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Managers zijn nooit modern geweest 

Klaasjan Visscher 

Samenvatting 
In de pers en de bedrijfskundige vakliteratuur wordt het succes van organisatie-veranderingen in grote mate 
toegeschreven aan het doelgericht handelen van individuele managers. In deze verhalen, die kunnen worden 
gekarakteriseerd als ‘modern’, worden de chaos en complexiteit, die eigen zijn aan elk veranderingsproces, 
naar de achtergrond gedrukt ten gunste van de visie, de plannen en het realiseren daarvan door ‘grote’ 
managers. In dit artikel wordt beschreven hoe moderne verhalen gecreëerd worden vanuit de chaos van een 
veranderingsproces en waarin de aantrekkingskracht van deze verhalen zit voor schrijvers over managers en 
voor managers zelf. De toon van het artikel is kritisch ten aanzien van moderne verhalen: managers zijn 
nooit modern geweest en hoeven dat ook niet te worden om succesvol te zijn. 
 

1. Inleiding 
‘Bij zijn aantreden als president van Philips op 1 juli 1990 kreeg Timmer de leiding over 
een bedrijf dat dicht bij een faillissement stond. Om financieel herstel te bereiken startte 
Timmer de saneringsoperatie Centurion. Met deze ongekend harde en ingrijpende 
maatregelen schreef hij managementhistorie. Slecht renderende activiteiten werden 
afgestoten en miljarden werden vrijgemaakt voor reorganisaties. Sluiting en verkoop van 
fabrieken en deelnemingen kostten 60.000 mensen hun baan. [...] Om te voorkomen dat 
Philips ooit weer zo diep zou zakken, achtte Timmer een cultuurverandering noodzakelijk. 
Met Operatie Centurion beoogde hij alle medewerkers te laten denken en handelen in 
termen van klantgerichtheid, flexibiliteit, initiatief en kostenbesparing’ (Kukolja, 1996). 
 
Wat maakt dat Jan Timmer managementhistorie schreef? Het is niet zozeer zijn succes, 
want de effecten van zijn handelen zijn nog steeds onduidelijk en niet onbetwist. Timmer 
schreef vooral managementhistorie omdat hij met zijn optreden voldoet aan het populaire 
ideaalbeeld van ‘grote’ managers die grootschalige veranderingen in organisaties initiëren 
en volvoeren (Chen & Meindl, 1991). Managers zijn in dit beeld de motors achter 
reorganisaties. Zij onderscheiden wat goed en wat slecht is voor hun organisatie, vertalen 
dit inzicht in nastrevenswaardige doelen en hebben de leiding over de realisatie van die 
doelen. Als Cor Boonstra, Timmers opvolger bij Philips, in een interview met de 
Volkskrant dit beeld enigszins probeert te relativeren met de woorden ‘Een manager is als 
een hand in een emmer met water. Als je hem eruit trekt, kun je aan het water niet zien dat 
die hand er ooit was.’ wordt dat door de interviewer met een ‘Ach kom.’ afgedaan als 
valse bescheidenheid (Broertjes & van Grinsven, 1998). Organisaties worden door 
managers gemaakt. 
 
Bedrijfskundige vakliteratuur, zoals de Harvard Business Review, de Sloan Management 
Review en het hele scala aan managementboeken, is gericht op het leveren van een 
bijdrage aan de inspanningen van managers bij het vormgeven van hun organisaties. 
Daarbij wordt het bovenbeschreven ideaalbeeld van managers vaak gekoesterd. Men richt 
zich exclusief tot  managers en geeft hun aanbevelingen voor het vormen van een visie, het 
maken van plannen en het implementeren van die plannen zonder al te grote weerstanden. 
Een typerend voorbeeld is de recente bestseller van Tushman en O’Reilly, Winning 
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through innovation. Volgens de auteurs moeten managers, willen zij succesvol zijn, hun 
organisatie zo inrichten dat zij zowel incrementele als radicale innovaties kunnen 
voortbrengen (de visie). Vervolgens reiken zij verschillende technieken aan die managers 
kunnen gebruiken om hun organisatie door te lichten op cultuur, structuur en strategie, om 
zodoende helder te krijgen wat er precies moet veranderen in hun organisatie om de visie 
te verwerkelijken (het plan). Daarna vertellen zij hoe managers de invoering van hun 
plannen kunnen beheersen en hoe zij psychologische en politieke weerstanden bij hun 
werknemers kunnen overwinnen (de implementatie). Zij besluiten hun boek met een 
lofzang op ‘great managers’. ‘While it may be true, […], that there are no excellent 
organizations, our experience is that there are excellent managers […] They are the 
individuals from whom we have learned how organizations can go from today’s to 
tomorrow’s strength; they have mastered the […] skills necessary to win through 
innovation.’(Tushman & O’Reilly, 1997, p. 225) 
 
Zowel door Tushman en O’Reilly als in het stuk over Timmer wordt een verhaal over 
managers en organisatieveranderingen verteld dat kan worden gekarakteriseerd als 
‘modern’. Kenmerkend voor een modern verhaal is dat een individu, hier de manager, de 
‘credits’ krijgt voor iets dat tot stand wordt gebracht. Door zijn toedoen, en niet door 
allerlei andere mensen en omstandigheden, veranderen organisaties. Het handelen van de 
manager wordt weergegeven als planmatig, gericht op het bereiken van  tevoren 
vastgestelde doelen (Burrell & Cooper, 1988). Dit handelen wordt gelegitimeerd door te 
verwijzen naar een visie. Deze visie heeft de status van een ‘groot verhaal’, een notie van 
vooruitgang die niet aan twijfel onderhevig is (Lyotard, 1987). In het licht van de visie 
wordt in het verhaal duidelijk welke doelen en plannen zinvol zijn en welke niet, wie moet 
worden gezien als ‘gecommitteerd aan de vooruitgang’ en wie als ‘weerstand tegen 
verandering’.  
 
Moderne verhalen worden in toenemende mate bekritiseerd. In navolging van Parker 
(1992) kan de kritiek worden ingedeeld in post-moderne (met koppelteken) en 
postmoderne (zonder koppelteken) kritiek. Post-modernisten (met koppelteken) plaatsen 
de moderne verhalen in een historisch perspectief. Zij stellen dat wij nu in een nieuwe, 
post-moderne tijd leven en dat het modernisme een zo goed als afgesloten tijdperk is. De 
nieuwe tijd wordt onder meer gekenmerkt door het wegvallen van algemeen aanvaarde 
noties van vooruitgang en een toenemende verscheidenheid en complexiteit binnen en 
buiten organisaties. Vroeger konden managers misschien volgens de drieslag visie-plan-
implementatie hun organisatie veranderen, maar tegenwoordig werkt dat niet meer, omdat 
de wereld complexer en veranderlijker is geworden en omdat werknemers tegenwoordig 
mondiger en moeilijker te sturen zijn (zie bijv. Huber & Glick, 1993). Moderne verhalen 
zijn wellicht correcte weergaven van organisatieveranderingen in het verleden, maar 
passen niet meer bij de huidige veranderingsprocessen.   
 
Het is echter de vraag of de wereld vroeger zo veel eenvoudiger was. Volgens de 
chaostheorie bijvoorbeeld hebben veranderingsprocessen, zowel binnen als buiten 
organisaties, een chaoskarakter, en dat was vroeger niet anders dan nu (Zuijderhoudt, 1992; 
Freedman, 1992; Stacey, 1993). Veranderingen in een organisatie verlopen niet op een 
gestructureerde wijze. Heel kleine veranderingen kunnen grote gevolgen hebben en 
organisaties zijn sterk zelforganiserend, wat wil zeggen dat er structuren kunnen ontstaan die 
hun oorsprong vinden in de interactie binnen de organisatie en niet in externe sturing. 
Organisaties hebben een eigen dynamiek, die grotendeels los staat van het doelgericht 
handelen van individuele managers of andere leiders. 
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Chaos en complexiteit zijn van alle tijden en managers hebben daar altijd mee te maken 
gehad. Met een verwijzing naar Bruno Latour (1994) kan gezegd worden: managers zijn 
nooit modern geweest. De moderne verhalen over managers in organisatieveranderingen 
zouden niet moeten worden gezien als weergaven van ‘hoe het vroeger ging’, maar, in lijn 
met wat postmodernisten (zonder koppelteken) beweren, als een in de bedrijfskundige 
vakliteratuur dominerende manier van structureren van complexe veranderingsprocessen in 
organisaties, waarin chaos en complexiteit naar de achtergrond gedrukt worden ten gunste 
van het doelgericht handelen van ‘grote’ managers (Czarniawska-Joerges, 1995; Boje, 1995). 
Ook moeten moderne verhalen niet worden gezien als verhalen die weergeven ‘hoe het zou 
moeten’, zoals men in de vakliteratuur vaak wil doen geloven. Managers hoeven niet modern 
te worden. Het chaoskarakter van veranderingen heeft het succes van managers in het 
verleden niet onmogelijk gemaakt en zal dat in de toekomst ook niet doen. Succesverhalen 
zijn alleen geen moderne verhalen. De vraag is wat voor soort verhalen het dan wel zijn, 
en hoe het komt dat moderne verhalen toch veel verteld worden? Waarin ligt de 
aantrekkingskracht van het moderne verhaal, voor de vakliteratuur en voor managers zelf? 
In dit artikel probeer ik op deze vragen een antwoord te geven. Om tot dat antwoord te 
komen ga ik eerst in op de vraag hoe moderne verhalen tot stand komen. 
 

2. Verhalen over verandering 
In navolging van Harré (1975) en Latour (1988) ga ik terug naar de veldslag bij Borodino, 
zoals die door Tolstoj wordt beschreven in zijn meesterwerk Oorlog en vrede (Tolstoj, 1966, 
p.200 e.v).  Op 26 augustus 1812 vindt bij het Russische plaatsje Borodino een veldslag 
plaats tussen een Napoleontisch en een tsaristisch leger. Op en rond het slagveld heerst een 
wirwar van actie. De militairen handelen naar aanleiding van de concrete gebeurtenissen die 
hen overkomen. Zowel de oorzaken als de gevolgen van deze gebeurtenissen zijn voor hen 
onbekend. Zij zien de contouren van het slagveld niet, hebben geen zicht op de strategieën 
van hun generaals en hebben geen idee of zij aan de winnende of de verliezende hand zijn. In 
de loop van het gevecht blijkt dat enkele kleine groepjes soldaten van doorslaggevende 
betekenis zijn, terwijl grote charges zonder duidelijke gevolgen blijven. De aanwezige 
veldheren, Napoleon en de Russische opperbevelhebber Koetoezow, hebben nauwelijks 
overzicht over het slagveld en worden voortdurend bestookt met tegenstrijdige berichten en 
achterhaalde plannen van hun generale staven. De boodschappers die zij uitsturen met orders 
voor hun manschappen komen vaak niet over, en als ze wel overkomen worden ze verkeerd 
begrepen of genegeerd. De veldslag wordt door Tolstoj voorgesteld als een kluwen van 
vechtende mensen, waarop de beide bevelhebbers weinig invloed kunnen uitoefenen. De slag 
verloopt ongestructureerd, onvoorspelbaar en onbeheersbaar, en de direct sturende rol die 
individuen daarin kunnen spelen is klein en nauwelijks te voorspellen. De veldslag heeft een 
chaoskarakter. 
 
Sociale processen, zowel op slagvelden als in organisaties, bestaan uit een stroom 
gebeurtenissen waarin a priori geen structuur besloten ligt. Mensen proberen om de 
contingentie en complexiteit van de gebeurtenissen te vangen in verhalen (Harré, 1975; 
MacIntyre,1980; Cilliers, 1998). In een verhaal krijgt een ongestructureerde stroom 
gebeurtenissen een begin en een eindpunt en worden bepaalde personen en handelingen 
uitgelicht. Afzonderlijke handelingen en hun relaties worden zichtbaar gemaakt en krijgen 
betekenis in het licht van een plot. Oorzaken worden toegeschreven aan omstandigheden en 
aan mensen met motieven. In een verhaal wordt verteld óf er iets veranderd is, wat er 
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veranderd is, wie dat gedaan heeft en waarom. Uit de kluwen van handelingen en 
gebeurtenissen worden enkele draden getrokken en deze worden verweven tot een 
betekenisvol geheel. 
 
Welk verhaal uit een veranderingsproces geconstrueerd wordt volgt niet noodzakelijk uit de 
gebeurtenissen zelf. De verteller van het verhaal bepaalt mede wat er waarom heeft plaats 
gevonden, eventueel in interactie met zijn toehoorders. Gebeurtenissen hebben een verteller 
én toehoorders nodig om daadwerkelijk gebeurd te zijn. Een verhaal is de toegang tot een 
gebeurtenis en daarom is iets niet gebeurd als het niet verteld en gehoord is. Voor de 
Italiaanse schrijver Primo Levi, overlevende van de Holocaust, is zijn angst om niet 
gehoord te worden de drijfveer voor zijn schrijverschap, omdat Auschwitz anders nooit 
gebeurd zal zijn. Hij schrijft in De verdronkenen en de geredden: ‘Veel overlevenden [...] 
herinneren zich dat de SS’ers er plezier in hadden hun gevangenen cynisch voor te 
houden: Hoe deze oorlog ook afloopt, de oorlog tegen jullie hebben wij gewonnen; 
niemand van jullie zal overblijven om te getuigen, en ook al zou er iemand ontkomen, dan 
nog zal de wereld hem niet geloven. [...] De geschiedenis van de concentratiekampen zal 
door ons geschreven worden.’ (Levi, 1991). 
 
Welke rol de betrokkenen krijgen in een verhaal is niet met hun handelen gegeven. Verhalen 
zijn wel het resultaat van handelingen, maar het is de verteller en niet de actor die het verhaal 
‘maakt’ (Arendt, 1958). Personen spelen geen rol in een verhaal omdat hun handelen in een 
objectief vaststelbare, causale relatie staat tot belangrijke gebeurtenissen, maar omdat zij 
door de verteller een bepaalde rol krijgen toegeschreven. En dat kan op heel verschillende 
manieren, ook als het gaat om een zelfde stroom gebeurtenissen. Wie meebouwt aan de 
vooruitgang in het ene verhaal kan werken aan het verval in het andere. En wie een leidende 
rol krijgt in het ene verhaal, kan zonder betekenis zijn in het andere. In principe zijn vele 
verhalen mogelijk, zonder dat door een verwijzing naar de ‘feitelijke’ gebeurtenissen het ene 
verhaal boven het andere kan worden verkozen.  
 
Maar het ene verhaal is het andere niet. Niet elk verhaal is even overtuigend voor de mensen 
aan wie het verteld wordt (Latour, 1988). Een verhaal moet passen binnen een geaccepteerd 
genre. Er zijn regels waar een verteller zich normaal gesproken aan hoort te houden bij het 
construeren van verhalen, omdat de toehoorders zijn verhaal anders niet accepteren. 
Belangrijk zijn de regels die betrekking hebben op het toeschrijven van ‘agency’ aan 
personen en omstandigheden, dat wil zeggen het aanwijzen van de bronnen van verandering. 
Als iemand ‘agency’ krijgt toegeschreven, dan heeft zijn handelen volgens de verteller 
verschil uitgemaakt voor het verloop van het verhaal. Door zijn toedoen hebben bepaalde 
veranderingen plaats gevonden (Deuten, 1994; Visscher & Rip, 1999).  
 
In het genre van de moderne verhalen, waartoe vele verhalen in de bedrijfskundige 
vakliteratuur behoren, is het regel om ‘agency’ toe te schrijven aan enkele doelgericht 
handelende individuen. Zoals de 19e-eeuwse historici wilden doen geloven dat veldheren 
zoals Napoleon en Koetoezow door hun briljant strategisch handelen veldslagen wonnen 
(Runia, 1995), zo wil men in de bedrijfskundige vakliteratuur ons laten geloven dat 
succesvolle veranderingen plaats vinden volgens vooropgezette plannen van getalenteerde 
managers, de bedrijfskundige Napoleons van onze tijd. Plannen en uitspraken van 
topmensen worden aangewezen als de oorsprong van de veranderingen. Het is de kunst 
van een verteller om vanuit de veranderingen die hebben plaatsgevonden achteraf het 
juiste plan te reconstrueren en om daar de juiste uitspraken bij te zoeken. Vaak zijn er 
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zoveel plannen gemaakt en zijn er zoveel uitspraken gedaan, die op zoveel verschillende 
wijzen zijn te interpreteren, dat het altijd wel mogelijk is om een passend plan te 
ontdekken. 
 

3. Managers en moderne verhalen  
Het moderne verhaal over een organisatieverandering is typisch het verhaal van en voor 
buitenstaanders die de afloop kennen en willen weten hoe het zo gekomen is. Om zich niet 
te verliezen in de complexiteit en contingentie van de gebeurtenissen, richt de verteller zijn 
volle aandacht op enkele individuen, hun doelen en hun pogingen om die te 
verwezenlijken. Voor de direct betrokkenen bij een verandering, ook voor de betrokken 
managers, komt het moderne verhaal niet overeen met hun eigen ervaring. Zij waren erbij 
toen het verhaal nog geen afloop had en toen met verschillende, strijdige verhalen gepoogd 
werd om gebeurtenissen zichtbaar te maken en een plek te geven. In hun ervaring wordt 
het veranderingsproces gekenmerkt door chaos, contingentie en onzekerheid. Zij zijn de 
soldaten en de officieren op het slagveld van Borodino, niet de historici die er achteraf een 
gestructureerd verhaal van maken. De verschillende verhalen van de betrokkenen worden 
in de casebeschrijvingen en praktijkvoorbeelden in bedrijfskundige vakpublicaties 
gereduceerd tot één enkel verhaal dat binnen het moderne genre past. In publicaties stellen 
buitenstaanders, en niet de betrokken managers, vast wat er heeft plaatsgevonden, wat 
goed en wat slecht is gegaan en wat er uit geleerd kan worden. Dit leidt tot idealisering en 
de miskenning van chaos. 
 
Maar ook managers zelf kunnen moderne verhalen vertellen over veranderingsprocessen. 
Dit heeft te maken met het punt dat verhalen overtuigend moeten zijn voor de mensen aan 
wie ze verteld worden. Als de toehoorders van een manager, bijvoorbeeld de 
‘stakeholders’ van zijn organisatie, willen horen dat hij een visie heeft, dat hij plannen 
maakt en dat hij zich inspant om die plannen te implementeren, dan kan dat een reden zijn 
om zijn ervaringen te structureren als een modern verhaal. ‘Stakeholders’ kunnen de 
manager verantwoordelijk houden voor de uiteindelijke vormgeving en de resultaten van 
hun organisatie, waarvan wordt aangenomen dat die het gevolg zijn van zijn visies en 
plannen. En ook als een manager het chaoskarakter van veranderingsprocessen in zijn 
organisatie onderkent en zich realiseert dat de effecten van zijn visie en plannen arbitrair 
en onzeker zijn, dan nog kan hij zich uitgebreid met strategieformulering en 
plannenmakerij bezig houden om op de verantwoording aan zijn ‘stakeholders’ te 
anticiperen. Want doet hij dat niet, dan zou hij in hun ogen zijn organisatie stuurloos laten 
en zijn rol als manager niet goed vervullen. Hij kan aan de verwachtingen voldoen door 
zodanige plannen op te stellen dat de veranderingen in zijn organisatie achteraf op zijn 
intenties kunnen worden teruggevoerd. De manager wordt gezien als de kapitein van een 
schip en daarom hoort hij de koers te berekenen en aan het stuurwiel te draaien, ook als hij 
beseft dat zijn stuurwiel niet direct aan het roer gekoppeld is. En waar het schip ook 
aankomt, als het er goed toeven is moet hij doen alsof hij er naar op weg was.  
 
Het verhaal van een manager over een organisatieverandering hoeft dus niet altijd zijn 
oorspronkelijke ervaring te reflecteren. Hij kan moderne verhalen vertellen om zich te 
legitimeren. Maar er zijn ook andere redenen. Deuten en Rip (wordt gepubliceerd) laten 
zien dat moderne verhalen met visies en plannen effectieve middelen kunnen zijn om bij 
buitenstaanders ‘resources’ voor een veranderingstraject te mobiliseren. Clark en Salaman 
(1998) stellen dat het moderne verhaal ook voor managers zelf aantrekkelijke kanten heeft. 
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De rol van ‘grote leider van de veranderingen’ wordt door sommige managers geambieerd 
en geapprecieerd. De hoofdrol in een organisatieverandering streelt hun ego en levert 
externe erkenning op. Ook kan het zijn dat het zijn dat een manager zijn moderne verhalen 
niet uit strategische overwegingen vertelt, maar dat hij ze zo vaak en overtuigend verteld 
heeft dat ze zijn oorspronkelijke ervaringen overschaduwen en doen vergeten. Het verhaal 
neemt voor hem dan als het ware de plaats van de ervaring in.  

4. Moderne verhalen en de vakliteratuur 
Vakkennis, zoals die in de bedrijfskundige vakliteratuur ontwikkeld wordt, wordt in 
belangrijke mate opgebouwd door reflectie op het handelen in praktijksituaties (Schön, 
1983). Vakkennis ontstaat door de reflectie van managers en consultants op hun eigen 
ervaring, en door tweede-orde reflecties van wetenschappers die gevalsstudies verrichten 
naar de ervaringen van managers. De basisfiguur voor de ontwikkeling van vakkennis 
wordt door van Aken (1994) aangeduid als de reflectieve cyclus. Door reflectie op de 
ervaringen in een case-study wordt vakkennis ontwikkeld, door van Aken ontwerpkennis 
genoemd, en om deze kennis te valideren, falsificeren, of uit te breiden wordt weer een 
nieuwe casus geselecteerd. Verhalen over succes en falen in cases zijn de basis voor de 
ontwikkeling van de vakliteratuur. Het wekt daarom weinig verbazing dat op basis van 
moderne succes- en faalverhalen over organisatieveranderingen een moderne vakliteratuur 
ontwikkeld wordt.  
 
De reflectieve cyclus gaat werken als een vicieuze cirkel. Door de ‘managerial focus’ in de 
vakliteratuur en de drieslag visie-plan-implementatie worden telkens vragen van een 
bepaalde vorm geselecteerd voor de gevalsstudies. Welke visie moet een manager 
ontwikkelen? Welke plannen moet hij maken om zijn visie uit de werken? Hoe moet hij 
zijn plannen implementeren? Deze vragen worden beantwoord door een veranderings-
proces in een case-study te interpreteren als gevolg van het doelgericht handelen van 
managers. Meestal is er genoeg materiaal voorhanden om een modern succes- of 
faalverhaal te construeren. Het moderne model, dat onder de vragen ligt, wordt door de 
gevalsstudie dan weer bevestigd. En dit effect wordt nog eens versterkt als managers 
doordrongen zijn van het moderne verwachtingspatroon en wetenschappers op zoek naar 
visies en plannen op hun wenken bedienen. Zo ontstaat de paradoxale situatie dat de 
bedrijfskundige vakliteratuur, bedoeld voor managers en gebaseerd op hun ervaringen, een 
model van organisatieverandering presenteert dat het zicht op de oorspronkelijke 
ervaringen van managers juist versluiert. Er wordt een wereld gecreëerd met grote 
managers, visies, plannen en implementatiestrategieën, maar zonder de chaos, zonder de 
ambiguïteit en zonder de managers die uit de chaos van de gebeurtenissen een fragiele 
narratieve orde creëren.  
 
Kan de bedrijfskundige vakliteratuur ontsnappen uit deze vicieuze cirkel? Men kan niet 
ontsnappen aan de verhalen, want alleen daarin worden gebeurtenissen zichtbaar. Maar 
men kan wel ontsnappen aan het moderne genre, dat niet het enig mogelijke genre is. In de 
bedrijfskundige literatuur liggen daarvoor ook aanknopingspunten. Met name de 
etnografische onderzoekstraditie hanteert het methodologisch principe om het perspectief 
van de betrokkenen aan te nemen en om te laten zien op welke manieren zij in hun 
dagelijks leven orde creëren in chaos (Rosen, 1991; Bate, 1997). Polyfonie, of 
meerstemmigheid, is een centraal begrip. Auteurs laten verschillende betrokkenen hun 
verhaal over een veranderingsproces vertellen en proberen niet om die verschillende 
verhalen te reduceren tot één verhaal (Czarniawska-Joerges, 1997; Boje, 1995). Zij  
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luisteren naar de verhalen van managers zelf, verteld op momenten dat die niet onder druk 
van het moderne verwachtingspatroon staan. Hun verhalen bevatten dan ook chaos, 
ambiguïteit en contingentie (zie bijv. Jackall, 1988). 
 

5. Tot slot 
Managers zijn nooit modern geweest en hoeven dat ook niet te worden om succesvol te 
zijn, zoals de bedrijfskundige vakliteratuur wil doen geloven. Het succes van een manager 
wordt niet bepaald door de mate waarin hij zijn visie en plannen weet te verwezenlijken, 
maar door de mate waarin hij er in slaagt om vanuit de chaos van de interactie, waaraan hij 
zelf deelneemt, een robuust verhaal te creëren dat voor verschillende groepen toehoorders 
overtuigend is. Bij het creëren van overtuigende verhalen wordt de moderne drieslag visie-
plan-implementatie op zijn kop gezet. Niet de visie, maar de implementatie, de interactie 
op het ‘slagveld’ van de organisatie, is het startpunt voor een verhaal. Managers en andere 
vertellers creëren hun verhalen naar aanleiding van en in anticipatie op deze interacties, in 
interactie met hun toehoorders. In deze verhalen worden betekenisvolle gebeurtenissen 
gecreëerd en wordt ‘agency’ toegeschreven aan verschillende personen, al dan niet met 
plannen en visies.  
 
Managers kunnen zich het moderne ideaalbeeld wel laten aanleunen en het gebruiken om 
buitenstaanders te overtuigen en om ‘resources’ te mobiliseren. Het kan ook geen kwaad 
als ze de meest recente bestseller van een populaire managementgoeroe aanschaffen om 
zich even te wanen in een wereld waar grote visionaire managers organisaties naar hun 
hand zetten. Ze mogen zich zelfs met de ogen dicht voorstellen een soort Napoleon te zijn 
aan de vooravond van de veldslag bij Borodino, peinzend over zijn kaartentafel gebogen 
om een strategie uit te denken en klaar om de volgende dag geschiedenis te schrijven. 
Maar ze mogen niet gaan geloven dat de interactie zich naar zo’n verhaal zal voegen. Zelfs 
Napoleon erkende in zijn memoires dat de grote Napoleon die de historici geschapen 
hadden niet meer dan een narratief construct was (Runia, 1995). Het moderne verhaal van 
visies, plannen en grote leiders is het eindpunt van een proces van narratieve structurering 
en niet het beginpunt.  
 
Ir. Klaasjan Visscher is universitair docent aan de faculteit Technologie & Management 
van de Universiteit Twente. 
 
Ik wil Arie Rip bedanken voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel. 
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