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Al heel lang ben ik overtuigd van de kracht van het werken met beelden. Dat een beeld meer zegt 

en beter beklijft dan woorden. Daarnaast heb ik een grote bewondering voor eenieder die "out of 

the box" kan denken. Vol bewondering kijk en luister ik naar die oorspronkelijke denkers die een 

probleem, of zo u wilt uitdaging, vanuit een geheel andere hoek weten te belichten. Wanneer er 

sprake is van een tweede invalshoek, of soms een derde manier van kijken gevonden wordt, kan 

ik mijn geluk niet op. Daar kan ik enorm van genieten. 

 

Veranderdiagnose van Rob van Es is prachtig uitgegeven, staat vol met afbeeldingen en belicht 

ons vak, organisatiekunde, vanuit een voor mij nieuwe invalshoek. Smullen dus. In 2009 is het 

verkozen tot "Managementboek van het Jaar".  

 

Opbouw  

Het boek is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel getiteld 'Waarnemen, zin geven en leren' 

bespreekt de wijze waarop mensen waarnemen en de manier waarop ze die waarnemingen in hun 

context plaatsen. Het tweede deel, 'Zin geven en leren in organisaties' plaatst het betekenis 

geven en zin geven in de context van organisaties. Hier wordt ook aandacht besteed aan 'de 

onderstroom van organiseren'. In het derde deel, 'Beeldende kunst als casuïstiek' wordt aan de 

hand van voorbeelden uit de beeldende kunst  het belang van zorgvuldig kijken en interpreteren 

bij het stellen van diagnoses duidelijk gemaakt. Deel vier ten slotte brengt alle gewonnen 

inzichten samen tot een 'Model voor veranderdiagnose', zo luidt dan ook de titel van dit deel.  

 

 

 

Kunst & wetenschap 

In alle delen van het boek wordt veelvuldig verwezen naar allerlei kunsten. 

Een groot aantal schilderijen, muziekstukken, gedichten, films en boeken 

passeert de revue. Zo wordt in het eerste hoofdstuk gesproken over de 

zintuigen. Met behulp van het boek 'Het Parfum' van Patrick Süskind wordt 

uitgelegd dat het vermogen om geuren van elkaar te kunnen onderscheiden 

van mens tot mens aanzienlijk kan verschillen. En dat dit eigenlijk ook geldt 

voor waarnemingen met de andere zintuigen. In hetzelfde hoofdstuk wordt 

een masterclass van de wereldberoemde sopraan Elisabeth Schwarzkopf 

genoemd om duidelijk te maken dat waarnemen dient te gebeuren met alle 

zintuigen (meervoudig waarnemen). Van Es gebruikt allerlei kunstuitingen om 

zaken zichtbaar te maken of te verduidelijken op een manier die inspireert. Hij 
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refereert ook aan Paul Klee, die hierover al in 1920 onderstaande uitspraak deed. 

 

Kunst geeft niet weer wat zichtbaar is, maar maakt zichtbaar. 

Paul Klee 1920 

 

Naast tal van analogieën waarin gebruik wordt gemaakt van allerlei kunstwerken put Van Es ook 

uit een scala van modellen en theorieën, en niet alleen uit organisatiekunde. Mocht je nog niet 

van alle genoemde theorieën op de hoogte zijn, dan nodigt dit boek zeker uit tot nader onderzoek.  

 

De onderstroom van organiseren 

Het tweede deel van het boek begint met een uitleg over de onderstroom van organiseren. Hij legt 

dit uit aan de hand van het schilderij van Diego Velàzquez van 

Paus Innocentius X (circa 1650). Een intens portret dat 

uiteindelijk met enige moeite door het Vaticaan werd 

geaccepteerd. De kleding en de zetel wijzen op autoriteit en 

status (bovenstroom, eerste indruk), maar de ogen en mond 

wijzen op een zekere twijfel en onzekerheid. Deze 

onderstroom van het portret heeft de Britse schilder Francis 

Bacon (1909 – 1992) geïnspireerd tot vele studies naar dit 

portret. In elk van die studies 

is de onderstroom enorm 

uitvergroot en verworden tot 

‘bovenstroom’.  Van Es 

beweert dat deze 

onderstroom in beeld 

gebracht moet worden 

wanneer ‘veranderaars’ aan de slag gaan in een organisatie. Wat 

gebeurt er onderhuids, onbewust en buiten ons directe 

gezichtsveld? Welke emoties en gevoelens spelen mee in 

dagelijks functioneren van de organisatie? Wat zit er achter de 

naamkaartjes, de bedrijfskleding, de functies en 

organogrammen? Dat brengt ons naar de onderstroom van organiseren, waar emoties, gevoelens 

en persoonlijke betrokkenheid de dienst uitmaken. Aan de bovenstroom wordt elke dag al veel 

aandacht besteed, aan de onderstroom nauwelijks. Dit boek draait dit om, zoals Bacon in zijn 

studies naar Velàzquez.  

 

Het veranderdiagnose model 

Alles wat Van Es aanreikt in het boek, alle prachtige metaforen waarin vele films, schilderijen en 

gedichten worden gebruikt, mondt uiteindelijk uit in het ‘Veranderdiagnose model’. Een model dat 

de veranderaar ziet als de regisseur van een film. Aan de hand van vier camerabewegingen en 

drie scenario-elementen wordt een model aangereikt om bij complexe verandervraagstukken de 

diagnose te stellen.  

 

Juist hier raakt Van Es mij kwijt. Dit boek is een geweldig werk als het erom gaat u bewust te 

maken van de complexiteit van dingen. Vervolgens reduceert het die complexiteit tot een model 

dat naar mijn mening daar geen recht aan doet. Dat de complexe wereld van organisaties al te 

maakbaar en planmatig herhaalbaar voorstelt.  
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Conclusie 

In dit boek benadrukt Van Es het belang van aandacht voor de ‘onderstroom’ van organiseren. 

Verder betoogt hij dat meervoudig waarnemen een voorwaarde is voor gedegen diagnose. Ik 

onderschrijf dit. Maar echt nieuw is dit niet.  

 

Wat dit boek voor mij zo interessant maakt is het feite dat het vol zit met verwijzingen naar 

schilderijen, films en gedichten. Dergelijke verwijzingen gebruiken om een boodschap over te 

brengen is iets wat ik meeneem in mijn werk.  

 

Veranderdiagnose van Rob van Es is een prachtig vormgegeven en met zorg uitgegeven 

managementboek. Een hebbeding op de leestafel, vol prachtige afbeeldingen. Het is goed 

geschreven en bevat veel wetenswaardigheden. Het veranderdiagnosemodel dat aan het eind van 

boek als apotheose wordt gepresenteerd, geeft een aardige, anders dan gebruikelijke, invalshoek 

op het stellen van diagnoses. Of u met dit model uit de voeten kunt, zult u zelf moeten bepalen. 

Kopen dus dit boek, genieten en kritisch bekijken! 

 


