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Echte leiders hebben een verhaal 
 
Een leider moet het wat en waarom van zijn organisatie uitdragen in een verhaal 
waarin de mens centraal staat. Vooral in tijden van turbulentie, zoals de 
zorgsector die nu kent als gevolg van de groeiende marktwerking, is een krachtig 
verhaal nodig. Zonder een goed verhaal wordt een organisatie speelbal van de 
omstandigheden, verliest het draagvlak bij medewerkers en het vertrouwen van 
cliënten. 
 
Astrid Schutte 

 

I LEIDERS HEBBEN EEN VERHAAL NODIG 

 
In 1992 kreeg Humanitas – destijds een groep van twaalf Rotterdamse 
verzorgings- en verpleeghuizen – een econoom aan het roer. Hij constateerde 
dat hulpbehoevende ouderen werden opgevangen op misère-eilanden, met 
nauwelijks privacy en een daginvulling waar ze weinig invloed op hadden. Kort 
na zijn aanstelling, sprak deze Hans Becker daarom zijn managementteam toe. 
Cure en care zijn voor een groot deel niet effectief, stelde hij. Statistisch gezien 
gaan cliënten immers gemiddeld tweeëneenhalf jaar na hun komst dood. Hij 
pleitte ervoor dat zijn organisatie zich zou gaan richten op het menselijk geluk 
van de bewoners.  
Beckers visie betekende voor Humanitas het begin van een nieuw verhaal dat 
handen en voeten kreeg met voor de sector talloze vernieuwingen. De meest in 
het oog springende zijn een ja-cultuur – in principe zeg je ‘ja’ tegen een wens 
van een cliënt – en de levensloopbestendige woningen, zodat zorgbehoevenden 
kunnen wonen op een plek die ‘meegroeit’ met hun toenemende zorgbehoefte.1 
Aanvankelijk stuitte het nieuwe verhaal op veel weerstand van professionals. De 
oude op medische leest geschoeide Humanitas-organisatie moest opeens een 
plek worden waar iets ongrijpbaars als menselijk geluk centraal kwam te staan. 
Daarbij zou de cliënt en haar of zijn zelfwerkzaamheid het uitgangspunt worden 
van de zorg- en hulpverlening. Dus niet de arts, verpleegkundige of diëtist die tot 
dan toe hadden bepaald wat mevrouw of meneer nog zelf kon, hoe laat zij of hij 
naar bed moest en wat voor gezonds zij of hij het best kon eten. 
Nu – ruim vijftien jaar later - is het concept van de ja-cultuur in de sector wijd 
verspreid en zijn ook de laatste instellingen bezig hun grijze zalen zonder privacy 
af te breken zodat plaats gemaakt kan worden voor vrolijk gekleurde 
eenpersoonswooneenheden. Becker staat bovendien nog steeds aan het roer bij 
Humanitas. In de vijftien jaar dat hij directeur was heeft hij met onverminderde 
geestdrift het verhaal van de ja-cultuur en het menselijk geluk binnen en buiten 
de instelling verkondigd. 
 

Zelfredzaamheid 

Jos Elbers, de bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland die in 2007 vertok 
om plaats te maken voor Geert Dales, verging het anders. In 2002 kwam Elbers 
aan het roer bij InHolland – een groep van zeventien hogescholen, voornamelijk 
in de Randstad. Elbers, een voormalige manager uit de IT-sector, verkondigde 
kort na zijn komst ook een nieuwe visie. Voortaan zou de missie van de 
Hogeschool zijn studenten zó op te leiden dat ze op de arbeidsmarkt kunnen 

                                       
1 ‘De opmars van een ja-cultuur’ in: Corporate Stories. Verwoorden, vertellen, 
verankeren. Astrid Schutte en Theo Hendriks, Kluwer, november 2007. 
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opereren als zelfstandige, creatieve, kritische individuen. Daartoe introduceerde 
hij het begrip van de ondernemende student.2 Om het nieuwe verhaal gestalte te 
geven, voerde InHolland als eerste Nederlandse hogeschool het onderwijsconcept 
in van competentiegericht leren. Kern daarvan is dat studenten zich bij aanvang 
een aantal doelen stellen en pas hun diploma ontvangen wanneer die doelen zijn 
bereikt. Studenten zijn in dit concept verantwoordelijk voor hun eigen leerproces 
en moeten zelfstandig leren werken omdat de beroepspraktijk dit immers  
vraagt.3  
De gelijkenis met het Humanitas-verhaal lijkt in eerste instantie treffend. Ook 
hier een concept dat zelfredzaamheid van de ‘klant’ als uitgangspunt heeft en 
een op de achtergrond treden van de professional, in dit geval de docent.  
Net als bij Humanitas stuitte ook het InHolland-verhaal op weerstanden bij 
professionals, deels tegen het nieuwe onderwijsconcept maar met name tegen de 
manier waarop en de snelheid waarmee het werd ingevoerd. Het vertrouwen in 
de leiding kelderde en slechts een minderheid zag wat in het nieuwe beleid, zo 
bleek uit een uitgelekt medewerkerstevredenheidsonderzoek.4  
Maar waar Becker de interne kritiek wist te pareren, lukte dit Elbers niet. Bij de 
weerstand van docenten werd namelijk de protesten gevoegd van studenten. In 
de media klaagden ze over te weinig lesuren, roosterproblemen, gebrek aan 
computers, slechte klachtenafhandeling en onbereikbare en gedemotiveerde 
docenten.5 Er kwam zelfs een onderzoek van de Onderwijsinspectie dat 
oordeelde dat er te snel vernieuwd was. Studenten stemden uiteindelijk met hun 
voeten. In de periode van 2003 tot 2007 daalde het aantal studenten met een 
kwart, en verloor InHolland éénderde van zijn marktaandeel.6 Eind 2007vertrok 
Elbers bij InHolland om opgevolgd te worden door Geert Dales die kort na zijn 
komst een streep zette door Elbers’ credo van de zelfredzame student en het 
aantal contact- en begeleidinguren fors opschroefde. Inmiddels zitten de 
studentenaantallen van InHolland weer in de lift. 
 
Geen overtuigend verhaal 

In de vijf jaar dat Elbers aan het roer stond slaagde hij er niet in om met zijn 
verhaal docenten en studenten voldoende voor zich te winnen. In de media lukte 
het Elbers niet – of hij nu geïnterviewd werd door de zeer kritische 
onderwijsjournalist Yvonne van de Meent of door de hem goedgezinde 
buitenstaander Harry Starren van De Baak – zijn verhaal overtuigend voor het 
voetlicht te krijgen.7 Dat is opmerkelijk omdat de kern van Elbers vernieuwing – 
het competentiegericht leren – onder professionals binnen en buiten de instelling 
steeds wijder verbreid raakte. Maar het verhaal dat hij erover vertelde, de 

                                       
2 Jos Elbers in gesprek met Harry Starren, BNR Radio, 8 september 2006. 
3 Hogeschool InHolland: Ons Onderwijsconcept 
http://www.inholland.nl/Over+INHOLLAND/Ons+onderwijs/Ons+onderwijsconcept/frontp
age.htm 
4 ‘Vertrouwen in de leiding’ scoorde 3,3 bij een intern tevredenheidsonderzoek dat 
uitlekte en ‘Vinden in het beleid’ 3,8. Uit: Een stoomwals die alles snel wil doen. 29 
maart 2005. Mark Duursma in NRC. 
5 Hogeschool InHolland krijgt zware onvoldoende, Mirjam Bartelmans en Carolien 
Brugsma, Nova, 16 maart 2005. 
6 De student wil meer uitdaging, dus een zwaarder programma. Gerard Reijn, 4 juni 2008 
in De Volkskrant. 
7 Baas Hogeschool InHolland trekt boetekleed aan. Yvonne van de Meent. 5 februari 2005 
in Het Onderwijsblad en diverse interviews met Jos Elbers in NRC, Volkskrant, Nova en 
op BNR Radio. 
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manier waarop hij zijn visie verbond met de denk- en leefwereld van de 
studenten en docenten bij InHolland, leed jammerlijk schipbreuk. 
Wat is hier aan de hand? Waarom faalde het verhaal van de ondernemende 
student terwijl het verhaal van het levensgeluk harten veroverde? Waarom had 
Elbers geen goed verhaal en Becker wel? En wat betekent dat begrip ‘een goed 
verhaal’ eigenlijk? 
 
Verhaal verbindt verleden, heden en toekomst 

De meeste mensen zullen het intuïtief eens zijn met de uitspraak dat de leider 
‘een goed verhaal’ moet hebben. Verwijzingen daarnaar vinden we dan ook 
voortdurend in de gesproken en geschreven media. ‘Ook de GGz moet eraan 
geloven: de Diagnose Behandel Combinatie. Daar moet je dan natuurlijk wel een 
goed verhaal over hebben,’ aldus een verslag van het Derde Nationale DBC-GGZ 
congres door Voice, cliëntenorganisatie van GGz-patiënten.8 In een ander 
voorbeeld gebruikt toenmalig fractievoorzitter van de PvdA Wouter Bos het 
begrip als hij het kabinet beschuldigt van het hebben van een fout verhaal.9 En 
hoogleraar Europese Studies Timothy Garton Ash stelde in een ingezonden stuk 
in NRC vorig jaar dat Europa geen verhaal heeft omdat het er niet in slaagt het 
gemeenschappelijke verleden te verbinden met een inspirerende visie op de 
toekomst.10 
Deze voorbeelden laten zien dat het concept verhaal complexer is dan op het 
eerste gezicht lijkt. Het begrip verwijst namelijk niet zomaar naar een concrete 
geschreven of gesproken tekst. In het GGz-voorbeeld verwijst ‘het goede 
verhaal’ naar het overtuigende effect op de luisteraar of lezer. Dat dit 
overtuigende effect soms ontbreekt, kan te maken met een onjuiste weergave 
van de werkelijkheid, waar Bos in zijn uitspraak op doelt. Daarmee wordt dus 
niet alleen verwezen naar de woorden van het kabinet maar ook naar diens 
daden. In het Europa-voorbeeld tenslotte verwijst het ontbreken van een verhaal 
op het ontbreken van een visie. En dan met name een visie die verleden en 
heden op zo’n manier met elkaar verbindt dat er een koers voor de toekomst uit 
naar voren komt. In die laatste betekenis wordt duidelijk dat een verhaal 
richtinggevend moet zijn én verhalend – narratief – want het verhalende is 
datgene wat verbindt.  
Het begrip verhaal is dus gelaagd. In zijn geheels slaat het op een 
samenhangende visie die tot uiting komt in de woorden en daden van de leider 
en de organisatie waar zij of hij voor staat.  
 
Marketingeffect 

Dit wat academische uitstapje is om twee redenen van belang. Ten eerste omdat 
het begrip verhaal het afgelopen decennium in met name de marketingbranche 
een revival heeft doorgemaakt, waarbij de gelaagde betekenis van verhaal, 
ingewisseld lijkt te zijn door een enkelvoudiger begrip: dat van marketingverhaal 
dat eigenlijk geen relatie met de werkelijkheid hoeft te hebben. ‘Een goed 
verhaal hoeft niet per se waar te zijn, als het maar goed verzonnen is,’ stelt 
bijvoorbeeld Andrea Wiegman, eigenaar van het bedrijf Gloed dat verhalen 
maakt om merken te positioneren.11  

                                       
8 Verslag DBC-GGz congres 25 april 2006 op www.voicenederland.nl. 
9 Wouter Bos bij de Algemene Beschouwingen van 28 september 2004. 
10 Eu op zoek naar een verhaal. Timothy Garton Ash. In NRC, 4 januari 2007. 
11 Een goed verhaal hoeft niet per se waar te zijn. Gijs de Swarte in Adformatie, 3 april 
2008. 
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Maar als we het hebben over leiderschap en de noodzaak van het hebben van 
een goed verhaal, gaat het echter juist níet om het marketingverhaal – dat 
verkoopbevordering als ultieme doelstelling heeft - maar om het verhaal waaruit 
de visie van de organisatie spreekt. Dat staat overigens los van het feit dat een 
leider die zijn of haar verhaal goed vertelt, daarmee wel een marketingeffect kan 
bereiken, bijvoorbeeld omdat een goed verhaal authentiek overkomt en 
vertrouwen werkt. Dit effect zien we bijvoorbeeld bij de manier waarop Hans 
Becker van Humanitas als hij spreekt over de grenzen van de ja-cultuur.  
Becker: ‘De ja-cultuur ten slotte is de motor van het hele verhaal. ‘Nee’ zeggen 
kost energie en frustreert. Het is een vreselijke verspilling, ook al omdat je 
voortdurend moet gaan uitleggen. Laatst bijvoorbeeld was er een mevrouw die 
had een schroefoog in de deur laten schroeven. Met een touw daaraan kon ze 
dan zelf vanuit de rolstoel haar deur dichttrekken. Nee, was de eerste reactie van 
de instelling, dat kan toch niet in een nieuwe deur? Maar ik zei: ‘Ja’! We zijn hier 
niet in de business van onbeschadigde deuren! Alle mensen moeten zo’n haak in 
de deur hebben!’  
De voor Becker typerende manier waarop hij in dit voorbeeld een stelling koppelt 
aan een concreet bewijs, maakt zijn uitspraak overtuigender. 
 
Leider is Chief Story Teller 

Het tweede motief voor de zojuist gepleegde ontrafeling van het concept verhaal 
is dat de voorbeelden duidelijk maken waarom het juist de leider is die een goed 
verhaal moeten hebben, en niet primair de communicatieafdeling, 
marketingmanager of welke willekeurige medewerker dan ook.  
Het leiderschap van de vrouw of man die aan het hoofd van een organisatie 
staat, ontvouwt zich vooral in de wijze waarop de leider binnen en buiten de 
organisatie vertelt waarnaar de organisatie op weg is en waarom. De leider is de 
verteller van de ‘purpose story’, het wat & waarom-verhaal.12  Naar binnen toe 
heeft dit als belangrijkste functie de ogen van de organisatie gericht te houden 
op het punt aan de horizon waar de organisatie als geheel naar op weg is. 
Een goed verhaal over waar je naartoe gaat is met name belangrijk wanner de 
organisatie zich bevindt in een sterk veranderende wereld, zoals de zorgsector 
door de toenemende druk om bedrijfsmatiger, efficiënter en kostenbewuster te 
gaan werken. Omdat alle leidinggevenden uit de aard van hun functie 
medeverantwoordelijk zijn voor het verhaal, moet het begrip leider overigens  
ook worden opgevat als een meervoudig woord. Alle leidinggevenden van een 
organisatie moeten immers vanuit hun rollen de ‘vertellers zijn van het 
organisatieverhaal’. De hoogste leider is echter de Chief Storyteller13 bij uitstek, 
zoals Hans Becker dat noemt.  
Dat de leider en haar of zijn collega-leidinggevenden de belangrijkste vertolkers 
van het organisatieverhaal zijn, heeft uiteraard niet te maken met dier of diens 
zogenaamde belangrijkheid maar met de rollen die een leider van een 
organisatie heeft. De leider is vooral boegbeeld en woordvoerder van de 
organisatie.14 Aangezien managers in al gauw driekwart van hun dagen vullen 
met praten tegen deze of gene, bestaat een groot deel van het werk van de 
leider uit direct of indirect verteller van het organisatieverhaal. Uiteraard kunnen 

                                       
12 The Fifth Discipline. The Art & Practice of The Learning Organization. Peter Senge. 
Doubleday, New York, 1990. 
13 Hans Becker in: De opmars van een ja-cultuur. Een verhaal uit de zorgsector. In: 
Corporate Stories, Kluwer 2007. 
14 The Nature of managerial Work. Henry Mintzberg. Prentice-Hall, 1973. 
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leiders in specifieke situaties – interviews met journalisten, toespraken voor 
medewerkers - zich laten bijstaan door communicatie- of marketingprofessionals 
die haar of hem helpen vormen van het verhaal te vinden die passend zijn voor 
verschillende doelgroepen, maar dat betreft de technische kant van het verhaal. 
De leider zelf blijft verantwoordelijk voor de communicatie en kan die 
verantwoordelijkheid niet delegeren aan een communicatievrouw of -man.  
Zo weten we bijvoorbeeld dat zowel de binnenwereld – de medewerkers – als de 
buitenwereld méér waarde hechten aan de woorden en dader van de leider dan 
aan de woorden en daden van een willekeurige medewerker. Dat geldt zeker ook 
wanneer het organisatieverhaal verteld moet worden. Toen de 
communicatieafdeling van de Sociale Verzekeringsbank door een extern bureau 
een organisatieverhaal liet ontwikkelen om de door de leiding voorgenomen 
organisatieverandering te ondersteunen, bleek dat ook. Sommige medewerkers 
wierpen het door de communicatiemedewerkers uitgedeelde boekje waarin het 
verhaal was gedrukt zonder omwegen in de prullenbak om hun dédain kenbaar 
te maken.15 Pas toen het commitment van de leiding duidelijker werd omdat de 
kaders van het verhaal terugkeerden in een kwaliteitstraject en medewerkers 
steeds meer betrokken werden bij de implementatie van veranderingen, 
veranderde de negatieve houding van de medewerkers in een positievere. Toen 
pas werd duidelijk dat niet de afdeling communicatie, maar de leiding de 
werkelijke afzender was van de corporate story. In de organisatie is het woord 
van de leider dus richtinggevend. 
 
Leider is de norm 

Dat de woorden en daden van de leider zwaar wegen, weten we overigens ook 
uit onderzoek naar de verhalen die binnen organisaties de ronde doen.16 Ook het 
volgende voorbeeld uit de praktijk van de auteur toont dat het woord van de 
leider de norm stelt. In een ontwikkeltraject naar een gedragen 
organisatieverhaal van de auteur bij vakorganisatie CNV, vertelde een jonge 
medewerker het volgende verhaal. Samen met jonge, vrouwelijke collega’s van 
andere bonden werd zij geïnterviewd door de Volkskrant. In de fotosessie die 
daarop volgde werden de vrouwen geportretteerd, slechts gekleed in een FNV t-
shirt. Dat leidde tot nogal wat bestuurlijke commotie over de vraag of het wel 
passend was om zo schaars gekleed je vakbond te vertegenwoordigen. Op de - 
voor het traject opgetuigde - verhalensite17 vertelt de medewerkster dat ze kort 
daarna dan ook een brief ontvangt van de CNV-voorzitter René Paas. Ze krijgt 
echter niet de verwachte reprimande, maar het verzoek om de bij een volgende 
sessie liever een CNV-t-shirt te dragen, een reactie die getuigt van humor en 
respect voor het eigen oordeelsvermogen van de betrokken medewerker. Met 
plezier vertelde de betrokken medewerker het verhaal verder waarmee – en 
passent – de reactie van de voorzitter als geldende norm in de organisatie is 
neergezet, en niet de afkeurende reacties van anderen die in de wandelgangen 
circuleerden. 

                                       
15 Bedrijf der duizend eilanden. Verdienen met interne communicatie. Pim Elfferich. 
Thema, 2006. 
16 Gossip in Organizations, Rafaël Wittek en Rudi Wielers. In Computational & 
Mathematical Organizations Theory 4:2 (1998) 189-204. Kluwer Academic Publishers; 
The Uniqueness Paradox in Organizational Stories. Joanne Martin, Martha S. Feldman, 
Mary Jo Hatch en Sim B. Sitkin. Academic Science Quarterly 28, September 1983, 483-
453; Organisatie ervaren, verhalen van jonge medewerkers. Stephen Fineman, Yiannis 
Gabriel, , Thema 1998. 
17 http://www.cnv.nl/OnsVerhaal 
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II HET PROBLEMATISCHE VERHAAL VAN ZORGSECTOR 

 
McDonaldization 

Van leiders wordt dus verwacht dat zij het organisatieverhaal vertellen, maar dat 
is niet altijd en overal zo geweest. In theorie heb je als leider immers helemaal 
geen verhaal nodig. Je zou kunnen sturen met strakke regels en richtlijnen die 
ervoor zorgen dat iedereen op het juiste moment de dingen op de juiste manier 
doet. In de termen van de socioloog Max Weber kies je dan voor doelrationaliteit 
waar efficiency en voorspelbaarheid uitgangspunten zijn en niet voor 
waarderationaliteit waarbij gemeenschappelijk gedragen waarden richtsnoer zijn. 
Dat leidt tot organisaties die worden geleid als fast food-restaurants waar 
standaardisering, voorspelbaarheid, efficiency, meetbaarheid van output en 
leidinggeven via controle op het navolgen van regels, kenmerken zijn.18 In de 
GGz zien we deze trend onder meer terug in de invoering van 
behandelprotocollen en Diagnose Behandelcombinaties die in detail bepalen hoe 
de hulpverlener de cliënt tegemoet moet treden – Therapeut tot cliënt: U draait 
als het ware in een cirkel rond: depressieve gevoelens leiden tot passiviteit, 
daardoor onderneemt u weinig, daardoor krijgt u weinig voldoening, wat weer 
leidt tot depressieve gevoelens.19 - om zo na het voorgeschreven aantal sessies 
de cliënt met nog wat leefregels weer naar huis te sturen. 
Sturen met regels en richtlijnen is tegen een metselaar zeggen: Stapel 
bakstenen zodanig op elkaar dat het ene steenuiteinde zich steeds boven het 
midden van de onderliggende steen bevindt, waarbij de maximale dikte van het 
cement 7 mm mag bedragen. Sturen met een verhaal is tegen diezelfde 
metselaar zeggen: We bouwen aan een kathedraal, die in haar schoonheid een 
eerbetoon moet zijn aan de Schepper.  
 
Vijf katten 

De twee grootste nadelen van sturen via uitwerkte regels en richtlijnen is dat het 
bureaucratie in de hand werkt en een infantiliserende houding uitstraalt naar 
medewerkers die hun motivatie ondergraaft. Immers, hoe meer regels, hoe meer 
controle op die regels nodig, hoe meer medewerkers moeten worden 
aangenomen om die regels te bewaken, medewerkers die niet hun handen uit de 
mouwen kunnen steken in het primaire werkproces. De dialoog in gereguleerde 
en geprotocolleerde organisaties – als er al een dialoog is want waarover zou je 
moeten praten als de regels het laatste woord hebben? – zal gaan over hoe de 
richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden en niet over, bijvoorbeeld, welke 
aanpak leidt tot de grootst mogelijke hoeveelheid menselijk geluk.  
Zo waren huisdieren in verpleeg- en verzorgingshuizen in de jaren tachtig en 
negentig van de vorige eeuw altijd verboden om ‘redenen van hygiëne’, terwijl 
veel mensen buiten instellingen huisdieren houden zonder enkel gevaar voor de 
volksgezondheid. Toen de auteur in die jaren als werkstudent schoonmaakte in 
een Nijmeegs verzorgingshuis werd haar verteld dat bewoners verboden moest 
worden duiven te voeren. Huisdieren waren immers ook verboden en poepende 
duiven leidden tot ‘overlast’ voor de schoonmaker die meer moesten 

                                       
18 The McDonaldization of Society, George Ritzer, Pine Forge Press, 1993 
19 Protocollaire behandelingen in de ambulante GGZ. Onder redactie van dr. G.P.J. 
Keijsers, dr. A. van Minnen, prof. Dr. C.A.L. Hoogduin. Bohn Stafleu Van Loghum, 
Houten/Diegem, 1997. 
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schoonmaken en zo misschien niet langer binnen de vastgestelde anderhalf uur 
de kamer van de bewoner konden reinigen. Leidend in deze discussie waren de 
regels waarvan niet afgeweken kon worden en niet de vraag of deze regels 
bijdroegen aan het welzijn van de bewoners.  
Bij Humanitas worden dit soort kwesties opgelost aan de hand van het 
Humanitas-verhaal dat ervan uitgaat dat in principe iedere wens van de bewoner 
gehonoreerd moet worden. Als er dan een bewoner is die vijf katten wil houden, 
gaat het gesprek niet over de vraag of het meer dan één kat mag zijn, maar over 
de vraag wat – gezien de gehechtheid van de betreffende bewoonster aan haar 
katten – de beste oplossing is. In deze specifieke situatie besloot de bewoonster 
– na overleg - uiteindelijk twee katten te houden, twee katten gingen naar haar 
buurvrouw die haar eigen katten weg had moeten doen en één kat bleef achter 
in het oude huis. Leiden met een verhaal leidt dus tot andere vormen van leiding 
geven dan managen met regels en richtlijnen. 
Dat alleen sturen via regels en richtlijnen leidt tot méér bureaucratie en 
demotivatie van professionals die daarin een gebrek aan respect voor hun 
professionaliteit ervaren, toont ook het recente onderzoek onder drieduizend 
professionals ‘Chaoz in de GGZ’ aan. Verantwoording, registratie en administratie 
leiden tot tijdverlies en dwingende procedures en protocollen tot 
kwaliteitsverlies. Werkplezier is afgenomen, aandacht voor de inhoud van het 
werk is weg, aldus het onderzoek uitgevoerd door het Wetenschappelijk Bureau 
van de SP en de actiegroep Zorg geen Markt.20 Twee jaar daarvóór hadden 
cliëntenraden, tien ondernemingsraden een twee vakorganisaties in de GGz ook 
al een manifest opgesteld om te protesteren tegen de controle & 
rapportagecultuur die werken vanuit passie, zin en nieuwsgierigheid de nek 
omdraait. Van directies geen actie hoeven te verwachten, zou luidde het cynische 
commentaar van een GGz-werker. Een reactie die te zien is als een verkapte 
oproep aan de leiding om haar verantwoordelijkheid te nemen en te komen met 
een goed verhaal, zodat de instellingen niet de speelbal worden van de druk om 
commerciëler te gaan werken.21  
Een leider die bureaucratie wil vermijden en recht wil doen aan medewerkers, 
heeft dus een goed verhaal nodig, dat voor langere tijd het uitgangspunt vormt. 
Een verhaal waarmee zij of hij aan medewerkers, markt en financiers uit kan 
uitleggen wat haar bestaansrecht is als organisatie en waarom zij de dingen doet 
zoals zij ze doet. In gesprek met onwillige professionals, opstellers van onzinnige 
regels als het College van Ziekenhuisvoorzieningen of op een rel beluste kranten, 
sprak Becker steeds vanuit het Humanitas-verhaal, vanuit een duidelijke 
mensvisie. Daarmee veroverde hij uiteindelijk de harten van veel criticasters. 
 
Bezieling 

Als het gaat om het articuleren van zo’n verhaal hebben leiders in de non-profit 
sector het - in een wereld waarin marktwerking wordt gezien als medicijn voor 
alle kwalen – het echter om twee redenen extra lastig. Ten eerste kennen 
publieke organisaties geen lange traditie waarbij ze zich moeten verantwoorden 
voor hun bestaan. Zorg- maar ook onderwijsinstellingen zijn ooit opgericht om 
tegemoet te komen aan een maatschappelijke behoefte die onze samenleving als 
collectief – bij monde van de parlementaire democratie – heeft geformuleerd. 
Omdat wij vonden dat burgers een beroep moeten kunnen doen op geestelijke 

                                       
20 ‘Chaos in de GGZ’ Een onderzoek naar de marktwerking in de GGZ. Wetenschappelijk 
Bureau SP en actiegroep Zorg geen Markt. Juni 2008 SP. 
21 Nieuw Manifest op komst: Genoeg is Genoeg. Op www.beroepseer.nl, 4 oktober 2006. 
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zorg kwamen er GGz-instellingen en regelgeving die het gebruik hiervan mogelijk 
maakt en regelt. Omdat wij het onderwijs als maatschappij belangrijk vonden, 
stichtten we scholen die de staat financiert. Wie iets doet omdat daar om 
gevraagd wordt, wordt tegelijkertijd impliciet ontslagen van de plicht om die 
activiteit te legitimeren, om een goed verhaal te hebben over wat het wat en 
waarom ervan. Dat verhaal spreekt immers voor zich. Wie besluit drinkontbijten 
te produceren, zal moeten uitleggen waarom wij voor de eerste maaltijd van de 
dag drie keer zoveel moeten te betalen zodat die drinkend verorberd kan 
worden. Wie een GGz runt, krijgt niet de vraag of de wereld wel geestelijke zorg 
nodig heeft, of anorexia wel behandeld moet worden of schizofrenie, want de 
GGz was in zijn oorsprong juist een antwoord op deze kwalen. 
Met de intrede van de marktwerking lijkt de wereld van deze 
vanzelfsprekendheid deels echter opgeheven. Studenten en patiënten die recht 
hadden op onderwijs of zorg, zijn opeens getransformeerd in consumenten die 
moeten kunnen kiezen uit een aantrekkelijk product, waarvan vervolgens 
uitgelegd moet worden waaróm het aantrekkelijk is. In een wereld waarin zorg- 
en onderwijsinstellingen met elkaar moeten concurreren om de aandacht van de 
‘consument’ komen productiecijfers en rendement centraal te staan. Immers de 
opbrengsten moeten gemeten kunnen worden omdat daarmee de 
aantrekkelijkheid van het product ‘bewezen’ kan worden en verkocht.22  
De toenemende marktwerking in de zorg en het onderwijs betekent een 
kanteling van het wereldbeeld voor de publieke sector. 23 Hierin heeft niet de 
professional – als bepaler van kwaliteit – het primaat maar de manager wier 
grootste zorg niet de kwaliteit an sich lijkt, maar vooral de méétbaarheid 
daarvan. Gevolg voor professionals is dat docenten en verpleegkundigen worden 
beroofd van hun bezieling.24 In narratieve termen betekent dit dat het 
organisatieverhaal wordt beroofd van zijn ziel en zijn kloppende hart.  
 
Botsing van werelden 
Een ander aspect van de bijzondere positie van leiders in non profit instellingen 
in zorg en onderwijs is dat zij sturing geven aan professionals of 
‘kenniswerkers’.25 Ook al is de hele wereld nog zo overtuigd van de zegeningen 
van de markt, professionals worden zelden gemotiveerd door de economische 
waarden die in een marktgedreven organisatie van belang zijn zoals: zoveel 
mogelijk geld verdienen tegen zo min mogelijk inspanningen. Een professional 
wordt primair gedreven door haar of zijn vak of klant en de financiële kant van 
de zaak laten ze graag aan managers over. Dat laatste doen professionals niet 
alleen omdat ze niet goed zijn in omgaan met financiële materie, wat 

                                       
22 Vertrouwen van de burger is verkwanseld, want de vorm wordt belangrijker dan de 
norm. Dorien Pessers, 29 september 2006 in NRC. 
23 Over de rol die het groeiend aantal managers speelt in de kanteling van dit 
wereldbeeld, zie onder andere: Managers, maar den echte. Henry Mintzberg. Scriptum 
Management, 2004. Mintzberg verwijst onder meer naar een onderzoek van het Aspen 
Institute waaruit blijkt dat bedrijfskundestudenten bij de aanvang van hun studie klant 
en kwaliteit van het product als prioriteit zien, maar na twee jaar studie maximalisering 
van de aandeelhouderswaarde voorop stellen. De groeiende aantrekkingskracht ook in 
Nederland van bedrijfskundige en economische studies laat zien dat de dominantie van 
dit wereldbeeld groeit. In: De vrouwen rukken op, NRC, 8 juli 2008. 
24 Het procesdenken van managers berooft de wereld van zijn bezieling. Ad Verbrugge. 
In NRC, 18 juni 2005. 
25 Leiding geven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en 
innovatie. Mathieu Weggeman, Scriptum, 2007 
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waarschijnlijk óók zo is, maar vooral omdat ze die ervaren als bijzaak. Vooral in 
de zorg vinden professionals doorgaans de mens in al zijn veelkleurigheid 
oneindig veel belangrijker dan welk budget dan ook. Zolang ze vooral 
aangestuurd worden door managers die óók uit het vak komen, vormt dan geen 
probleem; de twee spreken immers dezelfde taal. Problematisch wordt het dan 
wanneer ze aangestuurd worden door managers met een primair bedrijfskundige 
of economische oriëntatie die planning & control als uitgangspunt hebben en 
onder managers is dat nog steeds het dominante paradigma. 
Professionals ervaren gesprekken met dergelijke bestuurders vaak als zeer 
vervreemdend. Twee volledig tegengestelde wereldbeelden komen daarbij in 
botsing, wat onder meer tot uiting komt in allerlei communicatiestoornissen. 
Samen een gedragen organisatieverhaal maken wordt dus al bemoeilijkt omdat 
er fundamentele verschillen van mening bestaan over wie eigenlijk de held is van 
de organisatie, de professional, de manager of de klant. 
Hoe diep de kloof tussen deze werelden vaak is en dat deze kloof al ontstaat 
tijdens of vóór de opleiding, heeft de auteur zelf onder andere eens kunnen 
constateren bij het maken van een reeks interviews met studenten van 
verschillende hbo-opleidingstypen.26 De gevoerde gesprekken, met groepjes 
studenten van agogische, technische en economische opleidingen, hadden als 
doel in een vakblad voor HBO-docenten nu eens de onderwijsconsument aan het 
woord te laten. Zoals te verwachten varieerden de oordelen van studenten vooral 
al naar gelang hun persoonlijke ervaring. Wat echter het meest frappeerde is dat 
terwijl de agogische en technische studenten bevlogen spraken over hun 
fascinatie voor in dit geval respectievelijk de mens en de mogelijkheden van de 
techniek, leken de economiestudenten nauwelijks intrinsiek gemotiveerd door 
het vak waarvoor ze gekozen hadden. Als het had gekund, zouden ze hun 
diploma liever kópen. Ook hun studiegenoten vertoonden volgens hen de 
calculerende houding die je aantreft in cynische Dilbert-cartoons waarin 
managers streven naar maximale opbrengst tegen minimale inspanning en 
waarbij met andere woorden middel – diploma – en doel – kennis verwerven – 
zijn omgedraaid.27  
 
Genezing 

Vanuit het perspectief van een manager uit de planning & control-school heeft zij 
of hij een goed verhaal over kwaliteit als alle professionals vooraf vastgestelde 
behandelmethodes uitvoeren waarvan duur, kosten en opbrengst controleerbaar 
en meetbaar zijn. Als de cijfers kloppen, gaat het goed, is het adagium van deze 
leidinggevende. Groot kan dan ook de verbazing van een dergelijke manager zijn 
wanneer deze merkt dat de werkelijkheid achter de cijfers een andere is dan 
gedacht. Zo vertelde een professional uit een GGZ-instelling in de Randstad me 
dat ze eens een bestuurslid had gesproken die heel verbaasd was te horen dat 
de gemiddelde cliënt die bijvoorbeeld een depressieprotocol doorloopt, na een 
jaar niet is genezen. ‘Genezen’ is een concept waarbij een leek vooral denkt aan 
zijn griep van vorig jaar of de kanker van zijn tante, die na rust of medische 
ingrepen, verdwenen is. Elke hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg 
weet echter dat de problematiek waarvoor cliënten in hun sector hulp zoeken, zo 
verweven is met hun persoonlijkheid dat het woord genezen te simpel is. 
‘Genezen’ betekent voor hen vaak hoogstens ‘hanteerbaar gemaakt’, waarbij een 

                                       
26 Docent & Consument. Astrid Schutte. Reeks interviews HBO-Journaal 1999.  
27 Het Dilbert-principe. Scott Adams, Lannoo, 1996. 
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depressieve cliënt heeft geleerd welke handelingen hij kan verrichten om zijn 
depressieve inborst niet de overhand te laten krijgen.  
Eenzelfde misverstand tussen professionals en managers kan ontstaan als het 
gaat over evidence based behandelingsprotocollen. De niet in de zorg geschoolde 
manager kan de neiging hebben te denken dat ‘wetenschappelijk gebaseerd’ een 
absolute betekenis heeft, in de zin van: we hebben dit gemeten en weten dat het 
werkt en dus de beste behandeling is, voor altijd. Zorgverleners die vanuit hun 
vakkennis kijken naar behandelingssucces, weten dat evidence based alleen 
maar betekent dat het betreffende protocol voor deels het succes van de 
therapie verklaart en dan alleen dat deel dat méétbaar is. Uit onderzoek blijkt 
immers eveneens dat de therapeut zelf veel meer invloed heeft op de vraag of 
een therapie succesvol is. Het probleem is alleen dat de invloed van een 
therapeut heel moeilijk te meten is.28 Ook al gebruiken ze dezelfde woorden, de 
daarachter schuilende wereld van de doorsnee professional is vaak een heel 
andere dan van de doorsnee manager zonder zorgachtergrond. 
 
Voortdurende dialoog 
Om de wereld tussen professionals en economische georiënteerde managers te 
overbruggen, is het slimmer professionals niet te sturen met regels en richtlijnen 
maar met een gemeenschappelijke missie en visie, een gemeenschappelijk 
gedragen verhaal, iets dus waarbij professionals grote invloed hebben op de 
inhoud.29 Hoe collectiever de ambitie, hoe meer gedeelde waarden en hoe groter 
de motivatie en inzet van professionals. De leider die dat niet doet, creëert een 
regelgedreven, in efficiënte organisatie, waar professionals voortdurend bezig 
zijn een loopje te nemen met de bureaucratie en via allerlei politieke en 
strategische spelletjes proberen hun professionele vrijheid te beschermen. 
Dat ook als er één gedragen verhaal is, de leider niet ontkomt aan een 
voortdurende dialoog met medewerkers om het verhaal zo nodig bij te stellen en 
levend te houden, blijkt onder meer uit de veranderde inzichten die Becker 
gedurende zijn bewind aanbracht in het Humanitas-verhaal en die waarschijnlijk 
te maken hebben met het feit dat hij zelf oorspronkelijk evenmin uit het 
zorgverlenersvak komt. Eén van die veranderingen is bijvoorbeeld dat oudere 
echtparen gescheiden kunnen worden, wanneer één van zeer erg dement is, een 
maatregel die aanvankelijk niet paste in het Humanitas-verhaal. Een ander 
voorbeeld was, zo vertelde Becker de auteur enige tijd geleden, dat hij na jaren 
pas tot het inzicht was gekomen dat ergotherapie geen zinloze discipline was, 
nadat een ergotherapeut uit de instelling hem eens haarfijn had uitgelegd dat het 
aanleren van manieren om je zelf aan te kleden of je eten te bereiden veel 
kunnen bijdragen aan je levensgeluk. 
 
III EEN GOED ORGANISATIEVERHAAL 
 
Vlees en bloed 

Ook de zorgsector heeft dus een goed verhaal nodig. Zo’n verhaal moet je echter 
niet alleen verwoorden, maar ook doorvertellen en verankeren in de 

                                       
28 Is degene die de behandeling geeft belangrijker dan de behandeling zelf? De rol van de 
therapeut bij gemeenschappelijke factoren. Adrian J. Blow, Douglas H.. Sprenkle en Sean 
D. Davis. In: Gezinstherapie wereldwijd. Bohn, Stafleu, Van Loghum. Jaargang 19, nr. 2, 
juni 2008. 
29 Weggeman, 2007.  
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organisatie.30 Je verhaal moet je op narratieve wijze vertalen, verspreiden binnen 
en buiten de organisatie en ervoor zorgen dat wat je hebt verteld, ook 
daadwerkelijk zijn weerslag vindt in hoe je handelt als organisatie.  
Humanitas heeft een verhaal met een hoge narratieve factor, omdat het de 
spelregels volgt van een echt verhaal. Becker vertelt over zichzelf, zijn collega’s 
en de bewoners als mensen van vlees en bloed, die in hun streven naar méér 
geluk, barrières moeten overwinnen, zoals het bureaucratische College van 
Ziekenhuisvoorzieningen. Het Humanitas-verhaal heeft ook een hoge 
doorvertelfactor wat blijkt uit de ruime media-aandacht en het feit dat 
medewerkers en bewoners het verhaal kennen. 31 Het Humanitas-verhaal heeft 
bovendien een hoge verankeringsfactor omdat het verhaal terugkeert in de 
handel en wandel van de organisatie: van de schroefoog die alle deuren krijgen 
tot de levensloopbestendige appartementen.  
Het interessante is nu dat de mate waarin een verhaal doorverteld en verankerd 
is, voor een groot deel is af te lezen aan het narratieve gehalte van het verhaal 
zoals de leider dat verwoordt, aan de mate dus waarin het een verhaal er een is 
van vlees en bloed. Het verhaal dat een leider vertelt, toont in de manier waarop 
zij of hij het vertelt, of het een kloppend verhaal is. 
Als we kijken naar de verhalende laag van het verhaal dat Becker en Elbers aan 
de buitenwereld vertelden, dan valt direct op dat Becker een zeer narratieve stijl 
hanteert, terwijl bijvoorbeeld Elbers dat nauwelijks doet. Becker springt 
voortdurend heen en weer van abstract naar concreet om eerst een algemener 
idee te benoemen en het vervolgens te illustreren.  
In het navolgende citaat beschrijft hij bijvoorbeeld de één van de kernwaarden 
van zijn organisatie: eigenwaarde. 
Becker: ‘Eigen werkzaamheid is een andere belangrijke kernwaarde. Je moet 
zoveel mogelijk voor jezelf zorgen. ‘Use it or lose it’ is de slogan. Laatste zei een 
mevrouw tegen mij: Meneer Becker, ik kan mijn steunkousen weer zelf 
aantrekken! Ze had er een half jaar over gedaan om het weer te leren, nadat het 
jarenlang vóór haar was gedaan. Dingen zelf kunnen doen, dat geeft 
eigenwaarde (selfesteem). Een van de oneliners van Humanitas luidt dan ook: je 
moet niet voor mensen zorgen, je moet zorgen dat ze voor zichzelf kunnen 
zorgen.’ 
Door een algemeen principe direct te vertalen naar een concreet voorbeeld 
herschept Becker bloedeloze taal in een levend beeld. Zijn vermogen 
onmiddellijk het jargon los te laten dat managers in zijn functies vaak hanteren 
wanneer de doelgroep – hier een breed publiek – versterkt het vertrouwen dat 
hij weet waar hij het over heeft, en niet gevangen is in abstract managersjargon. 
Bovendien vat hij alles nog eens samen in een handige oneliner die ervoor zorgt 
dat de kern van zijn verhaal makkelijker blijft hangen. 
De juist genoemde passage is geen incident waarbij Becker op een bijzonder 
moment van welbespraaktheid werd betrapt, maar typerend voor de stijl waarin 
hij het verhaal van Humanitas vertelt, zoals blijkt uit het feit dat deze overal 
terugkeert waar Becker spreekt of schrijft. 32 Vorm – het narratieve gehalte – 
reflecteert hier de inhoud – een gedragen verhaal, gebaseerd op de praktijk bij 
Humanitas. 

                                       
30 Corporate Stories. Verwoorden, vertellen, verankeren. Kluwer, 2007. 
31 Levenskunst op Leeftijd. H. Becker. Eburon, Delft, 2003. 
32 Zie voor diverse bronnen: Corporate Stories. Verwoorden, vertellen en verankeren. 
Astrid Schutte en Theo Hendriks. Kluwer. 2007 
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Geworstel 
Elbers is veel minder goed in staat het verhaal van de ondernemende student het 
benodigde narratieve vlees op de botten te geven. In de vele interviews die 
Elbers heeft gegeven in de loop van de vijf jaar dat hij InHollands 
bestuurvoorzitter was, is het bijvoorbeeld moeilijk een passage te vinden waar 
hij kan vertellen wat dit begrip ondernemende student precies inhoudt. De 
navolgende passage laat zijn geworstel zien als de interviewer hem vraagt 
concreet te worden:33  
Jos Elbers: Welnu dat wil zeggen dat ondernemen ligt natuurlijk logisch heel 
dicht bij ons hart als InHolland. Dat wil niet zeggen dat wij alleen ondernemers 
opleiden, maar wij proberen ook in de lerarenopleidingen in de sociaal agogische 
omgeving, in de gezondheidszorg… 
Harry Starren: Een ondernemende houding!  
Jos Elbers: Een ondernemende houding! Het gaat om gedrag, uitstraling, wat 
ben je wat wil je zijn. Wij vinden dat studenten die afstuderen die moeten die 
ondernemende houding, die attitude in zich dragen. En als tweede: die moeten 
dat ook nog eens in een internationale context kunnen presenteren. Het kan niet 
zijn dat studenten in het hbo afstuderen die twee elementen niet in zich dragen. 
Harry Starren: Geef eens een voorbeeld – als je wil - van zo’n moderne student, 
anders dan wij waren, en die zich nu toont. In Holland. Wat doet zo’n student 
waaraan je dat kunt zien? 
Jos Elbers: Nou studenten die bij ons….Er zijn heel veel studenten met 
leer/werkbedrijven, eh en eh eh eh startende activiteiten voor ondernemingen 
bezig. We hebben bijvoorbeeld van de week gehad, die heeft een prijs 
gewonnen, een student tijdens de studie, die is nog niet eens afgestudeerd, een 
bedrijf in maatkleding is begonnen en die de studie en InHolland gebruikt als 
opstartfunctie om dat bedrijf gestalte te geven. Je ziet in de mediawereld heel 
veel studenten met de Joop van de Endes en de Talpa’s van deze wereld om zich 
te ontwikkelen om ook weer eigen bedrijfjes te ontwikkelen. Die leren dat 
ondernemen, dat dat op kennis gebaseerd is, die leren ook de 
ondernemingsfuncties, die leren ook dat daar een zekere boekhouding bij hoort.’ 
Elbers slaagt er in het bovengenoemde citaat nauwelijks in om duidelijk te 
maken wat een ondernemende houding méér is dan dat je daarmee een bedrijf 
kan beginnen, iets wat tenslotte voor een kleine minderheid van de 
afgestudeerden zal gelden. De student die een bedrijf in maatkleding is 
begonnen is de enige concretisering die de auteur kon vinden van het concept 
ondernemende houding in een reeks van interviews en programma’s over de 
toenmalige koerswijziging van InHolland.34 
In interviews met Becker daarentegen buitelen de voorbeelden over elkaar heen: 
de mevrouw die haar steunkousen weer kan aantrekken, de verpleegkundige die 
niet wil dat een bewoner teveel borrels drinkt op zijn verjaardag, de demente 
bewoonster die ging dwalen en in een gracht viel en ga zo maar door. 

Niet gefundeerd 

Het gebrekkige narratieve niveau van wat Elbers vertelt is niet alleen een 
reflectie van het feit dat hij eenvoudigweg niet zo’n goed verteller is als Hans 
Becker. Dat het hem niet lukt concreet te worden is een indicatie van de 
ontwikkelingsfase waarin het verhaal van InHolland verkeert. Elbers vertelt een 

                                       
33 Jos Elbers in gesprek met Harry Starren, BNR Radio, 8 september 2006. 
34 Bronnen voor Elbers: interviews en artikelen in 2004 en 2005 in NRC, Volkskrant, 
Onderwijsblad, Nova en BNR Radio. 
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organisatieverhaal dat alleen zíjn visie bevat en nog niet is verrijkt, gefundeerd 
met praktische voorbeelden of getoetst aan de praktijk door een dialoog met de 
organisatie. Als Elbers spreekt over studenten ‘die de studie en InHolland 
gebruikt als opstartfunctie om dat bedrijf gestalte te geven’ en ‘die moeten dat 
ook nog eens in een internationale context kunnen presenteren’, hanteert hij een 
taalgebruik dat gezwollen aandoet in vergelijking met bijvoorbeeld Beckers 
opmerking over steunkousen en demente ouderen: ‘Laatst zei een mevrouw 
tegen mij: Meneer Becker, ik kan zelf mijn steunkousen weer aantrekken!’ , ‘In 
het begin dacht ik bijvoorbeeld dat partners van demente ouderen het liefst bij 
hen wilden wonen. Maar het bleek dat die partners daar soms gek van werden.’ 
Een leider die zijn verhaal geen handen en voeten kan geven, is daar niet toe in 
staat omdat hij nog niet voldoende een dialoog is aangegaan met zijn 
leidinggevenden en de werkvloer. Dat wordt weerspiegeld in een gebrekkig 
narratief niveau. Die dialoog is het instrument waarmee een leider zijn visie 
toetst en verfijnt, zodat hij of zij op praktische problemen – die er altijd zijn – 
een antwoord binnen dat kader leert te formuleren en tevens het benodigde 
narratieve materiaal verkrijgt om zijn verhaal mee te onderbouwen. 
Wie Becker vraagt naar de weerstanden tegen zijn ja-cultuur krijgt concrete 
voorbeelden voorgeschoteld – diëtisten die gezond eten belangrijker vinden dan 
genieten van eten, het College van Ziekenhuisvoorzieningen dat blindelings 
regels toepast, de media die een artikel schrijven over het onverantwoord 
weggeven van flessen champagne door de directeur – én een antwoord op hoe 
hij het betreffende probleem uit de weg heeft geruimd. Zelfs al toont de 
corporate story primair de visie van Becker, dan nog is zichtbaar dat hij de 
organisatie in zijn verhaal heeft méégekregen. 
Wie Elbers problemen voorlegt – zoals de interviewer van het Onderwijsblad doet 
– krijgt weerleggingen die halfbakken overkomen en twijfel zaaien over de vraag 
of hij wel de waarheid spreekt. Als de interviewer hem vraagt naar de dalende 
instroom, ontkent Elbers dat deze daalt, terwijl kort daarna blijkt dat wel het 
marktaandeel gedaald is. Elbers heeft het over enthousiaste personeelsleden, 
terwijl de interviewer stelt dat de meeste docenten in het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek negatief en kritisch waren. En als de 
interviewster zegt dat de medezeggenschapsraad zich kritisch uitlaat over het 
tempo van de veranderingen, zegt Elbers dat zij de zaak niet juist zien. Zo gaat 
het interview verder.35 Waar ook de waarheid ligt, de lezer weet: deze leider 
heeft geen goede dialoog met zijn organisatie. Succesvolle leiders zijn vaak niet 
zozeer leiders die in het begin hoog van de toren blazen met hun visie.36 Het zijn 
leiders die hun eerste jaren in de organisatie gebruiken om te luisteren en samen 
met leidinggevenden een nieuw verhaal cocreëren, samen opbouwen.37   

Mens centraal  

Aan het narratieve niveau van de wijze waarop de leider het verhaal van de 
organisatie vertelt is dus af te lezen of de betrokken aanvoerder draagvlak heeft, 
of hij met ander woorden een verhaal vertelt, dat in de organisatie wordt 
doorverteld en is verankerd.  

                                       
35 Baas Hogeschool InHolland trekt boetekleed aan. Yvonne van de Meent. 5 februari 
2005 in Het Onderwijsblad. 
36 Good to Great. Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken, en anderen 
niet. Jim Collins. Business Contact 2006. 
37 Leiding geven aan cocreërend veranderen. Balanceren tussen broosheid en 
maakbaarheid. Prof. Dr. Andre. F. M. Wierdsma. 
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Becker is het gelukt om in een door toenemende marktwerking gedreven sector 
een verhaal te formuleren dat én economen én professionals tevreden stelt. Door 
het overkoepelende thema ‘menselijk geluk’ te kiezen voor zijn verhaal, slaagde 
Humanitas erin het economische wereldbeeld – een aantrekkelijk product tegen 
een redelijke prijs – te verbinden met het professionele wereldbeeld – 
professionals hebben het meeste verstand van de kwaliteit – samen te smeden in 
een nieuw verhaal. Doordat er een verhaal was waar zowel managers, 
professionals als bewoners mee uit de voeten konden, werd het mogelijk te 
veranderen in de richting van het gezamenlijke doel. Door een verhaal te hebben 
met veel draagvlak lukte het Humanitas pionier te zijn in een sector waar ruim 
een decennium geleden de witte jas en het credo ‘wij bepalen wat u nodig heeft’ 
nog standaard was. 
Juist in deze tijd waar publieke organisaties als de GGz - onder druk van 
marktwerking en planning & control-denken - dreigen met het badwater van de 
gebrekkige transparantie tevens het kind van de kwaliteit weg te gooiden, 
moeten leiders de moed hebben op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk 
verhaal, dat niet enkel draait om cijfers en rendement. Cijfers kunnen morgen 
immers weer anders kunnen zijn en overmorgen wéér. Maar de reden waaróm de 
organisatie bestaat, wat haar missie is in de wereld, heeft veel meer 
houdbaarheidswaarde. Leiders moeten dat verhaal verwoorden, vertellen en 
verankeren. Daarvoor moeten ze terug naar de wortels waarin hun organisaties 
een antwoord waren op maatschappelijke noden. Leiders moeten op zoek gaan 
naar het verháál waarin de mens weer centraal staat. De mens moet weer de 
held van het organisatieverhaal worden. 
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