
 

 

Barbara van der Steen in Opleiding en Ontwikkeling 

‘Life is what happens to you while you’re busy making other plans’ zong John Lennon. Dit is de start 
van het boek. Het beschrijft hoe dit verschijnsel mensen in organisaties overkomt. We leven in 
roerige tijden, waarin niks meer lijkt wat het vroeger was. We hebben te maken met grote, 
gekoppelde vraagstukken waar geen kant-en-klare antwoorden op zijn. Meer en meer worden 
instituties en mensen gedwongen om zich zonder helder kader te verhouden tot gebeurtenissen om 
hen heen. Er is dus meer onvoorspelbare ruimte en daardoor zijn er minder zekerheden. 

Het boek ‘Ondertussen’ gaat over die onvoorspelbare ruimte. Het is de wereld die gewoon doorgaat 
terwijl jij stil staat bij de plannen die je maakt en de dingen die je doet. Het gaat over de 
organisatie die zich voortdurend doorontwikkelt terwijl de manager dat probeert te besturen. In 
deze tijd, waarin grenzen vervagen, werelden steeds meer met elkaar verbonden raken en 
gebeurtenissen steeds sneller op elkaar lijken te volgen speelt het Ondertussen steeds vaker een rol 
spelen. Dat maakt het wellicht de moeite waard om eens te onderzoeken. 

Het boek verdient aandacht omdat het een origineel en sprankelend boek is: vernieuwend, met 
creatieve vormen ondersteunt als een magazine zoals beelden, anekdotes, verhalen en analyses.  

Het neemt je mee op verkenning naar het Ondertussen in het leven van mensen in organisaties. Het 
verkent het gebied waarvan iedereen weet dat het er is, maar dat nooit echt goed zichtbaar wordt. 
Het geeft inzicht in het ontstaan en het in stand blijven van dat gebied en doet suggesties voor een 
betere verstandhouding met het Ondertussen. Het is opgebouwd uit acht hoofdstukken door de 
auteurs met diverse filosofische en verfrissende intermezzo’s erdoor heen gevlochten van onder 
meer Joep Schrijvers, Wilfred Verweij en Edu Feltmann. De auteurs maken het onderscheid tussen 
het individuele Ondertussen (vanuit de interne wereld waargenomen), het sociale Ondertussen (met 
de rol van taal, scripts en geheimen) en het Ondertussen door abstractie (waarin zelfs theorieën en 
modellen aan bod komen). Ze nodigen de lezer in hoofdstuk zes mee te gaan in het denken ‘In het 
Ondertussen’, iets wat vanaf de kaft al is ingezet. Interessant is het hoofdstuk ‘Relevant repetoire’ 
en het hoofdstuk ‘Wat nu?’  waarin na de interessant beschouwingen toch iets ‘meer of minder 
relevant wordt’ en ‘er ook iets te doen is’. Iets was hier en daar op gespannen voet staat met de 
magie van het Ondertussen. 

De auteurs bewijzen zich als bekwame sociaal constructivisten anno 2012, die slagen in het bieden 
van ‘Werkende taal’. Taal die in zichzelf iets in beweging zet. En dat is gelukt. Zodra het woord 
‘Ondertussen’ uw bewustzijn betreedt als iets wat ‘iets is’, krijgt het een nieuwe betekenis. Het is 
een bijwoord, vaak onbewust uitgesproken of geschreven. Het is nu de hoofdpersoon van een boek 
geworden . Daarmee is de werking van het boek in een notendop beschreven. 

Een boek waarvan de titel gelijk zijn effect heeft. De beschrijvingen van veel intelligente en 
ervaren adviseurs die volgen zijn leuk, verfrissend en hier en daar zeker ook diepgaand en 
leerzaam. Zo ongrijpbaar als het fenomeen ‘Ondertussen’ is, zo ongrijpbaar is ook het boek.. Het 
boek roept een gekke wrevel op die ontstaat als je een mysterieuze verschijnselen als verliefdheid, 
humor of zoals hier het Ondertussen toch tracht te ‘pakken’: te ordenen, te benoemen en te 
illustreren. En ook daar reflecteren de auteurs geslaagd op in hun slotwoord: ‘Het licht dat dit boek 
wellicht op het Ondertussen heeft geworpen, heeft ongetwijfeld ook zijn schaduw afgegeven….. 
waarin het Ondertussen welig tiert’. Een frustrerend boek voor diegenen die zoeken naar houvast 
en praktische tips. Een interessant werk voor wie graag filosofeert over het leven en in het 
bijzonder het werkzame leven. 


