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BEWUSTZIJN

speel de lelijkheid 
weg en maak ruimte 
voor schoonheid

Welke ontwikkelingen ziet u in de 
samenleving?
Jongeren
De jongere generatie is niet zo materieel en 
hiërarchisch georiënteerd; ze willen gewoon 
beloond worden voor de bijdrage die ze 
leveren en credits krijgen voor ‘hun stukje’ van 
bijvoorbeeld een nieuwe app. Ze willen ook 
gewoon aangenaam en betekenisvol leven. 
Dingen doen die zinvol zijn voor de wereld en 
tegelijkertijd mag het ook een beetje leuk zijn. 
‘Ik wil wel luisteren naar Pechtold maar dan 
wel op Lowlands.’ En ze willen ook hun kin-
deren zien opgroeien en blijven spelen in hun 
bandje, dus vier of drie dagen werken voor de 
kost is genoeg. Jonge mensen hebben het niet 
over hun Bentley of hun Porsche. Ze hebben 
het heel goed voor met de wereld. Wat geld, 

status en macht is voor de protestgeneratie is 
people planet profit voor de jonge generatie. 
Mijn generatie moet je nog gaan vertellen wat 
groen is en sustainable. De jongeren vinden 
het evident. Hoe is dat in hen gevaren? Ik 
denk door drie dingen. Ten eerste de media 
die hen kennis laat maken met Kyoto, 
Greenpeace et cetera. Maar daarnaast hebben 
ze ook een goed tegenvoorbeeld: zoals wij het 
hebben gedaan met de ratrace om topbonus-
sen, gegraai en ziektebeelden die als gevolg 
daarvan ontstonden als hartfalen, depressies 
en burn-out. Ten slotte hebben ze nooit geld 
tekort gehad.

Onze ouders kenden de oorlog dus die gaven 
ons de zorg over armoede mee. Dat kennen 
zij niet; er is altijd geld geweest. Zij geven 

De jonge mensen van nu, daar heeft de wereld meer aan dan aan 
onze generatie. Ik ben 61 en behoor tot de protestgeneratie; die is 
voornamelijk bezig met geld, status en macht. We zijn nogal 
hiërarchiegeoriënteerd en krijgen vaak stress omdat we alsmaar 
hoger, meer en verder moeten.
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alles uit en als ze iets nieuws willen, dan 
werken ze weer even: je doet even wat en dan 
heb je het. Ik ben daar heel positief over. 
Bij die mentaliteit hoort ook: ik ga studeren 
wat ik leuk vind. Dat heeft wel een gevolg: 
aan het conservatorium studeren dertig dwars-
fluiten per jaar af maar er is maar één keer in 
de drie jaar een vacature dwarsfluit in een van 
de klassieke beroepsorkesten. Jij kunt dwars-
fluit nou net een mooi instrument vinden, 
maar dan moet je alleen niet zeuren over een 
baan. Dan ga je kleinschalig je dingetje doen. 
Als je techniek leuk vindt, dan zit je toevallig 
wel goed. Als je engineer bent dan kun je zo 
aan de gang. Je weet wel enigszins wat de ar-
beidsmarktkansen zijn als je gaat studeren en 
aangezien we geen Russische planeconomie 
willen instellen, is dat het risico wat je loopt. 

Kloof hbo-wo/mbo
Wat me wel zorgen baart is dat de Einsteinge-
neratie alleen uit wo’ers en hbo’ers bestaat; de 
kenmerken die ik net beschreef bestaan niet 
of veel minder voor de groep mbo’ers. Door 
multitasking, digitalisering en ondernemer-
schap, dat wordt gestimuleerd in de hogere 
opleidingen, krijgen die groepen langzaam 
een ander soort wereld dan die uit het mbo. 
Dat is misschien wel ontstaan doordat de 
internationale oriëntatie van het hbo en wo 
groter is dan bij het mbo, dat lokaler gericht is. 
De zin om te reizen in andere landen, stages 
te doen in het buitenland et cetera, neemt toe 
naarmate het opleidingsniveau stijgt. Dat geeft 
weer een anders soort stress: keuzestress. Ga 
ik naar Frankrijk, Australië of Azië? Is dit het 
leukste feestje of maak ik daar meer kans? 

Er zou meer aandacht moeten zijn voor de 
ambachtelijkheid en beter onderwijs voor 
de mbo-leerlingen. Als de mbo’ers één dag 
ophouden met werken, dan wordt er geen vuil 
opgehaald, dan rijden er geen bussen, is er 
geen elektriciteit, geen politie op straat, geen 
verpleging en geen brood. Dus het gaat echt 
ergens over. 
Je kunt binnen het onderwijs de groepen 
integreren. Het keyword van studenten van 

nu is ‘respect’. Zij denken veel minder in 
statusverschillen. Je zou bijvoorbeeld voor een 
proefopstelling aan de universiteit, mbo’ers 
kunnen uitnodigen om de opstelling te maken. 
Dan wordt dat hun leeratelier waardoor de 
studenten bij elkaar over de vloer komen.

Politiek
De politiek lijdt aan gebrek aan relativerings-
vermogen en een teveel aan entertainment. 
Ik geloof niet dat het voor mijn leven veel 
uitmaakt of er nou een rechts, links of mid-
denkabinet zit. Ik doe gewoon mijn ding. Uit 
studies van Richard Florida is gebleken dat de 
jonge generatie dat ook vindt. Uit die studies 
blijkt dat die jonge mensen ‘glocals’ zijn: een 
combi van global en local. Ze leven in de 
wereld en in de stad. Dus de politieke settings 
die ertoe doen zijn het gemeentebestuur en 
de Verenigde Naties. In de gemeente willen 
ze dat het groen is en dat er sportfaciliteiten 
zijn, hippe restaurantjes en cultuurpodia. Ze 
weten dat Kofi Annan is opgevolgd door Ban 
Ki-moon en dat de World Health Foundation 
zegt dat er kwalijke dingen in het vlees zitten. 
Het is de wereld en de stad. Alles wat daar 
tussen ligt, de provincie, de nationale staat en 
Europa, het zal wel. 

We zijn een volk van kooplui en dominees, 
nu cabaretiers genaamd. Filosofie, nadenken, 
visieontwikkeling en cultuur leveren niets op. 
Duitsland is een land van denkers en dichters. 
Daar heb je politici die filosofische opvat-
tingen kunnen hebben, zoals vroeger Drees, 
Troelstra en Thorbecke. Door het hedendaagse 
gebrek aan intellectualiteit in Nederland ont-
staat een zekere platheid.

cultuur
In het Westen hebben we een hele lange tijd 
efficiency het belangrijkste gevonden. Pas 
sinds de jaren zestig is men zich gaan buigen 
over kwaliteit. En dat relateerde de organi-
satiekunde aan twee van de drie hoofdbe-
grippen van Plato waar de wetenschap op 
is gebaseerd: het ware en het goede. Het 
ware is gedekt in de efficiency, want dat is 
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“Er is zoveel lelijkheid
in organisaties,
mensen maken elkaar het 
leven zo zuur. 
Mijn invalshoek is
harmonie en schoonheid”

scientific management, je kunt het berekenen 
met multi-momentopnamen et cetera. Het 
goede is de kwaliteit. En wat tot op de dag van 
vandaag niet is geanalyseerd in organisaties is 
het schone: mogen werkprocessen mooi zijn? 
Mogen we dingen maken die mooi zijn? 

Esthetiek heeft niet veel aandacht gekregen in 
onze filosofie. Wij zijn vanuit onze calvinis-
tische achtergrond meer geïnteresseerd in de 
ethiek die valt onder het ‘goede’. Kant en 
Hegel waren wel filosofen die zich bezig 
hielden met de esthetiek. Zij stelden al dat de 
esthetische beleving afbrokkelt onder invloed 
van het analyserend begrijpen. Hoe meer je 
over iets weet, hoe minder mooi het wordt. 
Door te analyseren en alles te verklaren maak 
je de schoonheid stuk. Dat geeft wel een 
dilemma, want als je bijvoorbeeld je kinderen 
niet leert waarom de Matthäus-Passion zo 
mooi is, gaan ze nooit drie uur in een koude 
kerk zitten. Er moet dus wel een verhaal bij 
maar tot hoever gaat het? 
Coaches begrijpen ook analytisch. Ik denk dat 

je daar heel voorzichtig in moet zijn. Eigenlijk 
is een soort holisme niet gek, dus dat je niet 
alles analyseert, klein maakt, opsnijdt en knipt 
om over elk dingetje afzonderlijk iets te kun-
nen zeggen, maar dat je meer vanuit de 
Gestalt van Perls met iemand aan de gang 
gaat. 

schoonheid in organisaties
Hoe komt het schone in de organisatie? Uit 
ons onderzoek naar schoonheidservarin-
gen in organisaties blijkt dat esthetiek in de 
organisatie gevormd wordt door ‘iets goeds’ 
+ de X-factor; of zoals Kant zegt ‘das gewisse 
Etwas’. Niemand ervaart iets moois als een 
operatie mislukt is. De operatie moet gelukt 
zijn. Het vonnis moet goed zijn. Vraag ik aan 
de rechter: ‘Wat is het kenmerk van een goed 
vonnis?’ dan zegt hij: ‘Dat met alle partijen re-
kening is gehouden, dat de achtergronden zijn 
meegenomen, dat de kans op recidive door 
dit soort vonnissen minder wordt.’ Het wordt 
naast goed ook nog mooi als er geen letter te 
veel staat. Dat het zo elegant is opgeschreven 
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dat je bijna niet anders kan dan het vonnis 
accepteren. Het moet goed zijn en dan kan 
het mooi worden. Dus de esthetiek volgt de 
ethiek. Waarbij die ethiek verschilt per mens: 
Don Corleone kan vinden dat er een hele 
mooie afrekening heeft plaatsgevonden.

Een chirurgenteam moest een hele complexe 
operatie uitvoeren waarbij de kans bestond dat 
als A niet lukte, ze B zouden moeten doen, 
maar wel binnen 
een heel precies 
tijdsbestek. Ieder-
een uit het team 
werkte samen en 
het verliep prima. 
De hoofdchirurg 
zei op een gege-
ven moment: ‘We 
gaan naar plan B.’ 
Iedereen knikte 
en niemand ging 
ertegenin. Na de 
operatie ging het team aan tafel zitten, nie-
mand zei iets. Je zag waar iedereen mee bezig 
was. Iemand zei: ‘Koffie?’ Ze haalden koffie 
voor elkaar. En weer die stilte. Dat duurde 
zo’n drie minuten. Dat is heel lang in zo’n 
situatie. Op een gegeven moment zei iemand: 
‘Mooi he.’ Ze knikten, zeiden nog niets. Ten 
slotte zei iemand: ‘Ik ga weer aan het werk.’ 
En de anderen gingen ook weer. Dat hoeft niet 
geanalyseerd en begrepen te worden. Iedereen 
deelt de ervaring zonder iets te zeggen. 

Misschien heb je het ook wel gezien bij het de 
bekendmaking van het Higgs-deeltje. Mensen 
hadden tranen in hun ogen. Je hebt er niks 
aan. Of ze het nou wel of niet gevonden had-
den, de wereld gaat gewoon door. Die stilte, 
die ontroering, dat applaus, dat is sensitiviteit 
voor schoonheid. Met elkaar iets maken wat 
het doet, precies zoals je het wilt en waar je 
op hoopte en daarvan kunnen genieten. Door 
dit soort casussen hebben we kenmerken ge-
vonden die schoonheidservaringen uitlokken. 
Daar kun je je organisatie op inrichten.
Ervaringen van lelijkheid zijn er natuurlijk 

ook. Die lelijkheid zit in hiërarchie, macht, 
pronken met andermans veren, intriges, 
vriendjespolitiek. Het heeft allemaal te maken 
met waardes. Daarom moet eerst de ethiek 
goed zijn.

Jonge mensen vinden het heel belangrijk dat 
wat ze doen intrinsiek zinvol en mooi is, en 
prima als je er dan ook nog wat aan verdient. 
Als jonge mensen lelijkheid tegenkomen gaan 

ze weg. Heel wat on-
derzoeken gaan dan 
ook over binden en 
boeien. Het binnen-
halen van de nieuwe 
generatie lukt heel 
goed, alleen het 
blijven boeien lukt 
niet. Jongeren lossen 
problemen zelf op 
zonder feedback 
te geven. Zoals wij 
het deden – ruziën, 

weggaan, terugkomen en repareren – past niet 
meer. De context is veranderd.

Hoe kunnen coaches hierop aansluiten?
Creëer ruimte voor schoonheid 
Zoek schoonheid op bij de coachee door te 
vragen: ‘Wanneer ervaar je schoonheid? Ben 
je wel eens ontroerd tijdens je werk? Beschrijf 
dat eens, vind je dat een fijn gevoel. Kun je 
dat vaker meemaken?’ Belangrijk daarbij is 
dat de coach vaststelt welk ‘ valuesysteem’ 
iemand heeft. Ik kan me goede coaches 
voorstellen die mensen in de financiële wereld 
helpen om harder te worden. ‘Ik heb een 
afdeling van honderd mensen ontslagen en 
ik lig ervan wakker’, is ook een coachvraag. 
Er zijn coaches die hun best ervoor doen dat 
zo’n persoon weer kan slapen. Prima. Ik vind 
alleen niet dat je als coach kunt zeggen: ik 
ben gewoon goed in processen, maakt niet uit 
waarvoor ik gevraagd word. Zeg dan gewoon 
dat je geld aan het verdienen bent. Vind ik 
ook goed. Maar je hebt dan zelf geen bood-
schap, want die kan je geld kosten. Je kunt dus 
uit volle overtuiging zeggen dat het Anglo-

Coaching kan maakbaar zijn 
als coaches hun wereldbeeld 

in durven te brengen, 
de managers feedback 

geven en voor schoonheid 
opkomen
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Amerikaanse model deugt, en dat mensen veel 
harder moeten zijn en dat je daarom managers 
aan het coachen bent om zo hard te worden 
dat ze duizend mensen kunnen ontslaan. Ik 
vind dat een legitiem standpunt. Deze coach 
zal nooit mijn grote vriend worden, maar er is 
over nagedacht en het klopt. 

Breng je wereldbeeld in 

Matthieu Weggeman
is hoogleraar Organisatiekunde, in het 
bijzonder Innovatie Management aan 
de Faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Daarnaast 
is hij strategic associate van Square-
wise Amsterdam en voert hij een eigen 
praktijk als bestuursadviseur.  Hij heeft 
als focus voor zijn onderzoek gekozen 
voor het begrijpen en verklaren van 
innovatieprocessen in technologie-, ken-
nisintensieve en culturele organisaties. 
Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit 
naar het leidinggeven aan professionals, 
strategieformulering, het realiseren van 
collectieve ambitie in teams en organisa-
ties en de werkwijzen van de netwerk-
generatie

Ik zie nog niet dat alle coaches een wereld-
beeld hebben. Zeker als je anderen gaat hel-
pen om meer vat op de wereld te krijgen dan 
zou je toch zeker moeten weten vanuit welk 
valuesysteem je zelf aan de gang bent. Je moet 
dus wel weten naar welke wereld je wilt. 

Er is zoveel lelijkheid in organisaties, mensen 
maken elkaar het leven zo zuur. Mijn invals-
hoek is harmonie en schoonheid. Ik wil daar 
waar het al goed gaat, het nog mooier maken. 
Proactief en preventief. Dat is een markt waar 
ik voor gekozen heb.

Een opleidingsinstituut had een grote klant 
in de financiële wereld. Daar viel veel te 
verdienen. Toen werd het crisis. Tijdens een 
debat waren de financieel directeur van de 
bank en wat afgevaardigden van het oplei-
dingsinstituut aanwezig. De laatsten gingen 
tekeer en riepen schande. De reactie van de 
directeur was: “We hebben vijftien groepen 
met telkens twintig leidinggevenden naar jullie 
instituut gestuurd. Is ooit graaien aan de orde 
gekomen? Hebben jullie woekeringen aan 
de orde gesteld? Dacht het niet.” Hier kun je 
niet mee wegkomen. De eerste vraag aan een 
coach moet zijn: Mevrouw, mijnheer, wat is 
uw wereldbeeld? En dan gaan we kijken of het 
past; het moet klikken. Niet persoonlijk maar 
op de visie. Het gaat toch over de toekomst: 
de bijdrage aan de wereld?

Coaching kan maakbaar zijn als coaches 
hun wereldbeeld in durven te brengen, de 
managers feedback geven en voor schoonheid 
opkomen. Dat betekent eerst wegspelen van 
de lelijkheid voordat je aan de schoonheid 
kunt beginnen. ■

De missie van Jikke de Ruiter is de dialoog 
in ere te herstellen: met de ander in gesprek 
en met een blik op onze traditie en toekomst. 
Daarom is ze voor dit tijdschrift op zoek naar 
filosofische kennis die we kunnen toevoegen 
aan ons werk. www.jikkederuiter.nl


