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’Dit boek gaat eigenlijk nergens over, althans als je ziet 
welke plaats het ondertussen in de organisatie heeft.’ Zo 
beginnen Leike van Oss en Jaap van ‘t Hek ‘Ondertussen in 
de organisatie’. Het Ondertussen is er niet, er is eigenlijk 
geen naam voor en er wordt niets mee gedaan om 
organisaties te verbeteren. Het Ondertussen is wat het is: dáár 
gaat het boek over. 

ne wat we niet waargenomen hebben. In onze complexe wereld brengen we 
grenzen aan, we bakenen af. Het individuele Ondertussen bevindt zich buiten die 
gecreëerde grenzen. In organisaties gaat het om grenzen die we daar trekken: welk 
deel van de organisatie en de omgeving beschouw je als ‘het systeem’ waarin je 
werkzaam bent? 

Als je ooit als teammedewerker teamleider geworden bent, weet je dat er vanaf 
dat moment sprake was van een ander systeem en een andere blik op de omgeving 
en de gebeurtenissen erin. Voor managers heeft hun Ondertussen in de organisatie 
te maken met het feit dat ze specifieke uitsneden maken – bijvoorbeeld met 
dashboards en jaarplannen – van alles wat er in en buiten de organisatie gebeurt. 
Hat lastige van het managementinstrumentarium is dat ze alleen weergeven wat je 
wilt weten. Veel van wat Van Oss en Van ‘t Hek bespreken, gaat daarom over 
datgene wat buiten de schijnwerpers van de managementsturing valt. 
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Het Ondertussen is er altijd. Het gaat om al die 

dingen die om je heen gebeuren, die plaatsvinden aan de randen van je blikveld en 
die voor je huidige handelen niet heel erg belangrijk lijken en die daarom aan je 
aandacht ontsnappen. Maar ze zijn er wel degelijk en dus van invloed. ‘Life is 
what happens to you while you’re busy making plans’ (John Lennon), zoiets is het 
Ondertussen. Ga je ernaar op zoek in de organisatie dan stuit je op allerlei vragen. 
Wat is het? Wat merken we ervan in ons eigen werk? Wat gebeurt er als je het 
ziet? Wat is de samenhang tussen je eigen doelgerichte wereld en het 
Ondertussen? Allemaal lastige vragen; er zit niets anders op om het Ondertussen 
via indirecte weg te leren kennen omdat het hoogstens te benaderen is door de 
mechanismen te verkennen waardoor het ontstaat. 

Je blik is gekleurd 

Over die mechanismen is al veel bekend. Er is veel bekend over hoe mensen op 
een gekleurde manier naar de wereld kijken, hoe in sociale 

omgevingen patronen ontstaan en hoe onze eigen onbewustheden onze valkuilen 
kunnen worden. Het Ondertussen komt altijd mede voort uit de discrepantie 
tussen beelden in het hoofd van mensen en de complexe werkelijkheid om hen 
heen. De wereld die we ervaren, is geen neutrale weergave van de wereld ‘out 
there’. Taleb (2009) spreekt over ‘narratieve misleiding’ als een belangrijke 
manier om de wereld te duiden. We construeren voortdurend verklaringen over 
ons heden en verleden, maar omdat we sommige gebeurtenissen overbelichten en 
andere onderbelichten, ontstaat er een gekleurd verhaal. Vertaald in 
Ondertussentermen: illusies en zelfmisleidingen vormen in onze buiten- en 
binnenwereld een rijke voedingsbodem voor het Ondertussen. We schotelen ons 
bewust of onbewust voorgeprogrammeerde selecties – uitsneden – van de 
werkelijkheid voor die ons handelen en onze blik op de wereld begrenzen. 

Een bijproduct van hoe mensen die uitsneden maken, is het individuele facet van 
het Ondertussen (er zijn nog twee andere facetten – het sociale Ondertussen en het 
Ondertussen door abstractie, maar daarover later meer). In de ruimte die buiten 
het blikveld van de waarnemer valt, bevindt zich datgene dat buiten de 
managementsturing valt. 

Het leven is een toneel 

Het Ondertussen toont zich eigenlijk pas in een Ondertussengebeurtenis: een 
gebeurtenis die zich onverwacht aan ons voordoet. Erving Goffman (1959) schetst 
het samenleven van mensen als een toneelstuk, waarbij iedereen op het podium 
zijn rol speelt. We vertellen het ene wel, het andere niet, we zeggen A, maar doen 
B, we maken het ene gedrag zichtbaar, het andere niet. We leven in een wereld 
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van podia en coulissen, van verhullen en onthullen, van 
geheimen die er niet kunnen of mogen zijn. Wie heeft er 
nooit een ‘geheime agenda’? 

We creëren gelaagdheid in ons gedrag en daarom bestaat een belangrijk facet van 
het Ondertussen uit de tussenruimte die ontstaat in de interacties tussen mensen. 
Dit is het tweede facet van het Ondertussen: het sociale Ondertussen. Het bestaat 
uit de tussenruimten die ontstaan omdat mensen in interactie een spel spelen van 
verhullen en onthullen, van rollen spelen op het toneel en in de coulissen uit je rol 
mogen vallen, van het spel spelen en aan de spelregels ontsnappen. Je kunt in een 
organisatie nooit alleen maar jezelf zijn. Je bent ook je rol. Als directeur 
bijvoorbeeld kun je nooit meer gezellig, in functie, een schuine opmerking over 
een mooie collega maken. Iets waarmee je als medewerker van de postkamer 
makkelijker wegkomt. Rollen die je in je organisatie speelt, geven zekerheid en 
voorspelbaarheid en daarmee ook kaders voor veiligheid en doelmatigheid. En 
daarin zit tegelijk ook een risico verborgen. Te strak vasthouden aan je functie of 
rol beperkt je blikveld en je handelingsrepertoire, en maakt daarmee de ruimte die 
je niet ziet des te groter. 

Een schemerruimte 

Interactie en sociale dynamiek bestaan niet alleen uit gedrag van mensen, maar 
zijn ook een spel waarin mensen actief met hun gedrag bepalen en beslissen wat 
de ander mag zien of niet mag zien. De ruimte die door sociale interactie gebouwd 
wordt, heeft te maken met dat wat zichtbaar is voor jezelf en/of voor de ander, en 
de mate waarin mensen in 

staat en bereid zijn om dat te onthullen. Dat wat niet onthuld wordt of kan 
worden, bevindt zich in de Ondertussenruimte. Taal en communicatie kunnen 
daarbij een rol spelen. Misverstanden liggen daarbij op de loer, want niet-precieze 
woorden leiden tot niet-precieze betekenissen. Loesje stelt niet voor niets dat 
goede communicatie gaat om zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. En dat is 
niet alleen onhandig. We maken er ook handig gebruik van. 

Nooit is eenduidig wat oorzaak en wat gevolg is. Dat wil niet zeggen dat 
betrokkenen in een interactie voor zichzelf onduidelijkheid ervaren over oorzaak 
en gevolg. Zij brengen (zoals P. Watzlawick dat noemt in De pragmatische 
aspecten van de menselijke communicatie) interpunctie aan in de loop der 
gebeurtenissen. Zij bepalen wat voor hen het startpunt van een reeks activiteiten is 
en hoe oorzaak en gevolg daarin verbonden zijn. Interpunctie is dus het aanwijzen 
van een punt waar – vanuit jouw optiek – iets nieuws begon. In termen van het 
sociale Ondertussen: door interpunctie aan te brengen in communicatiereeksen 
scheppen we de voorgrond-achtergrondsituatie waarmee we ons eigen 
Ondertussen vormgeven. Als de juf ingrijpt in een vechtpartij op het schoolplein 
krijgt ze vaak te horen dat de ander begon. Zo is het ook echt in de ogen van de 
beide jongetjes. Ze weten niets van Watzlawicks interpunctietheorie, maar 
gebruiken de interpunctie ondertussen moeiteloos. 
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Wat gebeurde er? 

Naast het individuele en sociale Ondertussenfacet is er nog 
een categorie: het Ondertussen dat ontstaat door de discrepantie tussen de 
dagelijkse werkelijkheid en de abstracties waar we mee werken. ‘De toekomst’ is 
zo’n abstractie die een eigen Ondertussen schept. Het verleden kunnen we alleen 
in retrospectief bekijken, maar objectief gebeurt 

dat allerminst, want sommige informatie wordt wel en andere niet opgenomen. Er 
is sprake van overen onderbelichting van factoren en gebeurtenissen. Zo’n 
persoonlijk verhaal krijgt voor jou kracht van betekenis; het is een waarheid die je 
blik richt, maar ook een waarheid die de aandacht weghaalt van het minder 
belichte. We dénken het verleden te begrijpen en we dénken te begrijpen waar we 
nu in het heden staan. Vanuit die ‘kennis’ over de situatie en op grond van de 
ogenschijnlijk begrijpelijke wereld die we gecreeerd hebben, doen we 
voorspellingen over de toekomst. Maar wat zijn die waard als we in onze 
verwachtingen consequent datgene wat we weten te zwaar laten wegen ten 
opzichte van het vele wat we niet weten? Bovendien kunnen we ons bij die 
verwachtingen (te veel?) richten op modellen en theorieën van experts, die menen 
te weten wat belangrijk is. 

Theorieën en modellen (ook dit zijn abstracties waar we graag mee werken) 
helpen organisaties zich te ontwikkelen. Tot op zekere hoogte, want de 
werkelijkheid gedraagt zich niet altijd zoals ze daarin wordt beschreven. Op het 
moment dat ze te strak worden gevolgd, raakt de aansluiting met de werkelijkheid 
van de organisatie zoek en ontstaat een onzichtbare Ondertussenruimte. 
Bijvoorbeeld als vergeten wordt dat een model slechts een gedachtenmodel is en 
niet noodzakelijkerwijs een beschrijving van hoe de werkelijkheid zich vormt. 

Ook idealen zijn abstracties. Organiseren vraagt om idealen. Sommige zijn 
expliciet en goed herkenbaar in beginselverklaringen of strategische geschriften. 
Soms zijn ze meer verhuld en daardoor ook niet meer goed benaderbaar omdat ze 
zo vanzelfsprekend zijn. Dan worden ze niet als zodanig herkend of worden ze 
verstopt onder neutrale teksten als ‘gezond verstand’, pragmatiek, no nonsense of 
‘doe normaal’. Neem het vrije-marktideaal van neoliberale economen. De 
geïdeologiseerde logica van hun wetenschap is een eenzijdige abstractie van de 
werkelijkheid, die zich heeft kunnen ontwikkelen tot iets wat niemand ooit had 
kunnen voorzien. De economische en financiële crisis waar we nu in zitten, 
ontwikkelde zich in het Ondertussen van de economie en het vrijemarktdenken. 

Abstracties zijn het probleem niet. Ze zijn alleen brillen die veroorzaken dat alles 
wat niet tot die abstracties behoort in het Ondertussen verdwijnt en daar zijn 
invloed uitoefent. De effecten van die invloed kunnen ons onverwacht – al 
werkend met de abstractie – overvallen en de wereld veel taaier doen voorkomen 
dan we op grond van idealen, theorieën, concepten en modellen hadden bedacht. 
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Omgaan met het Ondertussen 

Volgens de fenomenologie, de tak van de filosofie die ‘het 
wezen der dingen’ tracht te doorgronden, vraagt ‘de werkelijkheid’ om 
doordenking van de menselijke ervaring en het leven. 

Zo vraagt Martin Heidegger zich af hoe we omgaan met de dingen in de praktijk 
van alledag. Heidegger legt onze neiging bloot om in onze verhouding tot alles 
om ons heen, aan het dichtstbijzijnde voorbij te rennen. In plaats van 
mogelijkheden te benutten, hebben mensen de neiging te vluchten in 
oneigenlijkheid en vanzelfsprekendheden. Het is dus belangrijk om voorbij de 
vanzelfsprekendheden te denken en het gaat erom met ons denken de vlucht naar 
het vertrouwde te 

voorkomen. Dat kan door het vanzelfsprekende te ontdoen van eroverheen 
liggende modellen of mythologische interpretaties, aldus Heidegger. Want wordt 
onze vlucht in vanzelfsprekendheden anders niet een vlucht die we pas merken als 
Ondertussengebeurtenissen ons rustige leven onverwachts verstoren? 

Reflecteren is een goed middel dat je gevoelig houdt voor al datgene wat niet 
bewust binnen je gezichtsveld valt. De goede professional of manager is in staat 
tijdens het werk steeds naar zijn eigen acties te kijken en zich af te vragen waarom 
hij bepaalde keuzes maakt. En wat politieke dynamieken betreft: je kunt er beter 
mee omgaan door regelmatig te praten met mensen die zich buiten het speelveld 
bevinden om te voorkomen dat je vast komt te zitten in je eigen beelden en zo je 
eigen Ondertussen over je afroept. Ook erg belangrijk is het ervoor te zorgen dat 
de de organisatiecultuur niet zo gesloten raakt dat ze ineffectief wordt. Teams en 
organisaties die diversiteit kunnen koesteren, bevatten een veel groter vermogen 
om met het onverwachte om te gaan. In plaats van te trachten het Ondertussen te 
voorkomen, is het veel beter ermee te (leren) leven en er in het hier en nu mee om 
te gaan. Dat begint met je bewust te zijn van het onvermijdelijke gegeven dat het 
Ondertussen bestaat en steeds verrassingen voor je in petto heeft. De 
Ondertussengebeurtenis is er altijd in potentie. 

Het Ondertussen is ook heel efficiënt. Veel van je problemen lossen zich gewoon 
op in de wereld om je heen, zonder dat je je ervoor hoeft in te spannen. Het is 
immers de wereld die zijn eigen gang gaat en helemaal niet afhankelijk is van 
jouw vermogen om die te beïnvloeden of te controleren. ‘De tijd voor je laten 
werken’ is een mooie interventie om het Ondertussen zijn eigen gang te laten 
gaan. 

Ondertussen in de organisatie is een merkwaardig boek over een merkwaardig 
onderwerp en wie er verder over wil nadenken, heeft in de literatuur een goed 
houvast. Frans Anton Janssen, die in Hellebaarden (1972) het wereldbeeld van 
Willem Frederik Hermans bespreekt, meent dat volgens Hermans ‘de mens noch 
inzicht heeft in de intenties van eigen daden, noch in die van anderen. De 
interpretatie van elkaars daden berust op gebrek aan gegevens, op moedwillig 
bedrog en misverstanden. Er is geen sprake van zinvolle communicatie. Het 
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menselijk handelen is niet doelgericht, maar een 
aaneenschakeling van verwarringen en vergissingen.’ Dat is 
het dus: de Moeder van alle Ondertussens. 

Samenvatting: Paul D. Barneveld 
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