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CULTUUR

“Quality is in the eye of the behol-
der”, according to Hugo Brandt 
Corstius in this edition of ZOUT.
He argues that quality is ultimately 
a personal value. 

His opponent in this debate, Frans 
de Ruiter, professor at the Faculty
of Arts in Leiden, counters that 

quality can be objectified: “ taste is
debatable, but quality less so”.
Increasing number of variables
The subject of quality raises many 
issues; beginning with our society 
ZOUT explores the topic in depth. 
Recent socio-political developments 
in the Netherlands have caused 
our neighbours to view us with curi-

osity and surprise. The roundtable 
discussion in this edition of ZOUT 
concludes that we should not be
pessimistic about social quality 
in our country but that we should 
recognize the problems. There is 
still much to be improved in the
interaction between citizens, politi-
cians and the business community.

The challenges for business lie in 
the increasing number of variables 
and interdependencies which define 
quality. This makes it impossible 
to treat it as an isolated issue. In-
terviews with three CEOs highlight 
the importance of attention for 
dependencies which lie outside of 
their direct influence.

Culture
E N G L I S H  V E R S I O N

[Manifest]
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Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom,
roepnaam Cees, wordt in 1933 geboren in Den Haag.
Na een opleiding in kloosterscholen lift hij door Eu-
ropa - een gebeurtenis die hij zal gebruiken voor zijn
debuut Philip en de anderen (1955). Een jaar latern
verschijnt zijn poëziedebuut De doden zoeken een 
huis. In 1956 begint hij ook aan een ander deel van
zijn carrière, de reisjournalistiek. Hij werkt voor Het
Parool en maakt onder andere reportages over del
opstand in Hongarije. Hij begint dan ook aan een
grote serie reisverhalen voor Elsevier. Drie jaar laterrr
stapt hij over naar de Volkskrant en vanaf 1968 vindtt
hij zijn eigen plek bij het glossy tijdschrift Avenue. In 
1963 worden zijn reisverhalen gebundeld onder de
titel Een middag in Bruay, in gevolgd door yy Een nacht 
in Tunesië (1965) en ë Een avond in Isfahan (1978).n Met

Rituelen (1980, F. Bordewijkprijs en de Amerikaanse 
Pegasusprijs voor de beste niet-Amerikaanse ro-
man) breekt Nooteboom door bij het grote publiek. 
Naast romans, poëzie en reisverhalen schreef hij
ook enkele toneelstukken. Zijn boeken werden in 
meer dan dertig talen vertaald. Voor zijn gehele oeu-
vre ontvangt hij de Constantijn Huygensprijs (1992). 
In 2004 wordt Cees Nooteboom de P.C. Hooftprijs
toegekend.  Cees Nooteboom ontvangt in 2006 een
eredoctoraat van de Radboud Universiteit vanwege
zijn veelzijdig literair oeuvre, dat diep geworteld is in
de Europese cultuur en geschiedenis.

Cees Nooteboom
Schrijver

[Literaire bijdrage]
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Laat me het hierna volgende alvast even 
kort samenvatten. Cultuur is niet te 
koop. Cursussen en trainingen erover 
zijn weggegooid geld, behalve als onder-rr
steuning van een al ingezette cultuurom-
slag. Cultuur is doen, niet praten. Het is 
gedrag, en gedrag wordt bepaald door 
het voorbeeld van de grootste, de sterk-
ste, de zwaarste of de gemeenste. Dus 
wie wil dat gedrag in een organisatie 
verandert, zal het zelf voor moeten doen. 
En wie niet in die positie verkeert, doet 

er verstandig aan zich aan te passen of 
weg te wezen.

En dan nu de achtergrond bij deze 
stellige uitspraken. Hoe vaak gebeurt 
het niet dat een nieuw aangetreden 
bestuurder of manager stuk loopt op 
een bedrijfscultuur? Je probeert iets in 
beweging te krijgen dat nooit bewogen 
heeft, of iets dat altijd al zo gedaan is op 
een andere manier te laten doen of juist 
helemaal niet. De reactie is vaak niet 

eens uitgesproken obstructie of verzet, 
maar traagheid, onwilligheid, geen zin 
in of het wil gewoon niet lukken. Wat is 
dat, die cultuur, wat moet je ermee, wat 
kun je ermee? 

Het woord cultuur is onderdeel van een 
heel oude begrippenwolk, waar ook 
vroege vormen van cirkel, cyclus en cha-
kra in voorkomen, maar ook van wonen, 
wennen en gewoonte. Het ziet ernaar 
uit dat er ooit een keer in de oudheid 

CULTUUR,

MAKE OR
BUY?

Ad van Deemen bestudeert als 
hoogleraar aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen strategische 
besluitvorming in organisaties
met behulp van speltheorie en 
socialekeuzetheorie. Deze theo-
rieën zijn tot nu toe voornamelijk 
gebruikt in de economie, politico-

logie en biologie, maar zelden in 
organisatie- en bedrijfsweten-
schappen. Van Deemen toetst
deze theorieën onder andere in
het Nijmegen Decision Lab, een
testruimte waarin proefpersonen
processen van collectieve be-
sluitvorming ‘naspelen’, die on-

derzoekers vervolgens analyse-
ren. ,,Bij strategische
besluitvorming praten we eigen-
lijk over onzekerheid. Je weet 
niet wat de waarschijrschijnlijke 
consequenties zijn van de beslui-
ten die je neemt. Menlijke conse-
quenties zijn van de besluiten die

je neemt. Met behulp van de 
speltheorie krijg je betrouwbare
informatie, zodat je beter kunt in-
schatten wat de consequenties 
zijn van hetgeen je beslist.’’ 

JOHAN SCHABERG

16
een kring is getrokken, waarbinnen wij 
woonden en waar wij de grond in cultuur 
brachten. Daarbuiten was de wildernis. 
Cultuur werd de omgeving waar wij thuis 
waren, waar onze woning stond en waar 
het veilig was. Wonen heeft, behalve
met wennen en gewend zijn, ook te 
maken met het Duitse woord Wonne, 
gelukzaligheid, en met Venus, liefde. 
Waar wij wonen is het goed, daar zijn wij 
gewend aan elkaars gewoonten, die zijn 
dus ook voorspelbaar, en dat zorgt er-rr
voor dat wij niet verrast worden door on-
begrijpelijke reacties. Als je bijvoorbeeld 
je hand opsteekt om iemand te groeten, 
zal de ander dat meestal beantwoorden. 

Maar als hij geen cultuurgenoot is en 
niet weet wat jij bedoelt, rent hij mis-
schien naar je toe en geeft je een klap. 
Dan begreep hij iets heel anders dan wat 
jij bedoelde. Vreemdelingen zijn vreemd 
en ze doen vreemd. Daarom vinden wij 
ze gevaarlijk. 

Cultuur is comfort zone, en het is wat je 
met anderen deelt. Het is wezenlijk con-
servatief, want wat we vandaag doen, 
doen we het liefst zo we het gisteren 
ook al deden. Zelfs een ogenschijnlijke 
uitzondering bevestigt dat, namelijk 
waar ik met anderen een cultuur van 
vernieuwing en beweging deel. Dat kan 
bijvoorbeeld in de opeenvolgende gene-

raties van een ondernemersgeslacht zijn, 
of ook in een heel land. De Verenigde 
Staten hebben daar wel iets van. Maar 
ook dat biedt veiligheid, in die zin dat je 
het er met zijn allen over eens bent dat 
oud niet hetzelfde is als eerbiedwaardig 
en dat je dus geen gewelddadigheden 
hoeft te verwachten als je een oud 
landhuis wilt slopen voor een nieuw
kantoorgebouw.

Cultuur is net als taal. Die bedenk je 
niet, je krijgt ze van je ouders of van je 
omgeving. Cultuur heeft in dat opzicht 
te maken met een ander oud woord, 
ethiek. Dat komt van ethos, en een 

vroege betekenis daarvan is het holletje 
dat een haas in het hoge gras maakt om
er zijn leger voor de nacht te maken. 
Dat doet hij door een aantal keren een 
rondje te draaien en daar te gaan liggen. 
Zo maakt hij een plekje in de wildernis 
tot zijn thuis, zijn bewoonde wereld.
Zo kwam ethiek aan zijn betekenis van 
gewoonte, het rondjes draaien dus, 
en de vertrouwdheid die dat oplevert. 
Later kwam het in de sfeer van goed en 
kwaad, van deugd en plicht, en kreeg
ethiek zijn morele lading. De goddelijke 
wet, het fatsoen en het geweten wer-rr
den erbij gehaald om de gemeenschap 
binnen de perken van het bekende te 
houden. Maar oorspronkelijk had ethiek 

alleen te maken met “zo zijn onze ma-
nieren, zo gaan we hier met elkaar om, 
of juist niet.” 

Zo hebben ethiek en cultuur de neiging 
rondjes te draaien en binnen de kring 
van het bekende te blijven, tenminste 
zolang dat comfortabel en veilig is. Hoe 
doorbreek je dat wanneer een cultuur-rr
verandering nodig is? Door te zorgen 
dat het oude en niet langer wense-
lijke gedrag onveiliger wordt dan het
gewenste nieuwe gedrag, ook al is dat 
onbekend. En daarmee is tegelijk gezegd 
wie de cultuurverandering tot stand kan 
brengen. Dat is degene die gaat over 

veilig en onveilig, over beloning en straf, 
en die zo stevig in zijn schoenen staat 
dat hij het nieuwe gedrag kan voordoen 
zonder dat hij zelf door iemand anders 
wordt afgestraft. De leider dus.
Ik ben ooit erg onder de indruk geraakt 
van een hondencursus die ik eens met 
onze jonge hond gevolgd heb. Eigenlijk 
was dat natuurlijk een bazencursus, 
want het ging de hele tijd niet over wat 
de hond moest doen, maar over hoe ik 
zelf duidelijk en consequent moest zijn, 
hoe ik moest belonen en corrigeren, en 
vooral niet moest aarzelen om als baas 
duidelijk en met overwicht de plaats 
van roedelleider in te nemen. Het was 
allemaal één op één toepasbaar op de 

“Cultuur is doen, niet praten”

“Quality is in the eye of the behol-
der”, according to Hugo Brandt 
Corstius in this edition of ZOUT. 
He argues that quality is ultimately 
a personal value.

His opponent in this debate, Frans 
de Ruiter, professor at the Faculty 
of Arts in Leiden, counters that 
quality can be objectified: “ taste
is debatable, but quality less so”. 

Increasing number of variables
The subject of quality raises many 
issues; beginning with our society 
ZOUT explores the topic in depth.
Recent socio-political developments 
in the Netherlands have caused 
our neighbours to view us with curi-
osity and surprise. The roundtable
discussion in this edition of ZOUT 
concludes that we should not be 
pessimistic about social quality

in our country but that we should 
recognize the problems. There is 
still much to be improved in the 
interaction between citizens, politi-
cians and the business community. 
The challenges for business lie in 
the increasing number of variables 
and interdependencies which define 
quality. This makes it impossible 
to treat it as an isolated issue. In-
terviews with three CEOs highlight 

the importance of attention for 
dependencies which lie outside of 
their direct influence.

Quality is also considered from the
perspectives of specialist fields such 
as music, science and design to 
reveal some surprising viewpoints. 
The notion of quality seems far from 
unambiguous, not to mention the 
way in which quality is achieved. 

Culture, make or buy
E N G L I S H  V E R S I O N
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“Wie wil dat gedrag verandert, 
         zal het zelf voor moeten doen”
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“Richtingloos gedrag in een organisatie 
wijst op stuurloze leiding”

wereld van leiderschap en management. 
Wat me vooral trof was hoe belangrijk 
het voor een hond is, zijn plaats te ken-
nen in een hiërarchie, en te beseffen
dat dat rust geeft. Als ik hond ben, is 
het even uitzoeken wie er sterker en 
dominanter is dan ik en wie ik dus moet 
gehoorzamen, en wie er op zijn beurt 
zwakker en onderdaniger is dan ik. Als 
we dat eenmaal weten, hoeven we daar 
geen energie meer aan te besteden en 
kunnen we gaan doen wat er te doen 
is. Gehoorzamen en volgen is dan ook 
niet vernederend, zoals wij mensen vaak 
denken, nee het is gewoon praktisch 
en veilig. Want als ik weet wie ik moet 
gehoorzamen, weet ik wat ik moet doen, 
en wie mij beloont zorgt dat ik te eten 
heb.

Wat moet je in huis hebben om een cul-
tuur te kunnen veranderen? Overwicht, 
zie boven. En een legitieme, aanvaarde 
reden om met de vertrouwde gewoon-
ten van de oude cultuur te mogen

breken. Dreigende rampspoed is in dat 
opzicht het gemakkelijkst en het meest 
dwingend. Dan gaat het om het besef 
dat het oude niet veilig meer is, want 
“als we niet veranderen, gaan we er 
allemaal aan.” Zo gaat het bijvoorbeeld 
bij een bedrijf dat op de rand van de on-

dergang staat en waar het stuur radicaal 
om moet. Maar als het bestaande niet 
bedreigend is, is er meer nodig om een 
cultuur veranderd te krijgen. Waarom 
zouden we immers? Dan moet het gaan 
om het vooruitzicht op een nog betere 
toekomst. Dat doet een groter beroep 
op het vertrouwen in de leider, want hoe 
weten we dat hij de toekomst goed ziet 
en dat we niet dood gaan voordat we dat 
doel bereiken? Dat probleem had Mozes 
toen hij zijn morrende volk door de woes-
tijn moest leiden, op weg naar het be-
loofde land dat de meesten niet zouden 
zien. Om te beginnen moet de leider zich 
verbinden met de oude cultuur, moet hij 
“een van ons” worden. Mozes moest 
als voormalige hofprins eerst Israëliet 
met de Israëlieten worden, en duidelijk
en zichtbaar lid zijn van het volk voordat 
hij het recht en het vertrouwen kreeg 
om de koers te verleggen. Of, zoals het 
ergens anders in de Bijbel staat, je moet 
eerst schaap zijn voordat je de kudde 
mag leiden. Anders ben je een huurling 

die vlucht als er gevaar dreigt, of die de 
schapen naar het slachthuis brengt in 
plaats van de weidegronden. Dat is niet 
veilig, en een kudde ruikt dat.
Gedragsverandering van een groep of or-rr
ganisatie is ook langs een andere weg te 
bereiken. Het kan ook zonder de cultuur, 

“Quality is in the eye of the behol-
der”, according to Hugo Brandt 
Corstius in this edition of ZOUT. 
He argues that quality is ultimately 
a personal value.

His opponent in this debate, Frans 
de Ruiter, professor at the Faculty 
of Arts in Leiden, counters that 
quality can be objectified: “ taste
is debatable, but quality less so”. 
Increasing number of variables
The subject of quality raises many 

issues; beginning with our society 
ZOUT explores the topic in depth.
Recent socio-political developments 
in the Netherlands have caused 
our neighbours to view us with curi-
osity and surprise. The roundtable
discussion in this edition of ZOUT 
concludes that we should not be 
pessimistic about social quality
in our country but that we should 
recognize the problems. There is
still much to be improved in the 
interaction between citizens, politi-

cians and the business community. 
The challenges for business lie in 
the increasing number of variables 
and interdependencies which define 
quality. This makes it impossible 
to treat it as an isolated issue. In-
terviews with three CEOs highlight 
the importance of attention for 
dependencies which lie outside of 
their direct influence.

Quality is also considered from the 
perspectives of specialist fields such

as music, science and design to 
reveal some surprising viewpoints. 
The notion of quality seems far from 
unambiguous, not to mention the 
way in which quality is achieved. 
Individual perceptions and per-rr
spectives play an important role. 
The concept is constantly evolving,
driven by technological advances,
scientific developments and socio-
cultural factors. 

“Quality is in the eye of the
beholder”, according to Hugo 
Brandt Corstius in this edition 
of ZOUT. He argues that quality 
is ultimately a personal value. 

His opponent in this debate,
Frans de Ruiter, professor at 
the Faculty of Arts in Leiden,
counters that quality can be 
objectified: “ taste is debatable, 
but quality less so”. Increasing 
number of variables

The subject of quality raises
many issues; beginning with our 
society ZOUT explores the topic 
in depth. Recent socio-political 
developments in the Nether-rr
lands have caused our neigh-
bours to view us with curiosity
and surprise. The roundtable 
discussion in this edition of 
ZOUT concludes that we should 
not be pessimistic about social 
quality in our country but 
that we should recognize the

problems. There is still much to 
be improved in the interaction
between citizens, politicians 
and the business community. 
The challenges for business 
lie in the increasing number of 
variables and interdependen-
cies which define quality. This
makes it impossible to treat it 
as an isolated issue. Interviews 
with three CEOs highlight the 
importance of attention for 
dependencies which lie outside

via angst en schrikbewind. Dat heeft zijn 
nadelen, nog los van de vraag of je als 
leider een tiran wilt zijn. Het is kostbaar, 
want er zijn veel bewakers, hekken,
muren en slagbomen voor nodig, en de 
resultaten komen niet van harte en zijn 
dus van lage kwaliteit. Veranderen langs
de weg van de cultuur is veel doeltref-
fender, vooropgesteld dat de cultuur 
heeft gesnapt dat veranderen nodig is. 
Dan gaat het vanzelf, per definitie, want 
cultuur is gedrag dat we onderling van-
zelfsprekend vinden.

Cultuur is doen en voordoen. Het is 
gewenst gedrag belonen en ongewenst 
gedrag ontmoedigen. Dat belonen hoeft 
niet materieel te zijn, het is voor een 
volgeling vaak al veel waard als hij “net 
als pappie” kan zijn, en als pappie laat 
merken dat hij het ziet. Betrap ze op iets 
goeds, dat is in dit opzicht een nuttige 
pedagogische stelregel. En beloon ze 
met aandacht.

“Cultuur, make or buy” staat er boven 
dit stukje. Het zal duidelijk zijn dat er 
volgens mij geen keuze is. Cultuur kan 
alleen van eigen fabricaat zijn. Betekent 
dat het einde van honderden change 
managers, adviseurs en coaches? Ja en 
nee. Als er cultuur gevormd moet wor-rr
den, zijn zij machteloos, een slag in de 
lucht. Natuurlijk kan een bestuurder best 
tegen een adviesbureau zeggen “doe mij 
even een nieuwe bedrijfscultuur”. Maar 
het werkt averechts. Er spelen dan twee 
dingen tegen elkaar in, namelijk wat hij 
zegt tegenover wat hij doet. Wat hij doet 

maakt altijd meer indruk dan wat hij zegt, 
en zijn daden spreken van uitbesteden, 
afschuiven, en een ander laten doen 
wat bij uitstek zijn eigen taak is. Dat 
wordt dan het voorbeeld, het stramien 
van de cultuur die zich verder vormt, en 
daar kan geen adviseur met analyses, 
presentaties en coaching tegenop. Zoals
de baas afschuift en ontwijkt, zo zal 
de hele organisatie het gaan doen. Dat 
wordt de cultuur. Het is net als met ge-
zinnen, waar spanning tussen de ouders 
zichtbaar wordt in ruzie bij de kinderen. 
Richtingloos gedrag in een organisatie 
wijst op stuurloze leiding.

Cultuur en cultuurverandering beginnen 
met het voorbeeld van de leider. Als het 
van een adviseur moet komen, wordt
het niets. Waar een adviseur wel een 
nuttige rol in kan spelen, is het expliciet 
maken van het voorbeeld van de leider. 
Hij kan in de organisatie onderstrepen 
wat er aan de hand is en wat dat voor 
consequenties heeft. “Zie je wat de baas 
aan het doen is? Heb je door dat dat ook 
van jou verwacht wordt? Wat betekent 
dat voor wat jij zelf op je eigen plek te 
doen hebt, en hoe ga je dat aanpakken?” 
Het is handig als de adviseur in dat pro-
gramma mag terugrapporteren en open-
hartige suggesties mag doen aan de 
baas. Dat moet gebeuren op systeemni-
veau, niet op het niveau van individuele 
medewerkers of bedrijfsonderdelen. En 
altijd gaat het over het gedrag van de 
leider, en over de bedoelde of onbe-
doelde effecten daarvan op wat er in de 
organisatie aan het gebeuren is.

De adviseur heeft in dit koningsdrama de 
nederige maar veeleisende en riskante 
rol van de hofnar. Hij levert vrijmoedig
commentaar, geeft een toelichting op de 
gebeurtenissen, en kan daarmee helpen 
versnellen wat er toch al moest gebeu-
ren. Maar als hij zich vergaloppeert, gaat 
zijn kop eraf. En dat is goed ook, want 
de koning blijft de baas. Die moet indruk 
maken met zijn gedrag en zijn gezag. 
Desnoods met een openbare terechtstel-
ling.
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CULTUUR EN
LEIDERSCHAP

Een inspirerende cultuur en goed leiderschap hebben minstens één aspect gemeen: niet een-
voudig te beschrijven maar in de praktijk wel snel te herkennen. 

De aandacht voor de betekenis van cultuur blijft groeien. Het is geen geheim meer dat een 
organisatie runnen 5% economie en 95% mensenwerk is. Ontwikkelingen als toenemende 
diversiteit, globalisering en veranderende waardesystemen spelen een steeds prominentere rol. 
Zoals organisaties er ook steeds meer van doordrongen raken dat cultuur positief onderscheid 
oplevert, al was het maar op de krappe arbeidsmarkt. 

ZOUT sprak met leiders binnen het bedrijfsleven, wetenschap en de rooms-katholieke kerk. 
Zo rijk als het begrip cultuur is, zo rijk is de verscheidenheid aan persoonlijke opvattingen 
en ontwikkelingen binnen uiteenlopende organisaties en bedrijven. Zeker is dat cultuur van 
invloed is op de prestaties van een organisatie, en dat leiders als cultuurdragers een duidelijke 
rol toekomt. Cultuur als de persoonlijkheid van een organisatie, die zich niet gemakkelijk laat 
veranderen. Cultuur als hervonden karakter en bindende kracht na herstructureringen, bezui-
nigingen of een fusie. Cultuur als voedingsbodem voor vernieuwing en focus na een stevige 
identiteitscrisis. Cultuur en leiderschap; afwezig in de winst- en verliesrekening maar wel de 
ziel en stuwende kracht van elke organisatie. 

22

Ab Pasman van Grolsch, inmiddels SABMiller, over de samenhang tussen strategie en cultuur. Geert Blijham van het UMC 

Utrecht over professionals die cultuur flauwekul vinden. Harm Post van Groningen Seaports over leiders als specialisten in 

menselijke verhoudingen. Jo Ritzen van de Universiteit Maastricht over een zwaar bevochten identiteit na een moeizame ge-

boorte. En voormalig kardinaal Ad Simonis over nederigheid als bron van integer leiderschap en het verband tussen inspraak en 

uitspraak.
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Prachtig en behoudend

‘Bier brouwen is een prachtig vak maar 

de sector is tamelijk behoudend. Het 

brouwproces is nooit echt vernieuwd en 

de biermarkt is nogal versnipperd van-

wege de vele familiebedrijven die met 

eigen merken actief zijn. Bovendien 

houden de toeleveranciers in deze indu-

strietak niet van revolutie. Misschien 

zijn dit verklaringen voor het feit dat 

deze sector niet bijzonder beweeglijk is 

en dat men niet zo op veranderingen zit 

te wachten. Grolsch is van huis uit ook 

een familiebedrijf en tot op de dag van 

vandaag een organisatie met een trots 

karakter.’

Gisting

‘Grolsch beschikt sinds 2004 over een 

nieuwe brouwerij – een investering van 

een kleine 300 miljoen euro - waar de 

vroegere activiteiten in Groenlo en En-

schede bij elkaar zijn gebracht. Het be-

drijf was diep geworteld in de lokale 

culturen van beide plaatsen en dat ver-

taalde zich aanvankelijk in verschillende 

bloedgroepen binnen het bedrijf. Men 

dacht dat de nieuwe brouwerij als een 

soort haarlemmerolie de nieuwe organi-

satie wel gesmeerd zou laten lopen. De 

praktijk bleek echter weerbarstig en de 

cultuur bleef gisten. Ik stapte in 2003 

over van Philips naar Grolsch, en als 

elektronicaman heb je ook niet meteen 

alle verstand van het brouwersvak. Dat 

was toen de context: een consoliderende 

sector, een min of meer verzadigde 

markt, bloedgroepverschillen onder het 

personeel, een nieuwe locatie waarvan 

de medewerkers hoog gespannen ver-

wachtingen hadden en een nieuwkomer 

als bestuursvoorzitter.’ 

Ouderwets

‘We hebben ons in die periode druk ge-

maakt over onze toekomststrategie. De 

categorie ‘Bier’ staat in veel landen on-

der druk; het wordt vaak als ouderwets 

ervaren terwijl het concurreert met pro-

ducten als water, spirits en wijn die alle-

maal wél innoveren. Tegen deze achter-

grond hebben wij onze missie en visie 

onder de loep genomen. We hebben de 

markt onderzocht en keuzes gemaakt. 

We besloten niet tegen de bierkaai c.q. 

de grote wereldmerken te gaan vechten, 

maar ons te profileren op basis van een 

eigen route. Die route omvatte drie com-

ponenten; verdere internationalisering, 

het merk Grolsch en innovatie. ’ 

Strategie en cultuur

‘Strategie en cultuur moeten parallel lo-

pen. Als je een strategie formuleert die 

niet landt, vraag je om moeilijkheden. 

Als je vanuit de cultuur en kernwaarden 

initiatieven lanceert die niet aansluiten 

bij de ondernemingsstrategie, dan span 

je het paard achter de kar. We hebben 

met een aantal innovaties de homogeni-

teit in de bierwereld doorbroken omdat 

we het premiumkarakter van bier terug 

wilden winnen. Dat ging allemaal niet 

zonder slag of stoot. Je moet ook een 

lastige discussie in met de retailers, want 

die hielden de zaken liever bij het oude. 

En als je vandaag innoveert zie je daar 

de effecten niet meteen morgen van te-

rug. Met andere woorden: je neemt flin-

ke beslissingen en risico’s. Daar moet je 

als organisatie wel tegen kunnen.’

Wil om te winnen

‘Wat is een bedrijf? Mensen, een plan, 

een merk en geld. Op al deze aspecten 

kun je invloed hebben. En als je wilt 

veranderen, moet je wel echt de wil om 

te winnen hebben. Je kiest en daarna 

moet je doorzetten en communiceren. 

We trainen het topmanagement en twee 

keer per jaar komt het voltallige perso-

neel bij elkaar. Dan praat ik iedereen bij. 

Vroeger durfde niemand daarbij zijn 

CULTUUR
IS NOOIT AF

“WE HEBBEN MET 
INNOVATIE EN LEF 
DE HOMOGENITEIT 
IN DE BIERWERELD
DOORBROKEN”

DRS. AB J. PASMAN: KORTE FUNCTIE mond open te doen. Tegenwoordig krijg 

ik meer lastige vragen en constructieve 

suggesties. Je communiceert eigenlijk 

nooit genoeg om aan het vertrouwen in 

de mensen en de toekomst te bouwen.’

Mensen stutten

‘Een goede bedrijfscultuur betekent dat 

mensen mogen leren van fouten. Als on-

derneming neem je risico’s. In zo’n we-

reld moet je mensen stutten in plaats van 

af te straffen. Ik hecht veel waarde aan 

serieuze, open communicatie. En dan 

bedoel ik niet de verhalen bij de koffie-

automaat. Onze managementcultuur is er 

ook een van ‘meewerkende voorman-

nen’. Handen aan de ploeg, ergens voor 

staan en met elkaar een open debat voe-

ren – dat zijn voor mij wezenlijke zaken. 

Debat leidt tot scherpte, meer inzicht en 

meer collectief doorzettingsvermogen.’ 

SABMiller

‘SABMiller ziet ons mede als een merk 

met West-Europese wortels en als een 

premiummerk, een merk dat groeit. Wij 

hebben gezamenlijke ambities die we 

kunnen vormgeven omdat we in cultu-

reel opzicht op elkaar lijken. We hebben 

allebei een enorme liefde voor het pro-

duct. We praten nooit over een fabriek 

maar over een brouwerij. Ik vermoed dat 

als wij de strategische knopen van een 

paar jaar geleden rond innovatie en het 

merk niet hadden doorgehakt, SABMil-

ler waarschijnlijk minder belangstelling 

voor ons zou hebben gehad. We zijn nu 

met de integratie bezig en gaan straks 

ook naar de waarden van SABMiller en 

Grolsch kijken. Beide culturen en strate-

gieën passen bij elkaar. Al zul je altijd 

aan cultuur moeten blijven werken. Cul-

tuur is nooit af.’ 

Ziel en zaligheid

‘Voorbeeldgedrag betekent dat je dicht 

bij je mensen blijft en niet te ver voor de 

troepen uit gaat rennen. In voetbalter-

men zie ik mezelf dan ook als vliegende 

keeper, spelverdeler, midvoor en coach 

van het team. Ik heb de plicht mijn werk 

goed te doen en de wil om te winnen bij 

iedereen tussen de oren te krijgen. Inno-

vatie verloopt nooit via consensus. Als

het nodig is hak ik dus de knoop door, 

vanuit volledige betrokkenheid en liefde 

voor het vak. We leggen onze hele ziel 

en zaligheid in innovatie. Ik zou niet we-

ten hoe je een bedrijf goed kunt besturen 

als je niet van het product houdt.’ 

DRS. AB J. PASMAN

Drs. Ab J. Pasman, bedrijfseconoom, kwam in 1974 bij Philips. Hij vervulde daar een aantal product management- en internationale marketingfuncties en werd 
in 1987 benoemd tot Chief Executive Officer in Chili. Nadien was hij actief in Azië en Europa. De overstap naar Koninklijke Grolsch N.V. volgde in 2003, waar hij 
als lid van de Raad van Bestuur in dienst trad. In 2004 werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter. In februari dit jaar nam bierbrouwer SABMiller plc. Grolsch over. 
Ab Pasman is ook lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW, lid van het Regionaal Innovatieplatform Twente en commissaris bij Berenschot.
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Flauwekul

‘Een goede strategie leidt niet automa-

tisch naar de gewenste bedrijfscultuur. 

In 2000 zijn de medische faculteit, het 

academisch ziekenhuis en het Wilhelmi-

na kinderziekenhuis gefuseerd. We had-

den na deze fusie onze strategie gefor-

muleerd en een bijpassende, decentrale 

organisatiestructuur van autonome divi-

sies opgezet. Maar dan dringt de vraag 

naar wat de organisatie bindt zich toch 

op. Daarom hebben we een cultuurpro-

gramma opgezet, overigens ook vanwe-

ge de benodigde bezuinigingen. Het 

bindmiddel dat cultuur heet bestaat bij 

ons uit twee componenten; een inhoude-

lijke, om gezamenlijk verder te bouwen 

aan de visie en missie van dit huis en 

een meer existentiële, geconcentreerd op 

de kernwaarden van het UMC Utrecht. 

Er waren en zijn genoeg professionals 

die een thema als cultuur flauwekul vin-

den. Maar de perikelen rond het fusie-

proces, de moeilijke financiële situatie 

en de nieuwe strategie en organisatie 

vormden een heel vruchtbare bodem om 

eens goed over onze cultuur na te den-

ken.’

BV Nederland

‘Bij een fusieproces zoals bij ons draait 

leiderschap om niets anders dan het tot 

een succes maken van zo’n proces, om 

strategische meerwaarde te bereiken en 

een slagvaardige cultuur te scheppen. 

Het UMC omvat de drie domeinen van 

wetenschappelijk onderzoek, onderwijs 

en patiëntenzorg en doet dat vanuit een 

bijzondere constellatie: wij vervullen 

met gemeenschapsgeld een publieke 

functie voor de BV Nederland en opere-

ren tegelijk in groter verband in wereld-

wijde concurrentie met ziekenhuizen en 

instellingen die geldgedreven en interna-

tionaal werken. Dat is het spanningsveld 

waarin ik als bestuursvoorzitter functio-

neer en mede keuzes maak. De opkomst 

in de VS van de commerciële gezond-

heidszorg ging destijds ten koste van de 

academische ziekenhuizen. Die werden 

nog slechts als franje beschouwd en ik 

heb met mijn collega’s de verantwoorde-

lijkheid dat hier niet te laten gebeuren.’ 

Goed plan

‘Na de fusie hebben we veel meer effi-

ciency in de organisatie gebracht. We 

zijn ook zuinig geweest, zodat we kun-

nen investeren. Mijn rol was en is om 

samen met de professionals tot een goed 

plan te komen, als resultaat van de inter-

actie tussen onze ambities en verwach-

tingen en de ontwikkelingen in de we-

reld om ons heen. Niets bindt zo sterk 

als een goed plan, al blijft het lastig om 

tegen uitstekende vakmensen te moeten 

zeggen dat ze niet in het plan passen. 

Maar een belangrijke kracht van het 

UMC Utrecht zit in de veelkleurigheid 

van deze organisatie, bevolkt door crea-

tieve mensen van zeer verschillend plui-

mage.’ 

Brein

‘Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs 

en patiëntenzorg krijgen steeds meer een 

internationaal karakter. We hadden een 

professor neurochirurgie in huis die 

heeft bedacht hoe je een bloedvat-opera-

tie in het hoofd met een laser kunt uit-

voeren zonder dat je de toevoer van het 

bloed naar het hoofd verstoort. Dat is 

noodzakelijk, want een brein kun je niet 

even stilleggen. Deze professor krijgt nu 

patiënten vanuit de hele wereld en hij 

werkt ook in het Roosevelt Hospital in 

New York. Zijn opvolger hier in huis is 

een Zwitser. Dit is een klassiek voor-

beeld hoe waardevol de verbinding van 

internationalisering, onderzoek en pa-

tiëntenzorg kan zijn.’

Doodzonde

PROF. DR. GEERT H. BLIJHAM

Prof. dr. Geert H. Blijham is voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht, vicedecaan en hoogleraar Interne Geneeskunde aan de Universiteit 
Utrecht. Hij studeerde geneeskunde in Groningen, behaalde daar ook zijn doctorstitel en werkte nadien in Maastricht en Texas, waar hij zich tevens speciali-
seerde in medische oncologie. In 1992 volgde zijn benoeming tot hoogleraar interne geneeskunde, afdelingshoofd en divisievoorzitter in Utrecht. Vanaf 1998 is 
hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Geert Blijham is ook  lid van het Platform Zorginnovatie.

EEN GOED
PLAN

‘Binnen een uitdagende cultuur moet je 

ook goed en snel met fouten om kunnen 

gaan, niet in de laatste plaats omdat fou-

ten ernstige consequenties kunnen heb-

ben. Per jaar doen zich bij ons op een to-

taal van honderdduizenden handelingen 

1600 incidentmeldingen voor, waarvan 

40% te maken heeft met verkeerde me-

dicatie. Wij zorgen voor een zodanige 

cultuur en organisatie dat mensen zich 

vrij en voldoende beschermd voelen om 

incidenten te melden. Zo is het bijvoor-

beeld geregeld dat verslagen en dergelij-

ke niet voor strafrechtelijke doeleinden 

kunnen worden gebruikt. Mensen moe-

ten volstrekt veilig melding kunnen ma-

ken van incidenten, zonder angst voor 

repercussies, want in dat geval is de kans 

groot dat ze hun mond houden. Van de 

andere kant: mensen die fouten niet mel-

den begaan een doodzonde. We borgen 

de veiligheid met diverse programma’s 

en instrumenten. Al onze afdelingen 

kennen hun ‘zwarte pistes’ maar weten 

met welk protocol ze veilig kunnen af-

dalen, al kan een protocol of systeem 

nooit het vertrouwen vervangen. Het is 

een interessant dilemma: elkaar stevig 

de waarheid kunnen zeggen én de ruimte 

voor fouten geven. Wat mij betreft is 

fouten maken menselijk, maar het is on-

menselijk als je ze wegstopt en niet van 

je fouten wilt leren.’ 

De wet

‘Leiderschap betekent ruimte geven en 

veelkleurigheid toestaan. Niet als defen-

sieve strategie maar als bron van verrij-

king. Als mensen op hun eigen manier 

kunnen werken, zijn ze op hun best. Ik

loop niet iedereen de wet voor te schrij-

ven. Ik geloof er ook niet in om dicht te-

gen de Raad van Bestuur een bureau 

Kwaliteit of Patiëntenzorg neer te zetten 

en dan te denken dat alles goed zal ko-

men.’

Ophouden

‘Cultuur- en gedragsprogramma’s zijn 

nuttig en voor ons hebben ze hun waarde 

zeker bewezen. Toch moet je er ook een 

keertje mee ophouden. We hebben nog 

een poosje nagedacht over nieuwe pro-

gramma’s en een nieuwe beoordelings-

cyclus die gekoppeld zou kunnen wor-

den aan gedragswaardes en eventuele 

bonussen. Maar we zijn ermee gestopt. 

Het dreigde veel te star te worden en 

contraproductief te gaan werken binnen 

onze cultuur waarin elkaar de ruimte ge-

ven nou net een van de kernwaardes is. 

Voor je het weet ben je toch weer alles 

op centraal niveau aan het regelen.’  

PROF. DR. GEERT H. BLIJHAM: KORTE FUNCTIE

“ALS MENSEN 
OP HUN EIGEN 
MANIER KUNNEN 
WERKEN, ZIJN 
ZE OP HUN BEST”
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Waar sta je voor

‘Als iemand een halve dag moet stude-

ren op ons mission statement, dan klopt 

er iets niet. Goed leiderschap betekent 

allereerst dat je in twee zinnen moet 

kunnen zeggen wat je doet en waar je 

voor staat. En aan mijn positie zitten 

meerdere kanten. Ik moet voor groeiper-

spectief zorgen voor Groningen Seaports

en stel mij ook op als ambassadeur van 

deze regio. We doen in internationale lo-

gistiek en moeten dus groot denken op 

dit Hollandse speldenknopje, waar we 

met elkaar werken. De gemiddelde Chi-

nees denkt immers dat Delfzijl Rotter-

dam-noord is.’ 

Mondialisering en cultuur 

‘Ik vind het belangrijk om binnen de 

cultuur van mijn eigen bedrijf een mon-

diale spirit aan te wakkeren. De wereld 

is niet zo groot. En mondiaal denken 

hoeft niet duur te zijn. Het transport van 

het in China gemaakte paar schoenen dat 

ik nu draag kost 2 eurocent. In allerlei 

takken van sport hoort Nederland bij de 

belangrijkste exportnaties ter wereld. 

Het is voor mijn bedrijf en de cultuur 

waarin mensen werken belangrijk dat 

men dit soort wijde bewegingen ziet en 

er actief handelsvoordeel uithaalt. Er 

zijn politieke bewegingen die Nederland 

om allerlei redenen buiten het mondiale 

spel willen houden. Daarmee brengen 

we de kwaliteit van onze toekomst in ge-

vaar. Bovendien, als commerciële man 

begrijp ik zo’n standpunt al helemaal 

niet.’ 

Succes leren vieren

‘Het creëren van een cultuur van enthou-

siasme en trots hoort bij mijn werk. De 

medewerkers waren, toen ik hier zeven 

jaar geleden begon, murw geslagen om-

dat het maar niet wilde lukken om dit 

havengebied op gang te krijgen. Toen 

een van de salesmensen jaren geleden 

erin slaagde een aantal hectares grond te 

verkopen, heb ik hem aangemoedigd 

zijn succes voor het complete personeel 

uit de doeken te doen. Met knikkende 

knieën stond hij zijn verhaal te vertellen, 

maar je zag hem groeien. Je moet men-

sen leren succes te vieren.’

Zout aan de broek

‘Cultuur speelt ook een rol bij het om-

buigen van percepties. Als niemand weet 

wat je doet, kunnen klanten niet bevroe-

den dat ze hier goed zouden passen. Wij 

moesten met elkaar onderkennen dat dat 

perceptieprobleem onze eigen schuld 

was. En we moesten het ook samen op-

lossen. Daarom hebben we ‘Zout aan de 

broek’ gelanceerd – een programma van 

klantgerichte activiteiten dat de dyna-

miek binnen onze havens flink aanjoeg 

en de binding met bestaande en nieuwe 

klanten handen en voeten gaf. ‘Zout aan 

de broek’ loopt nu een paar jaar en heeft 

de bedrijfsdynamiek een flinke impuls 

gegeven. En onze nieuwe aanpak klinkt 

ook door in het organisatiemodel en de 

bemensing. We hebben nu drie keer 

meer account managers dan een paar 

jaar geleden.’ 

Groot en klein, allemaal mensenwerk

‘Ik ga ver voor onze klanten en ons be-

drijf. Met de reddingsbrigade mee in een 

wetsuit, op bezoek bij Marte Röling of 

ontbijten boven op de Martinitoren, dat 

zijn mijn dingen. Toen ik hoorde dat 

Nuon van plan was een nieuwe centrale 

te bouwen maar dat de Eemshaven niet 

op hun longlist stond, hebben we Ludo 

van Halderen gevraagd of we hem voor 

een strategische fout mochten behoeden. 

In juli 2007 besloot Nuon vervolgens 

om hier naartoe te komen en zo’n 1,5 

miljard euro te investeren. Ook de grote 

beslissingen zijn mensenwerk. Ondanks 

al je ‘unique selling points’ moet je zor-

gen dat de deal je wel gegund wordt. En 

dan gaat het vaak om de kleine dingen. 

Ooit beweerde een klant trots dat hij 

elke ochtend om 6 uur met zijn werk be-

EEN MENSENMENS MOET
OOK STRENG ZIJN

“DE GEMIDDELDE CHINEES DENKT DAT 
DELFZIJL ROTTERDAM-NOORD IS”

gon. Tja, dan kan ik niet nalaten als pla-

gerijtje even om die tijd te bellen. Het 

klopte.’

 Zelfbewustzijn

‘De positionering van dit havengebied 

heeft invloed op onze bedrijfscultuur. 

Andersom geven cultuur en onze manier 

van doen die positionering ook weer in-

houd. De Rotterdamse haven is wat 

overslagvolume betreft 60 keer groter 

dan Groningen Seaports. Qua toege-

voegde waarde ligt de verhouding echter 

1 op 10. In die zin presteren wij uitste-

kend en daar hoort geen Calimerogedrag 

bij. We hebben meer bewustwording en 

zichtbaarheid gecreëerd en daar onze 

cultuur ook mee gevoed. Met een door 

klagerige pessimisten bevolkt bedrijf 

krijg je niks voor elkaar.’ 

Papacratie

‘Ik werk met een kundig en creatief MT. 

Slimme mensen die niet te beroerd zijn 

om voor een klant midden in het Eems-

havengebied een ontbijt te organiseren 

en zelf de broodjes te smeren. Als lei-

dinggevenden niks met creativiteit heb-

ben en niet tegen kritiek kunnen, dan 

vertrekken de medewerkers. Of ze klap-

pen dicht en vertrouwen je niet meer. Ik

voer geen act op en heb graag tegen-

spraak. Met volgelingen kan ik niks. 

Kritische mensen om je heen heb je ook 

nodig om papacratie voor te blijven. Het 

imago van Groningen Seaports moet 

meer zijn dan mijn persoon. Tegelijk 

moet er op een schip precies één kapi-

tein zijn.’ 

Mensenmens

‘Ik werk op basis van argumentatie, per-

soonlijkheid en overtuigingskracht. De 

vent moet bij de tent en de situatie pas-

sen en er authentiek in staan. In mijn tijd 

in het busvervoer zat ik eens per maand 

om 4 uur ’s morgens in de kantine. De 

mensen vonden dat prachtig en ik hoor-

de wat er echt speelde. Toen Bavaria een 

HARMEN DIRK POST

Harmen Dirk Post studeerde onder meer aan de Verkeersacademie Tilburg en startte zijn loopbaan in 1976 bij de provincie Zuid-Holland. Vier jaar later stapte 
hij over naar het openbaar vervoer en leidde binnen de Hanze Vervoer- en Techniekgroep het openbaar vervoerbedrijf Gado Open¬baar Vervoer. Vervolgens 
werd Harm Post directeur van NoordNed Personenvervoer BV, om in januari 2001 aan te treden als directeur van Groningen Seaports. De organisatie realiseert 
met 60 medewerkers een omzet van  18 miljoen en beheert de regie over 2 zeehavens en 2 binnenhavens. Harm Post is tevens bestuurslid van VNO-NCW Noord. 

HARMEN DIRK POST: KORTE FUNCTIE
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Geuzencultuur

‘De universiteit Maastricht kent een ty-

pische geuzencultuur. Dat heeft vooral te 

maken met de ontstaansgeschiedenis van 

deze organisatie. Deze universiteit is op-

gericht in een tijd – de zeventiger jaren - 

dat niemand daarop zat te wachten en 

door het Nederlandse establishment als 

onwenselijk werd beschouwd. Die lasti-

ge geboorte en de vele wrijvingen in de 

eerste jaren hebben geleid tot een zeer 

sterk identiteitsgevoel. Die kracht is 

steeds verder uitgegroeid, al krijgen wij 

nog steeds niet de Haagse support die 

we verdienen. Verreweg het grootste 

deel van toegewezen onderzoeksgelden 

is en blijft geconcentreerd in de Rand-

stad, zonder dat eerlijke concurrentie 

mogelijk is.’ 

Identiteitscrisis

‘Wij zijn ook beter geworden van onze 

identiteitscrisis vijf jaar geleden. We zijn 

toen door de beruchte 30 year itch ge-

gaan, die, naar mij later bleek,  herken-

baar is voor universiteiten. We hebben 

ons toen intensief bezonnen op onze 

strategie en profilering. Vele inspiratie-

sessies zijn daarvoor op touw gezet, 

maar de resultaten zijn er ook naar. Onze 

afgestudeerden, afgezien van de geregu-

leerde medische wereld,  krijgen 20% 

meer betaald op de arbeidsmarkt. Onze 

aanpak werkt en daar zullen wij halsstar-

rig aan vast blijven houden.’ 

Een leidende universiteit

‘De Universiteit Maastricht zet anno 

2008 langs drie lijnen een scherp profiel 

neer. Allereerst problem-based learning, 

een onderwijsmethode waarmee we af-

scheid hebben genomen van het oude 

belerende model, gebaseerd op frontaal 

eenrichtingsverkeer. Wij werken in klei-

ne groepen vanuit een specifieke pro-

bleemstelling en hebben ontdekt dat 

deze benadering niet alleen voor marke-

ting maar ook bijvoorbeeld voor anato-

mie uitstekend werkt. Studenten uit heel 

Europa schuiven onder meer vanwege 

deze aanpak aan in onze collegeruimtes.’ 

Hollands

‘De tweede lijn is internationalisering. 

80% van onze afgestudeerden is in een 

mondiale markt werkzaam; de helft 

daarvan zegt dagelijks met een niet-Ne-

derlandse taal te werken. Internationali-

sering is geen verrassende trend, maar je 

moet er wel iets mee doen. 20 jaar gele-

den heb ik gewezen op de noodzaak van 

internationalisering voor de Nederlandse 

universiteiten, waar ik vervolgens voor 

werd afgebrand. Nu is duidelijk gewor-

den dat internationalisering diversiteit 

brengt en de kwaliteit verhoogt. Daar-

door kunnen we Nederlands onderwijs 

ook als succesvol exportproduct neerzet-

ten en zorgen voor de juiste aansluitin-

gen over de grenzen heen. De kwaliteit 

van universitair onderwijs in Nederland 

wordt alom geroemd, maar we hebben 

die kwaliteit jarenlang vooral voor ons-

zelf gehouden.’ 

Onderzoek

‘De derde lijn is onze focus op onder-

zoek. Drie van de vijf Nederlandse 

Technologische TopInstituten (TTI’s) 

zijn hier in Maastricht ontstaan. Ik vind 

niet dat daarmee de universiteiten zijn 

verleid tot toegepast onderzoek en zich 

voor het karretje van het bedrijfsleven 

hebben laten spannen. En wat is het pro-

bleem als je bijvoorbeeld samen met 

DSM maatschappelijk uitermate relevant 

onderzoek doet naar nieuwe biomedi-

sche materialen? Of met het ABP werkt 

aan kennis op het gebied van liability 

management? Bovendien helpen de 

TTI’s bedrijven bij meer fundamenteel 

onderzoek en we hebben daar de vruch-

ten al van kunnen plukken.’ 

Kruisbestuivingen

‘Deze drie lijnen zijn op zichzelf van be-

DR. IR. JOZEF RITZEN

Dr. Ir. Jozef Ritzen, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, behaalde zijn doctoraal natuurkunde aan de Technische Hogeschool 
Delft en promoveerde in de economische wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij begin 2003 startte met zijn huidige functie was hij 
onder meer werkzaam bij de Wereldbank, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen, de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en de Universiteit van Californië-Berkeley. Hij was ook gasthoogleraar aan enkele Amerikaanse universiteiten. 

GEUZEN AAN
DE MAAS

lang en leveren meerwaarde op als ze 

met elkaar worden verknoopt. Zo heeft 

Saoedi-Arabië belangstelling voor onze 

onderwijsmethodiek en zijn we momen-

teel bezig om 40 opleidingsplaatsen te 

creëren. En we denken mee over de 

bouw van een medische faculteit aldaar. 

Zo zie je hoe problem-based learning, 

internationalisering en wetenschappelij-

ke competenties samenhangen en hoe je 

met slimme combinaties concrete syner-

gie voor elkaar krijgt. En dat is op zijn 

beurt weer goed om je leidende posities 

verder uit te bouwen.’ 

Europa

‘De internationalisering van het onder-

wijs zou een positief effect kunnen heb-

ben op de kwaliteit van leiderschap in 

Europa. Europa is nog altijd een lappen-

deken; de meeste Europese leiders in het 

bedrijfsleven en in Brussel hebben alleen 

de schoolbanken van hun eigen land ge-

zien. Er bestaat geen echt Europees hu-

man capital, terwijl toch duidelijk is dat 

onderwijs en onderzoek grenzen be-

slecht, voor betere verhoudingen zorgt 

en een sterke leidinggevende elite kan 

voortbrengen. Je moet groot denken. Ne-

derland is wel uniek, maar niet zo erg. 

Door een Europese bril bekeken kun je 

als land veel beter je eigen koers bepa-

len. Europa maakt je als land scherper.’

 Voorzeggen

‘Als collegevoorzitter is het mijn rol de 

geuzencultuur binnen onze universiteit 

verder toe te spitsen en levend te hou-

den. Die beweging moet ik er zelf in leg-

gen. Ik wil die spirit van ambitie overal 

laten doorklinken, terwijl alles wat wij 

doen en verkondigen door zoveel moge-

lijk mensen moet worden gedragen. Bij-

na iedereen vult dat op een haast natuur-

lijke wijze op eigen initiatief in. 

Leidinggeven betekent niet dat je alles 

voor moet zeggen. Ik wil ook geen rol-

model zijn dat geïmiteerd moet worden.’

Het volle licht

‘Het scheppen van betrokkenheid heeft 

iets paradoxaals. Betrokkenheid kun je 

niet als wet afkondigen. Leiderschap be-

tekent ook dat je het volle licht laat 

schijnen over de vele talenten die een or-

ganisatie in huis heeft. Onze mensen zijn 

soms veel te bescheiden over het baan-

brekende werk dat ze verzetten.’ 

Spelen is voor later

‘Ik heb een brede belangstelling, ga 

graag over de grenzen van vakdiscipli-

nes heen en houd van werken en bijle-

ren. Ik ben een Limburgse calvinist: 

‘spelen is voor later’, zoals mij vader 

DR. IR JOZEF RITZEN: KORTE FUNCTIE

“ER BESTAAT GEEN 
ECHT EUROPEES 
HUMAN CAPITAL”
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Herder en schaap

‘Leiderschap moet er zijn. Om mensen 

te helpen waarvoor de horizon niet ver-

der reikt dan het bestaande. Echt goede 

leiders, die geen dictator willen zijn, we-

ten dat ze zelf ook leiderschap nodig 

hebben. Een leider is herder, leidsman 

en broederlijk vader. En een goed herder 

is iemand die zelf schaap is en blijft. Je 

kunt er allerlei parallellen tussen kerk en 

bedrijfsleven met de haren bijslepen. 

Maar in de kern is de kerk totaal anders. 

In een bedrijf bepaalt de directeur wat er 

gebeurt. In de kerk kun je niet als dicta-

tor regeren en ik heb als leider ook geen 

sancties om toe te passen.’ 

Toneelspel

‘Wat de cultuur betreft moet het binnen 

de kerk gaan om binding en vertrouwen. 

Ieder heeft zijn taken en verantwoorde-

lijkheden. Maar de cultuur in de rooms-

katholieke kerk is wel een zeer opmer-

kelijke. Die is gericht op Christus als 

herder en leidsman. Het evangelie is zijn 

levensverhaal en ons richtsnoer en uit-

gangspunt. Onze ‘core business’ is de 

verkondiging van het geloof. In die zin 

ben ik cultuurdrager van deze organisa-

tie en geef ook een toekomstoriëntatie 

aan. Herders sjokken niet achter de kud-

de aan, die moeten voorop lopen. Dat ik 

richting geef betekent nog niet dat ik 

mezelf als rolmodel beschouw. Alsof ik 

acteer en van mensen vraag aan een to-

neelspel mee te doen.’ 

Neuzen tellen

‘Vroeger had je de monolithische wereld 

van keizers, koningen en pastoors. Men-

sen waren geloviger dan nu en de ver-

antwoordelijkheden lagen eenzijdig bij 

de leidinggevenden. Vanaf de jaren ‘60 

is dat enorm veranderd en de kerk is ge-

evolueerd naar een gemeenschap met 

veel meer inspraak. Ik word geacht aan 

draagvlak te werken en mensen binnen 

onze gemeenschap moeten zich goed be-

wust zijn van hun eigen verantwoorde-

lijkheid. We doen veel meer samen, ter-

wijl gezag gewoon gezag blijft. Want het 

gaat in het geloof om de waarheid, en de 

waarheid kan nooit een kwestie zijn van 

neuzen tellen.’ 

Praten en bidden

‘Deze ontwikkelingen hebben er helaas 

ook voor gezorgd dat we anno 2008 met 

een praatkerk zitten, terwijl het toch 

vooral om bidden moet gaan. Mensen 

willen inspraak, maar inspraak zonder 

inzicht leidt tot uitspraken zonder uit-

zicht. In zo’n situatie vraagt leiderschap 

om overtuigingskracht, argumentatie en 

samenspraak. Besturen kan nooit een 

kwestie van slikken of stikken zijn.’

Gezag

‘Westerse godsdiensten worden niet of 

nauwelijks gedreven door concurrentie. 

Er zijn veel meer dingen die ons binden 

dan die ons scheiden. Wat de islam be-

treft: er is nog altijd veel studie naar de 

herkomst van deze godsdienst en het is 

duidelijk dat het Gods- en mensbeeld 

fundamenteel verschillen met het katho-

lieke geloof. Binnen de islam is de mens 

meer onderdaan en heeft God alles voor 

het zeggen. Maatschappelijk werkt dat 

zeer sterk door, onder meer omdat de is-

lam geen scheiding van kerk en staat 

kent. Laten we ondertussen niet weg-

stoppen dat de katholieke kerk dertig 

jaar geleden ook dogmatischer was wat 

de gezagsverhoudingen betreft.’ 

Celibaat en sexualisering

‘De kerk kan niet marktgericht zijn. En 

zal zich ook niet als zender anders op-

stellen. De kerken staan momenteel on-

NEDERIG EN
STANDVASTIG

der druk, maar ik ben er zeker van dat 

het wel weer zal opleven. Mijn geloofs-

beleving en mijn positie als leider wor-

den daar niet door beïnvloed. Ik blijf on-

danks de gesexualiseerde samenleving 

aan het celibaat vasthouden. Trouwens, 

stel dat de paus zegt: we moeten het ce-

libaat heroverwegen en we moeten de 

vrouw tot het ambt toelaten. Komen er 

dan meer mensen naar de kerk? Daar ge-

loof ik niets van.’

Verliezen en vinden

‘Voor mij heeft de zin van het leven veel 

te maken met een paradox die Christus 

zelf verwoordde: wie zijn leven verliest 

zal het vinden. Dat is wat filosofisch, ik 

hoop dat dat mag in deze moderne tij-

den. Voor veel mensen is er niets anders 

dan het hier en nu; mocht er een hierna-

maals zijn, dan wordt dat beschouwd als 

een doekje voor het bloeden achteraf. 

Mensen willen het leven hier verabsolu-

teren maar op een dag zul je constateren 

dat het aardse leven op is. Het geheel 

van hier en hiernamaals is voor mij een 

inspiratie als leider en mijn rotsvaste 

bron van zingeving. Sterker nog: ik vind 

de zin van mijn bestaan en van wat ik 

kan betekenen voor andere mensen in 

niets anders.’ 

Nederigheid

‘Balkenende’s debat over waarden en 

normen is nogal abstract gebleven. De 

staat kan geen bestaanszin voorschrij-

ven, maar men slaagt er ook niet in de 

juiste dingen te stimuleren. Begrippen 

als deugdzaamheid en nederigheid zijn 

relicten geworden. De definitie van ‘vrij-

heid’ is dat je gewoon moet doen waar je 

zin in hebt. Als mens en als leider moet 

je jezelf afvragen wie je bent en wat je 

voorstelt. Ik ben me er zeer sterk van be-

wust dat ik uit God’s liefde voortkom; ik 

heb het leven niet gevraagd maar gekre-

gen en erken in nederigheid mijn afhan-

kelijkheid. Nederigheid is de beste basis 

voor integriteit en integer leiderschap. 

We moeten elkaar recht in de ogen kun-

nen kijken. Godsverduistering komt 

meestal door mensen die maar wat aan-

rommelen.’

DR. ADRIANUS JOHANNES SIMONIS

Dr. Adrianus Johannes Simonis, oudste zoon uit een tandartsgezin van 11 kinderen, volgde zijn priesteropleiding op het grootseminarie Warmond en werd in 1957 
tot priester gewijd. Nadien studeerde hij in Rome, waar hij cum laude promoveerde. Simonis werd eind 1970 door paus Paulus VI benoemd tot bisschop van Rot-
terdam. Eind 1983 werd hij geïnstalleerd als aartsbisschop en in mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal van de Heilige Kerk van Rome. Be-
gin 2007 aanvaardde paus Benedictus XVI de ontslagaanvraag van Simonis, die 75 werd. 

DR. AD SIMONES: KORTE FUNCTIE

“INSPRAAK ZONDER INZICHT LEIDT TOT 
UITSPRAKEN ZONDER UITZICHT”

Gezicht en boordje 
op kleur brengen
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MOREEL
ESPERANTO

DE TOEKOMST 
VAN DE MULTICULTURELE 
SAMENLEVING
,,De multiculturele samenleving is een feit, maar het multi-
culturalisme is een grote vergissing’’, zegt Paul Cliteur in zijn 
Amsterdamse woonkamer. De rechtsgeleerde en filosoof zit 
tussen zijn boekenkasten. Overal om hem heen staan de be-
roemde denkers uit de Europese geschiedenis, maar Cliteur wil 
het niet over het verleden, maar over de toekomst van de Ne-
derlandse en Europese cultuur hebben. We moeten van hem 
minder bezig zijn met waar we vandaan komen, en meer met 
waar we naartoe willen. Kunnen wij, levend in een multicultu-
rele samenleving, ons een aantrekkelijke, gemeenschappelijke 
toekomst voorstellen? Ja, zegt hij. Alleen moeten we ons dan 
wel bewust worden van een aantal populaire misvattingen, zo-
als die van het multiculturalisme. We zullen dan bovendien pal 
achter de waarden van de democratische rechtsstaat moeten 
staan. En we zullen een “nieuwe taal” moeten leren spreken 
- moreel Esperanto - waarin wij onze morele en politieke oor-rr
delen niet langer baseren op wat ons verdeeld houdt (religie), 
maar op wat ons bindt: een gemeenschappelijke moraal.

HET MULTICULTURALISME, 
EEN SLECHTE IDEOLOGIE
Mensen met de Nederlandse identiteit moet je aanspreken als 
Nederlandse staatsburgers, zegt Cliteur, niet als Surinamers of 
hindoes, niet als christenen of moslims. ,,Ik vind het een heel 

slecht idee om mensen etnisch en religieus te clusteren, zoals 
gebeurt in het multiculturalisme. Daarin krijgt iedereen een be-
paald etiket opgeplakt: ‘jij bent christen, jij bent atheïst, jij bent 
moslim’, en worden al deze groepsidentiteiten met overheids-
steun op de been gehouden. De gedachte daarachter is dat 
gelovigen en etnische groeperingen het beste emanciperen in 
eigen kring. Maar hebben de ervaringen van de afgelopen jaren 
niet precies het tegengestelde uitgewezen? Dat het multicultu-
ralisme tot verdeeldheid leidt, segregatie en verlies aan sociale 
cohesie? Volgens mij moedig je burgers dan juist aan om zich 
van anderen af te zonderen. Je beklemtoont datgene wat ons 
scheidt in plaats van de nadruk te leggen op wat ons verbindt. 
Bovendien sluit je mensen daarmee op in hun “gemeenschap-
pen”. Er is geen of onvoldoende ‘exit optie’, want de rechten 
van individuen worden in het multiculturalisme steevast on-
dergeschikt gemaakt aan de rechten van culturen en groepen. 
Alsof alle culturen evenveel waard zijn en alle culturele uitingen 
evenveel respect verdienen. Alsof er niet hele verwerpelijke 
culturele uitingen zijn waar je je met een beroep op de univer-rr
sele mensenrechten tegen zou moeten kunnen verzetten.’’ 

REGELS VOOR 
HET MAATSCHAPPELIJK 
VERKEER
,,Verscheidenheid is een groot goed’’, zegt Cliteur. ,,De 
Nederlandse grondwet constitueert verscheidenheid. Maar 
verscheidenheid is alleen maar mogelijk dankzij een consensus 
over enkele uitgangspunten. Je kunt het vergelijken met de 
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P.B. CLITEUR

“De multiculturele samenleving is een feit, 
maar het multiculturalisme is een grote 
vergissing”

“Quality is in the eye of the behol-
der”, according to Hugo Brandt 
Corstius in this edition of ZOUT. 
He argues that quality is ultimately 
a personal value.

His opponent in this debate, Frans 
de Ruiter, professor at the Faculty 
of Arts in Leiden, counters that 
quality can be objectified: “ taste is 
debatable, but quality less so”. 

Increasing number of variables
The subject of quality raises many
issues; beginning with our society
ZOUT explores the topic in depth. 
Recent socio-political developments
in the Netherlands have caused 
our neighbours to view us with curi-
osity and surprise. The roundtable 
discussion in this edition of ZOUT 
concludes that we should not be
pessimistic about social quality 

in our country but that we should 
recognize the problems. There is
still much to be improved in the 
interaction between citizens, politi-
cians and the business community. 
The challenges for business lie in 
the increasing number of variables 
and interdependencies which define 
quality. This makes it impossible 
to treat it as an isolated issue. In-
terviews with three CEOs highlight 

the importance of attention for 
dependencies which lie outside of 
their direct influence.

Quality is also considered from the 
perspectives of specialist fields such 
as music, science and design to 
reveal some surprising viewpoints. 
The notion of quality seems far from
unambiguous, not to mention the 
way in which quality is achieved. 
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Individual perceptions and per-rr
spectives play an important role.
The concept is constantly evolving, 
driven by technological advan-
ces, scientific developments and 
socio-cultural factors. All of which
increase the number of variables 
which affect quality. 
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verkeersregels voor de weg. We zijn vrij om te gaan waar we 
willen, maar er zijn wel bepaalde regels nodig om dat verkeer 
in goede banen te leiden (niet door rood rijden, richting 
aangeven, etc.). Datzelfde geldt voor het maatschappelijk 
verkeer. Je kunt een enorme hoeveelheid culturele uitingen 
toelaten, maar binnen bepaalde begrenzingen. Die begrenzin-
gen moet je niet opnieuw relativeren, zoals het multicultura-
lisme en het postmodernisme doen.’’

UNIVERSELE RECHTEN
Zou dit niet betekenen dat je westerse beginselen “superi-
eur” acht aan niet-westerse? En is dat wel terecht? Cliteur 
antwoordt dat hij de politieke beginselen van de westerse 
cultuur (rechtsstaat, democratie, mensenrechten, individu-
ele vrijheid) verkieslijk acht boven de politieke cultuur van 
premoderne samenlevingen. ,,Ik ga ervan uit dat wat wij aan 
Nederlandse universiteiten onderwijzen als de grondbegin-
selen van rechtsstaat en democratie ook in andere delen van 
de wereld als normatief ervaren zouden moeten worden. Ik 
formuleer dat met opzet heel voorzichtig, want de praktijk 
wijst uit dat dit niet het geval is. Als wij kiezen voor een lijst 
met grondrechten zoals die is neergelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 dan is dat 
wat mij betreft niet cultuurafhankelijk. Ik zou het ook raar vin-
den om te zeggen: ‘Die lijst met grondrechten uit 1948 is leuk 
voor Europa, maar voor Afrika zou dat eigenlijk niet hoeven te 
gelden.’”
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EEN CULTUUR VAN 
VRIJHEID
Tot de grondbeginselen van het recht horen volgens Cliteur 
ook de principes van de vrijheid van geweten, de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van kritiek. ,,Zonder deze prin-
cipes kun je geen politieke en maatschappelijke misstanden 
aan de kaak stellen en kan er geen wetenschap bedreven 
worden. Zij vormen de basis voor de politieke en wetenschap-
pelijke vooruitgang die wij in Europa geboekt hebben. Onze 
hele cultuur is gebaseerd op het vrij bediscussiëren, het vrije 
onderzoek en het vrij kritiseren van opvattingen. Je zou daarom 
denken dat deze principes met hart en ziel verdedigd worden 
door onze politieke en culturele elite. Maar helaas is dat on-
voldoende het geval. De vrijheid van kritiek staat zwaar onder 
druk tegenwoordig. Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn zelfs 

vermoord omdat zij gebruik hebben gemaakt van een vrijheid 
die de grondwet hen nadrukkelijk toekent. De reactie van de 
politieke en culturele elite hierop getuigt van teveel begrip voor 
geweld. Zo hoor je de Nederlandse premier bijna excuserend 
vertellen dat we nu eenmaal leven in een land met vrijheid van 
meningsuiting. Hij zegt er nog net niet bij dat het jammer is dat 
we die vrijheid hebben, en dat hij er helaas ook niets aan kan 
veranderen. Daarmee maakt hij volgens mij een grote fout.’’

HET RECHT OM TE 
BELEDIGEN
Cliteur stelt dat een cultuur die niet bereid is zijn waarden te 
verdedigen die waarden zal verliezen. Dat gevaar lopen we 
op het ogenblik met de vrijheid van meningsuiting of de vrij-
heid van kritiek. Maar hoe zit het dan met die andere waarde: 

respect voor anderen? De vrijheid van meningsuiting kan toch 
geen vrijbrief zijn om anderen te beledigen? Volgens Cliteur 
wordt de vrijheid van meningsuiting vaak slecht begrepen. Om 
te beginnen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
de vrijheid van meningsuiting in morele zin en de vrijheid van 
meningsuiting in juridische zin. ,,De vrijheid van meningsuiting 
in morele zin is kleiner dan de vrijheid van meningsuiting in 
juridische zin. Het is moreel gezien niet erg netjes als je bij mij 
op bezoek komt en dan tegen mij zegt dat ik smerig kook en in 
een rothuis woon. Maar juridisch mag je dat zeggen. Het valt 
onder de vrijheid van meningsuiting. Het morele en het juridi-
sche moet je scherp van elkaar onderscheiden. Juridisch is het 
nodig dat die vrijheid zo groot is omdat je nooit goed weet wat 
waar is, alles moet bediscussieerd kunnen worden. Ook daar 
is overigens een grens aan: je mag niet oproepen tot geweld. 
Maar als je zou zeggen: ‘de juridische vrijheid van meningsui-
ting moet daar ophouden waar een ander beledigd zou kunnen 
zijn’, dan heb je een enorme zware hypotheek gelegd op de 
ontwikkeling van de Europese cultuur van de toekomst. Als we 
dat gedaan hadden, hadden we nooit een Descartes gehad, 
nooit een John Locke, nooit een Spinoza, nooit een Nietz-
sche. Dan zou tachtig procent van de filosofische canon niet 
geschreven hebben kunnen worden, omdat al die mensen op 
enig moment dingen hebben geschreven die door anderen als 
beledigend, grievend, kwetsend, weerzinwekkend en anders-
zins verwerpelijk ervaren zijn. Mensen zijn geneigd te denken 
dat een staat die alles verbiedt wat niet netjes is een prachtige, 
morele staat is. Maar dan leef je dus feitelijk in een dictatuur. 
Het feit dat het morele en het juridische in een groot gedeelte 
van de Westerse wereld, waaronder Nederland, zo ver uit 
elkaar lopen, is dus eigenlijk een teken van onze beschaving.’’

OP DE BRES 
VOOR DE DEMOCRATISCHE 
RECHTSSTAAT
Juist in een multiculturele samenleving moet je pal staan voor 
de principes van de rechtsstaat, zegt Cliteur. Zijn critici zeggen 
dan dat je mensen uit andere culturen meer de tijd moet geven 
om te wennen aan onze cultuur van vrijheid van meningsuiting. 

Dat is een riskante strategie. ,,Ik vraag altijd: hoe lang? Vijftig 
jaar? Tweehonderd jaar? En gaan we in die tussentijd onze 
cartoonisten tot ‘respect’ aanmanen? Onze toneelschrijvers 
tot dialoog stimuleren? Of moeten we misschien een wet 
maken dat beledigende boeken niet meer mogen verschijnen? 
Dat zou een aardige omwenteling betekenen. In 1976 heeft 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak 
Handyside nog uitgesproken dat tot vrijheid van meningsuiting 
ook behoren uitingen that shock, offend and disturb the nation. 
Dat was 1976! Tegenwoordig zeggen ze: ‘je mag niet beledi-
gen!’ Maar toen werd dat nog als een onvermijdelijk onderdeel 
gezien van de vrijheid van meningsuiting zoals die in Europees 
verband beschermd zou moeten kunnen worden. Kom daar 
nu nog eens om! Let wel: dit is geen pleidooi voor het zinloos 
beledigen. Maar ik geloof niet dat Salman Rushdie louter om te 
beledigen The Satanic Verses heeft geschreven. Ik geloof ook 
niet dat de film Submission van Ayaan Hirsi Ali en Theo van 
Gogh louter bedoeld was om bevolkingsroepen te beledigen 
wegens hun godsdienst of levensovertuiging (zoals verboden 
wordt door artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht). Ik 
denk dat Rushdie een roman wilde schrijven, Hirsi Ali en Van 
Gogh een politiek punt wilden maken en Soorah Hera haar 
kunst wil exposeren. Dat soort kunst kun je natuurlijk allemaal 
onmogelijk proberen te maken omdat sommigen zich beledigd 
voelen, maar dan kom je wel in een heel andere cultuur te le-
ven – het is de vraag of al die mensen die roepen om ‘respect’ 
zich dat realiseren.’’

HET HEILIGE EN DE 
BRANDSTAPEL
Moeten we in de multiculturele samenleving van de toekomst 
ook niet wat meer begrip hebben voor zaken die voor mensen 
‘heilig’ zijn? Gedeeltelijk kan Cliteur daar wel in meegaan. Het 
is namelijk niet zo dat Cliteur zelf geen dingen kent die ‘heilig’ 
voor hem zijn. ,,Laten we bijvoorbeeld mijn boek Moreel 
Esperanto nemen. Stel je nou eens voor dat van het boek geen 
recensies zouden verschijnen, maar dat een recensent dat 
boek van mij zou pakken en zou zeggen: ‘dames en heren, hier 
heeft u dat boek Moreel Esperanto; een waardeloos, verwer-rr
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pelijk boek. Ik heb hier een emmer met een vuurtje en ik ga 
dat boek nu verbranden.’ Je zou je dan af kunnen vragen: moet 
dat nou vallen onder de vrijheid van meningsuiting? Daar valt 
misschien best over te praten, althans met mij wel. Misschien 
mogen boeken niet verbrand worden. Misschien zijn boeken 
wel zo heilig of hebben we zulke slechte ervaringen opgedaan 
met boekverbrandingen dat je moet verbieden om boeken te 
verbranden. Ik kan me ook voorstellen dat je vlagverbrandingen 
verbiedt. Maar dat is iets heel anders dan zeggen dat je je niet 
op smalende wijze zou mogen uitlaten over één of twee be-
paalde boeken: de bijbel en de koran. Het artikel over godslas-
tering (art. 147 van het Wetboek van Strafrecht) dat in 1932 in 
ons rechtssysteem is gekomen heeft een hele lange en bittere 
voorgeschiedenis. Daar kleeft ook zoveel bloed aan. Er zijn zo-
veel mensen die vanwege andere godsdienstige inzichten met 
de dood zijn gestraft, gewoon voor het ontwikkelen van een 
alternatief godsbegrip. ‘Geloof je niet in de drie-eenheid?’ Hup, 
op de brandstapel.’ Er zijn grote denkers op de brandstapel 
gekomen vanwege godslastering. Het is ook wel een beetje 
uit loyaliteit aan die mensen dat ik vervolging op grond van 
smalende godslastering een heel slecht idee zou vinden.’’

MOREEL ESPERANTO
In een multiculturele en dus multireligieuze samenleving moe-
ten mensen volgens Cliteur leren om zich in het gesprek met 
elkaar over goed en kwaad of over de inrichting van de staat 
niet langer op hun God of Heilige boek te beroepen. 

,,Religie zorgt in sterk monoreligieuze samenlevingen, zoals in 
Saoedi-Arabië voor een enorme eensgezindheid. Maar in een 
West Europese samenleving met zoveel religieuze verschillen, 
is religie niet meer wat ons bindt. We krijgen ook verschillende 
waarden aangeleverd door al die verschillende religies. En ook 
de manier om over die waarden te praten, is anders geworden. 
We kunnen niet meer zeggen: ‘Je mag niet stelen want dat 
staat zo in de Tien Geboden.’ Want dan kan iemand zeggen: 
‘De Tien Geboden is voor mij geen argument.’ Louter op basis 
van de demografische samenstelling van de Nederlandse 
bevolking en de fase van ontwikkeling waar we nu in zitten, 
zou het heel goed zijn als we onze moraal niet zouden recht-
vaardigen door te verwijzen naar onze godsdienst. En dat duid 
ik aan met het beeld van moreel Esperanto. Moreel Esperanto 

betekent niets anders dan de bereidheid om je waarden en 
normen te rechtvaardigen zonder naar je eigen godsdienst te 
verwijzen. Bijvoorbeeld……’’

EEN NAÏEF 
VERTROUWEN 
IN DE REDE? 
Alle mensen langs redelijke weg overtuigen? Is dat niet een 
droom van de Verlichting? Cliteur: ,,Toen ik nog alleen woonde, 
kwam er wel eens iemand van de Jehovah’s getuigen aan-
bellen. En dan zei ik altijd: ‘Kom binnen.’’O’, zeiden ze dan, 
‘meent u dat?’ ‘Ja, natuurlijk. Een kopje koffie?’ Ik vind dat 
interessant. Ik ging die boekjes ook lezen en ik zei: ‘u moet 
terugkomen’. Ik wilde dat altijd wel, maar vaak was het zo dat 
zij mij opgaven. Of ik hen ook overtuigd heb, kan ik niet zeg-
gen. Maar ik ga er wel vanuit dat er iets gebeurt. Net zoals ook 
met mij iets gebeurt als ik goede argumenten hoor. Ik werk al 
jarenlang aan de universiteit. Ik draag dus kennis over. Als ik 
nou zo pessimistisch zou zijn en zou denken: ‘ik kan mensen 
niets leren’, dan is mijn professionele carrière in tegenspraak 

met mijn overtuigingen. Alleen al het feit dat ik nog steeds aan 
een universiteit werk, geeft aan dat ik nog steeds denk dat ik 
wel wat kan bewerkstelligen in die hoofden. En naarmate niet 
alleen die samenleving, maar ook die collegezaal pluriformer 
en veelkleuriger wordt, wordt het een steeds grotere uitdaging 
voor mij. Heb ik dan een naïef vertrouwen in de rede, in het 
vermogen om mensen met behulp van redelijke argumenten te 
overtuigen? Misschien, maar niet meer dan de mensen die een 
boek schrijven (een bij uitstek argumentatieve aangelegenheid) 
en daarin betogen dat de rede zijn grenzen heeft. Of iemand 
die je met argumenten probeert te overtuigen dat het onmoge-
lijk is met argumenten te overtuigen. Ik geloof dat wij allemaal 
hardnekkig blijven geloven in een redelijk gesprek – dat blijkt 
uit het feit dat wij spreken. Het zal misschien niet zo zijn dat 
mensen in de hitte van het debat opeens zullen zeggen ‘daar 
heb je eigenlijk wel gelijk in’, maar ’s avonds als ze thuiskomen, 
zeggen ze dat misschien wel tegen hun vrouw. 

“De reactie van de politieke en culturele elite 
op de moorden op Fortuyn en Van Gogh getuigt 
van teveel begrip voor geweld”

RugtekstRugtekst
wegshoppenwegshoppen
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De
culturele
balansH

et onderscheidend vermogen van professionele dienstverleners 
wordt bepaald door de medewerkers en hun gedrag. Vakmatige 
competenties vormen minder dan voorheen een onderscheidend 
marktvoordeel. Zij vormen een ‘license to play’. Niet verwonder-

lijk dus dat de aandacht voor cultuur en ‘people management’ sterk is toege-
nomen bij KPMG. Een dynamische cultuur trekt talent aan, verbindt mensen 
en stimuleert tot topprestaties. Met die constatering is het verhaal niet af, 
blijkt uit een dubbelgesprek met Ben van der Veer en Herman Dijkhuizen. 
Het stimuleren van het juiste gedrag van professionals stelt het leiderschap 
van KPMG voor een aantal uitdagingen die alle te maken hebben met vin-
den van de juiste balans. Of het nu gaat om de eigenzinnige professional die 
‘strak’ in het proces dient te opereren om zijn klant optimaal te bedienen of 
het dilemma van vertrouwen versus regels: de cultuur van KPMG staat hoog 
op de strategische agenda. Een open, diverse cultuur als bron van vernieu-
wing en inspiratie maakt het doorslaggevende verschil: ‘Je kunt een prachti-
ge motor hebben, maar al die pk’s moeten wel de weg op. Daarvoor heb je 
ondernemerschap nodig, eenheid van normen en waarden, creativiteit en 
openheid. In een afgewogen mix. En dat heeft alles met cultuur te maken.’

Naar schatting 10% van deNN Nederlandse beroepsbevolking is actief in deNN
categorie van professionele dienstverlening en de algemene verwachting is dat 
dit percentage zal groeien. Het concurrentieveld is mede daardoor geïntensiHH -
veerd. Daarnaast zijn de grote accountantsfirma’s in de laatste jaren gecon-
fronteerd met strengere regelgeving en toezicht. En klanten zijn zich andersE
gaan opstellen.

BvdV: ‘De marktveranderingen van de voorbije periode zie je weerspiegeld in de 

externe perceptie over ons type organisatie en in onze cultuur. De expertise bij klan-

ten is enorm gegroeid, hetgeen ons heeft uitgedaagd een hoger kwaliteitsniveau te 

realiseren. De snelheid van handelen door het bedrijfsleven is exponentieel toegeno-

men. Dat vraagt van ons een grotere slagvaardigheid en snellere communicatie. 

Daarbij komt dat de gebeurtenissen zoals bij Enron voor een aardverschuiving heb-

ben gezorgd. Auditfirma’s hebben nu te maken met extra toezicht. Als branche zijn 

we hierdoor een beetje in een kramp geschoten en het heeft even geduurd voor we 

onze balans weer in orde hadden.’ 

HD: ‘Een duidelijke trend van de afgelopen jaren is de afgenomen loyaliteit, zowel 

bij medewerkers als cliënten.  Die afnemende loyaliteit, waar vrijwel elk bedrijf mee 

te maken heeft, stelt je als werkgever voor de taak te tonen dat je je klanten en die 

professionals waard bent. Dat daagt ons uit om het juiste gedrag te vertonen..

Daardoor is cultuur een strategische prioriteit.voor KPMG geworden. De gewijzigde 

strategische context stelt KPMG voor de uitdaging om een drietal culturele balansen 

te vinden: die tussen klantgerichtheid en interne verbinding, tussen vrijheid en disci-

pline en het uitbouwen van een cultuur van diversiteit.

Ad van Deemen bestudeert als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen strategische besluitvorming in organisaties met behulp van speltheorie en 
socialekeuzetheorie. Deze theorieën zijn tot nu toe voornamelijk gebruikt in de
economie, politicologie en biologie, maar zelden in organisatie- en bedrijfswe-
tenschappen. Van Deemen toetst deze theorieën onder andere in het Nijmegen 
Decision Lab, een testruimte waarin proefpersonen processen van collectieve 
besluitvorming ‘naspelen’, die onderzoekers vervolgens analyseren. ,,Bij strate-
gische besluitvorming praten we eigenlijk over onzekerheid. Je weet niet wat de 
waarschijnlijke consequenties zijn van de besluiten die je neemt. Met behulp 
van de speltheorie krijg je betrouwbare informatie, zodat je beter kunt inschat-
ten wat de consequenties zijn van hetgeen je beslist.’’ 

Paul Ostendorf geldt als een van de meest vooraanstaande denkers in Neder-
land op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Hij heeft 25 
jaar ervaring opgedaan in ICT-topfuncties bij grote bedrijven en heeft diverse
bedrijven opgezet voor software, research en de ontwikkeling van financiële sy-
stemen. Hij is docent aan de Academie voor Management van de Rijksuniversi-
teit Groningen en werkt als zelfstandig futuroloog. ,,Je moet een stap maken als 
onderneming van incidenteel naar structureel innoveren. En dat doe je niet door 
x procent van je budget te stoppen in R&D. Innovatie moet gewoon in je bloed 
komen.’’

FAFF KETEKST
Dit is faketekst die nog geschreven

FAFF KETEKST
Dit is faketekst die nog geschreven
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Klantgerichtheid en 
interne verbinding
Deze tijd vraagt van accountants en adviseurs heel veel. Niet alleen in hun 
afzetmarkten, waar de roep om hogere toegevoegde waarde aanhoudt, maar 
ook op de arbeidsmarkt, waar de ‘war for talent’ in alle hevigheid woedt. Het
vakgebied van accountants en adviseurs is bovendien aan voortdurende veran-
dering onderhevig. En last but not least: de expertise bij opdrachtgevers is 
enorm toegenomen. Voor KPMG is de  belangrijkste opgave in dit krachtenveld 
het vinden van een evenwicht te vinden tussen klantgerichtheid aan de ene kant 
en constante verbetering van interne samenwerking en processen aan de ande-
re kant.

BvdV: ‘Onze cultuur wordt sterk gedreven door professionaliteit en de inhoud van 

het vak. De uitvoering moet op een hoog niveau liggen, het gaat om het best mogelij-

ke resultaat, dat zit in onze professionaliteit “gebakken”.’ Dat gegeven brengt met 

zich mee dat de klant voorgaat en voor een groot deel de agenda bepaalt.’ 

HD: ‘Dat krijgen we ook terug van onze klanten: onze menselijke maat en aandacht 

voor de klant onderscheiden ons, en worden zeer gewaardeerd. Hoewel we dat na-

tuurlijk graag horen, moeten we onze ogen niet sluiten voor het gevaar. Voor een 

professional zijn klanten heilig, terwijl diezelfde professional zich ook moet bezig-

houden met andere elementen op de strategische agenda’

BvdV:  ‘Onze professionele neiging veroorzaakt dat aandacht voor een klant meer 

gewicht in de schaal legt dan aandacht voor, bijvoorbeeld, verbetering van interne 

processen. Terwijl dat laatste van cruciaal belang is om de klant ook in de toekomst 

uitstekend te blijven bedienen: de huidige opdracht is onze huidige omzet, maar onze 

toekomstige omzet is afhankelijk van ons innovatievermogen. Het blijft dus van be-

lang tijd te vinden voor reflectie.’ 

Vrijheid en discipline
Dit brengt het gesprek op een tweede opgave, een paradox: het spelen van een 
rol die de balans weet te vinden tussen vrijheid en discipline. Het doorslaan 
van deze balans naar een van de uitersten is niet productief. Immers, een regel-
tjescultuur werkt stagnerend. En teveel vrijheid staat op gespannen voet met de 
behoefte aan compliance, controle en vertrouwen. 

HD: ‘Het toezicht heeft tot een zorgplicht van accountants geleid en in die context is 

bezinning op de positie van de professional nodig. Professionals moeten in vrijheid 

met klanten kunnen werken. Tegelijkertijd moeten de achterliggende processen strak 

geregisseerd zijn. Dus vrij op de klant en gedisciplineerd op het proces. Nu zijn we 

soms het evenwicht kwijt, met teveel vrijheid aan de proceskant. Het dilemma is dat 

“Onze cultuur wordt sterk gedreven 
                            door professionaliteit 
      en de inhoud van het vak”
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“Afnemende loyaliteit 
                   daagt ons uit om het 
       juiste gedrag te vertonen”

al te strakke processen kunnen leiden tot bedrijfskramp. We moeten uitgaan van wat 

de markt en maatschappij nodig hebben: accountants en adviseurs die rechtdoorzee 

met hun klanten omgaan. Die staan voor hun oordeel en adviezen en niet bij tegen-

wind door de knieën gaan. Hiertoe moeten wij hoogwaardige professionaliteit de 

ruimte geven. Authentieke integriteit dient gestimuleerd te worden door wenselijk 

gedrag uit te bannen. Wenselijk gedrag, intern en extern, moet ons grootste taboe 

zijn, omdat het een voedingsbodem is voor angst, onzekerheid en onduidelijkheid.’ 

BvdV: ‘In het maatschappelijk verkeer gaat het om vertrouwen. Daar ligt de essentie 

van onze rol. Het gaat toch om de balans tussen letter en geest? De rol van professio-

nals is waardevoller dan louter zwaaien met een boek vol regels. Onze uitdaging is 

dan ook om een bepaalde mate van tegenwicht te bieden tegen de maatschappelijke 

Pavlov-reactie om na een incident extra regelgeving op te leggen. Professionals ver-

dienen een cultuur waarin ze de ruimte en het vertrouwen krijgen. Dat is lastiger dan 

lijstjes met regels afvinken en eist van ons een gedrag waarmee we autoriteit verdie-

nen. Dat is veel nuttiger voor onze klanten en beter voor het maatschappelijk ver-

trouwen.’

HD: ‘Daar zit ook een deel van de uitdaging, want een belangrijk deel van ons werk 

is natuurlijk het toetsen van resultaten aan de regels. Maar daarbij gaat het om de 

geest en niet de letter: er zijn zoveel voorbeelden van crises die konden ontstaan zon-

der dat de regels werden overtreden. Voor de toekomst moeten we de aanhoudende 

druk vanuit de regelgeving niet onderschatten. IFRS was oorspronkelijk geconfigu-

reerd rond een ‘principle-based’ aanpak, maar lijkt nu toch te verworden tot een 

rules-driven machinerie. Mijn hoop blijft dat men op enig moment zal inzien dat 

meer regels niet tot meer vertrouwen leiden.’  

Diversiteit
De vraagstukken van klanten zijn zeer divers en worden iedere keer gesteld in 
een andere strategische context. Dit vereist van een professionele dienstverle-
ner een grote dosis inlevingsvermogen en expertise. En de capaciteit om iedere 
keer het best passende aanbod van professionals samen te stellen. Voor de or-
ganisatiecultuur betekent het dat professionals diversiteit op waarde weten te 
schatten en de verschillen tussen elkaar weten te waarderen en te benutten. In
het belang van de klant en binnen de context van wet- en regelgeving. 

BvdV: ‘Professionals hebben de neiging om op de vierkante millimeter te werken en 

te blijven sleutelen tot alles perfect is. Die inhoudelijkheid is sterk, maar daardoor 

leveren we soms in op commercialiteit en snelheid. De uitdaging is het een niet ten 

koste van het ander te laten gaan en in te grijpen als eenzijdigheid dreigt te overheer-

sen. Professionals zijn eigenwijs, dat hoort zo. Maar de markt vraagt om multidisci-

plinaire inzet; mensen die elkaar opzoeken om kennis en expertise te delen. In die 

zin is diversiteit noodzakelijk voor de organisatie, voor de prestaties, het plezier in 

ons werk en het vernieuwend vermogen van KPMG. Innovatie vindt plaats aan de 

rand van een vakgebied; met een bredere diversiteit aan mensen en disciplines heb je 

een grotere kans dat je daar eerder en meer van profiteert.’
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OF THE DEPARTURE AND THE ARRIVAL

I was born in 1964 on the island of Zhoushan, off the Chinese coast near Shanghai. 1986 I graduated from the 
China Academy of Art in Hangzhou.My first works consisted of happenings, installations and the appropriation 
of buildings and landscapes of my native island by writing over them. From the very beginning of my artistic 
life, I have been interested in the notion of culture  and its consequences upon human existence. Culture
was then understood as the construction and superstructure above basic necessity of human life, as a dimen-
sion differing from that of the natural. The discrepancy between the cultural and the natural, and that the sy-
stem of culture imposes and shapes our way of understanding the world and life, became the central issues 
that characterized my work in that period. I specifically focused on the validity of language and the produc-
tion of meaning, which are, simultaneously, produced by and in turn shape the culture. 

In 1995 I migrated to Amsterdam, since then my interest in culture  has evolved into cultures , more precisely 
the difference between divergent cultural systems. Issues, such as cultural identity, cultural translation and 
inter-culturality came to be, among others, key focuses of my work. So long as we regard a culture as the lo-
cus of meaning and at the same time its own very limitation, there is a need to examine the culture in multiple 
contexts, to destabilize the fixed cultural-ideological inscriptions, to understand the production of meaning as 
inherently unstable and mutable. Of the Departure and the Arrival is literally a journey between cultures, and 
also a journey between different historical dimensions. Departure and arrival symbolize the constant in/out 
flux within human culture and the temporal journey into the past illustrates the cross-cultural encountering in 
its early days. The journey also reflects some of the biographical aspects of my life, of the continuous move-
ment between two cultures. The project begins with collecting everyday objects in Delft, used objects, dis-
carded objects that carry the traces of life and characteristics of the place. 

It is not unlike gathering ethnological evidence of the Delft population or, one might say, the contemporary ar-
cheology of the city. The collected objects were gathered, catalogued and crated before their departure to 
China. They were shipped to a Chinese equivalent of Delft  Jingdezhen where they were re-molded into por-
celain and painstakingly hand-painted in blue, by the local workers there. The transformed Delft objects were 
then containerized and shipped back to Delft. Upon their arrival in Delft, the objects were arranged in a mas-
sive array on a ship moored near the old VOC headquarter, which evokes a sense of return of the past, as if the 
oriental goods in bulk had just arrived. Accompanying the objects, multiple documentations, photographs, vi-
deo and sound installation were displayed in the cockpit and various cabins of the ship. 

49
HD: ‘Diversiteit in de breedst mogelijke zin van het woord is cruciaal voor mede-

werkers en partners. Mensen moeten kunnen excelleren. Talenten en competenties 

gedijen niet in een keurslijf. De juiste mix van mensen en vaardigheden maakt in de 

markt het verschil. We hebben er niets aan als iedereen ongeveer hetzelfde kent en 

doet. Cultuur is geen hek maar een middelpuntvliedende kracht die mensen moti-

veert en inspireert. Cultuur is wat leeft en wat mensen in hun genen hebben. Het is 

geen pilletje. Het wordt rijker van externe invloeden, bijvoorbeeld van jonge mensen 

die bij ons komen werken en nieuwe waarden en normen meebrengen. Een nieuwe 

medewerkster van 23 denkt totaal anders dan een professional van 47. Een sterke 

cultuur is een cultuur die vernieuwing absorbeert. Die geest van vernieuwing hebben 

we nodig. Een belangrijke uitdaging zal dan ook zijn hoe wij de nieuwe generaties 

aan ons gaan binden. Alles wordt vluchtiger en het tempo van veranderingen gaat 

verder omhoog. De nieuwe generaties communiceren anders en kennen een veel gro-

tere diversiteit. Als KPMG toekomstige talenten wil binden, dan moeten we ons daar 

oprecht voor openstellen. Met behoud van eenheid en gedeelde waarden en normen. 

Zo versterken wij ons bestaansrecht, dat bestaat uit het leveren van een onderschei-

dend pakket diensten en topklasse mensen die antwoord geven op waar de markt om 

vraagt: zekerheid en vertrouwen.’
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BLZ. 51

Deze plaats is door ons 
gereserveerd voor uw 
boodschap. Een wonderlijke 
plek, waar letters woorden 
worden en waar woorden 
zinnen begoochelen. Nu nog 
hebben wij de letters los 
gerangschikt in een schier 
willekeurige zuinig. Maar
straks wordt uw boodschap 
in klare taal, een helder 
korps en goed gespatieerd 
gepresenteerd. Daar zorgen 
wij wel voor. Tot het zover 
is staat er een welhaast 
onleesbare tekst.

BLZ. 52 / 53

1 > Wij willen hier alleen 
een suggestie geven van het 
visuele effect en de rol die 
tekst straks gaat spelen in uw 
commerciële uiting. 
2 > Tot het zover is staat er een 
welhaast onleesbare tekst op 
deze plaats. Een wonderlijke 
plek, waar letters woorden 
worden en waar woorden 
zinnen begoochelen. 
3 > Daar zorgen wij wel voor. 
Tot het zover is staat er een 
welhaast onleesbare tekst. 
4 > Deze is door ons 
gereserveerd voor uw 
boodschap.
5 > Een plek, waar woorden 
zinnen vormen. Deze plaats is 
door ons gereserveerd voor 
uw boodschap.
6 > Wij willen hier alleen 
een suggestie geven van het 
visuele effect en de rol die 
tekst straks gaat spelen in uw 
commerciële uiting. 
7 > Tot het zover is staat er een 
welhaast onleesbare tekst op 
deze plaats. Een wonderlijke 
plek, waar letters woorden 
worden en waar woorden 
zinnen begoochelen. 
8 > Daar zorgen wij wel voor. 

Tot het zover is staat er een 
welhaast onleesbare tekst. 
9 > Deze is door ons 
gereserveerd voor uw 
boodschap.
10 > Een plek, waar woorden 
11 > Tot het zover is staat er 
een welhaast onleesbare 
tekst op deze plaats. Een 
wonderlijke plek, waar letters 
woorden worden en waar 
woorden zinnen begoochelen. 
12 > Daar zorgen wij wel voor. 
Tot het zover is staat er een 
welhaast onleesbare tekst. 

BLZ. 54 / 55

13 > Wij willen hier alleen 
een suggestie geven van het 
visuele effect en de rol die 
tekst straks gaat spelen in uw 
commerciële uiting. 
14 > Tot het zover is staat er 
een welhaast onleesbare 
tekst op deze plaats. Een 
wonderlijke plek, waar letters 
woorden worden en waar 
woorden zinnen begoochelen. 
15 > Daar zorgen wij wel voor. 
Tot het zover is staat er een 
welhaast onleesbare tekst. 
16 > Deze is door ons 
gereserveerd voor uw 
boodschap.
17 > Een plek, waar woorden 
zinnen vormen. Deze plaats is 
door ons gereserveerd voor 
uw boodschap. Wij willen 
hier alleen een suggestie 
geven van het visuele effect 
en de rol die tekst straks gaat 
spelen in uw commerciële 
uiting.
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Fons Trompenaars

Verscheidenheid in
gebondenheid

56

Het is vandaag onmogelijk naar je Am-
sterdamse klant te rijden met een
Nederlandse auto, een accountants

diploma van een Nederlandse universiteit op
zak, genietend van een Douwe Egberts kopje
koffie nog net ingeschonken op je Amstel-
veense kantoor door een hoogblonde Friezin.
Wat 20 jaar geleden nog mogelijk was kan
helemaal niet meer. Onze Nederlandse Daf
is ter ziele, DE is onderdeel van SaraLee,
koffiejuffrouwen zijn nog maar zelden hoog-
blond en ook Amsterdamse klanten bestaan
uit multi-culturele medewerkers. Je hoeft
tegenwoordig niet eens meer de grens over
te gaan om de effecten van de voortschrij-
dende mondialisering te proeven. En daarom
is het maar goed om je organisatie daarop in
te richten zelfs in het geval dat al je klanten
puur Nederlands zijn.
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YES YES YES YYES YES YES YYES YES YES YVerscheidenheid in 
gebondenheid

Fons Trompenaars is known all over 
the world for his work as consultant,
trainer, motivational speaker and aut-
hor of various books on the subject of
culture and business. As founder and 
director of Trompenaars Hampden-
Turner, an intercultural management
firm, he has spent over 20 years hel-
ping Fortune 500 leaders and profes-
sionals manage and solve their busi-
ness and cultural dilemmas to
increase global effectiveness and per-

formance, particularly in the areas of 
globalization, mergers and acquisition,
HR and leadership development.

Fons began his career in the Person-
nel Division of the Royal Dutch Shell 
Group in 1981, where he looked at job
classification and management deve-
lopment at the Shell Research Labora-
tories in nine different countries. Here
he met his partner, Charles Hampden
Turner, with whom he has pioneered

the Seven Dimensions of Culture and 
Dilemma Reconciliation philosophy
into a powerful approach for reconci-
ling cultural differences. Fons Trompe-
naars studied Economics at the Free 
University of Amsterdam and later
earned a Ph.D. from Wharton School, 
University of Pennsylvania, with a dis-
sertation on differences in concepti-
ons of organizational structure in vari-
ous cultures. He experienced cultural 
differences firsthand at home, where 

he grew up speaking both French and
Dutch.

Listed regularly since 2001 as one of 
the world’s most influential, living, ma-
nagement thinkers, he has been awar-
ded the International Professional 
Practice Area Research Award by the
American Society for Training and De-
velopment (ASTD).

FONS TROMPENAARS

Diversiteit met diversiteit 

beantwoorden.

De reacties van individuen en organisa-
ties op de steeds groter wordende cul-
turele diversiteit zijn nogal verschillend. 
En de reacties mogen ook verschillend 
zijn afhankelijk van de soort uitdaging die 
men aangaat. Het is net als een pendule. 
Richt men zich op de spijker die de zaak 
bij elkaar houdt, zoals een Big Mac die 
op dezelfde wijze wordt gebakken in 
New York, Parijs en Tokyo? Of  heeft YY
men een voorkeur voor het bolletje dat 
swingt in de verschillende omgevingen 
zodat  men een McKroket verkoopt
in Amsterdam en een McGoulash in 
Budapest?
Een ding is zeker: de zo bekende en 

Westerse lineaire logica, waar men de 
werkelijkheid plaats op een lijn met 
elkaar uitsluitende polen, werkt steeds 
minder in diverse en dus complexe 
omgevingen. “Hebben we een globale 
of een locale aanpak nodig? Gaan we 
voor innovatie of zekerheid? Richten we 
onze bonus op het individu of op het 
team? Ben je voor ons of tegen ons?” 
zijn vragen die geen keuze kunnen velen 
in een omgeving die bestaat uit diverse 
culturele oriëntaties. Een monocultuur 
die bestaat uit lineaire denkers, helpt een 
systeem uiteindelijk om zeep. En 90% 
van de business boeken zijn Amerikaans 
en dwepen met dit model.  Dat is ook de 
reden waarom het digitale Amerikaanse 
model op termijn buiten Amerika zal 

worden verworpen, en in het eigen land 
tot mislukken is gedoemd. Dit simpele 
model van ja of nee schept onnodige 
tegenstellingen en is gevaarlijk. Politiek 
gezien is de wereld gediend bij dialec-
tiek, bij pogingen tot verzoening. Maar 
dat zit niet in het Amerikaanse systeem.
Amerikanen zijn universalisten, mensen 
die denken dat er één waarheid is en 
toevallig is dat ook nog de hunne. Dit 
model leidt tot overdrijving van de ene 
waarde ten koste van de andere. Als je 
de geschiedenis van het Amerikaanse 
bedrijfsleven bekijkt, is er telkens één 
waarde waarvoor alle andere moeten 
wijken. Na het tijdperk van de homo 
efficientis van Frederick Taylor kwam de
homo sociales van de Human Relations

“Een monocultuur 
die bestaat uit lineaire 
denkers, helpt een 
systeem uiteindelijk 
om zeep”

School van Maslow. Herzberg kwam 
vervolgens met de homo clientelis: De 
Klant is Koning. Recentelijk hebben we 
schijnbaar afscheid genomen van de 
homo economicus: Shareholder Value:
The Value created for people who never 
share. Ook deze mode lijkt ten onder te 
gaan aan zijn eigen overdrijving. En zo 

zal ook de eenduidige oriëntatie op de 
maatschappij ten ondergaan als het zich 
niet verzoent met andere belangheb-
benden. Het tijdperk is aangebroken 
voor een mensbeeld dat tegenstellingen 
integreert: de homo reconciliens. Dat
betekent we zullen moeten breken met 
het lineaire denken.

De manier waarop veel Europeanen
zich tegenwoordig in de put praten is 
volkomen onterecht. Ons oude continent 
heeft de competentie om tegengestelde 
waarden te verzoenen al in huis. Europa 
heeft daar veel meer ervaring mee, het 
heeft veel meer échte diversiteit dan 
Amerika. Bovendien is het veel dialecti-
scher ingesteld.

Interculturele competentie.

Milton Bennett heeft een model ontwik-
keld waarin hij zes fasen van interculture-
le sensitiviteit onderscheidt. Hoe groter 
de sensitiviteit, hoe meer een organisatie 
in staat zal zijn voordeel te halen uit 
culturele diversiteit. De eerste drie fasen 
zijn etnocentrisch, waarbij mensen
onbewust de eigen cultuur als centrum 
van de werkelijkheid stellen. De meest 
banale vorm van etnocentrisme bevindt 
zich in de eerste fase van Ontkenning. 
Mensen kunnen in deze fase nog geen 

cultuurverschillen onderkennen, laat 
staan ervaren. Alternatieven voor hun 
eigen logica bestaan gewoonweg niet en 
zo ja dan zijn die minderwaardig, zo niet 
onmenselijk. Het zijn de managers zoals 
je die in de Mid West van de VS tegen-
komt die je zullen toefluisteren dat ‘als 
we allemaal maar Engels leren spreken 
het allemaal wel goed zal komen’. Het 
zijn dezelfde mensen die ook nooit een 
cultuurschok hebben ervaren, in schril 
contrast tot alle mensen in hun naaste 
omgeving. Zij zullen culturele verschei-
denheid oplossen door de anderen in iso-
latie of afscheiding te laten leven, zoals 
gedurende de tijden van de Apartheid. 
Deze managers hebben ook geen idee 
van hun eigen cultuur omdat er geen 
ervaring met verscheidenheid is geweest 
die hen inzicht in henzelf geeft. 
Een tweede ethno-centrische fase is die 
van Verdediging. Hier ervaren mensen 
wel degelijk culturele verscheiden-
heid. De wereld wordt echter meteen 
ingedeeld in ‘wij’ tegen ‘hen’, waarbij 
‘wij’ superieur zijn aan ‘hen’. Hier bevindt 
zich de internationaliserende manager 
die ervan overtuigd is dat zijn organisatie 
(en de kennis die zij vertegenwoordigt) 
superieur is. Lokale verschillen worden 
niet op prijs gesteld. 

Als de dreiging van de Verdedigende 
fase wordt teruggedrongen door te
veronderstellen dat alle mensen in de 
kern dezelfde zijn, betreedt zo iemand de 
derde fase van Minimisering. Hier zien 
we een eindpunt dat wordt benaderd 
in de zogenaamde Globale organisatie. 
Daar bestaan wel cultuurverschillen, en 

ze worden ook getolereerd, maar een
sterke organisatiecultuur, zoals we die 
kennen bij IBM, HP en GE, creëert een 
sterke druk naar conformering. Het is 
“My way or the Highway”. 

De eerste fase in het ethno-relativisme 
kenschetst Bennett als de fase van 
Acceptatie. Managers hebben door 
langdurige internationale contacten 
begrepen dat zij een eigen culturele 
context hebben die hun gedrag bepaalt 
en dat er andere culturen zijn die op een 

andere wijze betekenis aan het leven 
geven. Deze organisaties zien de waarde 
van culturele diversiteit in, en besteden 
serieuze aandacht aan het aantrekken
van medewerkers uit
verschillende culturen. Het topmanage-
ment bestaat echter nog uit individuen 
uit het land waarin het hoofdkantoor 
gevestigd is. Een goed voorbeeld van 
deze Internationale Organisatie is Walt 
Disney die een kleine knipoog geeft aan 
de landen (Frankrijk en Japan) waarin hun 
pretparken opgericht zijn.
De één na laatste fase bestaat uit Aan-
passing. Managers zijn in staat om via
verschillende optieken naar de wereld 
te kijken. Zij passen zich ook met gemak 
aan de wisselende lokale omstandighe-
den aan. Shell en Unilever – niet toevallig 
bi-nationaal - zijn goede voorbeelden. En 
er wordt gewerkt in de Multi-Nationale 
Organisatie. Multinationale managers 
weten uit ervaring dat ze ‘in Rome
moeten doen als de Romeinen’. De 
organisaties zijn herkenbaar door de vele 
programma’s die worden gegeven om 
verschillende talen te leren en cross-

“Het tijdperk is 
aangebroken voor 
een mensbeeld 
dat tegenstellingen 
integreert: de homo 
reconciliens”

“We zullen 
moeten breken 
met het lineaire 
denken”
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culturele programma’s zoals ‘zakendoen 
met de Japanners’. 

Het verbinden van 

Gezichtspunten

De Transculturele of Heterarchische 
Organisatie, waarvan Pearle Optical,
Sematech en Applied Materials goede 
voorbeelden zijn, zijn een zesde fase 
ingegaan: die van de Volledige Integra-
tie. Er kan niet meer als de Romeinen
worden gedaan, omdat er geen Rome
meer is. Zij zijn geslepen als een diamant 
waarvan het heel moeilijk is om de top te 
bepalen.

Pearle Optical heeft zo’n 10 mensen in
het hoofdkantoor van Schiphol die een 
aantal Centers of Excellence, variërend
van R&D tot Marketing, verspreid over 
Europa aanstuurt. Neem nu Sematech, 
het Internationale Instituut voor Semi-
conductors, dat werd opgericht toen het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie 
vreesde dat Zuid-Oost Aziatische bedrij-

ven marktleider zouden worden op het 
gebied van microchips. Via Sematech
moesten Amerikaanse bedrijven samen-
werken om de Japanse en Koreaanse 
concurrenten te verslaan. De samenwer-rr
king van de voormalige concurrenten 
Intel, AMD en National Semiconductor 
verliep dermate succesvol dat ze binnen 
vijf jaar de buitenlandse concurrenten
bijna van de kaart veegden. Samenwer-rr
king was in de toenmalige omstandighe-
den een effectieve strategie, waardoor
ze later weer konden gaan concurreren. 
Maar het mooie is dat de voormalige 
concurrenten in Europa als Philips en 

Siemens en Azië als Samsung en Sony 
werden uitgenodigd om mee te doen 
aan het samenwerkingsverband. Die na-
men die uitnodiging maar al te graag aan.
Het voorbeeld laat dus ook zien hoe je 
via concurrentie tot samenwerking komt.
Bij Applied Materials bestaat het top-
managementteam van zeven personen 
uit zeven verschillende nationaliteiten 
(zonder de dubbele nationaliteiten mee 
te tellen). De organisatie wordt aan-
gestuurd vanuit meerdere centers of 
excellence, ook buiten de VS. Omdat 
alle internationale activiteiten in multi-
culturele teams worden verricht, zijn alle 
managers gewend om van de ene naar 
de andere culturele context te wisselen. 
Deelnemers zien zichzelf bewegen van 
de ene cultuur naar de andere en zien 
zichzelf dus niet meer in het centrum. Zij 
gebruiken veelvuldig het snijvlak tussen 
culturen als een platform om een hyper-rr
cultuur te ontwikkelen die uitstijgt boven 
en gebruik maakt van de verschillen.

Individuele culturen onderstrepen hun 
eigenheid, en zijn daardoor ook vaak ex-
clusief, letterlijk uitsluitend. De hypercul-
tuur – de cultuur van wat Charles Hamp-
den-Turner noemt ‘reconciled values’ 
- includeert al die diverse en exclusieve 
identiteiten, maar dan op een hoger 
niveau. Het is een organisatiecultuur die 
mensen samenbrengt rond spanningen 
tussen gezichtspunten en daarbij elke 
keer weer voordeel ziet te halen. Het is 
ook een organisatie die expliciet is over 
haar kernwaarden. Respect voor ver-rr
scheidenheid is hier gemeenschappelijk 
geworden.

Beloning

Er is niets dodelijker voor de transna-
tionalisering dan een achterblijvende 
beloningsstructuur. Je moet nooit de 
vraag meer krijgen: ‘op wiens budget 
komt deze klant?’
Neem nu het voorbeeld van een grote 
oliemaatschappij. Daar werkten aan-
vankelijk vooral Britten, Amerikanen 
en Duitsers. Het concern zocht binnen 
zijn Research & Development afdeling 

samenwerking met een Japanse partij. 
Nadat de overeenkomst was gesloten 
moesten er teams van mensen met een 
totaal verschillende culturele achtergrond 
gaan samenwerken. Dit leidde tot diep-
gaande discussies over de belonings-
structuur.

Individuele bonussen was één optie. 
Vooral de Amerikanen en de Britten 
zouden bij dit systeem nog harder gaan 
werken, maar de meer op de groep 
gerichte Japanners en Duitsers zouden 

er ernstig door worden gedemotiveerd. 
Een andere optie was het verstrekken 
van groepsbonussen. Prachtig voor de 
Japanners, maar voor de Angelsaksische 
medewerkers zou daar geen enkele prik-
kel van uit gaan.
De óf-óf-optie werd daarom afgeser-rr
veerd. Dan misschien én-én? Een
compromis waarbij de helft van de bonus 
wordt toegekend op basis van individu-
ele prestatie en de andere helft voor de 
prestatie van het team? Dan zou mis-
schien de ene helft worden gestimuleerd 
door het één en de andere helft door 
het andere. Maar ook deze én-én-optie 
haalde het niet.

In plaats daarvan werd op ingeni-
euze wijze het positieve van individuele 
competitie verzoend met het goede 
van samenwerking binnen het team. Er
werd een gemengd bonussensysteem 
geïntroduceerd. Er kwamen individuele 
bonussen en groepsbonussen. Met dien
verstande dat individuele medewerkers 
alleen een bonus konden krijgen wan-

Verscheidenheid in 
gebondenheid

neer hun team hen had uitgeroepen 
tot de beste teamspelers. Daarnaast 
moesten teams laten zien hoe zij hadden 
geprobeerd het beste uit hun individuele 
leden te halen. Een onafhankelijk publiek 
verkoos vervolgens het beste team. Het 
systeem werkt goed en is een voorbeeld 
van iets wat we veel vaker zullen zien: 
co-opetitie - competitie om samenwer-rr
king te verbeteren en samenwerking om 
tot een betere competitie te komen.

Branding

Ook hier zien we een duidelijk verschil 
tussen het mutli-lokale en het globale 
merk. Neem bijvoorbeeld de merkbele-
ving van Merrill Lynch. In de VS wordt 
Merrill als groot maar ‘middle of the 
road’ gezien. In Europa ziet men een wis-
selend beeld terwijl in Azië alles op alles 
wordt gezet om bij de top van de merken 
te behoren. In deze zin is Goldman Sachs 
een globale merknaam die ongeacht 
het werelddeel tot de meest selectieve 
fianciële instellingen wordt gerekend. 
De transculturele organisatie vraagt ook 
om een verandering in de benadering 
waarop we onze merknaam positione-
ren. De kern van de boodschap is dat 
we een globale aanpak lokaal aantrek-
kelijk en betekenisvol maken. Is het niet 
interessant om te zien dat de prijswin-

nende advertentie campagne HSBC deze 
filosofie tot de kern van zijn boodschap 
heeft gemaakt? Het gaat allemaal om
het bij elkaar brengen van gezichtspun-
ten. Hun campagne die de veelzeg-
gende titel “connecting viewpoints” 
heeft meegekregen is gebaseerd op de 

verschillende lokale interpretaties van 
objecten en personen. Zij hebben dat op 
zo een effectieve manier gedaan dat de 
boodschap geen culturele bias kent en 
zeer populair is in de US, Europa en Azië 
zonder inbreuk te doen op hun missie 
om de “world’s local bank’ te worden.

Beoordeling

Een tiental jaren geleden introduceerde 
Motorola een interessant proces om een 
dialoog tussen baas en ondergeschikte 
te stimuleren onder de titel Individual 
Dignity Entitlement. Een aantal keer 
per jaar ontvouwt zich een dialoog rond 
zes belangrijke vragen, zoals: ‘Is het 
werk dat u doet zinvol? “ En: ‘Heeft u 
genoeg middelen om aan uw taken te 
voldoen? “ Ja of nee zijn de alternatieve 
antwoorden. Met ‘ja’ als antwoord, er is 
geen dialoog, maar met ‘nee’ moet er 
een dialoog volgen over hoe men tot ja 
kan komen in de volgende periode. Dit 
systeem gelanceerd door Motorola’s 
CEO in Chicago bleek niet alleen een 
uitstekend instrument te zijn dat leidde 
tot relevante gesprekken tussen baas en 
ondergeschikte, maar ook dat een aantal 
kwantificeerbare ja’s en nee’s produ-
ceerde. Kortom, het werkte vrij goed in 
de Verenigde Staten, waar transparantie 
en kwantificeerbaarheid een motiverend 
effect heeft. Maar hoe te verklaren dat 
tijdens een test plots 98% ja scoorde 
in Zuid-Korea? En dat op een site waar 
de lokale chip productie allesbehalve 
succesvol was. Na een aantal interviews 
met de Koreanen werd het snel dui-
delijk dat zij het door het hoofdkantoor 
ingevoerde systeem waardeerden. Het 
was alleen de Amerikaanse specificiteit
van de video’s en boeken die van invloed 
was op de effectiviteit. Waarom alleen 
ja of nee? In Korea is het antwoord 
op de baas altijd ja, ongeacht de aard 
van de vraag. En waarom was er deze 
behoefte om die ja en nee’s te meten en 
te publiceren? Echter, de kwaliteit van 
de onderliggende filosofie werd gepre-
zen. De intelligente HR medewerker in 
Chicago had het snel door. In delen van 
Azië is het systeem is ingevoerd met ge-

lijksoortige vragen. Maar de dichotome ja 
/ nee is vervangen door een schaal, zodat 
de ‘90% ja’ een subtiele indicator is voor 
de Koreaanse ‘nee’. Om gezichtsverlies 
door de afdeling te voorkomen worden
de resultaten niet aan derden onthuld . 
Misschien nog het meest aansprekend 

is het voorbeeld van McDonalds, het 
bastion van wereldwijde standaardise-
ring. Zelfs McDonalds krijgt te maken 
met de beperkingen van dat beleid. Als 
ze de gouden M over de hele wereld wil-
len verspreiden, zullen ze meer aandacht 
moeten schenken aan lokale smaken; 
sojasaus en geen mayonaise; rijst en 
geen aardappelen; vis en geen vlees; 
McKroket naast de hamburger. Ironisch 
genoeg is de internationale divisie van 
McDonalds met zijn gevarieerde aanbod 
het meest winstgevend. Bovendien ko-
men de meeste ideeën vanuit die divisie. 
Daar is men gewend te integreren. Als er 
voor McDonalds hoop is, is er hoop voor 
iedereen.

Effectieve internationale organisaties 
zijn zich bewust van de waarden die hen 
bindt en ze beseffen de belangrijkste 
verschillen in de regio’s. Ze hebben 
leiders die beide verbinden. De kwaliteit 
van de spijker bepaalt hoeveel swing er 
aan het bolletje kan worden gegeven en 
de kwaliteit van het touw wordt bepaald 
door de interculturele competentie van 
de leiders. 

“Een monocultuur 
die bestaat uit lineaire 
denkers, helpt een 
systeem uiteindelijk 
om zeep”

“Het digitale 
Amerikaanse model 
is ook in eigen land 
tot mislukken 
gedoemd”
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“Als er voor 
McDonalds hoop is, 
is er hoop voor 
iedereen”

“Politiek gezien is de 
wereld gediend bij 
dialectiek“
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Zo begon operatie ‘Apollo’, de vijfde 
reorganisatie in tien jaar. “Als je een 
organisatiestructuur hebt die een cultuur 
nadelig beïnvloedt, dan moet je die eerst 
aanpassen,” zegt hij terugkijkend: “Het 
eerste wat ik gedaan heb, was de positie 
van het topmanagement versterken. 
Het hiërarchische model, dat in de loop 
der jaren volledig in de versukkeling 
geraakt was, moest helemaal opnieuw 
worden ingevoerd.”Het is de ervaring 
van Van der Steenhoven dat de cultuur 
in een bedrijf of organisatie nu eenmaal 
sterk beïnvloed wordt door het voor-
beeldgedrag van de leiding. “En als je 
de leiding onzichtbaar maakt, werkt die 

impuls van bovenaf niet meer.”Maar ook 
innovatie en creativiteit moesten veel 
meer beloond worden, vond Van der 
Steenhoven. Hij besloot daarom prijzen 
voor goed gedrag in te voeren. “In het 
bedrijfsleven worden dit soort cultuur-
interventies al veel langer toegepast,” 
zegt hij; “Maar voor de overheid was dit 
nieuw. Ik liet beeldjes maken van Apollo, 
de Griekse god waarnaar mijn verander-
project was genoemd, om mensen die 

hun nek durven uit te steken extra in het 
zonnetje te zetten.”De beeldjes, zeven 
in totaal, worden door de minister uitge-
reikt. “Elk jaar organiseren we verkie-
zingen via intranet. Mensen kunnen dan 
bijvoorbeeld stemmen op een directeur 
die ‘Leiderschap Met Lef’ heeft getoond. 
Maar er is ook een prijs voor ‘Fouten 
Maken Mag, Maar Niet Vaker Dan Twee 
Keer En Nooit Met Opzet’. Dat blijkt elk 
jaar weer heel moeilijk, iemand naar 
voren halen die durft toe te geven dat-ie 
iets verkeerd gedaan heeft. Maar ik vind 
het een zeer belangrijk cultuurelement. 
Ik geloof niet in het straffen van iemand 
die een keer een fout heeft gemaakt.

Van der Steenhoven was in zijn loopbaan 
zowel werkzaam in de publieke als de 
private sector. Twee zeer verschillende 
culturen, vindt hij, omdat de private sec-
tor altijd gedwongen is met winstoog-
merk naar de eigen organisatie te kijken. 
Van der Steenhoven verwijst naar het in-
terview in de vorige editie van ‘Zout’ met 
KPN-topman Ad Scheepbouwer. “Hij kon 
bij KPN in korte tijd een ingrijpende cul-

Onderwijs als 
cultuurdrager
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Koos van der Steenhoven (1949) is sinds 2003 secretaris-generaal op het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Na een studie politicolo-
gie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gaf hij eerst twee jaar maatschappij-
leer aan vwo-leerlingen in Den Haag. Daarna werd hij politiek assistent van de 
CDA-ministers Hans de Boer en Elco Brinkman. Vanaf 1985 was hij twee jaar di-
recteur Radio, Televisie en Pers bij het toenmalig ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur om vervolgens bij dat ministerie benoemd te 

worden tot  plaatsvervangend secretaris-generaal, een functie die hij 
tot 1992 vervulde. Voordat hij in 2003 aantrad als secretaris-generaal 
op het ministerie van OCW werkte Van der Steenhoven tien jaar buiten de 
politiek en rijksoverheid, onder meer als directeur Haveninnovatie bij 
het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam en als directeur van het 
consultancybureau Het Expertise Centrum (HEC) te Den Haag.

KOOS VAN DER STEENHOVEN

Koos van der   vindt het een van de moeilijkste vragen uit de orga-
nisatiekunde. Hoe ontstaat een bedrijfscultuur? “Waarom beste-

den we doorgaans zoveel aandacht aan structuur – dus de organisa-
tie – terwijl de cultuur hetzelfde blijft?”

Toen hij in 2003 aantrad als hoogste ambtenaar op het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trof hij volgens eigen 
zeggen een ‘puinhoop’ aan. Er heerste een cultuur waarin geen amb-
tenaar het goed kon doen, ‘van ja zeggen en nee doen’, een cultuur 
waarin  nauwelijks van fouten werd geleerd, met onvoldoende stu-
ring van bovenaf en een oerwoud aan beleidsregels. 

“Als je een organisatiestructuur hebt die 
een cultuur nadelig beïnvloedt, dan moet je die 
eerst aanpassen,”
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tuurwijziging realiseren omdat het bedrijf 
aan de rand van de afgrond verkeerde. 
Het was erop of eronder. Zo’n crisissitu-
atie kom je bij publieke organisaties na-
tuurlijk veel minder snel tegen, want die 
hoeven niet bang te zijn voor hun eigen 
continuïteit. Dat maakt het dus een stuk 
moeilijker grote cultuurveranderingen 
aan te brengen. In de publieke sector zul 
je het vooral moeten hebben van eigen 
inzichten over de dienstverlening.Zelf 
heeft hij er nooit een geheim van ge-
maakt dat zijn departement volgens hem 
met minder mensen toekan. “Ik ben er-
van overtuigd dat elke organisatie elk jaar 
een productiviteitsstijging van 1 tot 1,25 
procent kan bereiken, dus vijf procent in 
vier jaar. Het bedrijfsleven is voortdurend 
bezig om met minder mensen hetzelfde 
of een beter product te maken. Bij de 
overheid spelen winstmarges geen rol. 
Daar neemt de productiviteit ook wel 
toe, maar veel minder - met ongeveer 
een half procent per jaar is wel eens 
berekend. Ook dat heeft met cultuur te 
maken. Als mensen lekker in hun vel zit-
ten en plezier in hun werk hebben, stijgt 

echter de productiviteit. Dat zit hem vaak 
toch in de aandacht voor de mensen en 
in hoeverre ze in staat gesteld worden 
om te excelleren.

Een van de grote problemen waar Van 
der Steenhoven in de bedrijfscultuur op 
het departement tegenaan liep was de 
gebrekkige doorstroming. “Ik moest 
de vaste patronen waarin ambtenaren 
hun hele loopbaan op dezelfde plek 
blijven zitten, zien te doorbreken. Met 
de vakbonden en de eigen onderne-
mingsraad zijn we overeengekomen 
dat iedereen voortaan voor zichzelf een 
loopbaanplan zou ontwikkelen. Dat plan 
wordt vastgelegd op een loopbaankaart 
die vervolgens naast de banen wordt 
gelegd die wij te vergeven hebben.”De 
loopbaankaart is al een groot succes. 
“Ambtenaren kunnen nu gemakkelijker 
van de ene naar de andere job bewe-
gen, het vastgeroeste type verdwijnt. 
Flexibiliteit is het uitgangspunt Zojuist 
hebben we weer een carrousel gedraaid 
van veertien directeuren. Het is een 
geweldig middel om meer beweging 

in je organisatie te krijgen.”Natuurlijk, 
teleurgestelde gezichten zullen er altijd 
blijven. Bij elke cultuurinterventie, zeg ik 
altijd maar, heb je tien procent voor-
hoede nodig om tachtig procent mee te 
krijgen. En uiteindelijk hou je altijd tien 
procent chagrijn over. Die vind je in elke 
organisatie. Daar moet je natuurlijk ook 
aandacht aan besteden, maar minder 
dan aan die voorhoede.
“Minder bureaucratie, meer flexibiliteit 
en een betere doorstroming dragen er 
toe bij dat het departement beter kan 
inspelen op de veranderde eisen die de 
maatschappij stelt, vooral op het gebied 
van onderwijs, de cultuurdrager bij 
uitstek.
“In het onderwijs is de afgelopen 
jaren veel veranderd,” beaamt Van der 
Steenhoven: “Bijvoorbeeld door het 
toenemende aantal mensen uit andere 
culturen die zich in Nederland vestigen. 
Veel nieuwkomers komen hier in een 
sociaaleconomische achterstandspositie. 
Dat merken we van dag tot dag aan de 
achterstanden op sommige scholen.”En 
dat terwijl Nederland graag een voortrek-

kersrol wil spelen in de kenniseconomie. 
Op het oog is er weinig aan de hand. 
“Internationaal scoren we nog heel 
goed. Op de internationale ranglijsten 
voor het primair en het voortgezet 
onderwijs nemen we de zevende plaats 
in, boven landen als België, Duitsland 
of Frankrijk.”Maar de concurrentie rukt 
op. Een land als Zuid-Korea, dat vroeger 
rond de vijftigste plaats schommelde, 

bekleedt nu de eerste plaats. “Zuid-Ko-
rea heeft enorme investeringen gedaan 
om die achterstanden weg te werken,” 
legt Van der Steenhoven uit: “Korea is 
het bewijs dat een nationale overheid 
die onderwijs verheft tot prioriteit van 
het beleid en daarin flink investeert, 
daarmee heel ver kan komen.”Daar 
ligt voor Nederland de grote uitdaging, 
volgens Van der Steenhoven, want 
Nederland zakt op de ranglijst. “Deze 
kabinetsperiode zullen we op de tiende, 
misschien wel de elfde plaats belanden. 
Op wereldschaal is dat nog de voor-
hoede. Maar alleen al het feit dat we 
zakken, is reden tot zorg.” Voor paniek 
is nog lang geen reden, voegt hij daar 
meteen aan toe. “Dat we zakken is voor 
een deel in het systeem verankerd. Als 
een land als Zuid-Korea van de vijftigste 
naar de eerste plaats opstoomt, schuift 
de rest automatisch een plaats op. En 
we hebben een aantal oorzaken voor die 
lagere notering al goed in beeld, zoals de 
zorgen over de kwaliteit van de leraren-
opleidingen,  met name op het gebied 
van rekenen en taal. Die zijn niet van 
vandaag of gisteren, en dit kabinet heeft 
ze goed onderkend. Deskundigen heb-
ben de problemen onderzocht en aanbe-
velingen gedaan: zodat de leerkrachten 

straks weer met voldoende kennis voor 
de klas komen te staan.” Niet alleen op 
de PABO’s, maar in het gehele onderwijs 
geeft het ministerie scholen alle ruimte 
om een sterke focus aan te brengen op 
de basisvaardigheden taal en rekenen.
Ook het hoge aantal leerlingen dat 
voortijdig uitvalt, baart de politiek zorgen. 
Internationaal gaat het weliswaar niet 
om dramatische percentages, benadrukt 

Van der Steenhoven: “Maar elke uitvaller 
is een gemiste kans. En het kost veel 
geld. Vijf procent van het bruto nationaal 
product gaat naar het onderwijs. Elke 
leerling die een diploma haalt levert ons 
economisch veel op, maar ook in sociaal 
opzicht. Omgekeerd is de kostenkant 
van leerlingen die uitvallen ook heel 
hoog.”Het bedrijfsleven kan een belang-
rijke bijdrage spelen om deze jongeren 
weer in het schoolsysteem terug te 
krijgen, zegt Van der Steenhoven. “Dat 
gebeurt nu al maar het kan altijd beter. 
Het aantal stageplekken is de laatste tien 
jaar sterk toegenomen. Het bedrijfsleven 
ziet zelf ook in dat het gebaat is bij diplo-
ma’s voor de Nederlandse jeugd. Niet 
alleen vanwege het toenemende tekort 
aan hoger opgeleide arbeidskrachten 
maar ook omdat bedrijven steeds meer 
kennisgeoriënteerd worden. Ze hebben 
leerlingen nodig die veel beter opgeleid 
zijn dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. 
Dat besef is enorm gegroeid.”Van der 
Steenhoven is daarom optimistisch dat 
het aantal uitvallers op korte termijn kan 
worden teruggedrongen. “We weten 
inmiddels om welke leerlingen het gaat, 
waar ze zitten en wat voor achtergrond 
ze hebben. Vaak gaat het om jongeren 
die zich snel vervelen en ook al een 

beetje geld willen verdienen. Dus probe-
ren we werken en leren beter op elkaar 
af te stemmen, zodat ze gemotiveerd 
raken om uiteindelijk toch dat diploma 
te halen.”Op de politieke discussie over 
de zesjescultuur onder Nederlandse 
studenten - waarover premier Balkenen-
de zich vorig jaar beklaagde - mag van 
der Steenhoven als topambtenaar niet 
ingaan. Maar zowel in het parlement als 

op het departement groeit volgens hem 
het besef dat het huidige onderwijs zich 
te veel richt op de grote gemene deler. 
“Leerlingen die excelleren of zorgleer-
lingen die moeite hebben om mee te 
komen, moeten meer kansen krijgen. 
Het systeem wordt daar nu meer op 
aangepast. De komende jaren zal meer 
onderscheid worden gemaakt tussen 
leerlingen die heel goed zijn en leerlin-
gen die gemiddeld of minder presteren.”

Topambtenaren worden doorgaans voor 
een periode van vijf jaar benoemd. Dat 
was ook de tijd die Van der Steenhoven 
zichzelf gaf om een cultuuromslag op het 
ministerie te bereiken. “Het ministe-
rie van OCW kampte met een slecht 
imago. Het was het departement waar 
ambtenaren het minst graag wilden 
werken. Dat is nu verbeterd. Zowel in de 
bedrijfscultuur als de organisatie is veel 
veranderd. Het aantal circulaires is inmid-
dels 40 procent minder geworden. Ook 
het aantal beleidsregels is met een kwart 
teruggebracht. En in 2011 moet nog 
eens 25 procent geschrapt zijn. Ik weet 
zeker dat dat gaat lukken.” De afgelopen 
vijf jaar zijn tropenjaren geweest. “Dit 
is de zwaarste baan die ik tot dusver 
heb gehad,” zegt Van der Steenhoven. 

“Als je een organisatiestructuur hebt die 
een cultuur nadelig beïnvloedt, dan moet je die 
eerst aanpassen,”

“Als je een organisatiestructuur hebt die 
een cultuur nadelig beïnvloedt, dan moet je die 
eerst aanpassen,”
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“Dat komt niet alleen door de enorme 
omwenteling in de organisatie die wij 
tot stand moesten brengen, maar ook 
doordat de politieke speelruimte voor 
de leiding van een departement steeds 
complexer wordt. Zo is de media-aan-
dacht enorm toegenomen. Twintig jaar 
geleden liepen er vijftig parlementaire 
journalisten op Het Binnenhof rond, nu 
zijn dat er 450. Dat is drie per Kamerlid. 
Dat genereert veel nieuws, maar of het 
de democratie veel beter doet functione-
ren is de vraag.”Toch is Van der Steen-
hoven tevreden over de afgelopen vijf 
jaar. Deelt iedereen die mening op zijn 
departement? “Nee,” zegt hij lachend: 
“Die tien procent chagrijnen wordt nooit 
enthousiast. Maar bij de rest is de knop 
om.”

Koos van der Steenhoven (1949) is 
sinds 2003 secretaris-generaal op het 
Ministerie van Onderwijs , Cultuur en 
Wetenschap, een departement met een 
bijzondere maatschappelijke opdracht. 
Na een studie politicologie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam gaf hij eerst 
twee jaar maatschappijleer aan vwo-
leerlingen in Den Haag. Daarna werd hij 
politiek assistent van de CDA-ministers 
Hans de Boer en Elco Brinkman. Vanaf 
1985 was hij twee jaar directeur Radio,
Televisie en Pers bij het toenmalig mi-
nisterie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur om vervolgens bij dat ministerie 
benoemd te worden tot  plaatsvervan-
gend secretaris-generaal, een functie 
die hij tot 1992 vervulde. Voordat hij in 
2003 aantrad als secretaris-generaal op 
het ministerie van OCW werkte Van der 
Steenhoven tien jaar buiten de politiek 
en rijksoverheid, onder meer als direc-
teur Haveninnovatie bij het Gemeen-
telijk Havenbedrijf in Rotterdam en als 
directeur van het consultancybureau Het 
Expertise Centrum (HEC) te Den Haag.

Zuid-Korea heeft enorme investeringen gedaan om die achterstanden 
weg te werken,” legt Van der Steenhoven uit: “Korea is het bewijs dat 
een nationale overheid die onderwijs verheft tot prioriteit van het beleid 
en daarin flink investeert, daarmee heel ver kan komen.
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“The cruelty that we human beings inflict on other human 
beings is not very creative,” says Thomas Buergenthal:  “It’s 
always the same. When I read Solzjenitsyn describing the 
Gulag it was exactly what was happening in our concentration 
camps.”

Do you consider such cruelties to be a cultural exponent?
“I don’t think of Hitler as an exponent of German Culture. The 
Nazi-regime is not a culture. It’s an ideology of ethnic superio-
rity, an example of an extreme political ideology with a leader 
who was a master propagandist. I’m not a social anthropolo-
gist, but I don’t think one can blame German culture for what 
happened in the war. 
“Neither am I sure whether these things are a matter of good 
and evil. It’s much more difficult. Because the same people 
who commit these kinds of cruelties are often good parents, 
they have happy families and go to church or the synagogue 
or the mosque. They’re not crazy. They’re normal people and 
yet they commit these terrible crimes. In many ways they 
don’t even realise what they’re doing. Moreover, how can you 
explain Rwanda – or Kenya at the moment - where one group 

of people suddenly turns on another group? It shows that we 
people, from one moment to the next, can change from good 
neighbours into killers.

I’m reluctant to blame cultures for cruelties. I’m ready to blame 
individuals, groups and political organisations We all wonder 
sometimes about punishments inflicted by some courts -  for 
example when a woman who was raped, is convicted by an 
Islamic judge, simply for raising the issue or for how she was 
dressed. But we ourselves also have terrible harsh sentences 
in our own cultures. In the United States we still have the 
death-penalty. Or look what happened in former Yugoslavia in 
the late twentieth century. We thought that our civilization had 
mastered all historical events. But still people were killed in a 
way we believed never could happen again in our time in our 
region of the world.”

Right after the war many leaders in Europe believed that if 
there existed a Convention of Human Rights or an International 
Court of Justice, or if the League of Nations had worked pro-
perly, a lot of what Hitler did could have been prevented.

Is it culture or is it the 
human being?

Thomas Buergenthal was born in the Slovakian 
town of Lubochna a year after Hitler and the Nazi 
party came to power. When the fascists took over 

the hotel of his Jewish parents, the family fled to Po-
land. On the day they wanted to escape to England, 
the German army invaded Poland. The Buergenthals 
ended up in Auschwitz where they were separated. 
Thomas was one of only three children to survive the 
notorious three-day deathmarch from Auschwitz to 
Sachsenhausen during the extremely cold winter of 
1944. After the end of World War II, Thomas Buergent-
hal became a specialist in international law and hu-
man rights law and now is a judge on the International 
Court of Justice in The Hague.

In his 2007 autobiography – published in The Netherlands as “Een gelukskind, van Auschwitz 

tot het Hooggerechtshof” - Buergenthal looks back on his childhood in the camps. He 

spoke with ZOUT about human behaviour, culture and the value of the international legal 

institutions: “I really don’t know what my experiences as a child taught me. Sometimes 

it seems they only raised a lot of questions to which I still don’t know the answers. I’m 

tormented in a sense by the question why some people have the moral courage to resist the 

barbarism while others fall right into line.”

Thomas Buergenthal (Lubochna, 11-5-1934) 
survived as a child the horrors of Auschwitz. 
In 1951 he moved to the United States. Since 
then Buergenthal has become a specialist in 
international law and human rights law. Bet-
ween 1979 and 1991, he served as a judge of 

the Inter-American Court of Human Rights. In 
1992 and 1993, he served on the United Nati-
ons Truth Commission for El Salvador. In 1995 
president Clinton asked him to become a 
member of the US Holocaust Memorial 
Council. The last seven years Buergenthal 

has been a judge on the International Court 
of Justice in The Hague. Recently he publis-
hed his autobiography: ‘Gluckskind’, that was 
translated in Dutch, German and English.

THOMAS BUERGENTHAL
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“Whether that’s true or not, I don’t know. But it certainly helps 
to have these institutions. When I was a student I believed that 
all you needed was to establish an international court and all 
these problems were going to be solved. Unfortunately that’s 
not true, but it certainly helps to have an early warning system. 
If you look at the history of Hitler there were various stages in 
which he probably could have been stopped if there had been 
effective international institutions.

I’m convinced that international legal institutions and declara-
tions of human rights contribute to a better world. Simply the 
fact that we have a Universal Declaration of Human Rights
has been of tremendous value. Because now people believe 
that they have rights. That wasn’t the case before the Second 
World War.

Of course, sometimes it takes too long before such institutions 
act. Maybe, if you look at the situation in Darfur for instance, 
you can say that we still don’t have a really effective internatio-
nal mechanism. But in the old days nobody would even have 
paid attention.”

Do you think the world has become a better place since 

the war? 

“Nowadays things are changing rapidly. What’s happening 
in today’s world is that no culture is totally isolated anymore. 
People are seeing what is happening everywhere. Television 
has probably contributed more to improving human rights con-
ditions then our legal institutions. Now we have the internet. 
Today we know what’s happening in any part of the world. That 
creates world-wide reactions and empathy which tend to force 
politicians to try to do something about it. It does not always 
work, but it frequently helps.”

You sound like a true optimist

“Cynics are not going to change the world. My father died 
in the concentration camp of Flössenburg, but until the end 
he kept believing that we would survive the war and that the 
Nazis would be defeated. You have to believe that everything 
is possible and try to bring it about. Maybe we’re not able to 

prevent all genocides, but at least we can try to reduce the 
number of genocides and help the victims.

Do you believe eventually we will be able to eliminate 

cruelties against humanity?

“It’s important to believe that good people, in different socie-
ties, can reduce human suffering. And then, maybe one day, 
the world will be able to prevent genocides and crimes against 
humanity. Look at the Netherlands. It’s a very tolerant country 
now, but that was not always the case. It’s a learning process, 
which takes time. And we’re in different stages of these 
developments in different parts of the world. When I started 
working in Latin America, every country - with three or four 
exceptions - was ruled by a military regime or a dictator. And 
look at it now. With the exception of Cuba, all Latin American 
countries have ratified the American Convention of Human 
Rights and, basically, are democracies.

It’s true that, thus far, things  did not work out so well in Africa. 
It has a social and political history which is very different from 
Latin America . Latin American countries liberated themselves 
from Spain and Portugal in the early 19th  century. They were 
very much influenced by European political traditions and didn’t 
have the colonial experience that Africa has had. The drawing 
of the geographic lines by the colonial powers in Africa, for 
example, may have a lot to do with the conflicts that we see 
there today. Latin- America on the whole also doesn’t have the 
tribal conflicts that affect Africa.”

So, after all, culture does play a significant role? 

(Smiling) “Well, if you want to call it that. But I’m reluctant to 
blame cultures for cruelties. I’m ready to blame individuals. 
And groups. And political organisations. Culture is too broad, 
too general. Some individuals in all cultures have tried to fight 
oppression and sometimes paid a terrible price for it. For 
instance, where do you place someone like Mahatma Ghandi? 
Or Nelson Mandela? Is it culture or is it the human being? 
Mandela would not have been Mandela if he hadn’t spent 
twenty years in prison. But other people have come out of 
prison as vicious racists.”

“I’m reluctant to blame cultures for cruelties. 
I’m ready to blame individuals, groups and political 

organisations”
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How have your experiences in the concentration camps 

affected your view of humanity?

“If you have survived the concentration camps, you naturally 
react to the suffering of others. You have much more empathy 
for the victims, because you have a much better sense what it 
means to be a victim of human rights violations. On the other 
hand, you cannot allow that to affect your job as a lawyer. The 
hardest thing for me as a judge is not to let my emotions or 
views affect my decisions. I always taught my law students 
not to politicize the fight against human rights violations. I’ve 
seen too many lawyers who became too emotional in their 
work. It almost always affects the outcome in a negative way. 
It’s so easy to politicize and so hard to remain objective and 
find the right legal arguments as a lawyer or judge.””

Still, in some political matters you couldn’t keep silent.

“As an immigrant I am probably a more patriotic American 
than other Americans, because this was the country that took 
me in. It is therefore sad for me to admit that in recent years 
the United States as a country has been hurt by some of our 
policies. A major problem has been our failure to realize that 
you cannot fight terrorism by forgetting the values the country 
stands for.

Since 2002 I started speaking out publicly about this problem. 
People warned me. They thought the Bush-administration 
would never renominate me to the International Court of 
Justice. They were wrong. That tells you something about our 
democracy.”

It seems there’s a much greater receptivity in Europe for 

international legal institutions than there is in the United 

States. Why is that?

“By historical tradition, most Americans believe that they’re 
best protected by the Supreme Court in the United States and 
the country’s democratic traditions. This has not always been 
the European experience. That’s why the European Convention 
for Human Rights was drafted so early, it came into effect in 
1953. In the US the thought that you would let some interna-
tional judge decide your fate, still has little appeal.

But gradually things are changing in the U.S.. More and more 
people start to realise that they’re not always able to rely on 
their local legal institutions. Even American business people 
- who by tradition are not always very interested in internatio-
nal human rights institutions - are beginning to realise that it is 
very important to have these institutions around the world for 
the protection of their own interests. Business needs the rule 
of law.”

Do you believe that the current international judicial sy-

stems serve their purpose well?

“Of course, international courts could be more efficient. But 
we depend on what States want from these institutions and 
the power they give them. It should also not be forgotten that 
people are much more important than institutions, that is, it is 
very important to select the right kind of people for these jobs. 
You have to have people who are not ideologists. You have to 
have people who have been exposed in their studies and their 
work to other legal systems and other cultures, and who are 
open to other ideas. Above all, they have to be impartial and 
be guided by legal principles, not politics, in rendering their de-
cisions. And the biggest skill for people is the ability to listen. 
If something saved me in the camp, it was the sense to asses 
the personality of someone. To anticipate, by listening.” 

In your  autobiography  you look back on your childhood 

in the camps. You said you wanted to write the book for a 

long time , but kept postponing it.

“I felt an obligation to write it, for my children and grandchild-
ren. But I was worried the nightmares that haunted me in the 
camps would come back. Fortunately that didn’t happen.”

How important is Jewish culture in your own family 

today?

“Curiously enough my sons have grown probably more Jewish 
then I ever was or will be. They take the Jewish holidays more 
seriously then we ever did at home. My parents were not re-
ligious at all. But in terms of culture and tradition I still think of 
myself very much  as a Jew. I don’t believe in a personal God 
who watches over us. But I believe in those Jewish values 

that attach great importance to learning, to morality and to 
tolerance.”

Buergenthal’s own hatred against Germans disappeared soon 
after the war ended. “I went to school in Germany and I was 
playing with other kids. I couldn’t  blame them for what hap-
pened to my family. When you live with people and they treat 
you well, it’s very hard to hate them. Besides, I realised very 
early that hatred is counterproductive, it creates problems; it 
does not solve them.”

You decided to study law because you wanted to make a 

contribution to human rights because of your experiences 

during the war. Looking back, are you glad you made that 

choice?

“Yes, sometimes, when I study a certain conflict in some part 
of the world, I feel that I have a much better sense about what 
it means to be a victim of human rights violations than lawyers 
who don’t have my experience or background. That makes me 
a better human rights lawyer, I believe.”

The International Court of Justice consists of fifteen 

judges, and it sometimes even works with seventeen. Do 

they always agree?

“No, we don’t always agree and we are free to write dissen-
ting and concurring opinions. Our working methods differ from 
that of most courts. At the end of an oral argument we all go 
back to our offices and then each of us has to write a separate 
judgement in the case. Then we all read what our colleagues 
have written and deliberate together to decide on the final text 
of the judgment. In this fashion each of us has the opportunity 
to have an input into the decision-making process.”

“Television has probably contributed more to 
improving human rights conditions then our legal 
institutions”

“Cynics are not going to 
  change the world”
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