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Door: Marianne van Duuren
Het loopt zo tegen de zomervakantie en dan komt geheid de vraag
van de hoofdredacteur (Wilma
Schepers) van dit o zo gewaardeerde
blad: ‘En heb je nog een leuk, lekker
leesbaar vakantieboek op de plank liggen?’ Nu heb ik bij vakantieboeken
heel andere associaties, maar ik
meen toch wel te begrijpen waar
Schepers op doelt.
En ik weet wel welk boek ik graag op
de plank zou willen hebben liggen,
De Winst van Verschil, een boek dat
echt lekker leesbaar is, dat boeit door
schrijfstijl en onderwerp en de aardige combinatie laat zien van twee
heel verschillende schrijvers. Koenen
en Brinkgreve zijn in gesprek over
hetzelfde onderwerp, maar vanuit
een heel ander perspectief en dat
maakt het boeiend.
Dit boek is, in het kader van de
vakantie, uitgeprobeerd in hangmat
en riante ligstoel. Buiten natuurlijk
tijdens schaarse momenten van zon
en ik moet zeggen: ik ben niet in
slaap gevallen en heb ﬂink doorgelezen, want het boek blijft intrigeren.
Het boek is ontstaan uit gedeelde en
verschillende inzichten over leiderschap en hoe star mensen daarover
kunnen denken, over de onmacht
van mensen om te leren van hun
fouten en over hoe oplossingen worden gezocht in meer van hetzelfde.
Over hoe capabele vrouwen vaak
het onderspit delven, op een zijspoor terechtkomen, gepasseerd
worden en vertrekken. Over verspilling van talent, zowel van mannen
als van vrouwen. Over hoe jammer
het is dat de feminiene wereld en
masculiene wereld op zichzelf lijken
te staan en hoe aanvullend die werelden kunnen zijn en zo een nieuwe
wereld, een mooie diversiteit kunnen creëren.
Dit boek zou bij moeten dragen tot

een beter inzicht in hoe organisaties
werken, waarin ze stagneren en hoe
mensen vastlopen en hoe het beter
zou kunnen.
In de proloog komt het verschil tussen beiden, de een man, de ander
vrouw, de een met ervaringen vanuit
veel verschillende organisaties, de
ander uit de universitaire wereld nadrukkelijk naar voren. Het schrijven
van het boek, de voortdurende
dialoog hierover, de interviews, de
gesprekken met derden brengt alle
verschillen in taal, stijl, bewijsvoering, in wat van waarde wordt
gevonden en waarop wordt neergekeken als een katalysator aan het
licht. Juist dat waar het boek over
gaat hebben beide schrijvers gedurende de schrijfperiode aan den lijve
nogmaals ondervonden. Het schrijfproces werd een leerproces en een
boeiend experiment voor beiden. De
hoofdstukken zijn verdeeld, de interviews zijn gezamenlijk gedaan en
vervolgens hebben zij hun aandacht
gericht op de verbindingen tussen
de hoofdstukken. Dit past bij de
visie op diversiteit: ruimte voor de
verschillen, aandacht voor de verbinding. Als lezer word je uitgedaagd op de verdraagzaamheid van
de verschillen. Ook dat noemen zij
de realiteit van de diversiteit.

Het boek en de inhoud
Na de proloog opent Eric het boek
met het deel over andere tijden, andere organisaties: het systeem en
zijn symptomen. Hierin beschrijft
Koenen een aantal inzichten gebaseerd op zijn visie op ontwikkelingen in organisaties en de omgeving
waarin ze opereren. De gedachten
en ervaringen die Brinkgreve en
Koenen diepgaand hebben doorgespit voordat zij gezamenlijk een

aantal interviews hebben afgenomen.
Het eerste deel gaat dan ook over leiderschap, integratie en diversiteit.
Volop gelardeerd met praktijkverhalen en persoonlijke ervaringen
waardoor het een levend verhaal is
waarin je verder wilt. Grappig om
vanuit een mannelijk perspectief te
lezen hoe Koenen ooit door een
‘roze overall’ in het verleden (tweede feministische golf) is tegengehouden om een feministische
presentatie bij te wonen op de Nijmeegse universiteit. Ik vermoed dat
deze roze overall – het had ook een
tuinbroek kunnen zijn – inmiddels
tot poetsdoek is verwerkt.
Dit deel gaat over de noodzakelijke
diepgaande verandering van organisaties, maar ook hoe die wordt tegengehouden. Over masculiene
organisaties waarin geen ruimte is
voor feminiene kwaliteiten. En hoe
vreemd dat is wanneer je bedenkt
dat ‘vrouwen de markt zijn’. Het
gaat over de verouderde piramideorganisaties waarin geen beweging
lijkt te komen.
Dit eerste deel eindigt met het stellen van die ene, juiste vraag. Tenminste de enig juiste vanuit de voorgaande context: het is niet de vraag
‘hoe meer vrouwen aan de top te krijgen
in organisaties?’ De vraag is wel: ‘Hoe
halen we duurzaam rendement uit de
verbinding tussen mannen en vrouwen?’
Het mooie van deze vraag is dat
deze vraag eerder door beide seksen
in dialoog kan worden beantwoord,
dan de eerste.
‘Elke monocultuur is slecht, dat geldt
voor de landbouw, maar ook daarbuiten.’
Het tweede deel bestaat uit de interviews, stuk voor stuk intrigerende verhalen die toch weer mijn overtuiging

voeden dat het zo belangrijk is waar
je wieg heeft gestaan, welke mogelijkheden je hebt gekregen en welke
inspiratiebronnen je hebt gehad of
ontmoet. En net tegen de tijd dat ik
wel genoeg had van al die persoonlijke, maar professionele verhalen,
was ik bij het laatste interview beland.
Een fraaie analyse van de gesprekken in de vorm van vele thema’s
sluit dit hoofdstuk af. In het kopje
boven deze alinea heb ik het over
monoculturen. Dit boek bespreekt
vooral de huidige masculiene monoculturen en de weg die vrouwen
daarin al dan niet vinden. De sector
kinderopvang kent de feminiene
monocultuur. Ook in de kinderopvangorganisaties herkennen we
een, mijns inziens schadelijke eenzijdigheid, maar ook de angst voor
diversiteit. Uit de interviews komt
vaak naar voren dat het bereiken
van de top voor veel vrouwen niet
zozeer het probleem is, maar veeleer de vraag of zij zich willen blijven
aanpassen aan de masculiene
cultuur. Daarom vertrekken veel
talentvolle vrouwen en zij creëren
hun eigen werkomgeving waarin zij
wel gedijen. Hoe zit dat met de
mannen in de sector?
Alleen daarom al is dit een bijzonder
aardig boek.

Organizations…
kill people
Het boek sluit af met het hoofdstuk
‘Van ontwarring naar verwezenlijking’. Niet over snelle kant-en-klaaroplossingen, maar over structurele,
diepgaande verandering. Verandering
in de onderstromen van de organisaties. Ook hier niet een theoretische
verhandeling maar verhalen die de
vele werkelijkheden illustreren en
tonen. Het gaat hier over de oude,
grote structuren die meer kapot-
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Spelenderwijs
In de huidige tijd wordt te weinig rekening
gehouden met de neurobiologische aspecten van de vroegkinderlijke ontwikkeling.
Kinderen zouden zo vroeg mogelijk al van
alles moeten leren. Spelend leren heeft de
plaats ingenomen van het intrinsieke spel
dat van het kind zelf uitgaat.
In de vroegkinderlijke ontwikkeling moet
juist het vrije spel aanleiding zijn om te
komen tot creativiteit en probleemoplossend vermogen – basisvaardigheden om te
kunnen functioneren in een democratisch
bestel.

maken dan ons lief is. Koenen toont
ons dan zijn model van de wendbare,
open, diverse, gedecentraliseerde
atomiumorganisatie in tegenstelling
tot de vele piramideorganisaties die in
onze wereld nog standaard zijn. Wij
namen in ons boek ‘Verderbij’ Koenens opmerking dan ook met liefde
over: ‘Het kan anders maar zo zijn dat
wanneer je piramides bouwt je mummies
krijgt’. En die mummies die zien we
dagelijks om ons heen, toch? Of dan
in ieder geval in veel andere organisaties.
Een vakantieboek dus? Nee, wanneer
je denkt dat een vakantieboek alleen
ontspannend zou mogen zijn. Ja,
wanneer je vindt dat je op vakantie je
geest op meerdere manieren voedt;
een boek voor reﬂectie en bezinning.
En ja, dit boek kan gerust onder een
palmboom, onder de luifel van de
tent of aan het zwembad. Wel goed
tegen de zon beschermen, want ik
verloor snel alle begrip van tijd.
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De eigen kracht van
kinderen en opvoeders
Aan het begin van deze eeuw
lijken de eigen kracht van
jeugdigen en ouders en de
kracht van hun omgeving zowel uitgangspunt als doel van
het jeugdbeleid en de praktijk.
Welke theoretische en ideële
concepten liggen hieraan ten
grondslag? Is Nederland ‘overgeprofessionaliseerd’ als het
gaat om opvoeden en opgroeien? Kan je simpelweg een
deel van de professionals door
vrijwilligers vervangen? Zijn
we op zoek naar (nieuwe) opvoedingsidealen: van actief
burgerschap tot alles eruit halen wat er in het individuele
zelf zit? Of is het een vertaling
van een steeds dominantere

maatschappij- en mensvisie:
iedereen kan alles, en wanneer
dat niet lukt ben je zelf verantwoordelijk? Indringende vragen die beantwoord worden
door een keur aan schrijvers,
onderzoekers en professionals
die in de dagelijkse opgroeien opvoedpraktijk werkzaam
zijn. Met bijdragen van onder
andere: Hans van Ewijk, Pieter
Hilhorst, Trees Pels & Hans Boutellier, Linda Terpstra & Anke
van Dijke, Micha de Winter en
vele anderen.
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