olympische Spelen in Sydney kwam alles samen 
– alle puzzelstukjes pasten. Ik won twee keer goud en twee keer 
brons. De droom was werkelijkheid geworden. Team work did 
make the dream work. Ik kon daar alleen maar winnen door 
blind op mijn team te vertrouwen. Want als topsporter heb je 
altijd pijn. Je wordt wel eens ziek, je traint van blessure naar 
blessure. En ja, soms zie je het ook gewoon even niet meer 
zitten. Juist op die momenten betaalt de investering in het 
juiste team zich uit. Natuurlijk sta je wel eens met de koppen 
tegen elkaar, maar in de moeilijke tijden slepen ze je er ook 
doorheen. Soms zelfs letterlijk.
 Uit frustratie ontstaan vaak mooie dingen. Toen ik in 2008 
stopte met zwemmen, kwam ik tijdens een tv-opname Ellen 
van Langen tegen. Na de uitzending raakten we aan de praat 
en ik vertelde haar hoe ik het had aangepakt al die jaren. Toen 
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VIGNET

Koeckebackers

Wat als iedereen in de wereld de kans zou krijgen om te stralen? Een 

eerlijke kans om de beste versie van zichzelf te laten zien. Ongeacht 

de beschikking over financiële middelen, vooropleiding, trackrecord, 

netwerk of de juiste (achter-)naam. Hoe zou de wereld er dan uit 

zien? Zou er dan nog steeds zoveel frustratie, jaloezie, machtswellust 

en conflict om ons heen te zien zijn? Zouden we ons dan nog steeds 

massaal achter leiders scharen die haat en tegenstelling zaaien uit 

angst om te kort te komen? 

 Zo maar een greep uit het spervuur aan vragen dat mij sinds zes 

jaar bezighoudt. De aanleiding was een indrukwekkende wereldreis. 

Samen met mijn vriendin reed ik in 2012 met de auto van Utrecht naar 

Singapore. Tent op het dak. Op zoek naar de ultieme vrijheid. Naast 

vrijheid ontdekte ik daar ook het gevoel van ultieme beklemming. 

 Het meest levendig herinner ik mij dat gevoel in Arga (India), in 

een straat pal voor de Taj Mahal. Een houten verkoopstalletje van 

hooguit zes vierkante meter. Rond een uur of 7 ging het luik open. Na 

een lange, warme, zweterige dag ging het luik om 23 uur weer dicht. 

Maar de eigenaar kwam er niet uit. Een strakke knoop in mijn maag 

werd aangetrokken, toen ik me realiseerde, dat dit niet alleen zijn 

winkeltje was, maar ook zijn voorraadmagazijn, woonkamer, keuken 

en slaapkamer. Niet ok! 

 De optie om vanuit mijn luie bank weg te zappen was er niet. Daar 

stond ik oog in oog met een van de weeffouten die onze wereld ‘rijk’ is. 

Die dag lukte het mij niet meer om het bijbehorende oncomfortabele 

gevoel te onderdrukken. Dit ging over inclusie. Wie mag er meedoen 

en wie niet? Iedereen wil ertoe doen, maar niet iedereen doet ertoe. 

Niet slechts voorbehouden aan India. Ook in Nederland. Onder mijn 

neus. Bij jou en mij om de hoek.

Pieter van den Hoogenband (1978) is voormalig 
Nederlands zwemmer en drievoudig Olympisch 
kampioen. Naast zijn Olympische successen is hij 
ook zestienmaal Europees kampioen en eenmaal 
wereldkampioen. Hij is sinds 2000 Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot drie 
keer toe verkozen tot Nederlands Sportman van 

het Jaar. Ook is hij nauw betrokken bij organisaties waaronder de 
Amsterdam City Swim en Spieren voor Spieren. In 2020 reist hij af 
naar Japan als Chef de Mission van de NOC*NSF.



9190

13

Samen naar de sterren
 – Vincent Icke

Kom mee naar mijn werkplek aan Universiteit Leiden. Daar, 
op de Sterrewacht, geeft een piepjonge hoogleraar van een 
andere Nederlandse universiteit een briljant colloquium 
over haar onderzoek aan zwarte gaten. Kijk even achterom 
in de volgepakte zaal. Zie hoe de ogen van de studenten, 
promovendi en oudere aanwezigen glinsteren, een afspiege-
ling van het licht in hun hoofden. Merk de diversiteit van 
het gezelschap op: aan kleur en kleding kun je raden, dat zij 
uit een stuk of dertig verschillende landen afkomstig zijn, 
en bijna de helft vrouwen. Zie ook hoe inclusief de groep is: 
geen eilandjes van gelijksoortigen, maar vrolijk gemengd. 
Een voor allen, allen voor een.
 Ga daarna als vlieg op de muur zitten bij het werkover-
leg, waar de hoogleraar astrofysica het lopende onderzoek 
doorneemt met de andere leden van de groep. Op het 
scherpst van de snede, zoals wij dat al doen sinds de tijd van 
Christiaan Huygens, maar zonder onderscheid naar rang of 
stand. Niet zozeer omdat wij zo nobel zijn, maar omdat het 
heelal voor iedereen toegankelijk is. Hoe fel de argumen-
ten soms ook botsen, ook hier is de samenwerking sterk en 
overal aanwezig. Dat is opmerkelijk, want de groep bestaat 
wel degelijk uit individuen, en bijna ieder daarvan zou ooit 
graag een geheel verzorgde reis naar Stockholm aangebo-
den krijgen om daar uit handen van de Koning van Zweden 
een royale boekenbon in ontvangst te nemen. Immers, elk 
briljant idee ontstaat in het hoofd van één persoon.

 Enkele maanden later was het idee ‘Koeckebackers’ geboren. Een 

betekenisvolle onderneming die betaalde werkplekken en talentont-

wikkelprogramma’s aanbiedt voor jongvolwassenen die niet zelfstan-

dig hun weg richting de arbeidsmarkt weten te vinden. Kansen creëren 

door het bakken van échte koeck. De idealist in mij was wakker 

geworden met een droom. Of beter gezegd: een wens. 

 De daaropvolgende maanden waren hel. Mijn hartenwens was 

onthuld. Ik wist wat ik wilde, maar het ontbrak mij aan ervaring, 

middelen, competenties en de juiste mindset om deze wens werkelijk-

heid te laten worden. Ik zocht naar financiering, maar mijn plan werd 

afgedaan als luchtfietserij. “Kun jij überhaupt koekjes bakken?” was de 

meest gehoorde opmerking in die maanden. 

 In een ultieme poging nog iets van mijn plan te maken, ging ik aan 

de slag als afbakker bij een supermarkt in Amsterdam. Na een paar 

maanden sprak de supermarktmanager mij aan: “Zo schiet het niet 

op. Moeten we Koeckebackers niet eens samen oppakken?” Ik schrok, 

want wilde deze platte dozenschuiver daadwerkelijk de wereld een 

beetje mooier maken? 

 Het bleek een ingewikkelde opgaaf om commerciële en sociale 

doelstellingen te combineren. Vijf jaar later kijk ik terug op de meest 

vruchtbare samenwerking die ik ooit heb gehad. Het leerde mij dát in 

een ander te kunnen zien, wat ik zelf niet kan en diegene daarvoor te 

waarderen. 

 Joep Langen, oprichter Koeckebackers
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 Honderden wetenschappers zijn betrokken bij ontwerp 
en instrumentatie, duizenden ingenieurs, en niet te vergeten 
honderden miljoenen burgers die elk ongeveer vijf euro 
meebetalen om dit achtste wereldwonder te realiseren. Deze 
telescoop vangt honderd miljoen maal meer licht op dan het 
menselijk oog. Het is dus alsof alle mensen die eraan meebeta-
len samen in dezelfde richting kijken. Dit ontzagwekkende 
stuk technische wetenschap zal omstreeks 2025 beginnen met 
het speuren naar de verst verwijderde stukjes van ons heelal.
 Deze sublieme samenwerking gaat ons een blik verschaffen 
op onze kosmische oorsprong. Omdat de informatie reist met 
de snelheid van het licht, en omdat niets sneller kan bewegen 
dan dat, komt uitkijken in de ruimte neer op terugkijken in de 
tijd. En ‘onze’ is ook echt ‘van ons’. Want de ontdekkingen zullen 
– voorzien van uitleg en toelichting voor algemeen publiek – 
terechtkomen bij alle aardbewoners die de moeite nemen om 
hun krant open te slaan of hun televisie aan te zetten.
 Samenwerking in de wetenschap is vergelijkbaar met 
alle andere menselijke activiteiten. Mooi dat wij straks 
zo’n gigantische telescoop hebben, maar als je een beetje 
doordenkt is een treinreis ongeveer even indrukwekkend. 
Probeer je eens voor te stellen hoeveel mensen betrokken 
zijn bij het ontwerpen, bouwen, en in dienst houden van 
een intercity. Maak een schatting van het aantal dwarslig-
gers van het spoorlijntje tussen Lammenschans en Utrecht, 
en vraag je vervolgens af, hoe die daar gekomen zijn, stuk 
voor stuk geplaatst met een precisie van enkele centimeters. 
Altijd zo geweest: wie in de tijd van Huygens van Leiden 
naar het noorden reisde op de Haarlemmertrekvaart was van 
veel meer mensen afhankelijk dan van de schipper. Wie niet 
wenst samen te werken blijft eenzaam op de kade staan, en 
hulpeloos alleen in het heelal.

 Druk je oor tegen de deur van gindse kamer, en hoor hoe 
de wetenschappelijk directeur en de collega’s bespreken hoe 
wij een junior-onderzoeker kunnen helpen, wiens voorstel 
niet door NWO werd gehonoreerd. Luister goed naar hun 
argumenten en overdenkingen, en je zult inzien, dat hier 
wordt gezocht naar een waardig evenwicht tussen concurren-
tie en samenwerking. Gaandeweg wordt het de luisteraar ook 
duidelijk waarom wetenschap in en van zichzelf zo interna-
tionaal is. Een van de voordelen van samenwerken is, dat 
allen ervan doordrongen worden, dat niemand de wijsheid 
in pacht heeft. 
 Herkomst of afkomst doen er niet toe, behalve dan in 
positieve zin, doordat het onderlinge begrip tussen culturen 
wordt versterkt. Verschillen worden wel opgemerkt, 
maar gezien als een waardevolle vorm van verscheiden-
heid. Datzelfde geldt uiteraard voor andere persoonlijke 
eigenschappen en voorkeuren, waaruit volgt dat diversi-
teit bij die samenwerking essentieel is. Bijvoorbeeld: zelfs 
afgezien van ideologische argumenten is het bizar om 
vrouwen de toegang te bemoeilijken, want een instituut dat 
tot doel heeft de onmetelijke kosmos te doorgronden kan het 
zich niet veroorloven om de helft van het onderzoekstalent 
ongebruikt te laten.
 Ga vervolgens mee naar de andere kant van de wereld. Klim 
naar de top van de Chajnantor in Chili. Het laatste stukje hoef je 
niet te doen, want de eigenlijke top is verdwenen. Een ruwweg 
cirkelvormig stuk van bijna tweehonderd meter doorsnede is 
platgemaakt voor de fundamenten van de grootste telescoop 
ter wereld: de European Extremely Large Telescope. Alleen al 
de spiegel van dit instrument krijgt een doorsnede van ruim 
39 meter. Het is een glasgeworden stuk samenwerking, want 
deze spiegel is een legpuzzel van 798 zeshoekige delen. Het is 
namelijk onmogelijk om zo’n enorm groot ding uit een enkel 
stuk glas of metaal te maken. 
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Voorbij wij/zij
 – Jitske Kramer

Om te begrijpen hoe organisaties en maatschappijen bewegen 
moeten we terug naar de belangrijkste bouwsteen van deze 
constructen: de mens. En dan niet alleen naar de psycholo-
gische, individuele mens. Maar vooral ook naar de mens als 
groepsdier. Naar de antropologie van samenwerken. 

Een grote en belangrijke vraag is: hoe kunnen we samen 
mensen zijn? Ook en juist met degenen die anders in het leven 
staan. Bovendien zit de wereld vol met mensen die we niet zo 
leuk vinden. Ook met hen moeten we manieren vinden om 
samen te leven, te werken, te zijn. Dat is niet altijd makkelijk. 
Regelmatig kijken we met scheve ogen naar dat wat vreemd 
is. Mensen werken nu eenmaal graag samen met mensen die 
een beetje op henzelf lijken. We willen een klik en zoeken naar 
iets vertrouwds. De meeste mensen hebben een grote neiging 
tot klonen. 
 Vreemden zijn leuk op een afstand, om naar toe te reizen, 
op televisie te bewonderen, om handel mee te drijven…. Maar 
om er écht mee samen te leven is best lastig. Zeker als ‘zij’ 
wezenlijk andere ideeën hebben over goed en fout en mooi 
en lelijk. En toch zullen we manieren moeten vinden, gezien 
de vele migratiestromen en grensoverstijgende problemen als 
klimaatverandering en de groeiende kloof tussen arm en rijk. 
Inclusief leiderschap is een van de grootste uitdagingen van 
deze tijd.

Vincent Icke (1946) is een Nederlands hoogleraar 
theoretische sterrenkunde aan de Universiteit 
Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan 
de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde 
theoretische natuurkunde en sterrenkunde aan 
de Universiteit van Utrecht. In 1972 promoveerde 
Icke aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is ook 

beeldend kunstenaar en redactielid van het Nederlands Tijdschrift 
voor Natuurkunde. In 2011 werd hij voor zijn werkzaamheden in 
de wetenschap benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.
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Diversiteit

Soms wordt diversiteit ontvangen met een glimlach en soms 
met veel gezucht, angst of woede. Diversiteit en inclusie zijn 
emotionele thema’s. Voor je het weet, beland je in een verhitte 
discussie met talrijke verwijten over en weer. Zij, die pleiten 
voor meer openheid, worden ‘deugmensen’ genoemd. Zij, 
die pleiten voor meer grenzen, krijgen al gauw het etiket 
‘racist’ opgeplakt. Het lijkt wel of er slechts twee verhalen 
zijn, waartussen we zouden moeten kiezen. Twee verhalen die 
vertrekken vanuit een andere gedachte.

Verhaal 1: samenleven met diversiteit kan niet
Mensen zoeken mensen op die op henzelf lijken. Dat is altijd 
zo geweest en zal altijd zo blijven. Zo zijn we gebakken. We 
beschermen ons eigen volk eerst, hebben duidelijke grenzen 
en bouwen muren om ons te beschermen. Diversiteit is lastig, 
geeft gedoe, moet je niet willen.

Verhaal 2: samenleven met diversiteit kan wel
Mensen zijn nu eenmaal allemaal anders. Dat is altijd zo 
geweest en zal altijd zo blijven. Zo zijn we gebakken. Mensen 
hebben altijd contact gezocht met anderen, voor de handel, de 
uitwisseling van kennis en overtuigingen. Diversiteit is leuk, 
geeft energie, moet je opzoeken.

Beide verhalen zijn waar en we moeten leren om met de 
spanning hiertussen om te gaan. In inclusieve samenwerkin-
gen gaat het erom zowel de behoefte tot begrenzen als het 
verlangen naar nieuw en anders te accommoderen.

Inclusief leiderschap

De rol van de leider is op veel plekken veranderd. Mensen 

Inclusie: meedoen, meepraten, meebeslissen

Inclusie betekent dat iedereen welkom is, maar niet dat we elk 
gedrag tolereren. Over deze grens zullen we het samen moeten 
hebben. En daarmee gaat inclusie over macht. Wie mag waar 
welke grens trekken? Wie bepaalt wat normaal is en wie krijgt 
wat in termen van geld, banen, promoties, eten en andere 
privileges?
 Anders gezegd: inclusie gaat over meedoen, meepraten en 
meebeslissen. Mensen die niet mee mogen doen met bijvoor-
beeld werk, politiek en scholing, staan buitenspel, worden 
buitengesloten en kijken toe. Mensen die wel mee mogen 
doen, maar niet mogen meepraten over de spelregels, bijvoor-
beeld over de verdeling van budget, de manieren van doen 
en de gestelde doelen, voelen zich niet gehoord, raken vaak 
gedemotiveerd, gaan weer weg of blijven mopperend zitten. 
 En wanneer mensen wel mee mogen doen en mee mogen 
praten, maar hun stem structureel niet wordt meegenomen in 
de besluitvorming, laat de mate van inclusie te wensen over 
en geeft dit veel emoties. Inclusie vraagt begrenzing, want niet 
iedereen kan voortdurend met alles meepraten. En inclusie 
vraagt openstellen, want niet iedereen heeft dezelfde mening 
en behoeften. Inclusieve leiders moeten met en in deze 
spanning werken.

Uitsluiting ontstaat door te veel inclusie
Te veel inclusie en verbinding met ‘ons soort mensen’ leidt tot 
uitsluiting van anderen. In dit licht zijn hokjes denken, muren 
bouwen en discriminatie geen fenomenen die ontstaan door 
uitsluiting. Ze ontstaan juist door te veel insluiting, door te veel 
liefde voor mensen die op ons lijken. Mensen doen de deur van 
hun huis dicht om hun geliefden te beschermen, niet omdat ze 
vreemden haten.
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Vier praktische tips voor inclusief leiderschap

Om het grootse een beetje behapbaar te maken sluit ik af met 
vier praktische tips om tot meer inclusie te komen:

•  Vraag met regelmaat: “Wie heeft er nog een ander idee?” 
En om te voorkomen dat mensen alleen komen te staan 
en het mikpunt worden van gelach en gezucht, vraag je 
meteen: “En wie herkent dat?” Ontdek de grote hoeveel-
heid inzichten, gedachten en ideeën die anders onuitge-
sproken en dus onbenut waren gebleven. En bovendien 
mogelijk tot onvrede hadden geleid, omdat mensen zich 
niet gehoord voelden.

•  Maak tijd voor oprechte gesprekken. Ik noem dat 
kampvuurgesprekken, met werkelijke aandacht voor 
elkaar, verhalen, emoties en de bereidheid van mening te 
veranderen.

•  Geniet van het onbekende. Leer omgaan met de spanning 
van het niet-weten. Onderzoek tegenstellingen en schuw 
daarbij zowel de dialoog als het debat niet. Harmonieus 
samenwerken met verschil betekent heel goed worden in 
omgaan met conflicten.

•  Zorg dat in de visie en missie van jouw groep doorklinkt 
dat de mens altijd vóór de winst of procedures gaat en dat 
we de aarde met elkaar net een beetje mooier achterlaten 
dan hoe we haar aantroffen. Ik noem dat jezelf en elkaar 
activeren om woest aantrekkelijk te willen zijn voor alles 
en iedereen.

praten terug, zijn hoger opgeleid, hebben toegang tot allerlei 
informatiebronnen. Leiders kunnen niet meer vanuit hun 
directiekamers overzicht hebben over alles en het voortdu-
rend beter weten. Daarvoor zijn de vraagstukken te complex 
en is de wereld te veranderlijk. Cultuurvorming gaat niet 
(meer) over het namaken van uniformiteit, maar over het goed 
organiseren van diversiteit. Een belangrijke taak van leiders is 
het organiseren en faciliteren van zinvolle ontmoetingen in de 
grenszones van diversiteit.
 Dat vraagt leiderschap waarbij de leider niet alles hoeft te 
weten. Dat vraagt leiderschap met leiders die durven sturen 
op overeenkomsten en op verschillen, die in de spanning van 
conflicten stappen en niet aan de rand blijven toekijken, hoe 
mensen zich door de ellende heen worstelen. Leiders die geen 
oplossingen hoeven te bieden, maar wel morele moed tonen 
door gesprekken aan te gaan en iedereen te horen. 
 Het zijn leiders die meebewegen en uitdagen, die een 
visie hebben op de toekomst, positie durven kiezen en niet 
terugschrikken voor morele beslissingen. Leiders die ruzies 
helpen oplossen, ethische gesprekken kunnen voeren en 
rijkdom eerlijk verdelen, leiders die ons vasthouden maar niet 
klemzetten. Inclusief leiderschap vraagt een mix van krachtig 
en verbindend leiderschap. Jezelf laten zien én jezelf wegcijfe-
ren. Het is moedig leiderschap.

Dat is hard werken

Inclusie is niet voor watjes. Het is hard werken om ervoor te 
zorgen dat iedereen mee kan doen, dat wie mee wil praten ook 
mee kan praten en dat besluitvorming transparant, eerlijk en 
helder is.
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Dit soort mensen hoort hier niet
 – Lilian Marijnissen

“Dit soort mensen hoort hier niet,” zei een werkgever de eerste 
keer, dat ik namens de werknemers in de zorg ging onderhan-
delen over een nieuwe cao. We waren uitgenodigd op een chic 
kasteel met een slotgracht. Ik had twee mensen meegenomen 
die werkten in de zorg. Hans, die een leven lang mensen had 
verzorgd en veel had zien veranderen. En Laetitia, een stoere 
vrouw met een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. 
 Onder de kroonluchters stond een grote tafel, met aan de 
ene kant stoelen voor de zorgdirecteuren en aan de andere 
kant stoelen voor de vakbondsmensen. Voor Hans en Laetitia 
wilde men echter geen stoelen aanschuiven, want ‘dit soort 
mensen’ hoorde hier niet. We mochten wel óver mensen, maar 
niet mét deze mensen praten. Voor hun ideeën en ervaringen 
was hier geen plaats.
 ‘Echte persoonlijke vrijheid kan niet bestaan zonder 
economische zekerheid en onafhankelijkheid.’ Het gebeurt 
zeker niet elke dag dat ik met instemming een Amerikaanse 
president citeer, maar deze woorden van Franklin D. Roosevelt 
zijn mij uit het hart gegrepen. Het woord ‘vrijheid’ hoor je 
vaak noemen in de Tweede Kamer, sommige partijen voeren 
zelfs de ‘vrijheid’ in hun naam. 
 Maar als je beter luistert, blijkt dat politici met dit woord 
iets heel anders bedoelen. Als wordt gesproken over ‘mondige 
burgers’ die zo graag willen ‘kiezen’. Of over de wens van 
mensen die meer ‘flexibilisering’ zouden willen in hun werk, 
of meer ‘eigen verantwoordelijkheid’, als ze ziek worden. Het 

Drs. Jitske Kramer (1973) is corporate antropo-
loog en oprichter van HumanDimensions. 
Met Kramer als drijvende kracht onderneemt 
HumanDimensions activiteiten om organisaties te 
activeren aantrekkelijk te zijn voor medewerkers, 
klanten en de wereld. Daarnaast is zij auteur van 

vele succesvolle boeken, waaronder het managementboek van het 
jaar 2016: De Corporate Tribe. Kramer is in 2013 door vakgenoten 
uitgeroepen tot trainer van het jaar.
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 Halverwege de jaren 80 waaide vanuit de Verenigde Staten 
ook een nieuwe ideologie over naar Europa. Deze ideologie 
was gebaseerd op de gedachte dat het organiseren van solidari-
teit tussen mensen niet meer van deze tijd was en de publieke 
zaak in betere handen zou zijn van de ‘vrije markt’. Vanaf 1994, 
het jaar waarin de SP voor het eerst in de Kamer kwam, ging 
dit neoliberalisme ook in ons land het beleid bepalen in de 
kabinetten Kok. 
 Meer vrijheid voor de een, werd al snel een bedreiging voor 
de ander. Mensen zagen steeds meer zekerheden verdwij-
nen, maar als ze daar kritiek op hadden werden ze weggezet 
als ‘ouderwets’. Niet kunnen meekomen was toch vooral een 
‘eigen verantwoordelijkheid’. Kritiek op het marktdenken was 
nauwelijks mogelijk, de politiek zag marktwerking als het 
enige medicijn.
 Ik heb het in die jaren ook zélf zien gebeuren, toen ik 
actief was bij de SP en de FNV, hoe de mensen steeds verder 
uit elkaar zijn gegroeid. De wereld enerzijds van de bestuur-
ders, de managers en de consultants, die het werk of de zorg 
of de sociale zekerheid organiseren op een manier die voor 
hen misschien logisch lijkt, maar die andere mensen vooral 
frustreert en boos maakt. Want die ‘vrije markt’ met meer 
‘keuzevrijheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft het leven 
voor veel mensen alleen maar moeilijker gemaakt en meer 
onzekerheid gegeven voor de toekomst. Die tweedeling heeft 
er ook toe geleid dat mensen het vertrouwen in de politiek 
hebben verloren, omdat ze niet meer het idee hebben dat 
de politiek er ook voor hén is en er aandacht is voor hún 
problemen. 

‘Dit soort mensen’

Mensen moeten meer samenwerken; dat is beter voor de 
mensen zelf en dat is beter voor ons land. Dit is het doel van 

zijn argumenten die je in de Tweede Kamer vaak hoort, maar 
waar ik buiten de Kamer mensen nooit over hoor.
 In de thuiszorg heb ik gezien hoe onder invloed van 
managers de zorg werd uitbesteed aan bedrijven en het werk 
werd ‘geflexibiliseerd’. Op die manier zouden de zorgmedewer-
kers meer ‘vrijheid’ krijgen en zou de zorg beter en goedkoper 
worden. In werkelijkheid ging het echter heel anders. De lonen 
gingen fors omlaag en tienduizenden medewerkers werden 
ontslagen. De mensen die het werk nu moeten doen dreigen 
af te haken vanwege de grote werkdruk en de verstikkende 
bureaucratie.
 Mensen die zorg nodig hebben kunnen niet meer thuis 
blijven wonen, omdat hier geen hulp meer is. Ook kunnen 
ze niet naar een verzorgingshuis, omdat de plekken daar zijn 
wegbezuinigd. Resultaat is dat we nu niet minder, maar juist 
méér geld kwijt zijn en dat we niet meer, maar minder zorg 
kunnen leveren.

Vrijheid als bedreiging 

Ik ben geboren in 1985. Na de Tweede Wereldoorlog hebben 
we ons land opgebouwd en konden de Nederlanders rekenen 
op meer sociale zekerheid. Jonge mensen kregen meestal meer 
kansen dan hun ouders om bijvoorbeeld te studeren of een 
huis te kopen. Mensen konden ook rekenen op betere voorzie-
ningen op het moment dat ze hun baan verloren, ziek werden 
of te oud werden. 
 Mijn generatie heeft echter alleen maar gezien dat de sociale 
zekerheid minder werd. Jongeren moeten zich in de schulden 
steken om te studeren, maar kunnen nauwelijks een hypotheek 
krijgen. Voor nieuwe generaties is een ‘flexbaan’ de norm 
geworden, of ze moeten gedwongen werken als zzp’er. Steeds 
meer mensen kunnen het eigen risico niet meer betalen en 
geloven niet dat ze in de toekomst een goed pensioen krijgen.
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veel wordt gesproken, maar die zélf te weinig worden gehoord. 
Dat was voor mij destijds als onderhandelaar bij de FNV ook 
reden om Hans en Laetitia mee te nemen. Het verbaasde me 
toen hoe aan dit soort tafels over ‘dit soort mensen’ werd 
gesproken. Dat is nu gelukkig veranderd; tegenwoordig wordt 
in de zorg niet langer meer onderhandeld zonder dat daarbij 
ook werknemers aan tafel zitten. 

Lilian Marijnissen (1985) is fractievoorzitter en 
partijleider van de SP. Aan de Radboud Universi-
teit studeerde zij politicologie, waarna ze in 
Amsterdam ook haar master in de politicologie 
afrondde. Op zestienjarige leeftijd werd Marijnis-
sen voor het eerst gekozen als raadslid in Oss en 

sinds 2017 maakt ze deel uit van de Tweede Kamer.

‘Meer Wij’, dat onderzoek liet doen naar de behoefte van 
mensen aan meer samenwerking en het ontbreken daarvan in 
onze huidige samenleving. De uitkomsten kunnen ons somber 
stemmen, omdat veel deelnemers zich zorgen maken over het 
individualisme en het streven naar winst op de korte termijn.
 Maar dit onderzoek geeft juist veel hoop en vertrouwen, 
omdat het laat zien dat de meeste mensen zo’n samenle-
ving helemaal niet willen. De deelnemers zeggen juist dat 
ze behoefte hebben aan meer solidariteit en meer sociale 
zekerheid. Mensen geven ook aan dat ze veel productiever 
zouden zijn als werknemers zouden worden gestimuleerd om 
meer en beter met elkaar samen te werken.
 Interessant is voor mij natuurlijk ook de uitspraak van 
een grote meerderheid van de ondervraagden die zegt dat 
de samenwerking in de politiek minder is geworden, terwijl 
mensen juist behoefte hebben aan politici die gezamenlijk 
problemen oplossen. Daarbij wordt vaak gekeken naar partijen 
met uitgesproken opvattingen, zoals de SP, die onvoldoende 
bereid zouden zijn om compromissen te sluiten. Wie de 
stemmingen volgt in de Tweede Kamer, die ziet hoe vaak de 
SP-steun geeft aan goede voorstellen van andere partijen en 
ook van de regering.
 Maar wij kunnen geen voorstellen steunen waarvan we 
zien dat ze slecht uitpakken voor mensen en de tweedeling in 
de samenleving vergroten. De SP heeft dan de taak om forse 
kritiek te leveren, maar we zijn ook een partij die altijd met 
alternatieven komt.
 Polarisatie zit in de taal en de toon van het debat, maar 
polarisatie zit ook in het beleid en in het marktdenken dat 
daaraan ten grondslag ligt. Het zit in de tweedeling die mensen 
ervaren en de frustratie die zij hebben, omdat ze zich niet 
herkennen in de verhalen die over hen worden verteld.
 ‘Meer Wij’ betekent voor mij vooral meer aandacht voor de 
problemen en de belangen van mensen over wie in de politiek 
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voor een fles doucheproduct maken met een oproep aan hun ouders 

korter te douchen. De fles komt thuis in de douche te staan en vormt 

een unieke persoonlijke oproep op ‘plaats delict’. 

 Inmiddels heeft het WaterSpaarders programma meer dan tien 

partners, hebben meer dan 125.000 kinderen uit meer dan 2500 

klassen meegedaan en hebben we meer dan 400.000 mensen onder 

de douche bereikt. Dit succes was alleen maar mogelijk door out of the 

box te denken en niet te blijven hangen in traditionele samenwerkings-

verbanden. Voor mij zijn creatieve out of the box samenwerkingsver-

banden een leidraad om aan die grotere agenda – van de Sustainable 

Development Goals en het klimaatakkoord – bij te dragen. 

 Transformatie en systeemveranderingen zijn absoluut nodig op alle 

niveaus. Maar laten we daarbij het dagelijkse niet vergeten. Iedereen 

kan elke dag – kleine of grotere – slimmere, betere, positievere keuzes 

maken. Door samen te werken hierin, en anderen zoals consumen-

ten of kinderen hierin te faciliteren, kunnen we opgeteld een enorme 

positieve impact hebben.

Anniek Mauser, Sustainability Director Unilever Benelux

VIGNET

Verrassende partnerships

Iedereen kent natuurlijk het Afrikaanse spreekwoord: ‘Alleen ga 

je sneller, maar samen kom je verder’. En het is ook echt zo. In de 

enorme opgave waar we voor staan om deze aarde een beetje leuk 

en gezellig leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen, 

heeft iedereen in de samenleving een verantwoordelijkheid te nemen 

en gaat het vooral over krachten bundelen. 

 Een mooi voorbeeld hiervan vind ik het WaterSpaarders 

programma, dat we in 2013 samen met verrassende partners hebben 

ontwikkeld. Vanuit het inzicht dat de milieu-impact van Unilever door 

de hele keten heen voor meer dan twee derde wordt veroorzaakt door 

het gebruik van producten door consumenten – denk daarbij vooral 

aan de energie die nodig is om water op te warmen om te wassen en 

te douchen – en de ambitie deze milieu-impact te halveren, staan wij 

voor een enorme uitdaging. 

 We hebben in 2012 een Raad van Kinderen, gefaciliteerd door de 

Missing Chapter Foundation (MCF) van prinses Laurentien, gevraagd 

hierover mee te denken. MCF helpt de samenleving te verduurzamen 

door de denkkracht van kinderen in te zetten. De kinderen kwamen 

met mooie ideeën voor innovaties op productniveau en vooral ook 

om gedrag van mensen thuis te helpen veranderen. Dat was de 

aanleiding om de krachten te bundelen met MCF, het Wereld Natuur 

Fonds, leerkrachten en kinderen om een lesprogramma te ontwikke-

len voor basisscholen. 

 Kinderen bepaalden dat korter douchen het haakje moest zijn als 

metafoor voor, en startpunt om verder te praten over, energiebespa-

ring. Want iedereen doet het, begrijpt het, je kunt het meten, je kunt 

ermee rekenen en je kunt er creatief mee aan de slag gaan. Onderdeel 

van het lesprogramma is bijvoorbeeld dat kinderen een uniek etiket 
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pas wat er eigenlijk gebeurde: we werden gedreven door de 
gezamenlijke wil ons verhaal te veranderen. En we vonden een 
narratief waarin we alle zes geloofden. Dat ging als volgt.

Er was eens een bandje met een top 10-hit, die een eendags-
vlieg leek te worden. Maar ze knokten zich terug en bereikten 
dingen die de rest van de wereld nooit voor mogelijk had 
gehouden.

Geen samenwerking zonder geloof in een leidend verhaal. Dat 
geldt niet alleen voor een groepje muzikanten maar voor de 
hele mensheid. Homo sapiens is niet het grootste of sterkste 
dier op aarde. Toch zijn wij uiteindelijk alleenheerser geworden 
op de planeet. Hoe? Vooral door ons vermogen tot samenwer-
ken. Maar samenwerken blijkt in de praktijk lastig als de groep 
te groot is. Een sociale kring van 150 mensen kunnen we aan, 
daarna wordt het ingewikkeld. Dat we desondanks in staat 
zijn samen te werken in veel grotere groepen (met miljoenen 
tegelijk als het moet), komt door ons vermogen tot abstractie. 
Daarvoor moeten we even terug in de tijd. 
 Ergens tussen de 70.000 en 30.000 jaar geleden begon de 
soort Homo sapiens bijzondere dingen te doen. Deze periode 
staat bekend als de cognitieve revolutie. We ontwikkelden 
onder andere ons taalvermogen, wat wel eens de doorslag-
gevende factor geweest kan zijn in ons evolutionaire succes. 
Maar communicatie op zich is niet wat ons uniek maakt. 
Dieren communiceren ook.
 Het grote verschil is dat wij het vermogen hebben ontwikkeld 
te praten en na te denken over zaken die je niet kunt vastpak-
ken of aanraken. Zaken die niet bestaan in de fysieke wereld. 
Dat stelt ons in staat tot het verzinnen van mythes, dogma’s, 
wetten, regels en codes die we collectief geloven, naleven en 
doorgeven. Het kapitalisme is zo’n mythe, het communisme 
ook. Het hindoeïsme, de Islam en het Christendom. Allemaal 
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Samen werken: een goed verhaal is cruciaal
 – Joost Marsman

Ik was eenentwintig en de wereld lag aan mijn voeten. We 
stonden met onze eerste single dik in de top 10 van de hitlijs-
ten. Een droom die uitkwam, veel sneller dan verwacht. We 
waren tenslotte nog maar net begonnen met dit bandje. Mijn 
academische opleiding moest eraan geloven. We kochten een 
busje, speelden in elke uithoek van het land die ons maar wilde 
hebben. En met een top 10-hit in je achterzak zijn dat er nogal 
wat. We mochten een album opnemen en daarna nog een. 
Alles voor de band, bijna elke dag samen. Twee, drie jaar lang 
leefden we de droom.
 Maar na die eerste klapper bleven verse hits uit. En daarmee 
nam langzaam het aantal optredens af. Het busje stond steeds 
langere periodes stil aan de gracht te wachten op een nieuw 
avontuur. We vielen van onze roze wolk en leerden de donkere 
kanten van de muziekindustrie kennen. Je bent zo goed als 
je laatste hit. De platenmaatschappij had het wel gehad met 
dat zootje eigenwijze studenten uit Groningen. De machine 
viel stil. De band bestond nog wel, maar hing aan een zijden 
draadje. Sommige bandleden pakten hun studie weer op. De 
droom leek als los zand door onze vingers te glippen. 
 En toen gebeurde er iets bijzonders. Hoe minder we speelden, 
hoe verder we terugzakten in de anonimiteit, hoe vaker we 
het woord ‘eendagsvlieg’ rond hoorden zoemen, hoe harder 
we weer begonnen te werken. Hoe dichter we naar elkaar toe 
groeiden. De band tussen de bandleden bleek sterker dan we 
zelf dachten. Het was wij tegen de rest. Terugkijkend besef ik 
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zingeving en een doel bieden, het moet ons een reden geven 
te geloven dat de noodzakelijke veranderingen mogelijk zijn – 
ondanks krachtige tegenstand. Het moet de claim adresseren 
dat de mens van nature individualistisch, inhalig en competi-
tief is. En het moet de weg wijzen naar een levensvatbare 
toekomst. 
 Er is nog één andere cruciale voorwaarde voor succes: het 
verhaal moet authentiek zijn. Wij mensen leven naar onze 
gedeelde verhalen en hebben een diep verlangen naar zingeving 
en ‘purpose’. Als we geen authentiek leidend verhaal hebben 
wordt dat gat gevuld door een niet-authentiek verhaal, een 
leugen. En dat is ons probleem. Een economie, een maatschap-
pij gebaseerd op een leugen kan niet blijven functioneren. Dat 
gaat een keer mis. We beginnen er gaten in te schieten. We 
vallen van ons geloof. En dat geeft ruimte aan andere leidende 
narratieven. Aan ons om te bepalen welk verhaal dat wordt. 
 Het authentieke leidende verhaal is de vonk die ons aanzet 
tot actie en die richting geeft aan ons handelen. Dat is de kern 
van wat we momenteel met MaatschapWij (www.maatschap-
wij.nu) aan het doen zijn: we proberen het narratief te verande-
ren. Mensen in het hart te raken met verhalen over positieve 
verandering en samenwerking, mensen aan het denken te 
zetten en te inspireren zelf in actie te komen. Zoals wij het 
noemen: van hart, naar hoofd, naar handen. Want als je samen 
het verhaal verandert, verander je de toekomst.

Ik was eenendertig en de wereld lag aan mijn voeten.

Na ontelbare geflopte singles hadden we weer een dikke top 
10-hit. We stonden op het Museumplein in Amsterdam, de 
lucht was strakblauw en uit tienduizenden kelen hoorde ik de 
woorden terug die ik een paar maanden ervoor had geschre-
ven: ‘Stap uit de schaduw en loop in de zon.’ Alles waarvoor 
we al die jaren hadden geknokt had ons hier naartoe geleid. 

verhalen. Maar ook de Besloten Vennootschap; die kun je niet 
aanraken, maar hij bestaat wel. Een rechtspersoon, noemen we 
het zelfs. De Verenigde Naties. Democraten en Republikeinen. 
Landen. Merken.

(En liedjes.)

Zoals Yuval Noah Harari schrijft in het magistrale Sapiens, a 
brief history of humankind: sinds de cognitieve revolutie leeft 
de Homo sapiens in een dubbele realiteit. De stoffelijke wereld 
en de imaginaire wereld. In tegenstelling tot een leugen is een 
imaginaire realiteit iets waarin iedereen gelooft, en zolang 
dit collectieve geloof bestaat oefent de fictie macht uit in de 
stoffelijke wereld.
 Het gaat nog verder dan dat: de imaginaire wereld regeert 
vandaag de dag de stoffelijke wereld. Want als we voor de 
keuze staan om een boom om te hakken of te laten staan, gaan 
we niet uit van de ‘wens’ van de boom of de natuur, maar van 
een afspraak op papier: de boom moet wijken voor de bouw 
van een bedrijf. Bijvoorbeeld een schoenenfabriek. Van Nike. 
En Nike bestaat niet in de stoffelijke wereld. Nike is een mythe. 
 Als je nadenkt over die ongelofelijke, transformatieve kracht 
en invloed van mythes op de stoffelijke wereld, dan besef je 
ook dat we ons lot voor een heel groot deel in eigen hand 
hebben. Het betekent namelijk dat we als mensheid een nieuw 
verhaal kunnen schrijven. En dat is nodig, want het huidige 
is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Professor, spreker en 
schrijver David C. Korten noemt dit failliete narratief in zijn 
boek Change the story, change the future het verhaal van het 
Heilige Geld en de Markten (‘the sacred money and markets 
story’).
 Volgens Korten moet het verhaal dat we gaan schrijven, 
waarvan sommigen onder ons de eerste contouren al zien 
opdoemen, vier dingen bewerkstelligen: het moet ons 
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Een kunstparadijs
 – Funda Müjde

Nederland is een paradijs. Maar schijn bedriegt. Als je de weg 
niet weet, is Nederland een schijnparadijs.
 Na een verkeersongeluk kwam ik in een rolstoel terecht. Ik 
herleefde mijn jeugd in Nederland. Toen en nu was alles goed 
georganiseerd. Met alle regelingen voor gehandicapten zou ik 
met wat doorzettingsvermogen en goede moed een ‘nieuw’ 
leven kunnen opbouwen.
 De meeste van mijn werkzaamheden, zoals columns 
schrijven, pakte ik al snel weer op, maar als film- en TV-actrice 
kreeg ik zo goed als geen rollen meer. Of het daarmee te 
maken had weet ik niet, 6 jaar na mijn ongeluk kwam ik alsnog 
in de mij voorspelde dip. Als in een droom besloot ik met de 
handbike van Amsterdam naar Istanbul te fietsen.
 Door die immense sportprestatie werd ik behandeld als een 
held. Ik vertelde in elk interview dat ik geen meter kon fietsen 
zonder hulp! Ik moest immers door anderen mijn fiets op en 
af geholpen worden. Dat waren pas helden, mijn helden. Zij 
stonden 24/7 paraat om mij te helpen. Ook om te assisteren 
naar het toilet. Wanneer we elkaar kwijtraakten kreeg ik hulp 
van wildvreemden. ‘My Angels of the Day’. Zo noemde ik hen. 
Wat was beter? Door vreemden op de pot geholpen worden of 
plassen in je broek? De keuze was snel gemaakt. Mijn invalidi-
teit dwong mij hulp te accepteren en hulp te vragen, en door 
samenwerking haalde ik na drie maanden de finish. Fietsen 
door acht landen, door bergen en dalen verrijkte mijn leven en 
zo werd de wereld weer een paradijs.

Naar de top van de Olympus. Naar de derde en laatste akte 
van onze zelfgeschreven mythe: overwinning, catharsis. De 
eendagsvlieg was verpletterd. Door allemaal te blijven geloven 
in dat ene verhaal vonden we de kracht om samen te werken 
aan het waarmaken ervan.
 De top van de Olympus was trouwens helemaal niet wat ik 
ervan verwacht had. Maar dat is weer een ander verhaal.

Joost Marsman (1974) is een Nederlandse 
zanger, tekstschrijver, saxofoonspeler, gitarist en 
pianist. Marsman was zanger van de Groningse 
band I.O.S., eerder bekend onder de naam Is 
Ook Schitterend. Nu werkt hij in de eindredac-
tie van MaatschapWij en helpt Marsman met 
zijn onderneming Soul Kitchen betekenisvolle 

organisaties groeien.
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Nederland bestaat nu niet meer. Of het is er nooit geweest 
zoals wij dat destijds hebben ervaren.
 De organisatie van Nederland – van scholen tot universiteit, 
van belastingen tot politie, van gezondheidszorg tot parlemen-
taire democratie – lijkt nog steeds een van de beste in de 
wereld, maar als je inzoomt is het een schijnparadijs. Zoals de 
anjers en de Hollandse tomaten. Het ziet er mooi en eetbaar 
uit en daar is alles mee gezegd. Nederland functioneert. Maar 
oh wee waar het niet werkt. Je wordt van het kastje naar de 
muur gestuurd, niemand draagt verantwoordelijkheid en het 
allerergste: vaak weet men niet van de ander wat ie doet.
 De jeugdzorg, het onderwijs, de politie, alle reorganisa-
ties ten spijt, verkeren in grote problemen en die problemen 
nemen alleen maar toe in plaats van af. Wij leven in een land 
dat ‘recht op onderwijs’ heeft voor elk kind en toch gaan er 
tegenwoordig duizenden leerplichtige kinderen niet naar 
school. En dat aantal stijgt elk jaar. We hebben fondsen, 
zoals het Liliane Fonds voor kinderen in nood. Hoe zo? Er 
is nauwelijks onderling verband, nauwelijks samenwerking, 
iedereen concentreert zich op zijn eigen toko en verwijst 
vervolgens door met vaak ook nog slechte en subjectieve 
overdracht.
 Een van de vele praktijkvoorbeelden: op het consultatiebu-
reau ontdekt men dat een hyperactief jongetje van vier jaar 
wel eens slechtziend zou kunnen zijn. Hij wordt verwezen 
naar het Koninklijke Slechtzienden en Blindeninstituut. Hij 
blijkt inderdaad slechtziend en heeft dit al die jaren met zijn 
hoge intelligentie en zijn welbespraaktheid gecompenseerd. 
Het advies: een keer per week, ter plekke observeren door 
een deskundige vanuit het instituut en een verwijzing voor 
kinderfysiotherapie. 
 Zijn juf krijgt handvatten hoe om te gaan met zijn hyperac-
tiviteit. Terwijl de moeder alles doet wat haar wordt opgedra-
gen, wekenlang haar kind overal naartoe brengt en dit alles 

 Toen wij oorspronkelijk vier jaar na hem vanuit Turkije onze 
vader naar Nederland volgden, voelde Nederland niet alleen 
als een paradijs, maar was het dat ook praktisch voor ons. 
Alles was goed georganiseerd. Je eigen huisdokter, de familie-
tandarts, het ziekenfonds, recht op onderwijs tot en met de 
universiteit en dat voor iedereen! Schoongeveegde straten, 
netjes geharkte plantsoenen, vrijlopende eenden, aangelegde 
bloemenperken. Alles zó geordend en zó netjes.
 Wij kwamen uit een grote en rijke stad, maar niet zo modern 
als Izmir of Ankara. De stad en de hele regio werd rijk dankzij 
de vruchtbare grond en vooral door de katoenplantages. Wij 
hadden een boomgaard met citrusbomen en een moestuin. 
Voor bloemen en kruiden gebruikte mijn moeder de lege 
vijf-liter margarineblikken. Niets werd verspild. Ze leerde ons 
kruiden, bloemen en bomen aan hun blaadjes te herkennen. 
Maar ook aan de geur. Eerst wrijf je de blaadjes fijn en daarna 
ruik je.
 Dus probeerde mijn moeder – wanneer ze iets niet thuis 
kon brengen – iets te herkennen door de geur. Hè? Alles 
rook zwak. Niet alleen de kruiden, maar zelfs anjers en rozen 
geurden niet zoals in Turkije! Komkommers, tomaten, kersen 
en appels, alles zag er perfect uit, maar niets rook en smaakte 
als in Turkije. Mijn moeder riep hevig teleurgesteld: “Alles lijkt 
op kunstfruit, kunstgroente, net als kunstbloemen!” Amper 
negen jaar oud riep ik: “Mama, Nederland is geen paradijs 
maar een kunstparadijs!” Maar hey, who cares? De groente 
en het fruit was te eten en het georganiseerde leven liep op 
rolletjes. 
 Zo namen wij het ontbreken van zonnewarmte, minder 
smaak en geuren, zelfs minder hartelijkheid en één koekje 
bij de thee van de Nederlanders op de koop toe. Mijn vader 
was gek op het geordende leven van Nederlanders; van hun 
maandag-wasdag tot woensdag-gehaktdag en hun rijtjeshui-
zen. Maar dat georganiseerde, verzorgde, gedisciplineerde 
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de piloot heeft verwacht – op de rivier drijven. Als er binnen 
een kwartier geen hulp komt, zullen er alsnog mensen overlij-
den, daar de rivier op dat moment een temperatuur heeft 
van -7 graden! De waterpolitie, het leger, de brandweer, de 
eerste-hulp diensten van alle ziekenhuizen schieten te hulp. 
Iedereen helpt of staat paraat om te helpen zodra dat nodig is. 
 Maar niemand loopt de ander in de weg! De hulpdiensten 
zijn getraind en goed georganiseerd, maar het is de menselijke 
maat – in dit geval een piloot die zijn ervaring gebruikt en zijn 
instinct volgt – die deze wonderbaarlijke uitkomst mogelijk 
maakt. Toch is ook diezelfde piloot nergens zonder het systeem 
om hem heen. Als alle diensten niet tot zijn beschikking 
stonden, niet samen zouden werken om in eerste instantie zijn 
geslaagde landing tot een goed einde te brengen, was de afloop 
ongetwijfeld niet zo mooi geweest.
 Staat u aan het roer? Neem uw verantwoordelijkheid, wees 
die moedige piloot maar werk altijd waar nodig samen. Maak 
gebruik van de co-piloot. Alleen ga ik sneller maar samen 
komen we verder!

Funda Müjde (1961) is een veelzijdige  cabaretière, 
actrice, columniste en presentatrice. Funda is 
onder andere bekend van haar boek Niemand 
vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een 
rolstoel zit (2016) en haar rollen in televisieseries 
als ‘Medisch Centrum West’, ‘Vrouwenvleugel’, en 
‘Goede Tijden Slechte Tijden’. Naast haar activitei-

ten in de media en in het theater is zij ook zeer maatschappelijk 
betrokken. Zo is Müjde onder andere ambassadeur van het Anne 
Fonds, het Dwarslaesiefonds en IVN Nederland. www.fundam.nl

in nauwe samenwerking met zijn juf, straft diezelfde juf 
het kind door zijn gymles af te pakken. Weg energie, weg 
gemeenschapsgeld. Nederland is een georganiseerd land, 
ja. Soms zelfs overgeorganiseerd. En toch faalt het systeem 
keer op keer. Datzelfde systeem kan slagen of falen door één 
persoon, door één instantie.
 Ik zie parallellen met de ‘Miracle on The Hudson’, de 
noodlanding van de US Airways-vlucht 1549 op 15 januari 
2009 op de Hudsonrivier in New York, nadat beide motoren 
door invliegende vogels onklaar waren geworden. Alle 155 
inzittenden, inclusief bemanning en de twee baby’s aan 
boord, overleven het. Dankzij het ingrijpen van de piloot die 
aanvankelijk toch in staat van beschuldiging wordt gesteld. 
Waarom heeft hij ingegrepen? Heeft hij niet vertrouwd op het 
systeem? Hem wordt schuld door menselijk falen verweten. 
Hij heeft de instructies van de verkeerstoren om een noodlan-
ding te maken op een van de nabijgelegen vliegvelden 
namelijk genegeerd. In plaats daarvan is hij op de rivier geland 
en heeft volgens de aanklagers de levens van 155 mensen 
geriskeerd. Zijn verweer dat hij geen andere keuze had, omdat 
hij onvoldoende hoogte en tijd had om die luchthavens te 
bereiken en dat er dan duizenden slachtoffers in Manhattan of 
New Jersey zouden zijn gevallen, wordt verworpen. 
 Een eerste onderzoek van de zwarte doos en uitgebreide 
simulaties suggereren dat de piloot ongelijk heeft. Als hij 
de techniek had gevolgd, was een van de luchthavens wél te 
bereiken geweest. Op zijn verzoek worden de simulatietesten 
herhaald. Hij eist: Als hij beschuldigd wordt van menselijk 
falen, dan graag ook de test uitvoeren met aandacht voor 
menselijke factoren. In deze simulaties crasht het vliegtuig wél 
op het drukke Manhattan dan wel op een drukke woonwijk in 
New Jersey.
 Terug naar de echte vlucht. Dankzij de glijvlucht van de 
piloot klapt het vliegtuig hard op het water, maar blijft – zoals 
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dat er sprake is van een historisch hoge vertrouwenskloof 
tussen de informed public enerzijds, en een veel meer sceptische 
mass population anderzijds voor wat betreft vertrouwen in 
vier cruciale maatschappelijke instituties, te weten: overheid, 
business, media en NGO’s.
 Alhoewel er in dezen verschillen bestaan tussen landen, 
worden de wereldwijd geaggregeerde onderzoeksuitkomsten 
treffend samengevat onder de noemer ‘Divided by Trust’. 
De wellicht meest alarmerende bevinding volgt dan nog: er 
is sprake van gemeenschappelijk onbehagen, waarbij slechts 
een op de vijf ondervraagden tevreden blijkt over het huidige 
systeem en bijna de helft van de mass population van oordeel 
is dat het systeem niet voor hen werkt. Deze cijfers vormen een 
illustratie van een bredere onderliggende trend; die van een 
wereld uit balans.

Oorzaken: Globalisering en fragmentatie

Globalisering wordt in dit verband vaak als de voornaamste 
verklarende factor aangewezen. In zekere zin paradoxaal, want 
globalisering is de krachtigste factor in de geschiedenis van de 
mensheid gebleken die de levensstandaard van honderden 
miljoenen mensen wereldwijd juist heeft verhoogd. Tegelij-
kertijd moeten we constateren dat men uiteraard ook op een 
andere manier naar dit proces kan kijken. Grote groepen 
mensen zijn inmiddels van oordeel dat liberalisering, open 
grenzen en alle daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, 
potentieel destabiliserend kunnen doorwerken op een breed 
scala van terreinen. Die discussie is belangrijk en moet 
gevoerd worden.
 Zeker is er sprake van een groeiende kloof tussen een 
geglobaliseerde economische wereld enerzijds, en de 
gefragmenteerde structuur van natiestaten anderzijds, waarbij 
de laatste aanleiding kan geven tot protectionisme, xenofobie, 
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Werk aan de winkel
 – Paul Polman

In oktober 2018 vond in Den Haag de One Young World 
Summit 2018 plaats, welke feestelijk werd geopend door H.K.H. 
Koningin Máxima. Dit evenement brengt jaarlijks een groot 
aantal toekomstige leiders in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar 
uit bijna alle landen bijeen, met het oogmerk om gezamen-
lijk een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Eenieder 
die het voorrecht heeft gehad een van deze bijeenkomsten bij 
te wonen, zal kunnen getuigen van de enorme hoeveelheid 
positieve energie onder de jongere generatie. Zoveel energie 
geeft de burger moed; en dat laatste is in het huidige tijdsge-
wricht geen overbodige luxe.
 Veel burgers hebben immers het vertrouwen in de toekomst in 
min of meerdere mate verloren. Hoe het tij te keren is een van de 
belangrijkste opgaven, waarvoor we ons als mondiale samenle-
ving gesteld zien, mede in het licht van de grote uitdagingen die 
op ons afkomen. In onderhavige bijdrage zal kort stil worden 
gestaan bij symptomen en oorzaken die de huidige situatie 
kunnen helpen verklaren, om daarna aansluitend een aantal 
woorden te wijden aan een oplossingsrichting, alsmede aan een 
instrumentarium om die oplossing daadwerkelijk te realiseren.

Symptomen: Een wereld uit balans

Vertrouwen vormt het cement van de samenleving. De 
Edelman Trust Barometer 2019 laat op dit punt geen vrolijk 
makend beeld zien. Er wordt daarin namelijk geconstateerd 
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biljoen aan economische meeropbrengst kan leiden. Hiermee 
vertegenwoordigen de SDG’s de belangrijkste economische 
kansenagenda van de 21ste eeuw.

Instrumentarium: Partnerschappen

Gelukkig erkent een groeiend aantal bedrijven, dat zij een 
grotere rol moeten spelen bij het realiseren van de SDG’s. 
Op een eerder tijdstip heeft mijn bedrijf in dezen reeds 
haar verantwoordelijkheid genomen door middel van 
het in 2010 gepresenteerde Unilever Sustainable Living 
Plan. Dit lange-termijn plan, met een looptijd tot 2020, 
heeft wereldwijd enorme weerklank mogen vinden. Het is 
gebaseerd op de overtuiging dat bedrijven alleen kunnen 
gedijen in stabiele en welvarende samenlevingen, en dat het 
bedrijfsbelang het beste wordt gediend door de behoeften 
van de samenleving centraal te stellen.
 Gezien de schaal en complexiteit kunnen veel uitdagin-
gen naar hun aard echter niet door één bedrijf of overheid 
of NGO worden aangepakt. Want hoewel de overige 
zestien SDG’s ons een kader geven wat te doen, is het een 
verandering die niet kan worden doorgevoerd zonder 
te weten hoe. Partnerschappen tussen overheden, de 
particuliere sector en het maatschappelijk middenveld 
geven het antwoord op die laatste, allesbepalende vraag. 
 De bereidheid om samen te werken aan een gemeenschap-
pelijk doel is een intrinsiek element van de gouden regel 
die samenlevingen generaties heeft verenigd – en is nu 
meer dan ooit nodig. Daarom beschouw ik SDG-17, welke 
specifiek ingaat op het belang van partnerschappen, als een 
van de allerbelangrijkste SDG’s. Nederland kan daarbij een 
voortrekkersrol spelen. De raison d’être van het poldermodel 
is immers gelegen in samenwerken. De term verwijst naar de 
reeds eeuwenoude noodzakelijke samenwerking in de strijd 

isolationisme en nationalisme. Er is dus echt wat aan de hand. 
Het wegnemen van de breed gedeelde bezorgdheid over de 
richting van de wereld van vandaag, behoeft dan ook onze 
hoogste prioriteit.

Een positieve mondiale veranderingsagenda

In een tijd waarin het multilateralisme op verschillende 
manieren onder druk staat, heeft zich in september 2015 
een historische gebeurtenis  voorgedaan. Toen bleken 193 
nationale regeringen in New York in staat overeenstemming 
te bereiken over de United Nations Sustainable Development 
Goals (SDG’s). Als lid van het High Level Panel van de secreta-
ris-generaal van de Verenigde Naties had ondergetekende het 
voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan het formule-
ren van deze doelstellingen.
 De SDG’s, die zeventien hoofddoelstellingen omvatten, 
bieden de wereld de positieve en lange-termijn agenda tot 
2030 die zo hard nodig is. De klimaatconferentie van Parijs, 
slechts drie maanden later, vormde de eerste betekenisvolle 
test of daadwerkelijke voortgang mogelijk zou zijn. Tot veler 
verbazing werd ook deze horde genomen.
 Dit belette een serieuze publicatie als The Economist er 
overigens indertijd niet van om te spreken van de ‘Stupid 
Development Goals’. Niet alleen bleek zij niet in staat de tand 
des tijds goed aan te voelen. Bovendien werd hiermee ook de 
enorme economische kans die de SDG’s impliceert volledig 
miskend.
 Op een later tijdstip heeft de Business & Sustainable Develop-
ment Commission, waarvan ondertekende medeoprichter 
mocht zijn, in het rapport ‘Better Business, Better World’ 
gekwantificeerd, dat implementatie van de SDG’s alleen al in 
vier sectoren (voedsel & landbouw, steden, energie & materia-
len en gezondheid & welzijn) tot een geschatte US dollar 12 
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Luister naar elkaar 
Pleidooi voor dialoog en samenwerking

 – Kim Putters

Samen leven in een vrijheid en welvaart

Alhoewel maatschappelijke, economische en technologische 
veranderingen van alle tijden zijn, heeft het er in het huidige 
tijdsgewricht veel schijn van dat we ons in de overgang naar 
een ander type samenleving bevinden. Het hebben van 
netwerken, de toegang tot informatie en de vaardigheden 
om veel activiteiten tegelijkertijd met een grote hoeveelheid 
mensen te ondernemen, is werkelijkheid geworden.
 Werk-, leer- en zorgrelaties versnellen en worden flexibe-
ler; we combineren van alles tijd- en plaats-onafhankelijk. De 
manier waarop we communiceren en onze sociale infrastruc-
tuur inrichten, wijkt sterk af van de afgelopen eeuw. De huidige 
netwerk- en informatiesamenleving dwingt ons na te denken 
over nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en burgers.1

 Filosofen als Locke en Rousseau spraken destijds over een 
‘sociaal contract’ dat de basis onder die samenwerking is. Een 
sociaal contract is een belangrijk onderdeel van de wijze waarop 
de samenleving is ingericht. Onderdanen stonden destijds 
macht af aan een absoluut vorst in ruil voor (sociale) bescher-
ming. In onze moderne samenleving is die bescherming in onze 
democratische en verzorgingsstatelijke instituties verankerd.

1  Zie ook K. Putters, Veenbrand: smeulende kwesties in de welvarende 
samenleving. Prometheus, Amsterdam.

tegen het water.
 Er vallen meer parallellen te trekken met het verleden, 
zowel voor wat betreft proces als inhoud. Vorig jaar verscheen 
een buitengewoon relevant boek van de hand van Dagomar 
DeGroot van Georgetown University onder de titel The 
Frigid Golden Age: Climate change, the Little Ice Age and the 
Dutch Republic, 1560-1720. De publicatie verhaalt over de 
Nederlandse samenwerking tegen klimaatverandering – 
toentertijd niet tegen opwarming, maar tegen afkoeling van 
de aarde – en laat zien dat het aanpassingsvermogen van de 
Nederlandse economie aan klimaatverandering een van de 
voornaamste verklarende factoren vormt voor de Hollandse 
Gouden Eeuw.
 Met een blik op de toekomst ben ik ervan overtuigd, dat 
Nederland op het gebied van klimaatverandering wederom 
voorop zou kunnen lopen, waarbij koopman en dominee dus 
op historisch bewezen wijze samen kunnen gaan. Indien ons 
land deze route inslaat, zullen toekomstige geschiedschrijvers 
konde kunnen doen van de transformatie van de 17de eeuwse 
VOC-mentaliteit naar een 21ste eeuwse variant, en wel naar een 
SDG-mentaliteit. Daarbij hoop ik afdoende te hebben kunnen 
onderbouwen dat we dit streven alleen samen kunnen realise-
ren, waarbij eenieder zijn of haar rol dient te spelen, want 
uiteindelijk geldt ook hier: de maatschappij, dat zijn wij.

Paul Polman (1956) is van 2009 tot 2019 CEO 
geweest van Unilever. Hij studeerde bedrijfseco-
nomie in Groningen. Onder leiding van Polman 
heeft Unilever het veel geprezen Sustainable 
Living Plan geïntroduceerd in 2010. Tevens is 
Polman sinds 2016 een van de 17 UN Sustaina-
ble Development Goals champions. Zijn werk is 

erkend met vele onderscheidingen en eredoctoraten speciaal op het 
gebied van duurzaamheid.
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vaker om informeel leren en coaching on the job moeten 
gaan.2 Daar is intensieve samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijven voor nodig.

2. Minder zekerheden rond arbeid: ’van banen naar klussen’
Mensen werken steeds vaker als zzp’er, in flexibele contracten 
en op tijdelijke basis. Ze zijn vaak tevreden over hun onderne-
merschap, maar hebben zorgen om de wisselende inkomsten 
nu en in de toekomst, en over hun pensioen. Het feit dat een 
groot deel van de zzp’ers onder de armoedegrens leeft, kan 
geen gewenste ontwikkeling zijn.3 
 De meer dan een miljoen zzp’ers zijn niet over één kam te 
scheren, ook niet als het gaat om verzekeringen of pensioen-
wensen. Flexibele arbeid, zzp-schap en een leven lang leren 
kunnen daardoor botsen met uniforme zekerheden rond 
studieduur, inkomsten of contracten. Maatwerk vraagt dus 
om intensieve samenwerking tussen bedrijven, werknemers 
en overheden. 

3. Digitalisering versterkt snelheid en gelijkwaardigheid, maar 
ook ‘bubbels’
Nieuwe digitale en communicatietechnieken zijn niet meer 
weg te denken. Ze versterken het twee- of meer richtingsver-
keer in onderwijs, arbeid en sociale netwerken. Toch zorgen 
sociale media er ook voor dat mensen vaker in geschei-
den netwerken of werelden communiceren, de zogeheten 
‘bubbels’. Voeg daaraan de onzekerheid toe over de vraag, waar 
informatie vandaan komt en of die te vertrouwen is, en je ziet 
nieuwe tegenstellingen ontstaan. Het versterkt de verschil-
lende leefwerelden en vermindert het onderlinge begrip en de 

2  Dit blijkt onder meer uit de halfjaarlijkse Arbeidspanels van het SCP.
3  Bijl, R.V., red., 2015; 2017. De Sociale Staat van Nederland. SCP, Den 
Haag.

 Het sociaal contract is dus geen contract dat je aangaat 
en tekent; je wordt erin geboren. Het is een bundeling van 
geschreven en ongeschreven afspraken over het delen van 
risico’s en zeggenschap, maar ook over samenwerking rond 
zorg, sociale zekerheid, onderwijs en openbare veiligheid of 
eerlijke marktverhoudingen. 
 Wat is er nodig voor een stabiel sociaal contract in en onder 
onze samenleving dat polarisatie tegengaat en samenwerking 
en verbinding ten behoeve van een vrije, welvarende samenle-
ving bevordert?

Omgaan met meer onzekerheid

Emancipatie, individualisering, hogere opleidingsniveaus 
en digitalisering hebben mensen mondiger en zelfstandi-
ger gemaakt. De sociale relaties zijn de afgelopen decennia 
horizontaler en gelijkwaardiger geworden. Er is echter een 
aantal kwesties dat onzekerheid voedt. 

1. Wendbaarheid als vereiste in een flexibele onderwijs- en 
arbeidsomgeving 
Met het behalen van een diploma begint het leren pas. 
Wendbaarheid, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het 
combineren van activiteiten zijn de sleutels tot uitdagend werk 
en meedoen in veel netwerken tegelijkertijd. De mogelijkhe-
den voor een leven lang leren op de momenten die de student 
en docent willen, lijken onbegrensd via onlinegemeenschap-
pen en apps op de smartphone. De onderwijsinstelling wordt 
steeds meer een digitale leerplaats. 
 Toch blijft om- en bijscholing nog achter, vooral waar 
het ouderen betreft en mensen met een MBO opleiding, en 
arbeids-beperkten. Werkgevers investeren er ook niet altijd 
in. Minder dan de helft van alle werknemers is bezig met 
om- en bijscholing. Voor praktisch opgeleiden zal het veel 
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rekenen dat er een vangnet voor zorg en zekerheid is als je 
het nodig hebt? Wie heeft de toegang en informatie? Veel 
vaker zal de overheid burgerparticipatie en -initiatieven 
moeten faciliteren in plaats van het te regelen.

•  Politieke samenwerking moet meer gaan over zeggenschap 
via on- en offline raadplegingen of burgercomités. Dat 
vergt ook onafhankelijke journalistiek en betrouwbare 
informatie. In de politieke arena zal fragmentatie naar 
deelbelangen moeten worden tegengegaan om antwoord 
te vinden op breed gedragen antwoorden voor grote 
kwesties.

Leven in vrijheid en welvaart 

De historie van het sociaal contract in Nederland, als 
onderlegger voor onze democratische rechtsstaat en 
verzorgingsstaat, bewijst dat samenwerking en risicodeling 
tot veel welvaart en vrijheid voor iedereen kan leiden. Dat 
lukt alleen als mensen in verbinding met elkaar staan, naar 
elkaar luisteren en in dialoog gaan over meningsverschillen 
en conflicterende belangen. Met compromisbereidheid als 
ankerpunt voor de samenwerking.
 In de snelheid van de technologische veranderingen 
en nieuwe communicatiemiddelen zullen we die dialoog 
opnieuw moeten uitvinden, want de vrije en welvarende 
samenleving staat op het spel. Nu is het Nederlands de 
enige taal waarin een werkwoord bestaat dat samen en leven 
samenvoegt.

Noblesse oblige, tegen de polarisatie, voor de verbinding!

verbinding die voor samenwerking nodig is.4

Investeren in het sociaal contract 

Deze trends nopen tot het heroverwegen van het sociaal 
contract onder de samenleving.5 Er is maatschappijvisie nodig 
op de rol en zeggenschap van burgers, overheden en bedrijven. 
Daar is een nieuwe definitie van sociale risico’s en solidariteit 
bij nodig. Voor wie leiden digitalisering en flexibilisering 
sneller tot bestaansonzekerheid, en vinden we dat de gevolgen 
daarvan collectief opgevangen moeten worden?6 Risicodeling 
zou meer geënt moeten zijn op de combinatie van inkomen, 
gezondheid, arbeid en netwerken in plaats van enkel op zorg 
of inkomen.
 Maatwerk komt alleen tot stand door samenwerking in 
drievoud:

•  Economische samenwerking. Wat zijn duurzame verdien-
modellen die niet alleen met economische groei maar ook 
met duurzaamheid en welbevinden van mensen rekenen? 
De maatschappelijke waarde van bedrijvigheid wordt 
belangrijker en vergt investeringen in nieuwe technologie 
en het combineren van werken, zorgen en leren, waarbij 
het niet alleen gaat om inkomen, maar ook om sociale 
cohesie en geluk. 

•  Maatschappelijke samenwerking gaat over het tegengaan 
van polarisatie en groeiende ongelijkheid. Kun je erop 

4  Wennekers, A., J. De Haan en F. Huysmans, 2016. Media: Tijd in 
kaart. SCP, Den Haag.
5  Deze paragraaf is mede gebaseerd op K. Putters, Was Getekend: op weg 
naar een vernieuwd sociaal contract in de zorg, 2017 (Erasmus Universi-
teit Rotterdam, oratie), alsmede op het essay ‘Een lokaal sociaal contract: 
voorwaarden voor een inclusieve samenleving’ (SCP, 2017). 
6  Broek, A.C., van den, red., 2016. De toekomst tegemoet. Sociaal en 
Cultureel rapport 2016, SCP, Den Haag.
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VIGNET

Het erkennen van de ander

Al vanaf onze eerste levensjaren ervaren we hoe leuk het is om samen 

te spelen, leren we de boter doorgeven aan de ontbijttafel en helpen 

we een broertje of zusje met schoenen aantrekken in de ochtend. 

Dat samenwerking keerzijden heeft wordt ons pas op latere leeftijd 

duidelijk. Samenwerking kan spannend zijn, tot ruzie leiden of tot te 

innige relaties, irritatie en ander ongemak. 

 Op de universiteit moesten we altijd samenwerken in groepsop-

drachten met medestudenten. Ik vond het verschrikkelijk. Wachten 

op de stukken tekst van je medestudenten die vaak slechter van 

kwaliteit waren dan je eigen werk; bij negen van de tien groepsop-

drachten vervloekte ik de samenwerking. Op een dag ben ik naar 

mijn hoogleraar bij Bedrijfskunde toegelopen en heb ik een pleidooi 

gehouden om uitgezonderd te worden van groepswerk voor de rest 

van het collegejaar. Mijn hoogleraar weigerde dit terecht, vond mij 

uiterst arrogant en zei dat ik dus blijkbaar nog niets van samenwer-

king had begrepen. 

 Inmiddels zijn alle initiatieven die ik ooit heb opgericht, Duurzame 

Jonge 100, Energieboot, KEK en Blikverruimers, de producten van 

samenwerking. Natuurlijk, ook met hobbels en uitdagingen, maar 

uiteindelijk succesvolle samenwerking. Ik durf met zekerheid te stellen 

dat ik niet een van deze initiatieven zelf had kunnen opzetten. Hoe en 

waarom is mijn houding ten aanzien van samenwerking veranderd? 

 Het enige ware antwoord is: door zelf te veranderen. Dus geen Agile, 

Scrum, Future Search of Deep Democracy methoden in dit verhaal. 

Maar wie ben ik als ik samenwerk met een ander. De eerste stap was 

de vooroordelen en irritaties over de onkunde van anderen los te laten 

en te genieten van de talenten van teamgenoten die krachtiger zijn en 

complementair aan de mijne. 

Prof. dr. Kim Putters (1973) is directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Aan de 
Erasmus Universiteit studeerde hij bestuurs-
kunde. Putters promoveerde in 2001 op het 
gebied van sociale wetenschappen en bestuurs-
kunde. Na functies als universitair hoofddocent, 
lid en vice-voorzitter van de Eerste Kamer, werd 

hij directeur van het SCP. Daarnaast is hij o.a. bijzonder hoogleraar 
beleid en sturing van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Kroonlid bij de SER en vice-voorzitter van het Oranje Fonds.
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Samen werken op de lange termijn
De behoefte aan duurzame topmensen

 – Hans Reus

Onze maatschappij staat voor reusachtige uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, voedselvoorziening, drinkwater en 
veiligheid voor iedereen, schone en betaalbare energie, en het 
verminderen van ongelijkheid, om er maar een paar te noemen. 
De Sustainable Development Goals die in 2015 aangenomen 
zijn door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, met inbreng 
van het bedrijfsleven en vele anderen, bieden een wereldwijde 
routekaart om deze uitdagingen aan te pakken. 
 Deze Sustainable Development Goals bieden grote financi-
ele kansen voor bedrijven, bijvoorbeeld door het openen van 
nieuwe markten, het aantrekken en vasthouden van toptalent 
en het verwerven van aantrekkelijke financiering. Omgekeerd 
zijn de enorme financiële middelen, talenten, technologieën, 
merken, grondstoffen en intellectuele eigendommen van het 
bedrijfsleven essentieel voor het bereiken van de Sustaina-
ble Development Goals. Het bedrijfsleven en de Sustainable 
Development Goals kunnen elkaar versterken.
 Deze wederzijdse versterking kan leiden tot een opwaartse 
of een neerwaartse spiraal voor bedrijven. De totale netto 
impact die een bedrijf heeft op de maatschappij wordt in 
toenemende mate transparant dankzij rapporten van gespeci-
aliseerde rating-bureaus, non-gouvernementele organisa-
ties (NGO’s), universiteiten en accountancy firma’s die snel 
verspreid worden via sociale media. 
 Het gevolg is dat bedrijven die vroegtijdig een duidelijk 
positieve impact op de maatschappij hebben, daarvan zullen 

 De tweede stap was het leren loslaten. Om goed te kunnen 

samenwerken moet je durven delen en daardoor accepteren dat je in 

je eigen succes afhankelijk wordt van het succes van een ander. Dat 

kan concreet betekenen dat je iemand formeel tot je bedrijf, project 

of programma toelaat, projectleider laat zijn of het contact met de 

klanten laat doen, zonder te weten hoe ze dit precies vormgeven. 

Gevoelens van wantrouwen, angst of onrechtvaardigheid moet je dan 

verruilen voor vertrouwen. Je moet een ander een eerlijke kans geven. 

 Vaak zeggen we dit vertrouwen te hebben, maar van binnen 

bereiden we ons alvast voor op het falen van de ander. Dat werkt 

niet. Ik sprak eens een leidinggevende die zei: “Het leukste is door de 

organisatie lopen en dan mensen betrappen op goed werk. En dan 

roepen ‘betrapt!’.” Goed samenwerken is de overgave aan de kundige 

handen van de ander. Tenslotte was de belangrijkste stap om het 

verleden los te laten. 

 Er zijn ook samenwerkingen niet succesvol, teleurstellend en verdrie-

tig misgelopen. Maar dit zegt niets over toekomstige samenwerkingen. 

Door deze ervaringen is het logisch om voorzichtiger en sceptischer te 

zijn over nieuwe teamgenoten of partners. Maar mijn tip is toch: stap 

hier zo snel mogelijk overheen. Je nieuwe samenwerking begint dan 

namelijk al met een achterstand. Probeer onbevangen de toekomst 

tegemoet te treden. Werk samen alsof je met je broertjes en zusjes aan 

de ontbijttafel zit.

Talitha Muusse, Sociaal Ondernemer
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houders staat niet bovenaan hun prioriteitenlijstje. 

Helaas zijn er veel te weinig van deze duurzame zakelijke leiders 
en neemt hun aantal niet snel genoeg toe. Bij de executive 
search firma waar ik werk, Russell Reynolds Associates, helpen 
we bedrijven wereldwijd met het benoemen van bestuurders 
en commissarissen in vrijwel alle industrieën. We hebben 
geanalyseerd hoe vaak enige vorm van duurzaam leiderschap 
als selectiecriterium in onze functiebeschrijvingen voorkomt, 
waar ook ter wereld. 
 Dat is in minder dan 5% van de functiebeschrijvingen het 
geval, een groot verschil met twee andere selectiecriteria die 
ook wereldwijd en in allerlei sectoren van toepassing zijn: 
diversiteit is een selectiecriterium bij ongeveer de helft van 
onze functiebeschrijvingen, en ervaring met digitale bedrijfs-
voering in ongeveer een derde.

Het is van groot belang de benoeming van duurzame leiders in 
het bedrijfsleven te versnellen door:

•  Het werkelijk oog hebben voor duurzaamheid als selectie-
criterium toe te voegen bij het benoemen van nieuwe 
topmensen;

•  Opleidingen op het gebied van duurzaam leiderschap aan 
te bieden aan zittende topmensen; 

Diversiteit

Digitaal

Duurzaamheid

Source: Russell Reynolds Associates.

5%

33%

>50%

profiteren. Anderzijds zullen bedrijven die daar te lang mee 
wachten, last krijgen van onverwacht stringente regelgeving, 
hogere kapitaalkosten en minder sterke merken. Ze zullen 
moeite krijgen met het aantrekken of behouden van talent en in 
het slechtste geval kunnen ze zelfs hun vergunning kwijtraken.
 Sommige bedrijven lopen al voorop op het gebied van 
duurzaamheid. Deze bedrijven hebben een of meer Sustaina-
ble Development Goals verankerd in hun strategie en zorgen 
ervoor dat deze in de hele waardeketen worden nageleefd, dus 
ook bij leveranciers, agenten en andere partijen in de keten. 
Zij werken nauw en in openheid samen met NGO’s, en het 
onderwerp duurzaamheid staat regelmatig op de agenda’s van 
hun Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur.
 Deze bedrijven zijn opgericht of worden geleid door 
duurzame leiders: topmannen en -vrouwen die niet alleen de 
ervaring en competenties hebben die alle topmensen in het 
bedrijfsleven moeten hebben, maar die daarnaast werkelijk 
oog hebben voor duurzaamheid. Dat wil zeggen dat zij zeer 
goed zijn in twee dingen:

•  Afweging tussen de lange en de korte termijn. Duurzame 
leiders hebben een optimistische, overtuigende en integrale 
visie op de duurzame groei van hun bedrijf op de lange 
termijn; ze ontwikkelen lange-termijn scenario’s gebaseerd 
op grote externe veranderingen, zoals bijvoorbeeld een 
vertienvoudiging van de prijs per ton CO2 en vertalen die 
naar concrete korte-termijn verdienmodellen.

•  Samenwerking met belanghebbenden. Duurzame leiders 
willen waarde creëren voor alle betrokkenen, uiteraard 
voor aandeelhouders, maar ook voor klanten, leveran-
ciers, bedrijfspartners en medewerkers. Ze zijn ervan 
doordrongen dat hun bedrijf op de lange termijn alleen 
succesvol kan zijn in een ecosysteem dat ook succesvol is. 
Waarde creëren op de korte termijn voor alleen aandeel-



135134

21

‘Wij’ in wetenschap
Horen wij en wetenschap wel bij elkaar? 

 – Wim van Saarloos

Het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt vaak 
vergeleken met topsport; net als iedere sporter die voor goud 
gaat streeft immers elke onderzoeker, zo is het idee, naar het 
hoogst haalbare. Wie droomt er immers niet van als eerste een 
doorbraak te bereiken, of het wetenschappelijk equivalent van 
Olympisch goud te behalen, een Nobelprijs of vergelijkbare 
onderscheiding?
 Ja, deze droom bestaat en speelt een belangrijk rol – zowel 
als krachtige drijfveer maar ook in negatieve zin – bijvoorbeeld 
in de persoonlijke verhoudingen als ergens een Nobelprijs 
‘geroken’ wordt. Venki Ramakrishan, president van de Royal 
Society in Londen en een van de winnaars van de Nobelprijs 
voor de chemie in 2009, heeft dit aspect heel mooi beschreven 
in zijn boek Gene Machine: The Race to Decipher the Secrets of 
the Ribosome.
 Toch is naar mijn mening de vergelijking met topsport 
in veel opzichten niet juist. Bedenk allereerst dat het beeld 
van een race überhaupt alleen al past bij de bèta-medische 
wetenschappen, waarin doorbraken of vindingen duidelijk 
geïdentificeerd kunnen worden. Bovendien vormen deze 
disciplines een soort bouwwerk, waardoor het beeld van een 
race naar de top of het als eerste planten van een vlag voor de 
hand ligt.
 Bij de geestes- en sociale wetenschappen past dit beeld 
veel minder goed. De Nobelprijzen voor de economi-
sche wetenschappen worden immers meestal toegekend 

•  En hun beloning te koppelen aan de Sustainable Develop-
ment Goals.

Wie van twee kandidaten het meeste oog heeft voor 
duurzaamheid kan in interviews bepaald worden door dóór 
te vragen naar welke initiatieven beiden genomen hebben in 
hun zakelijke en persoonlijke leven en door hun waarden te 
leren begrijpen. Verhelderend zijn bijvoorbeeld vragen over 
wat de kandidaten willen bereiken in de volgende fase van hun 
loopbaan, hoe ze grote aankoopbeslissingen nemen in hun 
privéleven, waar ze in beleggen en welke informatiebronnen 
ze gebruiken. Verder kunnen psychometrische testen zoals de 
Hogan Motives, Values, Preferences Inventory veel extra inzicht 
bieden, en natuurlijk referenties, mits de juiste referenten 
worden geselecteerd en zij kritische vragen krijgen.
 Samenvattend: de benoeming van duurzame leiders kan 
versneld worden door hun resultaten, competenties en 
waarden op het gebied van duurzaamheid grondig tegen 
het licht te houden. Door dit te doen selecteren bedrijven 
duurzame leiders, die aantrekkelijke lange-termijn financiële 
resultaten zullen boeken en tegelijkertijd bijdragen aan de 
Sustainable Development Goals. Dat is zeer de moeite waard 
voor de huidige en toekomstige generaties, en in het lange-ter-
mijn belang van de bedrijven zelf.

Hans Reus is Managing Director bij executive 
search bureau Russell Reynolds Associates, waar 
hij zich richt op duurzaam leiderschap, zakelijke 
dienstverlening en technologie. Voorheen heeft 
hij gewerkt als Engagement Manager bij McKinsey 
en als Manager Strategy bij KPN. Hans heeft 

elektrotechniek gestudeerd aan de TU Delft en een MBA afgerond 
op INSEAD.
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European Southern Observatory) en biologen (EMBL: 
European Molecular Biology Lab) zijn, of hoe het menselijk 
genoom alleen ontrafeld kon worden door een mega-team van 
onderzoekers.
 De vergelijking met de sport gaat duidelijk mank bij dit 
soort projecten waarvoor lange adem en internationale 
samenwerking cruciaal zijn. En met deze bottom-up gedreven 
organisaties – met een waaier aan lidstaten van groot tot klein 
– die toonaangevende complexe hightech faciliteiten weten te 
ontwikkelen, is Europa al jarenlang voorloper in de ‘Wij in 
Wetenschap’.
 De meeste universitaire onderzoeksgroepen zijn ook in 
een ander opzicht verschillend van een sportteam. Zitten in 
het eerste elftal van een sportclub alleen de allerbeste spelers, 
in onze groepen spelen wetenschappelijke sterspelers samen 
met onderzoekers in opleiding, studenten, promovendi en 
postdocs.
 Ook het Nederlandse wetenschapssysteem heeft een 
unieke Wij-genschap: al onze universiteiten spelen in de 
‘Eredivisie’. Kijk maar eens naar de bijgevoegde figuur uit 
het essay ‘Wetenschap in Nederland’ dat ik onlangs met mijn 
voorgangster José van Dijck geschreven heb. Deze figuur 
toont de positie in de Times Higher Education Ranking van 
alle universiteiten in Nederland en vier referentielanden, 
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Denemar-
ken.
 Ik ben de eerste om toe te geven dat er veel aan te merken is 
op het meten van de kwaliteit van universiteiten in dergelijke 
rankings, en dat bij de jaarlijkse publicatie te veel waarde 
wordt gehecht aan wie gestegen of gedaald is. Maar de figuur 
illustreert hoe dan ook een opmerkelijk kenmerk van onze 
universiteiten.

aan onderzoekers die een bijzonder thema geïntroduceerd 
en gedurende een periode van jaren uitgediept hebben. 
En vooruitgang in de geesteswetenschappen wordt vooral 
gedefinieerd in termen van verfijning van ons begrip op basis 
van vele parallelle studies.
 Maar sowieso is het beeld in de praktijk veel genuanceerder 
dan dat van louter competitie. Kom maar eens op een workshop 
van het Lorentz Center, het internationale workshop centrum 
in Leiden. Met name de bètaworkshops daar zijn voorbeelden 
van de ‘Wij in wetenschap’ – vaak zie je deelnemers gezamen-
lijk de interpretatie van ongepubliceerde data bediscussiëren.
 Als we een spade dieper graven zien we dat ook veel 
bijzondere doorbraken in de bèta-medische wetenschappen 
bouwen op jarenlange team science van grote consortia. Aan 
de detectoren waarmee de zwaartekrachtsgolven in 2017 voor 
het eerst gedetecteerd werden (Nobelprijs 2017), is bijvoor-
beeld sinds de jaren 80 van de vorige eeuw (!) in stilte gewerkt 
door een enorm groot internationaal team van wetenschap-
pers en technici.
 De ontrafeling van het menselijk genoom was het grootste 
internationale samenwerkingsproject in de levenswetenschap-
pen ooit, en het kostte zo’n 13 jaar vanaf de formele start tot 
het genoom was opgelost. Deze voorbeelden illustreren een 
tweede vorm van ‘Wij in wetenschap’: een gemeenschappelijk 
doel drijft wetenschappers om gezamenlijk het onmogelijke te 
bereiken.
 In de sport bestaat geen equivalent van één team dat geen 
competitie heeft en over zo’n lange tijdschaal werkt naar een 
gemeenschappelijk doel.
 In deze tijd waarin het voor sommige bon ton is om af te 
geven op Europese organisaties en samenwerking is het 
goed te bedenken hoe ongelooflijk succesvol internationale 
organisaties als die van de deeltjesfysici (CERN: European 
Organization for Nuclear Research), de astronomen (ESO: 
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Vergelijk Nederland eens met de andere landen in deze figuur. 
Allereerst valt op dat al onze universiteiten in de top-200 
staan – Nederland is in dit opzicht uniek, er is geen ander land 
waarvoor dit geldt. Maar bovendien zijn de relatieve verschillen 
in de ranking tussen onze universiteiten klein. Dit in tegenstel-
ling tot het Verenigd Koninkrijk, dat terecht trots is op absolute 
topuniversiteiten als Oxford en Cambridge, maar tegelijkertijd 
ook veel minder bekende en minder goede universiteiten kent. 
In Duitsland zien we een vergelijkbaar effect.
 De veel grotere spreiding in kwaliteit van de universiteiten in 
het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met die in Nederland 
hangt nauw samen met het feit dat het Engelse systeem 
verschillen bevordert en uitvergroot. Zo hangt de financie-
ring van de universiteiten nauw samen met de uitkomst van 
een zevenjaarlijkse evaluatie. Het Nederlandse wetenschaps-
systeem doet dat juist niet, en bevordert veel meer ‘wij’ dan 
competitie. 
 In ons essay hebben we aangegeven hoe de relatief geringe 
kwaliteitsverschillen nauw verweven zijn met de Nederlandse 
polder-historie: een relatief egalitair en toegankelijk systeem, 
met nadruk op samenwerking en zelforganisatie. Zo is ook 
de toegang tot de Nederlandse universiteiten – ook weer in 
tegenstelling tot die in het Verenigd Koninkrijk en veel andere 
landen – in essentie niet echt gebaseerd op competitie. Immers 
alle leerlingen met een VWO-diploma hebben in principe 
toegang onze universiteiten, met uitzondering uiteraard van 
studies met een numerus fixus.
 De hoge uniforme kwaliteit in de breedte in combinatie 
met relatief geringe kwaliteitsverschillen, korte afstanden en 
reistijden en de afwezigheid van een officiële pikorde bieden 
een vruchtbare bodem voor samenwerking, zowel tussen 
individuele onderzoeksgroepen als tussen universiteiten en 
door middel van nationale onderzoeksprogramma’s.
 Dit ‘wij’ van ons wetenschapssysteem is een belangrijke 

Figuur uit het essay ‘Wetenschap in Nederland’ van José van 
Dijck en Wim van Saarloos. De figuur toont de positie van 
de universiteiten in de Times Higher Education Ranking in 
Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Merk op dat de spreiding in Nederland veel geringer 
is en de mediaan (weergegeven door de horizontale streep) veel 
hoger ligt dan in andere landen.
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Het goed(e) doen
 – Feike Sijbesma

DSM werkt al meer dan tien jaar samen met het Wereld 
Voedsel Programma (WFP) van de Verenigde Naties. Dit 
is het langstdurende en grootste partnership van het WFP, 
waarbij DSM zorgt voor de verrijking van de voedselhulp met 
ingrediënten die ondervoeding voorkomen.
 In dit kader heb ik diverse landen samen met de VN 
bezocht. Zo bezocht ik met het WFP enkele jaren geleden het 
zuiden van Bangladesh. Ineens stond ik daar met een kind in 
mijn armen. De moeder vroeg met tranen in haar ogen om 
het mee te nemen. Waarom? Omdat – zoals ze zei – als ik daar 
twee jaar later zou terugkeren niet al haar zes kinderen nog in 
leven zouden zijn… Alles flitste door mijn hoofd. Ik geef het 
kind terug. “Dit kan niet. Nee, dit kan echt niet!” Op de weg 
terug staan ook bij mij de tranen in mijn ogen…

‘And a lean, silent figure slowly fades into the darkness, aware at 
last that in this world, with great power there must also come great 
responsibility!’ Spiderman, in Amazing Fantasy, augustus 1962

Vaak heb ik gezegd dat je als bedrijf niet succesvol kunt zijn, 
of zelfs jezelf succesvol kunt noemen, als je leeft in een wereld 
die faalt. Die overtuiging is door mijn indringende ervaring in 
Bangladesh nog veel sterker geworden. Ik heb daar ook gezien 
wat samenwerking kan betekenen; de krachtenbundeling met 
andere organisaties laat resultaten zien die je als bedrijf alleen 
nooit voor elkaar zou krijgen. Bovendien is me nog maar eens 

kracht die we moeten koesteren en die toe is aan een herwaar-
dering. Uiteraard dient in elk wetenschapssysteem voldoende 
ruimte te zijn voor de beste onderzoekers, bijvoorbeeld door 
selectie van de beste onderzoeksvoorstellen. Maar het bewaken 
van een balans hierin en van de ‘vriendelijke competitie’ die 
het Nederlandse systeem traditioneel kenmerkt, is belangrijk. 
 Doordat talent talent aantrekt – in de economie worden dat 
clustereffecten genoemd – bevordert ons wetenschapssysteem 
en de uniform hoge kwaliteit van de Nederlandse wetenschap 
ook de innovatieve kracht van Nederland. Ook openheid 
van de samenleving, diversiteit en de aanwezigheid van een 
cultuuraanbod versterken dergelijke clustereffecten – laten we 
vanuit dat besef werken aan de herwaardering van het ‘wij’ in 
de wetenschap en onze samenleving!

Prof. dr. Wim van Saarloos (1955) is sinds 2018 
president van de KNAW. Na zijn studie technische  
natuurkunde aan de Universiteit Delft en promotie 
aan de Universiteit Leiden trad hij in 1982 in dienst 
bij AT&T Bell Laboratories als onderzoeker. In 1991 
werd hij hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan 
de Universiteit Leiden. Hij heeft het Lorentz Center 

in Leiden opgericht. Hij ontving de Descartes-Huygensprijs en de 
Physicaprijs voor zijn onderzoek.
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•  meer dan 140 miljoen mensen zijn of raken op drift door 
de klimaatveranderingen;

•  onze grondstofconsumptie groeit tot aan het jaar 2050 
met zo’n 400%;

• en meer dan 90% van onze spullen gooien we weg.

Om deze getallen terug te dringen is de wil om te verande-
ren en samen te werken hard nodig. Het goede nieuws is dat 
steeds meer bedrijven samenwerking als een waardevol model 
beschouwen. Een model waarmee je op alle drie de dimensies 
van People, Planet en Profit tegelijk waarde kunt toevoegen 
voor alle belanghebbenden: klanten, werknemers, aandeel-
houders en de maatschappij als geheel.
 Veel bedrijven – overigens ook steeds meer aandeelhou-
ders, zoals pensioenfondsen – staan anders in de wereld dan 
10-20 jaar geleden. In het verleden zag je vaak een tweedeling: 
focus op winst óf focus op maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Gelukkig zijn geld verdienen, ‘het goed doen’ en 
‘iets goeds doen’ tegenwoordig geen tegenpolen meer. Als je 
het goed aanpakt gaan ze hand in hand. DSM heeft dat de 
afgelopen tien jaar bewezen. Door de inzet op duurzaamheid 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door veel meer 
passie te creëren bij klanten en werknemers, terwijl we tegelijk 
voor veel meer aandeelhouderswaarde hebben gezorgd dan 
het AEX-gemiddelde.
 Daarom denk ik dat ‘het goed doen en het goede doen’ steeds 
meer samen zullen moeten gaan. Ook om de juiste klanten 
en werknemers te vinden. Ook om je ‘license to operate’ te 
behouden en om toekomstbestendig te zijn. We hebben bij 
DSM steeds meer voorbeelden – in voeding, gezondheid 
en duurzaam leven – waarbij een florerende business en 
bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstuk-
ken uitstekend samengaan. Ik denk hierbij aan Clean Cow om 
de methaanuitstoot van koeien te reduceren, aan Veramaris 

gebleken dat het uiteindelijk draait om dóen.
 Dat gaat wat mij betreft zeer zeker op voor hongerbestrij-
ding. Elke paar seconden overlijdt een kind in de armen 
van de ouders. Niet omdat er in de wereld een tekort is aan 
voedsel, geld of logistieke infrastructuur, maar omdat deze 
mensen geen stem hebben en ons systeem aanpassingen nodig 
heeft. Bijvoorbeeld lokale voedselproductie, zoals DSM daar 
enkele jaren geleden in Rwanda mee is begonnen met Africa 
Improved Foods. Ik ben ervan overtuigd dat we honger de 
wereld uit kunnen bannen. Het past ook niet in deze rijke 
wereld dat mensen met honger moeten leven.
 Als DSM zetten we ons graag in voor zaken waarin de 
wereld kan en moet verbeteren en waar wij ook de competen-
ties hebben om dit te doen. Dat geldt voor hongerbestrijding, 
omdat wij ‘s werelds grootste producent van nutritionele 
ingrediënten zijn, maar geldt ook voor het klimaat en groene 
energie, en voor het creëren van een circulaire economie. 
DSM en andere bedrijven zijn geen charitatieve instellingen 
en moeten geld verdienen. Maar de wijze waarop is een keuze: 
het goed doen door het goede te doen kan!
 Dit vraagt om leiderschap! Daarom vind ik dat we ook 
gezamenlijk de klimaatverandering, waar de Hoorn van Afrika 
en Bangladesh in de vorm van droogte en overstromingen nú 
al de gevolgen van ondervinden, sneller moeten aanpakken. 
Daarom zou Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, 
ook eerder een voorbeeldland moeten zijn dan een van de 
Europese hekkensluiters als het gaat om de ontwikkeling van 
duurzame energie en het realiseren van de Parijse klimaat-
doelstellingen – ook voor 2020.
 Een wereld die faalt? We openen er ons DSM Purpose boek 
mee:

• meer dan 850 miljoen mensen hebben elke dag honger;
• meer dan 650 miljoen mensen lijden aan overgewicht;
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‘We should be speaking of a man who knows that the world is not given 
by his fathers, but borrowed from his children; who has undertaken 
to cherish it and do it no damage, not because he is duty-bound, but 
because he loves the world and loves his children.’ Wendell Berry, The 

Unforeseen Wilderness, 1971.

Begin 2019 was DSM gastheer van de SDG Tent tijdens de 
jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in 
Davos. We hebben toen met vele experts besproken hoe je 
de realisering van de Sustainable Development Goals van de 
Verenigde Naties, feitelijk de strategie voor de wereld, kunt 
versnellen door innovatieve, inclusieve businessmodellen in 
te zetten. De bereidheid om samen de schouders eronder te 
zetten was en is enorm. Men was zich er echter ook van bewust 
dat het de vraag is of oekazes vanuit de Zwitserse bergen wel 
goed aankomen. Van belang is dat degenen die in geprivilegi-
eerde posities verkeren ook de verantwoordelijkheid hebben 
en nemen om stappen te zetten.
 Economische hervorming, het klimaat, de afvalproblemen, 
de groeiende maatschappelijke ongelijkheid – het zijn allemaal 
zaken die juist ook door mensen met invloed aangepakt moeten 
worden. Want mensen en organisaties met verantwoordelijke 
posities, móéten ook (meer) verantwoordelijkheid nemen!
 De 16-jarige Greta Thunberg, de bekende klimaatspijbelaar 
die met haar acties een breed klimaatprotest op gang heeft 
gebracht, was ook in Davos. Zij en haar generatiegenoten 
spreken ons aan op onze verantwoordelijkheden. Met mooie 
woorden kan ze geen kant op. Ze heeft geen zin meer om 
mensen met invloed om verandering te blijven smeken. En ze 
voelt zich ook niet meer geroepen om zich aan de regels te 
houden, want die stammen uit een oude, in zichzelf gekeerde 
wereld die een beroerde erfenis heeft achtergelaten. Een 
oproep van een jongere generatie die we niet kunnen negeren.

om een echt groene, niet overbeviste oceaan te behouden 
door algenolie aan viskwekerijen aan te bieden, aan Stevia als 
natuurlijke zoetstof, en aan DSM-Niaga (omgekeerd: agaiN), 
ons 100% recyclebare tapijt.
 Het spreekwoord luidt: in je eentje ben je sneller, maar samen 
kom je verder. Daar ben ik van overtuigd, maar ik geloof ook 
dat we het tempo van onze samenwerking kunnen versnellen, 
moeten versnellen. Want die problemen die ik noemde zijn te 
groot en te urgent om in je eentje aan te pakken.
 Bij DSM zit dat besef heel diep. Daarom werken we 
wereldwijd samen met klanten, met kennisinstituten, met 
publiek-private partnerships, met NGO’s – simpel omdat 
je samen meer weet en meer kunt. Met die veranderde 
opstelling van bedrijven heeft ook innovatie een nieuw 
gezicht gekregen. Ik noemde al belangrijke innovaties die 
een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Daarom 
zetten we ook in op de ontwikkeling van de campussen in 
Geleen en Delft, ecosystemen waar honderden bedrijven in 
allerlei verbanden met elkaar samenwerken. En we verbinden 
ons uiteraard ook aan startups, ‘jonge honden’ met verfris-
sende perspectieven die grotere bedrijven uitdagen om uit 
hun comfortzone te komen.
 Bij DSM werken we op drie fronten aan verandering. We 
beginnen bij onszelf: verbeter de veiligheid, verlaag emissies, 
gebruik meer hernieuwbare energie. Oftewel: improve onze 
eigen operatie. Ten tweede zorgen we ervoor dat we aan onze 
klanten en partners gezonde, duurzame oplossingen aanbieden: 
innovaties zodat zij vervolgens ook kunnen innoveren. Het 
belang van nauwe samenwerking met je klanten en partners is 
niet te overschatten. We noemen dit enable. Ten derde: maak 
je hard voor de dingen die onmisbaar zijn als je wilt bijdragen 
aan een betere, gezondere wereld. Bijvoorbeeld een prijs op 
CO2-emissies. Ofwel: advocate.
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VIGNET

Onderwijs schreeuwt om samenwerking

In de ruim tien jaar dat ik werkzaam ben in het mbo-onderwijs heb 

ik vele malen ondervonden wat de kracht van samenwerking is. 

Ogenschijnlijk kan dit wellicht gemakkelijk klinken maar om een 

goede samenwerking duurzaam, innovatief en aantrekkelijk voor alle 

partijen neer te zetten, komt inzet, enthousiasme en outside the box 

denken van eenieder van pas.

 Neem bijvoorbeeld de Food en Proces Tech Campus (FPTC) in 

Zaandam. De foodoperator opleiding in Noord-Holland lag tijdelijk 

stil; stagelopen onder de 18 jaar werd door de regelgeving lastig en 

het werkveld kampte met vergrijzing. Hierdoor kwam er in een snel 

tempo een groot tekort aan kundige procesoperators.

 Daarom besloten twaalf bedrijven in samenwerking met het Regio 

College om een praktijkcentrum op te richten waar studenten elke dag 

met de juiste machines en materialen konden oefenen. Daarnaast 

kregen deze meewerkende bedrijven de kans om mee te denken 

over het onderwijs en bleven de docenten ook up-to-date door deze 

samenwerking.

 Of bekijk het Scalda in Vlissingen; je lijkt een schoolgebouw in te 

lopen maar zodra je je naar de ICT-opleiding begeeft, beland je in een 

bedrijf waar studenten dagelijks bezig zijn om middels hun schoolpro-

jecten voor de provincie en bedrijfsleven iets te kunnen betekenen. 

Opdrachtgevers komen in de school voor hulp, advies en opdrachten. 

De studenten werken aan deze opdrachten in projectgroepjes met 

diverse leerjaren door elkaar heen.

 Hun curriculum, en dus schooldag, is grotendeels ingegeven door 

de behoefte en motivatie van de student zelf. Beide opleidingen zijn 

van grotendeels schriftelijke curricula met ‘af en toe een opdracht in 

de klas’ naar een levensechte beroepsopleiding gegaan, waar alle 

 Ik denk aan dat jonge kind in Bangladesh dat ik helemaal 
in het begin noemde. En ik denk aan Greta Thunberg. Laten 
we durf en lef tonen. Beginnen met vertrouwen en verbinden. 
Bedenken dat economie uiteindelijk niet over geld maar over 
het geluk van ons allemaal gaat. Ons realiseren dat de aarde 
geen erfstuk is, maar een planeet in bruikleen voor de kinderen 
van vandaag en morgen.
 Ik heb als bestuursvoorzitter zo vaak in de spiegel gekeken. 
Wat willen we? Wat kunnen we? Wat durven we? En als de 
antwoorden op die vragen niet stroken met wat er nodig is? 
Dan gaan we het anders doen!

Feike Sijbesma (1959) is sinds 2007 CEO van 
Koninklijke DSM. Hij studeerde medische 
biologie aan de Universiteit Utrecht en bedrijfs-
kunde aan de Erasmus University. Naast zijn 
huidige functie als CEO van Koninklijke DSM is 
hij commissaris bij De Nederlandsche Bank en 
Unilever. Tevens is hij Climate Leader voor de 

Wereld Bank en ontving hij in 2011 de Humanitarian Award of the 
Year van de Verenigde Naties.
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Samen werken in de tussenruimte
 – Cees Anton de Vries

Samenwerken? Probeer er niet aan te beginnen. Alleen 
werken is vaak sneller en veiliger. Wanneer je anderen bij je 
werk betrekt, dan vertraagt dat meestal, er zijn misverstanden 
en teleurstellingen. Maar soms zijn er vraagstukken waar je 
gewoon alleen niet uit komt. Dan kies je: of laten liggen, of 
toch samen aanpakken. Voor grote vraagstukken van deze tijd, 
zoals de klimaatverandering, de energietransitie, de biodiver-
siteitscrisis, het voedselvraagstuk kan geen enkele partij alléén 
de oplossing brengen.
 Sterker nog, domeinen die hun bestaan ontlenen aan 
onderlinge verschillen moeten nu samen aan de slag: overheid, 
bedrijfsleven, burgerij en onderwijs. De antwoorden worden 
gevonden tussen deze domeinen in. Maar in dat niemandsland 
ontbreekt een gedeelde taal. We weten niet hoe we afspraken 
moeten maken. Er zijn wel beelden over en weer; er zijn ook 
wel ontmoetingen. Maar we hebben eigenlijk geen ervaring 
hoe het is om echt samen te werken in de tussenruimte. 
Zonder gedeeld verleden groeit er ook geen vertrouwen.
 Leren effectief samenwerken in de tussenruimte is dus 
urgent. Waarom komt het dan zo moeizaam en langzaam op 
gang? Het antwoord is even simpel als ontmoedigend. Wat 
voor ons persoonlijk geldt, geldt ook voor organisaties en 
systemen. Ook organisaties werken liever alleen. Een deel 
van hun macht en beheers reflex opzijzetten in oprechte en 
wederkerige samenwerking klinkt wel mooi, maar het is in 
werkelijkheid tamelijk beangstigend.

partijen veel baat bij hebben om zo effectief door te kunnen gaan.

 Zelf mocht ik in 2018 een mooi project in samenwerking met het 

Van Gogh Museum doen. Het museum zocht naar mogelijkheden 

om aantrekkelijker te worden voor (multiculturele) jongvolwassenen. 

Zoals ze zelf aangaven is het museum voor iedereen toegankelijk; 

zij misten echter de adolescenten in het gebouw. Omdat ik lesgeef 

aan Sociaal Werkers die ook activiteiten voor diverse doelgroepen 

moeten organiseren, zijn we een traject gestart waar we het museum 

opzochten, in gesprek gingen met de programmamanager en aan de 

slag gingen met ideeën.

 Nu heeft het museum een speciaal mbo-studenten programma, 

vrijdagavonden met muziek en een thema en een heus jeugdpanel 

dat het museum regelmatig verrijkt met hun hersenspinsels.

 Als het aan mij ligt, is het onderwijs de juiste plek waar samenwerk-

ing dagelijks voor grote successen kan zorgen. Wat nou als schoolge-

bouwen dagelijks na 18.00 uur en in de vakanties open zouden zijn 

om zo meer te betekenen voor de buurt, als zij een plek worden, waar 

bedrijven en zzp’ers tussen de studenten kunnen werken om hierdoor 

van elkaar te leren? Een plek, waar zowel docenten als professionals 

en derden geïnspireerd worden om van elkaar te leren en te blijven 

innoveren.

Laura Polder, Aanjager Wijzijnkatapult & MBO Docent
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zal het maken en opschalen nog de nodige voeten in de aarde 
hebben, maar het sociaal instrumentarium is beschikbaar. Het 
oefenen gebeurde in kleine projecten soms in de periferie, 
vaak onder de radar. We hebben ontdekt wat de voornaamste 
succesfactoren zijn, zoals bijvoorbeeld het werken vanuit de 
persoonlijke droom; de vraag durven stellen: “Wat heeft dit 
gebied nodig?” Maar ook het ontwikkelen van nieuwe rollen 
en relaties, het behalen van zichtbare kleine lokale successen 
die ook bijdragen aan het leren van anderen elders en het 
opnieuw doordenken van de rol van geld en subsidie. En altijd 
gaat het om combinaties van fysiek ontmoeten en digitaal 
delen.
 Nu komt het aan op het openen van het werkveld in de 
tussenruimte om de vele kleine stapjes samen groot en 
krachtig te maken. Het voorstel is, dat elk overheidspro-
gramma dat gericht is op een transitie 1% van het budget 
reserveert voor de benodigde infrastructuur en tevens de 
ontwikkelende werkwijze van de tussenruimte als voorwaarde 
stelt bij subsidieverlening. Op die manier draagt iedereen bij 
met kleine ‘beginnetjes’ die project na project de collectieve 
slagkracht doen groeien.

Cees Anton de Vries is directeur van Origame, 
organisatieadviseur, proces ontwerper en hoeder 
van leerprocessen. Hij helpt mensen en organisa-
ties duurzame waarde te maken in de netwerk-
maatschappij en is mede initiator van Earthinks, 
social media platform voor duurzaamheid.

 Binnen de verschillende domeinen werken de groepsmores. 
Niet alleen wordt er steeds goedkeuring aan elkaar gevraagd 
en verleend, ook het gedrag wordt continu op groepsloyaliteit 
beoordeeld. Onlangs zei iemand van een Land en Tuinbouw-
organisatie: “Ik wil graag meedoen met dit doorbraakproject, 
maar vraag alsjeblieft niet van me dat ik het aan mijn leden 
moet uitleggen, want die snappen niet dat ik met ‘de tegenpar-
tij’ aan tafel zit.” 
 De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen zich bewust 
geworden van de noodzaak om in de tussenruimte nieuwe 
praktijken te ontwikkelen. We noemen dat soms ‘opgavege-
richt en netwerkend werken’. Overheden en grote bedrijven 
hebben geld uitgetrokken om mensen te trainen en te begelei-
den. Er zijn pilots uitgevoerd en veel initiatieven zijn gedoogd, 
dat wil zeggen: wel in het zonnetje gezet bij succes, maar dat 
heeft niet geleid tot diepe veranderingen binnen de thuisorga-
nisaties. Dat maakt dat het innovatielandschap zeer versnip-
perd is gebleven. Individuele groei en bewustwording krijgen 
wel volume en samenhang in ontmoetingen van gelijkgestem-
den, maar het ontbreekt aan structuur en slagkracht die de 
transitie van de bestaande domeinen momentum geeft.
 Als goedkeuring vragen aan bestaande systemen om samen 
te mogen werken in de tussenruimte niet werkt; als duidelijk 
is, dat de nieuwe praktijken alleen stap voor stap ontstaan 
door in te stappen in concrete uitdagingen, als de urgentie van 
de transities zo groot is, dat het collectief boven het individu 
moet gaan; dan rest nog één proactieve strategie en dat is het 
aanbieden van een samenwerkingsruimte met laagdrempe-
lige instap voor burgers, overheden, ondernemers en scholen. 
Het aanbieden van die samenwerkingsruimte is een vorm van 
verantwoordelijkheid nemen voor de condities die nodig zijn 
voor de gewenste resultaten.
 Hoe zo’n samenwerkingsruimte er uit moet zien en werkt, 
is na jaren oefenen op kleine schaal wel duidelijk. Natuurlijk 
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Richtingenstrijd om de koers
Zoveel misplaatst vertrouwen
Kiemen onrust tussen mensen

Onbeheerste vermenigvuldiging
Van aanhoudende celdelingen

Infiltraties ingenesteld
Onzichtbare verspreidingen
Van kwaadaardige mutaties

Uitzaaiende tumor gedragingen
Zetten aan tot afbraak

Verwijderen het samenspel
Resulteren in maligniteit

Ontzorgen elkaars werkpatronen

In zoveel bedrijven en organisaties
Deze terugkerende werkziekte

Tegenstellingen en disharmonie
Gezeur over elkaar en geldelijk gewin

Ook weer herkenbaar in eigen werkomgeving
Waarom toch al dat gekanker?

Vermenigvuldigen

Hier staat ook iets over de spreuk die ik aanhaalde met 
betrekking tot vermenigvuldigen. Om in die metafoor te 
blijven: dan leidt negatief over elkaar praten tot een optelsom 
van min plus min en de uitkomst daarvan is wiskundig 
positief, maar op de werkvloer leidt het tot ‘verwijderen van 
het samenspel’ en ‘ontzorgen van elkaars werkpatronen’.
 Het was in de tijd van de tweede crisis in Nederland toen 
veel bedrijven onder druk stonden en dat gold ook voor mijn 
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Samenwerken begint bij jezelf
 – Gijs de Vries

Er zijn veel toepasselijke spreuken over samenwerking: ‘Alles 
zelf doen is optellen’, ‘Samenwerken is vermenigvuldigen’. Of 
Loesje: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’. En van een 
Japanse schrijver: ‘Een gedicht veronderstelt een samenwer-
king tussen de dichter en de lezer, een mededichten’.
 Daarom bij de start van deze bijdrage een gedicht. Ik heb 
dat gemaakt toen ik na een behandeling van een maand met 
iedere dag bestraling tegen lymfeklierkanker weer als genezen 
verklaard terugkwam op mijn toenmalige werk. Dit is alweer 
ruim zeven jaar geleden. Wat me op dat moment extra opviel 
– of beter erg tegenviel – was dat veel mensen zo lopen te 
zeuren en roddelen over elkaar. Dit was pregnant merkbaar, 
waarschijnlijk omdat ik extra sensitief was om weer lekker aan 
de slag te gaan, maar dat viel tegen door het gevit op elkaar, 
althans zoals ik dat percipieerde.

Gekanker
Wat is dat toch?

Die telkens terugkerende betonrot
Roestig voortwoekerend

Tekens van metaalmoeheid
Gelijk afbladderende verf
Vastlopende mechanieken

Dwaalsporen in organisaties
Kortsluiting van energie
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veel meer aandacht voor ‘earthholder value’. Wat zou dat een 
omslag in denken en doen met zich meebrengen. Dat is een 
enorme mindset verandering. En die begint bij jezelf.
 Het heeft veel te maken met hoe we als leiders van ons 
eigen leven in elkaar steken. Hoe we in balans zijn, waar 
we energie van krijgen en waar dit weglekt. Ieder zichzelf 
respecterende organisatie heeft tal van plannen: business-, 
strategie-, sales-, MVO-, verhuis- of wat voor plannen dan 
ook, allemaal gericht op groeidoelstellingen. Het gekke is dat 
individuele medewerkers niet worden aangespoord om na te 
denken over een eigen leefplan, een plan waarmee ze gezond 
oud kunnen worden en een gebalanceerde invulling aan hun 
(werk)leven kunnen geven.
 Zo’n plan stelt de waarde centraal hoe zij in het (werk)leven 
staan. Door het onderhouden daarvan kan iedereen ook veel 
beter samenwerken. De ingrediënten van zo’n leefplan zijn 
de tien energiegevers die hieronder worden genoemd. Deze 
‘energizers’ staan in een willekeurige volgorde waarbij punt 
10 net zo goed of misschien wel beter nummer 1 zou hebben 
kunnen zijn. Zingeving is uiteindelijk wat veel mensen vroeger 
of later beweegt, omdat dit een extra dimensie aan ieders 
bestaan geeft.

1 Slaap: waken voor een goed slaappatroon;
2 Voeding: letten op gezonde en gevarieerde voeding en 

eetgewoontes;
3 Bewegen: zorgen voor minimaal 3 uur of 5 keer een half 

uur bewegen per week;
4 Humor: met plezier en lol in het leven staan;
5 Passie: ruimte geven aan wat je echt drijft;
6 Ontspanning: tijd nemen voor rust en genieten, oftewel 

jouw relaxmomenten;
7 Sociale contacten: aandacht geven aan dierbaren in je 

omgeving;

toenmalige werkgever. Zeker voor de adviespraktijk waar ik 
in die periode leiding aan gaf. In tijden van crisis ondervin-
den consultants snel de effecten daarvan omdat het makkelijk 
afscheid nemen is van deze externen. Dus de cijfers stonden 
behoorlijk onder druk en dat verklaart ook de effecten daarvan 
op de werksfeer.
 Ik had eerder een motto bedacht dat luidde: ‘Fun to work 
with’. De filosofie daarachter is dat er dan als je het leuk 
hebt met klanten, uiteraard goed werk aflevert, aandacht 
besteedt aan de onderlinge relatie en de goede verhoudin-
gen, daarnaast echte interesse toont – ook in de mens achter 
de klant – servicegericht bent en ook met elkaar lacht, een 
bijzondere wederkerigheid ontstaat. Datzelfde gevoel dat je 
meteen herkent van die attente ober in een restaurant of de 
vriendelijke winkelbediende die je meteen helpt als je iets 
zoekt, dan wel de klantgerichte benadering bij het ophalen 
van je auto na een beurt.
 Iedereen herkent die slechte voorbeelden van chagrijnige 
of onvriendelijke mensen waar je meteen op afhaakt. Mijn 
stelling is dat het bij samenwerken in de 21ste eeuw draait om 
‘fun to work with for the good cause’, oftewel samenwerken is 
extra leuk als het aan zingeving bijdraagt. En samenwerken 
met anderen gaat een stuk beter als je zelf goed in je vel zit.

Energiegevers

Eigenlijk zou ieder bedrijf, organisatie of instelling naast 
de eigen kerntaak zich moeten richten op de goede zaak en 
bijdragen aan een betere, schonere, duurzamere, veiligere, 
respectvollere, leefbaardere, en daardoor leukere wereld die 
ook menslievender is. Deze opgave moet ‘business as usual’ 
worden. Ik pleit in dat kader voor een radicale omslag van 
vooral denken in termen van groei, winst en focus op kwartaal-
cijfers voor aandeelhouders oftewel ‘shareholder value’ naar 
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De mens
Is een verzameling van vlees en botten, spieren die organen 

verbinden gevoed door pompend bloed, aangestuurd door het 
brein, cellen en vezels in beweging, chemische stofwisselingen.
Als balsem voor onze hersenen, zintuigen en de (heilige) geest.

Ieder mens zo verschillend: kijk naar eigen gezinsafkomst, 
hetzelfde bloed, dezelfde opvoeding. Een nest met gelijke 
kansen en mogelijkheden, maar bloedverwanten volgen  

eigen levenspad.
Samenspel van karakter, toevalligheden, omgeving, 

lotsbestemming?

Kleur, geur, groot, klein, dun, dik, uitstraling of niet, zelfver-
zekerd, onbeschaamd, grappig, ernstig, spontaan, (on)sportief, 

goedgemutst, bedachtzaam – zoveel variaties en  
smaakverschillen.

Oneindige diversiteit bij een wereldbevolking met 7.5 miljard 
mensen.

Wie heeft dat bedacht, gemaakt, georganiseerd, gepland, 
gecreëerd? Sublieme variatie en verscheidenheid. Ontelbare 

verschillen ook van (on)geluk, gehandicapt zijn, ziekte.
Kansarm of rijk, talent, drive, ambitie – wie of wat maakt  

het verschil?

Mixed feelings, gedachten, smaken, opvattingen, denkpat-
ronen, culturele verschillen, armoede, geteisterd door rampen, 

conflicten, oorlogen, op de vlucht. Waar je geboren bent
bepaalt je toekomst – of is het je DNA, je inner circle,  

je schepping?

Die conceptie, samensmelting van twee zielen en één gedachte. 
Nieuw leven maken.

8 Thuis: er zijn voor je gezin en familie om samen te leven;
9 Werkleven: invulling geven aan je persoonlijke 

ontwikkeling en arbeidsethos;
10 Zingeving: zin en betekenis geven c.q. ontlenen aan de 

dingen waarin je gelooft.

Naar een vitale samenwerkingscultuur

Er is nu eindelijk een Nationaal Preventieakkoord waar 
maatregelen worden genomen gericht op terugdringen van 
roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Daarin 
staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisa-
ties in Nederland. Dit is op zich een mooi voorbeeld van 
samenwerking, maar een dergelijk akkoord had er natuurlijk 
al veel eerder kunnen en moeten zijn. Ik pleit voor een 
drastische aanpak om bij iedereen het belang van vitaliteit en 
een gezonde leefstijl tussen de oren te krijgen.
 Het is mijn stellige overtuiging dat dit zal bijdragen aan een 
betere samenwerkingscultuur in de 21ste eeuw. En dat het ook 
leuker wordt om met elkaar samen te werken, gewoon omdat 
we fitter, meer gebalanceerd en meer ontspannen, relativeren-
der en socialer ingesteld zijn.
 We blijven natuurlijk wel allemaal verschillende mensen 
met ieder zijn/haar eigen afkomst, gewoonte, voorkeur, 
talent, religie, omgeving, en eigenaardigheden. Maar als we 
al die diversiteit bundelen en met de hele mensheid de focus 
op zingeving zouden zetten dan zal dat een prachtig facet 
toevoegen aan samenwerken in het komende decennium. Zo 
kan samenwerking leiden tot vermenigvuldigen.
 Wat een uitdaging voor ons mensen. Zingeven aan elkaars 
en ieders bestaan. Daarom ter afsluiting mijn gedicht getiteld: 
‘De mens’.
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Fatsoen is de regel
 – Pieter Winsemius

Fatsoen is de regel. Als reiziger in het openbaar vervoer verbaas 
ik me voortdurend over de civiele omgang van mensen in 
stationshallen. Ze botsen nooit en worden ook zelden kwaad 
op elkaar. In vijftien jaar kreeg ik slechts eenmaal ruzie met 
iemand die me op een roltrap hardhandig wilde passeren. 
Het gedrag van mensen in stationshallen wordt gekenmerkt 
door tegenbinding. De socioloog Kees Schuyt doelde daarmee 
op de steunberen die de muren stutten waardoor de oude 
romaanse kerken niet bezwijken onder het gewicht van hun 
zware daken. In stations termen gaat het dus om de institutio-
nele voorzieningen die de hal overeind houden.
 Op een vergelijkbare wijze wordt de stations samenleving 
overeind gehouden door de civiele omgang van passanten. 
Hun fatsoen bouwt op een gedeeld belang in hun gedeelde 
openbare ruimte. Onnodige fricties kosten tijd en bederven 
het humeur. Ze ‘regelen’ daarom het onderlinge verkeer met 
behulp van ongeschreven gedragsregels: er zijn geen ver- en 
gebodsbordjes, geen verkeerslichten noch agenten die de orde 
bewaken.
 Mijn lichtvoetige voorstudie van het doorkruisen van de 
Utrechtse stationshal, goed voor een kleine 200.000 reizigers 
per dag, suggereert dat hun gedrag wordt bepaald door een 
aantal gedeelde spelregels: gelijke snelheid, gelijke afstand tot 
anderen en objecten, en een voortdurend oogcontact. Het gaat 
alleen mis in het geval van hardlopende jongemannen, van 
mevrouwen-met-twee-tassen-die-met-elkaar-praten en van 

Of is het geven? Welk lot is besloten in die daad. Wat is 
daarvan gepredestineerd?

Wat is de zin van een mensenleven? Zelf een bestemming 
daaraan geven.

Gijs de Vries studeerde rechten en volgde later een 
bedrijfskunde opleiding. Heeft 25 jaar ervaring 
als consultant in de gezondheidszorg. Is lid 
geweest van de directie van Capgemini en de raad 
van bestuur van Ernst & Young. Daarna was hij 
algemeen directeur van het Nederlandse Rode 
Kruis. Tegenwoordig is hij beroepscommissaris 

(o.a. Erasmus MC, Integraal Kankercentrum NL, Arbo Unie, Stichting 
Achmea Slachtoffer en Samenleving), doet speciale projecten en is 
actief als coach bij Next Generation Leaders.
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samenwerking met mensen die eigenlijk niet meer zijn dan 
voorbijgangers.
 Vooral in het verkeer durfden beleidsmakers te experimen-
teren. Vroeger stonden we ’s nachts om half een stil voor een 
rood verkeerslicht, omdat een ambtenaar dat zo had bepaald. 
Nu kijken we op een rotonde onze medeweggebruiker aan en is 
een handgebaar of hoofdknikje voldoende om onze voorrang 
te regelen. Met een betere doorstroming en minder schade als 
gevolg.
 De rotonde kreeg navolging. Wegvernauwingen zonder 
voorrangsborden werken beter dan de klassieke ingebouwde 
s-bochten met hun geregelde voorrangen. De beleidsmakers 
leerden: maak het een beetje gevaarlijk zodat mensen uit 
een vorm van lijfsbehoud moeten nadenken. Dat vinden ze 
meestal niet prettig – het leven is een stuk eenvoudiger als je 
kan schuilen onder de vleugels van een overheidskloek – maar 
de resultaten zijn verrassend positief.
 Er is echter veel meer mogelijk. Sommige omgevingen zijn 
vervreemdend. Eenieder heeft het verschil ervaren tussen 
overzichtelijke, lichte parkeergarages met muziek en camera’s, 
en donkere, onoverzichtelijke ruimtes die solliciteren naar een 
gangsterfilm. Blinde garageboxen onder flatgebouwen vormen 
geen favoriete passages tijdens avondlijke wandelingen.
 Andere omgevingen nodigen uit tot fatsoen. In achterstands-
buurten trekt een supermarkt aanloop en stimuleert daardoor 
de ontmoeting van vertrouwde vreemden: je weet wat die 
anderen daar zoeken. Ooit vertelde de trekker van een 
buurtvereniging in de westelijke tuinsteden in Amsterdam me 
zijn hartenwens: kunst op straat. Ik was verbaasd. Was er niets 
groters, niets meeslependers, niets belangrijkers? Hij zei: “Er is 
hier helemaal niets.”
 Kunst op straat draagt bij tot een gezamenlijke eigenheid, 
zoals ook een tikje te mooie scholen of gastvrije parken dat 
doen. De Cruyff Courts en de Krajicek Playgrounds gelden in 

jongedames met liefdesverdriet maar zonder oog voor hun 
omgeving.
 Mensen blijken ook kuddedieren: ze volgen de massa, 
zelfs in geval van nood. Dat geldt zeker voor de ‘vertrouwde 
vreemden’, de ruwweg 70% van de reizigers met voorspelbare 
patronen, zoals forenzen en scholieren. Ze kennen de stations 
inrichting en -processen en raken ook niet snel van de leg als 
er iets fout gaat. Indien ze in geval van, zeg, treinuitval snel 
over goede informatie beschikken, ontwikkelen trekkers 
binnen deze groep plannen als basis voor zelforganisatie: welk 
alternatief hebben we? Andere ervaringsdeskundigen weten 
hen te vinden en volgen. Zo ontspruit een soms verrassend 
blijmoedige gemeenschap die tot mooie dingen in staat blijkt.
 Een samenwerking zonder regie? Als we daarover nadenken 
is ieder van ons blij verbaasd over de bekwaamheden van 
zijn medeburgers – vrijwel ongeacht rangen en standen. 
Ook buiten de stationshal kennen we immers omgangsregels 
die pas duidelijk worden als iemand zich er niet aan houdt. 
Buurtgenoten groeten elkaar en dienen hun tuin netjes te 
onderhouden. Oudere buren hebben ‘recht’ op meer rust en 
vaker hulp; jongeren worden eerder uitgenodigd voor een 
tuinfeest. Er zijn ook regels om ongewenst gedrag tegen te 
gaan. Je dient bijvoorbeeld geen vuilnis in het trappenhuis te 
zetten, of wasgoed voor het balkon van de benedenburen te 
hangen.
 In het verkeer is het niet wezenlijk anders. Bij het passeren 
van fietsende moeders met kinderen houden we meer afstand 
dan wettelijk voorgeschreven; de aanwezigheid van spelende 
kinderen vertaalt zich in langzamer rijden. We ergeren ons aan 
bumperklevers, laat-ritsers en asociale parkeerders.
 Steeds gaat het om de toevallige ontmoeting van vertrouwde 
vreemden. Je kent die anderen niet persoonlijk, maar weet wat 
hen motiveert. Daardoor kun je hun gedrag voorspellen en dat 
maakt je eigen leven eenvoudiger. Je komt tot een vorm van 
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 Ergens ertussenin zit de beetje gevaarlijke omgeving die 
uitnodigt tot nadenken. De overheid moet ons in die zin 
dwingen – of laten we wat vriendelijker spreken van ‘uitnodi-
gen’ – tot het nemen van een eigen verantwoordelijkheid in de 
ruimte die we delen met vertrouwde vreemden.
 Dat is voor onze beleidsmakers verre van vanzelfspre-
kend. In de gedeelde ruimte komt een toenemend deel van 
de spelregels tot stand langs informele weg. Te vaak wordt 
zelforganisatie bovendien gelijkgesteld aan samenbinding – 
sociale cohesie – en wordt het fenomeen van de tegenbinding 
verwaarloosd. Te vaak worden ook burgers onderschat: dat 
kunnen ‘ze’ niet c.q. dat willen ‘ze’ niet. 
 Denk er eens aan wanneer u een volgende keer op een 
druk kruispunt een zebrapad moet oversteken en u aan de 
overkant een zootje ongeregeld ziet samenballen, klaar voor 
een overhaaste overval ten uwen koste. Het gaat zelden fout, 
maar pas op voor hardlopende jongemannen, vrouwen met 
twee tassen en verliefde jongedames. De spelregels zijn simpel 
maar vereisen een gezamenlijke inzet.

Pieter Winsemius (1942) is bedrijfskundige, 
publicist en voormalig politicus. Hij was namens 
de VVD minister van VROM in het eerste 
kabinet-Lubbers. Na zijn ministerschap werd 
hij voorzitter van de Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten. Verder heeft hij diverse 
boeken over management en verschillende 

maatschappelijke kwesties geschreven. Sinds 2012 is hij Commandeur 
in de Orde van Oranje-Nassau.

achterstandsbuurten als oases van veiligheid; op vijfhonderd 
meter afstand blijken de ‘normale’ cijfers weer te tellen.
 Ook in de virtuele omgeving – het internet, de sociale media 
en mobiele media – ontstaan uit de wisselwerking tussen 
individuen in het algemeen nieuwe spelregels die elk van de 
spelers beheersen. Als grootste zonde binnen een onlinege-
meenschap geldt bijvoorbeeld het niet geven van ‘credit’: 
mensen willen erkend worden voor hun bijdrage. Een typische 
internetregel: je mag je wel voordoen onder een andere naam, 
maar je mag je niet op hetzelfde forum verschillende namen 
aanmeten.
 Nederlandse discussiefora beschikken ook over een groot 
zelfreinigend vermogen. Er gelden bijvoorbeeld duidelijke 
spelregels over welke bijdragen wel en niet worden geaccep-
teerd. Mensen fungeren vrijwillig als moderator en plaatsen 
reacties waarin ze aangeven dat een bepaalde opmerking 
niet gepast is, of ze participeren niet langer waardoor een 
ontsporende discussie met een goede kans doodbloedt.
 Weer kunnen beleidsmakers leren van de ‘toevallige 
ontmoeting’ van miljoenen gebruikers op internet en sociale 
media. Begrippen als crowd sourcing en open innovatie doen 
steeds meer opgeld. De basisvoorwaarde daartoe is een 
betere toegang tot informatie, zeker wanneer beleidsmakers 
besluiten om bepaalde verantwoordelijkheden over te dragen 
aan (groepen) burgers. Burgers ontwerpen toepassingen die 
niet van achter een bureaustoel zijn te verzinnen.
 Is het een taak van de overheid om dergelijke vormen van 
samenwerking te bevorderen? Het zijn nauwe marges waarbin-
nen beleidsmakers zich moeten bewegen. Een ‘ongemakkelijke’ 
omgeving zoals een verkeerd park of – ook erg – een ’s avonds 
desolate kantoorwijk leidt tot vervreemdende vreemden. Een 
te gemakkelijke omgeving met veel ordebewakers bevordert 
ook niet de civiele omgang, want die wordt immers door de 
sterke hand bewaakt.
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bedoelen en kunnen we dat allemaal operationaliseren.
 We investeren dan ook maximaal in het aanleren van die 
taal en die manier van werken in de eerste jaren dat onze 
consultants bij ons zijn. Het begint met een internationale 
training op dag één, waar de nieuwe lichting niet alleen samen 
aan een casus werkt maar waar we ook disproportioneel veel 
tijd besteden aan het delen van onze kernwaarden die overal ter 
wereld exact hetzelfde zijn. In de opvolgende jaren gebruiken 
we internationale mobiliteit, verdiepende training en onze 
evaluatiesystemen om de taal en werkwijze te verankeren in 
de manier waarop we samenwerken.
 Die middag kwam dit tot uiting voor de ogen van onze 
cliënt. Wat hij niet wist, is dat Michael en ik elkaar eerder die 
dag voor het eerst in persoon hadden ontmoet op het vliegveld 
van Helsinki. We hadden samen met onze teams de workshop 
voorbereid en we kenden de cliënt beiden goed. Toch had 
ik mijn collega pas voor het eerst de hand geschud in de 
aankomsthal. In de taxi naar de workshop locatie spraken we 
nogmaals door hoe we de rollen zouden verdelen en verfijn-
den we de details van onze aanbevelingen. Op het moment dat 
we de parkeerplaats opreden had ons collectieve begripsin-
strumentarium ons geholpen om de inhoudelijke en relatio-
nele complexiteit binnen 20 minuten af te stemmen.
 Toch is ook het samenwerken binnen McKinsey in de 
loop van de jaren veranderd, simpelweg omdat de wereld om 
ons heen niet stilstaat. Diversiteit is daarbij een belangrijk 
thema. Toen ik begon hadden we wereldwijd 5.000 collega’s, 
voornamelijk in de Verenigde Staten en West-Europa. Vandaag 
zijn we met 30.000 medewerkers in 66 landen, verspreid over 
132 steden, van Luanda tot Seoul en van Medellín tot Astana. 
De culturele en linguïstische uitdaging om onze gemeenschap-
pelijke taal te behouden is enorm in deze smeltkroes.
 Ook binnen Nederland heb ik op kleinere schaal enorme 
veranderingen gezien. Wie 20 jaar geleden ons kantoor 
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De kurk waarop wij drijven
 – Peter de Wit

“Ik kan zien dat jullie al jaren samenwerken,” zei de Finse 
cliënt bij wiens firma mijn collega Michael uit de VS en ik 
zojuist een workshop hadden gegeven. De sessie was dan ook 
buitengewoon goed verlopen. Samenwerken is de kurk waarop 
McKinsey drijft. Onze teams kunnen de impact die we voor 
onze cliënten nastreven alleen realiseren als echt samengewerkt 
wordt. Dat betekent samenwerken binnen steeds wisselende 
en internationale McKinsey teams, en ook het samenwerken 
van onze mensen met onze client teamleden.
 Dat samenwerken zit diep in de genen van onze mensen en 
is cruciaal voor het realiseren van onze missie: het blijvend 
verbeteren van de prestaties van onze cliënten en het creëren 
van een omgeving die de beste mensen aantrekt en hen 
bijzondere ontwikkelings- en groeikansen biedt. Samenwer-
ken is voor ons geen keuze maar een vereiste om te zijn wie we 
willen zijn.
 Dat wil niet zeggen dat samenwerken altijd eenvoudig is of 
vanzelf komt, het is een manier van werken die geënt is op een 
gemeenschappelijke taal. Het hebben van een gemeenschap-
pelijke taal is niet hetzelfde als ervoor kiezen om – in ons 
geval – Engels als gebruikstaal te hanteren. Taal is voor ons 
een universeel begripsinstrumentarium dat ons in staat stelt 
naadloos met elkaar te communiceren zonder dat het ons veel 
tijd kost om in nieuwe situaties samen nieuwe begrippen of 
aanpakken te ontwikkelen. Als we Engelse woorden als issue 
tree of synthesis gebruiken, weten we allemaal wat we daarmee 
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samenwerken aan een duurzame oplossing; het betekent ook 
dat we onze taal meenemen naar en delen met onze cliënten. 
Dat kan en mag geen jargon zijn. Op die manier dagen ook 
onze cliënten ons uit om onze manier van samenwerken en 
communicatie fris en menselijk te houden.
 Pas jaren nadat ik gestart was bij McKinsey & Company 
drong het tot me door hoe belangrijk onze taal was in het 
bij elkaar houden van een fact-based firma. Het is bijna een 
paradox. Ik zeg “bijna”, omdat ik er tegelijkertijd ook diep in 
geloof dat we onze samenwerking met elkaar en onze cliënten 
alleen op het door ons gewenste hoge niveau kunnen houden 
met een levende gemeenschappelijke taal. En zonder het hem 
te vragen, weet ik zeker dat mijn Amerikaanse collega Michael 
het met me eens is.

Peter de Wit is Senior Partner bij McKinsey & 
Company en Managing Partner van McKinsey’s 
Noord-Europese kantoren (Benelux en Scandina-
vië). Hij werkt voornamelijk voor industriële 
cliënten (met name energie en chemie) in Europa. 
Peter’s belangrijkste aandachtsgebieden zijn 
strategie, organisatie en grootschalige operati-

onele en commerciële transformaties. Hij heeft een passie voor het 
ontwikkelen van nieuw leiderschapstalent, zowel binnen als buiten 
McKinsey. Peter is tevens lid van McKinsey’s wereldwijde Board, de 
Shareholders Council. Voordat hij in 1995 bij McKinsey in dienst trad 
werkte Peter 8 jaar bij Cargill in diverse commerciële management-
functies. Peter studeerde in Wageningen.

binnenliep kwam vooral mannelijke consultants in donkere 
pakken en witte overhemden tegen, nagenoeg allemaal met een 
exacte opleiding, vaak gevolgd door een MBA. Wie vandaag 
binnen loopt krijgt een heel ander beeld. Op ons kantoor 
in Amsterdam werken medewerkers van 30 verschillende 
nationaliteiten en gelukkig veel meer vrouwelijke collega’s, 
mensen met andere etnische achtergronden en consultants 
met nieuwe specialismen (zoals data analisten en digital 
designers) en met opleidingen die een paar jaar geleden niet 
eens bestonden. We hebben wereldwijd programma’s gericht 
op het werven en laten doorgroeien van vrouwelijk talent. 
Ook hebben we bijvoorbeeld een wereldwijd GLAM-netwerk 
opgericht, met als doel het creëren van meer inclusiviteit en 
gelijkheid van LHBTI-medewerkers.
 Die veel grotere diversiteit heeft de groep als geheel enorm 
verrijkt! Bovendien verwachten onze cliënten terecht van ons 
dat we een afspiegeling zijn van de samenleving. Maar het 
betekent ook dat we aandacht moeten blijven besteden aan het 
vernieuwen en verbreden van onze gemeenschappelijk taal. 
Die moet relevant blijven voor de uitdagingen waarop onze 
cliënten ons willen inzetten, voor de genuanceerde verschil-
len tussen mensen, hun specialismen en achtergronden. 
We passen onze trainingen aan, gebruiken nieuwe woorden 
voor veranderde begrippen en praten jaarlijks in elk land op 
dezelfde dag over de evolutie van onze kernwaarden.
 De manier van samenwerken met onze cliënten verandert 
ook. Niet alleen zijn onze cliënten net zo divers als wijzelf 
(of soms nog diverser), en samenwerken met de cliënt is niet 
langer het presenteren van wat wij denken dat de oplossing 
is voor een probleem. Meer dan ooit willen onze cliënten dat 
we ons verbonden voelen aan de uitkomst van ons advies, 
meehelpen bij de implementatie, een duw geven aan verande-
ringen en de vaardigheden van hun eigen teams vergroten. 
Dat werkt alleen als teams volledig geïntegreerd zijn en zo 



169168

faciliteert dan stuurt en controleert.
 We hebben ondernemingen nodig die waarde scheppen 
voor alle belanghebbenden rond de onderneming en niet 
alleen voor aandeelhouders. En ten slotte hebben we burgers 
nodig die weer zelf hun gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het maatschappelijk wel en wee nemen.
 Het welzijn en welbevinden van onze maatschappij wordt 
bepaald door vele belangrijke actoren. In onze ogen heeft elk 
van deze actoren ingeboet aan vermogen om onze maatschap-
pij succesvol te laten zijn. We zullen hier niet trachten de 
zwaktes, noch de oorzaken van deze achteruitgang uitputtend 
te beschrijven, maar beperken ons tot een paar observaties 
rond elke categorie speler die naar onze verwachting door 
velen gedeeld zullen worden.
 De Burgers – de vele goede niet te na gesproken – hebben 
in overwegende mate hun gevoel van individuele verantwoor-
delijkheid voor het maatschappelijk wel en wee verloren 
en hebben de neiging ontwikkeld vooral naar overheid en 
bedrijfsleven te kijken om zorg te dragen voor het voorzien in 
al hun behoeften.
 De Ondernemingen – ook hier zijn er natuurlijk gunstige 
uitzonderingen –hebben in de laatste decennia in toenemende 
mate hun aandacht en prioriteiten verlegd naar het creëren 
van aandeelhouderswaarde, waarbij ze onvoldoende recht 
doen aan de instrumentele rol die zij vervullen in het goed 
laten functioneren van alle belanghebbenden in hun lokale, 
nationale en uiteindelijk ook mondiale gemeenschappen.
 De Instituties zijn niet in staat gebleken – vooral als gevolg 
van een snelle groei van schaalgrootte en het tempo van 
veranderingen – te fungeren als natuurlijke ankers zoals dat 
vroeger gebruikelijk was.
 De Politieke Partijen hebben hun moreel prestige verloren 
en vinden zichzelf nu gereduceerd tot slaaf van – in de praktijk 
vaak contraproductieve – verkiezingssystemen.

Uitleiding: De maatschappij van de grond af weer 
opbouwen

Ondernemingen en burgers als bron van inspiratie voor onze 
maatschappij

Dit laatste hoofdstuk is bedoeld als een aanzet en voorzet voor 
de schrijvers van het beoogde derde deel in onze trilogie met 
als mogelijke werktitels: ‘Meer Wel Zijn’ of ‘Meer Wel Doen’. 
Het centrale thema daarin zal zijn hoe we onze traditionele 
instituties, processen en systemen tegen het licht kunnen 
houden en – waar dat mogelijk en wenselijk is – opnieuw 
kunnen uitvinden voor de 21ste eeuw.
 De titel van dit hoofdstuk suggereert al dat wij daarbij niet 
de overheid, maar juist de ondernemingen en de burgers als 
primaire bron van constructieve vernieuwing zien

Achtergrond

Onze maatschappij lijkt zich op een doodlopende weg te 
bevinden. Er is behoefte aan een fundamentele herbouw van 
systemen en instellingen die ons nu bestieren. Daarbij zullen 
wij de rollen van alle spelers opnieuw moeten formuleren, met 
veel meer nadruk op effectiviteit van oplossingen op basis van 
de menselijke maat.
 Dit is geen keuze tussen socialisme en kapitalisme of enig 
ander -isme. Er is geen toekomst voor welk puur -isme dan ook. 
Het leven is daarvoor te complex en onderling samenhangend. 
We hebben behoefte aan een overheid die meer inspireert en 
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geconfronteerd met toenemende zorgen over het functione-
ren van hun systemen en instituties. Daarbij is het vertrou-
wen tussen de belangrijkste sectoren van onze maatschappij 
– overheid, politiek, instituties, bedrijfsleven en burger – 
gedurende de laatste decennia sterk aangetast.
 De kernvraag is daarom: zijn deze problemen een gevolg 
van een slechte uitvoering van goede concepten of moeten we 
onze denkmodellen rond de maatschappij en haar voornaam-
ste spelers verregaand herzien? Wij geloven sterk dat het 
laatste aan de orde is. De opkomst van democratische institu-
ties en processen gedurende de laatste twee eeuwen heeft ons 
op vele terreinen veel goeds gebracht, zoals de bescherming 
van mensenrechten, de onderkenning van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen, de bescherming van individu-
ele vrijheden en de structurele zorg voor de zwakkeren en 
minderbedeelden.
 Maar terwijl de positieve resultaten van dit democratise-
ringsproces als vanzelfsprekend worden gezien, vormen de 
negatieve bijproducten van deze democratische emancipatie 
een ernstige bedreiging voor een voorspoedige, evenwichtige 
en constructieve ontwikkeling van onze maatschappij. De 
uitdaging aan ons is dan ook de juiste rol voor alle centrale 
spelers in onze gemeenschappen te heroverwegen en – waar 
nodig – opnieuw te benoemen.
 Een dergelijk proces is geen exacte wetenschap, maar veeleer 
een proces van vallen en opstaan op basis van een diepgra-
vende evaluatie van huidige zwaktes en een verkenning van 
reële alternatieven om onze collectieve doelstellingen op het 
gebied van vrede, voorspoed, onderling respect, compassie en 
persoonlijke vrijheid te bereiken.
 In dit essay pogen wij de hoofdlijnen van een veranderend 
concept voor de gewenste rollen van de voornaamste spelers 
te schetsen. Daarbij concentreren wij onze aandacht op de drie 
hoofdrolspelers: de overheid, de onderneming en de burger.

 De Overheden hebben het zichzelf toegestaan verantwoor-
delijkheden op zich te nemen voor hun burgers die hun 
vermogen tot verwezenlijking te boven gaan.
 De Media fungeren bijna onvermijdelijk als spiegel van 
maatschappelijke ontwikkelingen en vinden het zo steeds 
moeilijker een zuiver perspectief te bieden aan de geïnteres-
seerde burger.
 Deze problemen worden bovendien nog versterkt door een 
snel afnemend vertrouwen tussen de verschillende spelers en 
zelfs tussen spelers in dezelfde sector. Het is duidelijk dat het 
bovenstaande slechts een sterk vereenvoudigde weergave is 
van de snelle ontwikkelingen in onze wereld.
 Hoewel er ontegenzeggelijk in de laatste 50 jaar enorme 
vooruitgang is geboekt op het brede terrein van mensenrech-
ten en zorg, menen wij toch een geleidelijk verval in onze 
democratie waar te nemen. De beste verklaring hiervoor is dat 
de wereld in deze periode geconfronteerd is met:

•  Een toenemend tempo van verandering in bijna alles, 
maar vooral ook in technologie en gedrag van de burger.

•  Een snelle en ingrijpende slechting van fysieke en 
psychologische barrières die geleid heeft tot massale 
internationale stromen van mensen, producten en geld.

•  Een daaruit voortvloeiende groei in de onderlinge 
afhankelijkheid van volken, landen en systemen.

•  Een enorme groei in schaalgrootte van productie-eenhe-
den, ondernemingen en overheidsinterventie.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn onze concepten voor 
ondernemingen, overheden en de maatschappij als geheel vaak 
verouderd en contraproductief geworden. Daarom moeten we 
bereid zijn de gewenste rollen voor de voornaamste actoren in 
onze maatschappij te heroverwegen.
 Ontwikkelde economieën over de hele wereld worden 
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betrokken zijn.
•  Burgers zullen een veel grotere individuele en collectieve 

verantwoordelijkheid voor hun gemeenschappen op zich 
nemen.

 De fundamentele logica voor een dergelijke aanpassing wordt 
hieronder toegelicht.
 Overheden zijn binnen een parlementaire democratie, 
gezien hun opzet en omgeving, niet in staat de noodzakelijke 
operationele diversiteit te realiseren in het uitvoeren van hun 
beleid gericht op vrede, harmonie, vrijheid en voorspoed.
 Ondernemingen bieden, gezien hun intensiteit, samenhang, 
marktbereik en effectieve human resource-systemen, een veel 
groter potentieel vermogen om de genoemde doelstellingen 
simultaan te verwezenlijken. En het is in hun, in de toekomst 
toenemend, eigenbelang deze verantwoordelijkheid op zich te 
nemen.
 Burgers vormen de kern van onze gemeenschappen. Zij 
kunnen en mogen hun individuele persoonlijke verantwoor-
delijkheden niet compleet omhoog delegeren aan een 
overheid. Alleen burgers zijn in staat om passende antwoorden 
te produceren op lokale vragen en om effectieve feedback loops 
te verschaffen om systematisch misbruik van verzorgings-
systemen te voorkomen. Elk van deze onderwerpen wordt 
hieronder nader uitgewerkt.

De rol van de overheid

Het lijkt voor velen overduidelijk dat wij met de huidige 
concepten voor een parlementaire democratie op een dood 
spoor terecht zijn gekomen wat betreft kwaliteit en doelmatig-
heid. Politici en overheden hebben meer verantwoordelijk-
heden naar zich toe getrokken, dan wel laten komen, dan zij 
redelijkerwijs waar kunnen maken. Eén gevolg hiervan is dat 

Conceptverandering

Traditioneel wordt het publieke debat over de opbouw van onze 
maatschappij gekenmerkt door ideologische stereotypen die 
zijn gebaseerd op veronderstelde fundamentele verschillen in 
doelstellingen. Zo hebben we ‘links’ versus ‘rechts’, ‘socialisme’ 
versus ‘kapitalisme’ en ‘democraten’ versus ‘republikeinen’.
 Deze oorspronkelijke tegenstellingen zijn echter vergaand 
ingehaald door de werkelijkheid. Geen van deze concepten 
geeft een passend antwoord op de werkelijke noden en 
verlangens in onze maatschappij: leven in vrede, harmonie, 
vrijheid en voorspoed. De hedendaagse burger is daarom 
zelden helemaal links of helemaal rechts, maar een beetje van 
beide.
 Ideologische verschillen doen zich dezer dagen veel minder 
prominent voor in het vaststellen van verschillende doelfunc-
ties dan in het beantwoorden van de vraag hoe de gewenste 
doelfunctie te verwezenlijken. Hier is echter geen plaats voor 
ideologie, maar uitsluitend voor pragmatisme: wat werkt en 
wat niet?
 Bij het aandragen van ideeën over de gewenste conceptver-
anderingen kijken wij in het bijzonder naar drie hoofdrolspe-
lers: overheid, onderneming en burger. Kern van de beoogde 
veranderingen is het zoeken naar de menselijke maat in al 
onze systemen en oplossingen.
 Het herontwerp van het systeem dat ons voor ogen staat is 
gebouwd rond drie hoofdprincipes:

•  Overheden zullen zich weer beperken tot hun kerntaken 
in het publieke domein.

•  Ondernemingen zullen een gedeelde verantwoordelijk-
heid voor de maatschappij op zich nemen en een beleid 
volgen dat een evenwichtige afspiegeling is van de relatieve 
belangen van alle stakeholders die bij de onderneming 
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 Net als in het bedrijfsleven is het realiseren van plannen 
door de overheid aanzienlijk moeilijker en complexer dan 
het bedenken ervan. Daarom gaat het management van de 
overheid steeds vaker over het organiseren van een in hoge 
mate fluïde en onzekere omgeving.
 Ondanks deze externe ontwikkelingen worden denken en 
handelen van regering en parlement nog steeds overwegend 
beheerst door denkmodellen en praktijken die stammen uit de 
tijd van de Industriële Revolutie, de maakbare maatschappij. In 
het tijdperk van de industriële revolutie stond de wereld om ons 
heen – praktisch gesproken in vergelijking met vandaag – stil.
 Nu wordt de overheid geconfronteerd met een uiterst 
dynamische maatschappij waarin allerlei onvoorziene 
ontwikkelingen plaatsvinden. Moeten we nu dan ook niet 
onderkennen dat de burger en de, dankzij het overheidsbe-
leid zo sterk geëmancipeerde, Civil Society in haar totaliteit 
een belangrijke eigen rol kunnen vervullen in de aanpak van 
vraagstukken op lokaal, regionaal en nationaal niveau en die 
er actief bij betrekken?
 Terwijl de Industriële Revolutie voortgaat, zijn andere 
revoluties op gang gekomen, waarvan de invloed nog veel 
belangrijker wordt. Zo is daar eerst de ‘Informatie Revolutie’ die 
ingrijpende effecten heeft op ons dagelijks leven. En geruime 
tijd zijn we ook al getuige van de effecten van de ‘Emotionele 
Revolutie’. Wetenschappers en vooraanstaande ondernemings-
leiders onderkennen in toenemende mate het feit dat vrijwel 
elke actie of beslissing in het politieke en economische veld een 
belangrijke emotionele component heeft.
 We kunnen dus alleen effectief functioneren en een positief 
resultaat bewerkstelligen als we deze emotionele behoeften 
begrijpen en erin voorzien. Dit vraagt om voortdurende 
aandacht voor de menselijke maat. Succesvolle ondernemin-
gen hebben deze ontwikkeling onderkend en gekozen voor 
een elimineren van allerlei extra lagen in de organisatie en 

het vertrouwen in en het respect voor politici en overheid 
nooit lager is geweest. Samen vormen zij langzamerhand het 
meest bekritiseerde deel van onze maatschappij.
 Wat kunnen de overheid en de politieke partijen doen om 
een gewenste maatschappijontwikkeling te bevorderen? Wat is 
in essentie de rol en betekenis van de overheid en de politieke 
partijen in een moderne democratie vol technische brille en 
collectief verzet tegen verandering. Moet de overheid, hoe dan 
ook, de ‘wil van het volk’ interpreteren en daarop afgesteld 
beleid voeren? Moet de overheid bij elk incident ingrijpen en 
regels ontwikkelen om herhaling te voorkomen?
 Is er geen dringende behoefte aan een nieuwe vorm van 
democratie in en voor de 21ste eeuw en aan een overheid die 
ons met verve, maar tegelijkertijd terughoudend, een weg 
naar de toekomst wijst? Is het niet zo dat alles om ons heen 
in een duizelingwekkend tempo verandert, en die verande-
ring waarschijnlijk een bron van inspiratie kan zijn voor de 
ontwikkeling van de basiscomponenten voor een nieuwe visie 
op overheid en publiek bestuur?
 Achtereenvolgens gaan we in op de beperkingen waaraan 
de overheid thans onderworpen is, het ontbreken van een 
evolutie in deze systemen gedurende de laatste eeuw en de 
wenselijke richting van verandering.

Huidige beperkingen

In de geschiedenis was de aandacht van de overheid vooral 
gericht op het kiezen van doelstellingen en het ontwikkelen 
van strategieën om deze te bereiken. Realisatie van de doelstel-
lingen was relatief eenvoudig in een sterk hiërarchisch gestruc-
tureerde maatschappij. Tegenwoordig is de uitvoering van een 
gekozen strategie veel moeilijker in een wereld die te maken 
heeft met een exponentieel groeiend tempo van verandering 
en een sterk toenemende mondigheid van burgers.
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Staten (1801-1809), zei al eens:

“Some men look at constitutions with sanctimonious 
reverence, and deem them like the arc of the covenant, too 
sacred to be touched; who ascribe to the men of the preceding 
age wisdom more than human and suppose what they did to 
be beyond amendment. Let us follow no such examples, nor 
weakly believe that one generation is not as capable as another 
of taking care of itself, and of ordering its own affairs. Each 
generation is as independent as the one preceding, as that was 
of all which had gone before.”

Onze huidige kijk op democratie, structuur en gedrag van de 
overheid komt grotendeels voort uit wetten, denkmodellen en 
instituties die hun basis in de 19de eeuw hebben. Een periode 
waarin maatschappelijke ambities en prioriteiten wezenlijk 
anders waren en overheidsfunctionarissen dachten en 
handelden vanuit een totaal andere achtergrond en ervaring.
 Is het dan niet van het grootste belang dat onze overheden 
een stap terug doen en eens goed nadenken over het eigen 
functioneren? Moeten we niet de rol van de overheid ingrijpend 
herzien en onze volksvertegenwoordigers inspireren nieuwe 
inzichten te ontwikkelen in de wijze waarop doelstellingen zijn 
te vertalen in beleid en beleid is om te zetten in effectieve actie 
en resultaten?

Veranderingskoers overheid

Om het functioneren van de overheid eigentijds te maken 
moeten tenminste vier belangrijke stappen worden genomen:

•  Herdefiniëren van de rol van lokale, nationale en suprana-
tionale overheden.

•  Hergroeperen van de organisatie van de overheid, gericht 

een sterk afzwakken van traditionele hiërarchische structu-
ren. Hierbij wordt veel meer ruimte geboden voor individu-
ele keuzes en beslissingen aan de frontlijn, met een daarbij 
passend gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid en 
voldoening onder de medewerkers.
 De ervaring van grote internationale organisaties, of dit nu 
het Rode Kruis, McDonald’s of Unilever is, heeft ons geleerd in 
volstrekt nieuwe organisatiemodellen te denken met veel meer 
ruimte voor persoonlijk initiatief en lokale interpretatie.
 De meeste overheidsprogramma’s op het gebied van 
maatschappelijke zorg zijn ineffectief in het creëren van 
feedback loops die ervoor moeten zorgen dat burgers niet 
alleen ‘consumenten’ zijn, maar ook op de een of andere 
manier ‘producenten’ die bijdragen aan een betere maatschap-
pij. Daarom moeten we opnieuw de menselijke maat invoeren 
in onze systemen van maatschappelijke zorg.

Gebrek aan ontwikkeling

Het tekortschieten van de systemen van overheidsbeleid, 
zowel wat betreft doelgerichtheid als doelmatigheid, is een 
direct gevolg van ons onvermogen deze systemen telkens 
verder te ontwikkelen in hetzelfde tempo en langs dezelfde 
lijnen waarlangs onze maatschappij en onze economie zich 
ontwikkelen.
 Hoe komt het, dat elke overheid – lokaal, nationaal en 
supranationaal – de neiging heeft introspectief te worden 
en de ultieme klant/gebruiker, de burger, te beschouwen als 
een lastpost die zijn antwoord zal krijgen als het de overheid 
past? Dat is niet een gevolg van gebrek aan talent of goede 
bedoelingen, maar een directe consequentie van het feit dat 
een systeem, dat zich niet voortdurend ontwikkelt, uiteindelijk 
degenereert.
 Thomas Jefferson, de derde president van de Verenigde 
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sche: zorgen dat gerealiseerd wordt wat de overgrote meerder-
heid beoogt. De overheid moet daartoe een visie ontwerpen, 
gebaseerd op een diepgaand begrip van wat de burger werkelijk 
beweegt en een fundamenteel inzicht in de wijze waarop onze 
maatschappij het best functioneert. En ze moet deze visie met 
verve en persoonlijke overtuiging uitdragen.
 Historisch gezien is de overheidsorganisatie opgezet 
rond middelen. Het gevolg hiervan is dat de belangrijkste 
overheidsprogramma’s in overleg tussen drie of meer – elkaar 
vaak bestrijdende – departementen tot stand moeten komen. 
In de toekomst zal de overheid haar organisatie veel meer rond 
primaire doelstellingen moeten opzetten, waarbij belangrijke 
overlap te vermijden is.
 In een goed werkende democratie wordt het landsbe-
stuur getoetst door verkozen volksvertegenwoordigers. 
Dit hoeft nog niet te betekenen dat het landsbestuur slaafs 
de wensen van de volksvertegenwoordiging volgt. Op elk 
niveau binnen de overheid heeft iedereen – net zoals ieder 
individu in elke organisatie – een eigen verantwoordelijkheid 
om visies en programma’s te ontwikkelen die doelgerichtheid 
en doelmatigheid in het realiseren van politieke aspiraties 
bevorderen.
 Een dergelijke houding vereist zowel respect als passie. 
Respect ten opzichte van elke burger en passie om praktische 
resultaten te boeken. Een dergelijke overheid inspireert 
maatschappelijke samenhang en gedeelde trots zonder 
hovaardigheid. Daarom heeft de overheid de bijzondere 
uitdaging deels marktgericht te opereren, zodat zij de flexibi-
liteit kan tonen die de praktijk van de uitvoering vereist en 
altijd het moeilijk te definiëren evenwicht kan zoeken tussen 
individuele en collectieve belangen.
 Zo’n overheid is zorgvuldig in haar beslissingen, maar 
tegelijkertijd vastbesloten, bereid binnen redelijke grenzen 
fouten te maken, resultaatgericht in het stellen van prioritei-

op maximaal resultaat.
•  Ingrijpend verhogen van de kwaliteit van strategische en 

operationele besluitvorming.
•  Verhogen van de doelmatigheid van verkiezingssystemen.

In de context van dit essay beperken wij ons tot de eerste twee 
onderwerpen.
 De rol van de overheid is sterk uitgebreid tijdens de laatste 
honderd jaar onder andere als gevolg van de goed bedoelde 
ambitie om ‘voor de zwakkeren in de samenleving te zorgen’. 
Deze zorgambitie omvatte niet alleen de zwakkeren, maar op 
den duur alle burgers.
 Uitvoering van deze ambitie werd gestoeld op organisa-
torische denkbeelden die voortkwamen uit de vroege dagen 
van de Industriële Revolutie. In de voortdurende pogingen 
deze respectabele doelstellingen te realiseren is de overheid 
doorgeschoten, voorbij haar vermogen om praktisch resultaat 
te boeken.
 Een dynamische maatschappij, die voortdurend aan 
ingrijpende veranderingen onderhevig is, leent zich niet echt 
voor een besturingsconcept van dirigeren en controleren, 
met uitzondering van een beperkt aantal werkterreinen, zoals 
internationale veiligheid, milieubescherming, infrastructuur, 
economische stabiliteit en basiszorgvoorzieningen. Op alle 
overige terreinen zou de taak van de overheid er veel meer 
een moeten zijn van inspirator en facilitator van andere, meer 
gekwalificeerde spelers.
 Onze overheid zal in de 21ste eeuw veel meer moeten opereren 
in structuren die gevormd zijn rond de primaire doelstellingen 
van deze tijd: vrijheid, veiligheid, solidariteit, kennis, mobiliteit 
en gezondheidszorg. In deze opzet schept de overheid 
randvoorwaarden, ondersteunt initiatieven, bouwt netwerken 
en ziet erop toe dat de gewenste resultaten worden bereikt.
 De uitdaging voor de overheid is vooral een organisatori-
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handelen in het publieke belang van de maatschappij in haar 
totaliteit. In toenemende mate zien we dat vooraanstaande 
en visionaire leiders van grote ondernemingen hun initiële 
aarzeling van zich afschudden en hun onderneming positione-
ren als maatschappelijk actief in plaats van alleen maatschap-
pelijk verantwoord.
 In deze nieuwe visie fungeren ondernemingen niet uitslui-
tend meer als rechtschapen en primair reactieve deelnemers 
aan de maatschappij. In plaats daarvan zetten zij hun talenten, 
vermogen, markttoegang en operationele kracht in om 
gewenste maatschappelijke veranderingen op gang te brengen 
en te ondersteunen.
 Deze ontwikkeling is zowel een gevolg van een toenemend 
beroep op de onderneming vanuit verschillende maatschap-
pelijke sectoren, alsook van welbegrepen eigenbelang. 
Een onderneming die maatschappelijk actief is zal door 
haar optreden een veel gunstiger reputatie ontwikkelen bij 
medewerkers, klanten, overheid en andere belanghebben-
den. Daarmee zal zij de vruchten kunnen plukken van haar 
handelen in de vorm van een beter kwalitatief en kwantitatief 
resultaat. Dit geldt zowel voor de onderneming zelf, als voor 
allen daar omheen.
 Er zijn drie volstrekt complementaire argumenten die het 
idee van een grotere betrokkenheid van de onderneming bij 
maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen: druk van de 
overheid, druk vanuit de markt én de unieke positie die de 
onderneming inneemt in het mogelijk ontwikkelen van een 
constructieve maatschappij. Elk van deze onderwerpen wordt 
hieronder besproken.

Druk van de overheid op ondernemingen

Al geruime tijd is er een beweging gaande binnen de overheid 
om steeds meer op het bedrijfsleven te leunen voor de 

ten en efficiënt in de inzet van middelen. De organisatiestruc-
tuur is flexibel en gemakkelijk aan te passen aan verande-
rende omstandigheden. Die flexibiliteit zal ook voorkomen 
dat ambtenaren vast komen te zitten in bureaucratische 
patronen en hun carrière. Zij bewegen regelmatig van de ene 
naar de andere functie en hoeven zich niet vast te klampen 
om te overleven.

De rol van de onderneming

In de eerste helft van de 20ste eeuw waren de meeste onderne-
mingen familiebedrijven. Voortkomend uit de dagen van 
voor de Industriële Revolutie voelden vele een verantwoor-
delijkheid voor hun gemeenschappen en speelden ze een 
cruciale rol in de vormgeving en ontwikkeling van deze 
gemeenschappen.
 De ‘baas’ van de onderneming vervulde een centrale rol for 
better or worse. Maar zijn macht was redelijk onbegrensd en 
kon misbruikt worden.
 Met de invoering van de Naamloze Vennootschap en 
de komst van steeds afstandelijker eigenaren/aandeelhou-
ders is de doelfunctie van de onderneming geleidelijk aan 
opgeschoven naar ‘het creëren van aandeelhouderswaarde’, 
soms tot grote schade van andere belanghebbenden bij de 
onderneming, onder wie medewerkers en klanten. We hebben 
inmiddels de piek van deze beweging wel gepasseerd onder de 
externe druk van vakbeweging, milieubeweging en uiteinde-
lijk het grote publiek.
 Vooraanstaande ondernemingen hebben ingezien dat het 
verstandig is – ook in het belang van de onderneming zelf 
– om niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar zelfs 
maatschappelijk actief te zijn in hun handelen. De tijd is nu 
gekomen om ons te realiseren dat publieke ondernemingen 
inderdaad ‘publiek’ moeten zijn in die zin dat zij dienen te 
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Druk vanuit de markt op ondernemingen

Er is een andere lijn van logica die suggereert dat maatschap-
pelijk actief zijn in het directe belang van de onderneming is. 
Dat geldt voor de markt en alle anderen die bij de onderne-
ming betrokken zijn, zoals medewerkers, toeleveranciers, 
financiers en dergelijke. Deze partijen, te beginnen met de 
eigen medewerkers, maar ook zeker de klanten, worden 
sterk beïnvloed door de effecten van de eerder al genoemde 
Emotionele Revolutie.
 In toenemende mate wordt succesvol ondernemen 
tegenwoordig beheerst door emoties. Waar in de vorige eeuw 
ontwikkelingen en oplossingen sterk beïnvloed werden door 
de karakteristieken van de Industriële en later de Informatie 
Revolutie, zijn het tegenwoordig vooral de kenmerken van een 
Emotionele Revolutie die het verschil maken tussen succes en 
mislukking.
 Het is niet voor niets dat honderden miljoenen euro’s 
worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en het onderhoud 
van een merknaam en identiteit om de consument te 
verleiden, zoals Nike, Lexus, Apple, Philips of Emirates. 
Bovendien gelden emoties niet alleen voor de consument, 
maar minstens evenzeer voor de relatie van de onderneming 
met haar medewerkers.
 Medewerkers worden pas echt mede-werkers wanneer zij 
zich geïnspireerd en gewaardeerd voelen. Er zijn prachtige 
voorbeelden van ondernemingen en andere organisaties die 
veel meer uit hun medewerkers halen – met de bijbehorende 
veel grotere voldoening voor deze medewerkers zelf – dan 
de gemiddelde concurrent. Het vermeende maatschappelijk 
nut en de maatschappelijke betrokkenheid spelen daarbij een 
belangrijke rol.
 Veel producten en diensten worden aangeboden in markten 
met vrijwel perfecte concurrentie op een mondiale schaal. 

uitvoering van haar beleid. De eerste reactie hierop van het 
bedrijfsleven was begrijpelijkerwijs terughoudend. Vaak was 
het bedrijfsleven niet overtuigd van het nut of de doelmatig-
heid van dergelijk beleid. Dat valt het bedrijfsleven zeker niet 
te verwijten als we zien hoeveel beleidsprogramma’s uit de 
jaren 70 en 80 nu worden teruggedraaid.
 Tegelijkertijd hebben veel activiteiten van de overheid 
– ondersteund door de media en publieke opinie in het 
algemeen – ondernemingen bewuster gemaakt van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dit heeft geresul-
teerd in actieprogramma’s, gedragscodes en mooie rapporten 
onder andere gericht op zorg voor het milieu en medewer-
king aan zorg voor het individu. Onvermijdelijk hebben 
de gezamenlijke acties van overheid en bedrijfsleven ook 
negatieve bijproducten opgeleverd, die nu weer ter discussie 
staan, zoals een onvoldoende flexibele arbeidsmarkt, in het 
bijzonder in Europa.
 Vooralsnog hebben deze inspanningen weinig effect 
gehad op de centrale maatschappelijke vraagstukken, zoals 
cohesie, veiligheid, gezondheidszorg en mobiliteit. Nu een 
enorme golfbeweging van terugtredende overheden over het 
hele politiek spectrum waart, wordt het steeds voor de hand 
liggender dat de belanghebbenden rond de onderneming naar 
de onderneming zelf kijken om te helpen bij het oplossen van 
de centrale maatschappelijke vraagstukken.
 Een verstandige onderneming wacht niet af tot weer een 
nieuwe – niet noodzakelijkerwijs weldoordachte – taak op 
haar schouders wordt gelegd. Integendeel: een verstandige 
onderneming probeert het initiatief aan zich te houden om 
daarmee greep op de voortgang van het proces te houden. 
Naast dit argument om maatschappelijk actief te ondernemen 
is er ook de vraag uit de markt.
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 Is het immers niet zo dat we in de meeste ontwikkelde 
economieën allemaal ongeveer dezelfde ultieme doelstellin-
gen hebben: groei en voorspoed voor iedereen, zorg voor de 
zwakkeren en minderbedeelden (op een effectieve manier) en 
maximale individuele vrijheid? Kunnen we – terwijl we door 
blijven debatteren over dat beperkte aantal vooral ethische 
onderwerpen als abortus, euthanasie en homohuwelijk – niet 
beter veel praktischer en doelmatiger zijn in het voorzien in de 
behoeften en aspiraties van de maatschappij als geheel?
 In essentie is het lands- en het lokale bestuur vooral een 
zaak van organiseren en niet van filosofische principes. 
Hoe bereiken we onze doelstellingen op de beste manier? 
Overheden van alle kleuren en soorten zijn vaak in de praktijk 
weinig succesvol geweest in het bewerkstelligen van effectieve 
maatschappelijke veranderingen. Wordt het dan niet eens tijd 
ondernemingen te betrekken bij de aanpak van deze uitdagin-
gen in experimenten, waarin effectieve feedback loops zijn 
verwerkt en een collectief leerproces op gang wordt gebracht?
 Wij pleiten zeker niet voor een maatschappij die door 
ondernemingen gerund wordt. Integendeel. We pleiten wel 
voor een maatschappij waarin maximaal gebruik wordt 
gemaakt van het beschikbare talent, het beschikbare organisa-
tievermogen en de beschikbare markttoegang die vele 
ondernemingen kenmerkt. Dit geldt overigens niet alleen voor 
het bedrijfsleven, maar evenzeer bijvoorbeeld voor burgerbe-
wegingen en sportfederaties.

De rol van burgers

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is 
een bron van constructief activisme geweest ter ondersteu-
ning en bescherming van het individu. Ongelukkigerwijs 
heeft deze nadruk op ‘rechten’ gedurende de afgelopen halve 
eeuw de burger opgevoed in een gedachtepatroon dat hij/zij 

Vanuit technisch perspectief zijn deze producten en diensten 
gemeengoed en zonder wezenlijke kwaliteits- of prijsverschil-
len. In dergelijke situaties spelen emotionele factoren een 
grote rol in de keuze van de ene boven de andere leverancier of 
werkgever.
 Het is niet alleen de potentiële medewerker of klant voor wie 
de maatschappelijke betekenis van de onderneming doorslagge-
vend is. In toenemende mate laten ook andere belanghebbenden 
rond de onderneming – en niet in de laatste plaats de overheid – 
zich door dit soort overwegingen leiden. De publieke aandacht 
voor ‘een betere maatschappij’ speelt daarbij een belangrijke rol. 
Ondernemingen zoals Shell, Unilever en Heineken, hebben zich 
– vaak het eerst in de ontwikkelingswereld – met voorzichtige 
schreden op dit pad begeven en belangrijke successen geboekt. 
Er is echter nog een lange weg te gaan.

Kansen voor ondernemingen om bij te dragen

Hierboven is een aantal praktische overwegingen beschreven. 
Ze suggereren dat het voor ondernemingen nuttig en verstan-
dig is een actievere rol in de ontwikkeling van onze maatschap-
pij op zich te nemen. Maar als we het onderwerp eens van een 
andere zijde benaderen, vanuit het perspectief van de meest 
wenselijke opbouw voor onze maatschappij? Zouden we dan 
niet tot de conclusie komen dat er veel onderwerpen zijn, 
waar ondernemingen een zeer nuttige, zo niet unieke bijdrage 
zouden kunnen geven aan de maatschappij op elk niveau?
 Wat zouden ondernemingen bijvoorbeeld al niet kunnen 
bijdragen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, 
veiligheid en mobiliteit? Allemaal onderwerpen die zeer 
gediend zouden kunnen zijn bij een actieve inbreng van 
ondernemingen, zolang deze inbreng tenminste door derden 
regelmatig getoetst wordt op maatschappelijke integriteit. Het 
effect zou wonderbaarlijk kunnen zijn.
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van verandering aandienen. Zij zullen de motoren van de 
evolutie en revolutie moeten zijn, die de andere partijen – in 
het bijzonder de overheid, het bedrijfsleven en de publieke 
instituties – aanzetten tot verandering. De geschiedenis toont 
telkens opnieuw aan dat verandering van binnenuit niet erg 
waarschijnlijk is.
 Er is echter een lange weg te gaan, voordat het brede publiek 
overtuigd is en aangesproken wordt door de nieuwe realiteit 
dat zij zelf tenminste even verantwoordelijk is voor het 
scheppen en in stand houden van een eerlijke, veilige, humane 
en voorspoedige maatschappij, als voor het plukken van de 
vruchten daarvan.

In het kort

De vier belangrijkste gewenste actiestappen zijn:

1 Aanvaard de beperkingen van een parlementaire 
democratie en houd daar voortdurend rekening mee.

2 Ontwerp een nieuwe opzet voor de overheid en 
de politieke processen gericht op een veel grotere 
doelgerichtheid en doelmatigheid.

3 Herdefinieer de kerntaak en prestatiemaatstaven voor 
grote ondernemingen en hun leiders.

4 Bouw aan een Civil Society en inspireer burgers directe 
verantwoordelijkheid voor hun gemeenschappen te 
nemen.

Onze maatschappij heeft dit hard nodig.

Team MaatschapWij

alleen maar rechten heeft en geen verplichtingen tegenover 
de maatschappij. Deze ontwikkeling is versterkt doordat 
overheden allerlei verantwoordelijkheden initieel maar al te 
graag naar zich toetrokken.
 Tot op zekere hoogte zijn wij allemaal verwend door 
de overheid, waarbij we impliciet of expliciet onze eigen 
verantwoordelijkheden voor een goed functionerende 
gemeenschap omhoog hebben gedelegeerd. Dit vraagstuk 
wordt nog versterkt door de enorme mediadruk op diezelfde 
overheid om iedere burger te beschermen. In de meeste 
ontwikkelde landen is sinds enige jaren een tegenbeweging op 
gang gekomen nu de overheid zich realiseert dat ze niet alles 
centraal kan oplossen, en de taken en verantwoordelijkheden 
of aan lagere overheden worden overgedragen of helemaal 
worden geëlimineerd.
 Deels los van deze ontwikkeling hebben zich de laatste 
tien jaar ook steeds meer burgerinitiatieven ontwikkeld 
waarin lokale of nationale vraagstukken worden aangepakt. 
 Burgerinitiatieven kunnen globaal ingedeeld worden in 
enerzijds actiegroepen die de overheid proberen te beïnvloe-
den – zoals bijvoorbeeld vaak rond milieuvraagstukken – en 
anderzijds individuen en organisaties, die maatschappelijke 
taken op zich nemen zonder de overheid daarbij te betrekken.
 Deze ontwikkeling moet sterk worden toegejuicht, want de 
oplossing van vele vraagstukken kan het beste gevonden en 
uitgevoerd worden door de directbetrokkenen. Tenslotte geldt: 
de maatschappij, dat zijn wij: de burgers. Veel buurtinitiatie-
ven hebben aangetoond hoe succesvol lokale samenwerking 
kan zijn bij het effectief oplossen van vraagstukken die al jaren 
spelen.
 In de meeste ontwikkelde landen hebben we gelijktijdig 
de spontane opkomst gezien van burgerinitiatieven gericht 
op res publica, de Publieke Zaak in het algemeen. Dit zijn 
de krachten die zich als de voornaamste potentiële bronnen 
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Het begin van de 21ste eeuw is het toonbeeld geworden van toenemende 
verdeeldheid in vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Hoewel de welvaart, 
objectief gemeten, bijna overal toeneemt, loopt de beleving van het welzijn snel 
achteruit. De stenen des aanstoots – Europa, migratie, milieu, relatieve armoede, 
maar ook Zwarte Piet – groeien niet alleen in aantal, maar ook in omvang en scherpte.

Steeds meer groepen verdedigen hun positie door zich tegen andere groepen af te 
zetten. Politieke partijen lijken daaraan zelfs hun bestaansrecht te ontlenen. En dit 
alles gebeurt, terwijl we het eigenlijk steeds meer eens lijken te worden over onze 
centrale doelstellingen: de zwakkeren in onze maatschappij op een doelmatige manier 
beschermen, en zelf zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid en voorspoed nastreven.

In dit boek nodigt De Publieke Zaak inspirerende denkers en doeners uit hun 
licht te laten schijnen over de noodzaak en mogelijkheden om op hun terrein veel 
meer samen te werken en daarmee het tij van algehele desintegratie te keren.

MaatschapWij
MaatschapWij is een beweging zonder juridische status, opgezet door vereniging De 
Publieke Zaak. Het voornaamste doel van MaatschapWij is het gezamenlijk bouwen aan een 
samenleving waarin welvaart én welzijn op basis van fundamentele menselijke waarden 
centraal staan en waarin continue vernieuwing wordt omarmd. Het logo van MaatschapWij, 
de ampersand, symboliseert de noodzaak en de wil tot samenwerken – altijd en overal.

Create the future
De Publieke Zaak

Hoewel zwemmen aan de oppervlakte misschien een individuele sport lijkt, is het 
team om me heen altijd cruciaal geweest om succesvol te kunnen zijn. En wat 
voor zwemmen geldt, geldt in feite voor elke sport en ook voor de maatschappij 
als geheel: hoe meer ‘wij’, hoe succesvoller je bent.
- Pieter van den Hoogenband

Laten we durf en lef tonen. Beginnen met vertrouwen en verbinden. Bedenken dat 
economie uiteindelijk niet over geld, maar over het geluk van ons allemaal gaat. 
Ons realiseren dat de aarde geen erfstuk is, maar een planeet in bruikleen voor 
de kinderen van vandaag en morgen.
- Feike Sijbesma (DSM)

De ‘wij’ van ons wetenschapssysteem is een belangrijke kracht die we moeten 
koesteren en die toe is aan een herwaardering.
- Wim van Saarloos (KNAW)
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