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Leeswijzer

De inhoudsopgave laat zich lezen als de samenvatting 
van dit boek. Om je in staat te stellen je snel te oriën-

teren staat bij elk hoofdstuk kort waar het over gaat. Tezamen vor-
men die inleidinkjes een verhaal. Bovendien kun je zo direct naar 
het onderwerp van je keus gaan.
 Toch is juist de samenhang der dingen misschien wel de belang-
rijkste les van dit boek. Je kunt de praktijk van het organiseren niet 
los zien van de inrichting van economie en samenleving. En die 
kun je weer niet los zien van hun geschiedenis. Net zomin als van 
de toekomst, waarin het ‘harkdenken’ weer naar de achtergrond 
raakt.

In deel 1 verbazen we ons erover hoezeer het bedrijfsmatig denken 
is doorgedrongen in alles wat we doen. Tot in het absurde.
 In deel 2 zien we dat dat denken met name in de Angelsaksische 
wereld volkomen is doorgeslagen. En met welke desastreuze ge-
volgen voor de wereld waarin vakmensen hun werk proberen te 
doen.
 Deel 3 betoogt dat we weer terug moeten op het Rijnlandse 
spoor. Vakmanschap centraal. De toekomst laat ons geen keus.
 We moeten de praktijk van de werkgemeenschap weer centraal 
stellen, betoogt deel 4. Organisaties helpen ons slechts bij de ach-
tergrondprocessen. En dan nog alleen als die Rijnlands zijn inge-
richt.
 Deel 5 biedt daartoe handvatten. De ontwikkeling van de prak-
tijk is de sleutel tot verandering. Die transformatie begint tussen 
onze oren.
 Deze noodzakelijke verandering is niet in de eerste plaats een 
opgave voor leiders en managers. Zij moeten ruimte bieden. Maar 
het zijn vooral de vakmensen die hier hun rol moeten pakken. Een 
Rijnlands manifest aan het eind van dit boek roept daartoe op.
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Inleiding

Teken even je organisatiestructuur… Tien tegen een dat 
je iets tekent dat veel weg heeft van een hark: de beslis-

sers bovenaan en daaronder een keurige bloksgewijze rangschik-
king van managers en stafdiensten. Hoe het echte werkt gebeurt 
komt er meestal niet in voor. Vraag je de medewerkers hoe ze hun 
zaken regelen, dan tekenen ze iets heel anders. Een beetje afhanke-
lijk van hoe je die vraag stelt, maar een hark krijg je zelden. Dat is de 
wereld voorbij de hark. Die wereld zijn we aan het herontdekken.
 Een voorbeeld. Het sociale wijkteam van Krommenie heeft 
voor iemand in de bijstand een laskap gekocht. Op 25 februari 2016 
is dat een belangrijk item in het nos Journaal dat bijna vijf minu-
ten duurt. Het resultaat is dat de man in kwestie binnen de kortste 
keren aan de slag is als lasser. Wat de gemeente dan weer zijn uitke-
ring bespaart. Man blij, werkgever blij, gemeente blij, iedereen blij.
 Maar ergens is het vreemd dat dit nieuws is in Nederland. Sinds 
wanneer kopen gemeentes laskappen voor hun inwoners? Nou, 
sinds mensen die van de hoed en de rand weten ook zien dat dit de 
allergoedkoopste manier is om iemand weer aan het werk en dus 
uit de uitkering te krijgen. Bovendien moet hij er iets voor terug-
doen. Zo simpel is het.
 Dat dit het nieuws haalt als huzarenstukje van de moderne or-
ganisatiekunde, zegt veel over de staat van organiseren in ons land. 
De verantwoordelijke wethouder moet omstandig uitleggen hoe 
hij heeft moeten goochelen met potjes (er zijn wel zeven verschil-
lende regelingen) om dit mogelijk te maken. Kennelijk is dat dus 
normaal, die potjes. De Journaal-verslaggever laat voor de zeker-
heid nog maar een keer het gemeentehuis zien en zegt erbij dat hier 
dus niet de beslissing voor de laskap is genomen. Die is geheel zelf-
standig door het sociaal wijkteam genomen, ergens in de wijk, op 
locatie. Niet centraal op het gemeentehuis dus. Decentraal, in de 
wijk. Zomaar buiten de hark om.
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 Die potjes zijn er uiteindelijk voor een doelmatige besteding 
van ons belastinggeld. Met dat argument krijg je iedereen plat. Maar 
een kind kan zien hoe hiermee het paard achter de wagen wordt 
gespannen. Op papier klopt het, maar in de praktijk word je er ho-
rendol van. Want om met bondscoach Danny Blind te spreken: ‘Je 
speelt niet op papier, je speelt op gras.’
 Omdat dit voortdurend, op grote schaal en systematisch ge-
beurt, draven er uiteindelijk hele paardenkuddes achter de wagen 
aan. Al dat streven naar doelmatigheid kost veel meer dan het op-
levert. Bijna een derde (!) van ons collectieve productieve vermo-
gen gaat eraan op, becijferde de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid. De zorg kan volgens 
sommigen 20 miljard per jaar goed-
koper als we zouden ophouden om 
de kosten te beteugelen op de manier 
waarop we dat nu doen. Met harken, 
met lijn-staforganisaties, met manage-
mentbureaucratieën. En het gaat niet 
alleen om geld. Het berooft grote aan-
tallen normaal denkende mensen van 

hun autonomie en gezonde verstand. En daarmee van een hoop 
levensgeluk, zo blijkt als je de verzuimcijfers analyseert. ‘Kom bij 
ons werken en je blijft altijd jong,’ grappen ze dan sarcastisch, ‘bij 
ons word je je hele leven als kleuter behandeld.’

De hark is het symbool geworden van de managementbureaucra-
tie. Er is een groeiende weerstand tegen. Dat komt vooral omdat 
we met die hark problemen te lijf zijn gegaan die zich op deze ma-
nier helemaal niet laten oplossen. Het was een tijdelijke oplossing 
voor een tijdelijk probleem. Dat probleem was vooral om met gro-
te aantallen ongeschoolde mensen technologisch hoogwaardige 
prestaties te leveren, bijvoorbeeld Eiffeltorens bouwen of t-Fords 
produceren. 
 Van de weeromstuit groeit de roep om nieuw organiseren. 
Voorbij die hark. Maar zo nieuw is dat vaak niet. In elk geval heeft 
de geschiedenis van voor de dominantie van het bedrijfsmatig den-
ken belangrijke lessen in petto. Die worden in dit boek beschreven 
en van actuele context voorzien.

Om met bondscoach Danny Blind 
te spreken: ‘Je speelt niet op 

papier, je speelt op gras.’

i n l e i d i n g
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 Maar ook nu nog is er, voor wie het wil zien, een hele wereld 
waar mensen zonder noemenswaardige harklogica samenwerken 
op een manier waarop dat ook al voor de introductie van de hark 
gebeurde. In werkgemeenschappen. Dat is de wereld van de vak-
mensen met genoeg verstand om de zaakjes zelf te regelen, die er 
helemaal niet op zitten te wachten om aangestuurd te worden. Ze 
kennen de werkloze met diploma maar zonder laskap, en weten 
dat hij een veel grotere kans maakt om een werkgever te vinden 
mét een laskap. En ze willen dienovereenkomstig handelen. Ze lig-
gen dan ook voortdurend in de clinch met de hark, met de mensen 
die de lasser in spe helemaal niet kennen en met generieke maatre-
gelen bij tijd en wijle, soms geheel onwetend, diep ingrijpen in de 
wereld van de vakmensen. 
 Die wereld kun je Rijnland noemen. Hier, in het stroomgebied 
van de Rijn, met zijn specifieke sociale en economische context, 
is vakmanschap op een voetstuk blijven staan. Zelfs in het indus-
triële tijdperk, waarin de beheersing van productieprocessen van 
eminent belang was, heeft men manieren van organiseren weten 
te ontwikkelen die veel ruimte laten aan vakmensen. Dat heeft ge-
leid tot krachtige decentrale sturingsprincipes en tot bedrijven en 
andere organisaties die hun centralistische evenknieën het nakij-
ken geeft.

In 2010 en 2011 hield ik hierover een serie lezingen onder de titel 
De hark voorbij. In de tijd van die lezingenserie zat net de Nationale 
Politie eraan te komen. In de plannen van de minister lag een door 
menigeen onderschat of zelfs over het hoofd gezien probleem be-
sloten. Een van de belangrijkste doelstellingen was namelijk het 
vergroten van de professionele ruimte van de diender, zoals toen-
malig minister Opstelten dat placht uit te drukken. Dat vereist een 
decentraal sturingsprincipe; als de diender in kwestie die ruimte 
daadwerkelijk neemt, mag hij van zijn organisatie verwachten dat 
deze hem ondersteunt – hij zet met zijn handelen de organisatie 
aan de gang. Het idee van de Nationale Politie zelf berust op een 
centralistische gedachte en gaat uit van een centraal sturingsprinci-
pe. Vooral om redenen van efficiency.
 Een aantal medezeggenschappers was er niet gerust op. Dat dit 
zonder meer goed zou gaan, achtten ze uitgesloten en ze zetten 

i n l e i d i n g
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zich schrap om dat idee van de professionele ruimte te verdedigen. 
Terecht, want in de plannen werden alweer volop kaders gesteld, 
waarmee het idee van die professionele ruimte binnen de manage-
mentlogica werd gebracht. Als je eenmaal behept bent met dit den-
ken, is dat kennelijk moeilijk om het anders te zien…
 Ik werd gevraagd mijn licht te laten schijnen op dit vraagstuk 
bij onze politie en deed dit uiteraard weer onder dezelfde titel. De 
spanningsvolle relatie tussen de praktijk van het politiewerk en de 
logica van het harkdenken werd duidelijk herkend, niet alleen door 
de dienders in kwestie, maar ook door de korpsleiding en zelfs 
door de minister en de Tweede Kamer. 
 De medezeggenschappers besloten om geheel in de geest van 
de nieuwe politiewet het vormgeven van de professionele ruimte 
zelf ter hand te nemen en zich op die manier teweer te stellen tegen 
de harkdenkers. Ze vroegen ons daarvoor een programma te ont-
werpen waarin mensen op sleeptouw konden worden genomen. 
De naam ervan mocht ik niet verzinnen, die lag al vast: De hark 
voorbij. Ondanks allerlei schermutselingen rond het programma 
geniet het idee erachter brede steun. Inmiddels loopt er ook bij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie een initiatief onder deze titel. 
‘Zwermen in plaats van harken’ is er het motto. Criminelen en ter-
roristen harken immers ook niet.
 Dit boek gaat niet over het programma bij de Nationale Politie. 
Het grijpt terug op die lezingenserie. In 2014 schreven Jaap Peters 
en ik daar een e-book over. De subtitel van het e-boek is veelbete-
kenend: ‘Waarom Rijnlands moet’.

Terug naar Krommenie. Het feit dat een werkgemeenschap zoals 
het sociale wijkteam zelf mag afwegen of het slim is om de werk-
loze lasser geld te lenen voor een laskap, mag door de Journaal-re-
dactie dan als nieuws worden gezien, wij vinden dat het hier zeker 
niet om iets nieuws gaat. De tijden zijn weliswaar nieuw, maar de 
manier van organiseren die erbij hoort is zo oud als de wereld. Tot 
halverwege de negentiende eeuw bestonden er, op een paar uit-
zonderingen na, niet eens echt harken. De standaard was niet de 
organisatie, maar de werkgemeenschap.
 Het verleden is een zeer rijke bron, waaruit iedereen naar har-
tenlust kan putten. Het is een soort open-sourcebesturingssoft-

i n l e i d i n g


