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Stel je voor dat je op een vrijdagochtend na vier dagen hard werken in een 
randstedelijke kantoortuin over de snelweg richting het oosten rijdt, een afslag neemt 
en ineens terechtkomt in een wereld van stilte, natuur en prachtige vergezichten. 
Je parkeert je auto, volgt bordjes die je de weg over een heidepaadje wijzen, leest 
en passant een tekst langs het wandelpad – Ik heb al zo vaak in mijn leven op dit 
kruispunt gestaan en ben zonder te kiezen op de stroom meegegaan – gluurt naar 
binnen bij een zogenoemd Verwonderhuis, een installatie van een kunstenaar, en 
loopt over een rode loper een monumentale industriële loods in. 

Kunst werkt
■ Walter Supèr & Aukje Nauta

THEMA

Shakespeare’s King Lear, gespeeld door acteurs op de hei van Radio Kootwijk
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En dan… Eenmaal binnen ontmoet je 
vele collega’s van het bedrijf waar je 
werkt – een bank misschien, of een 
zorginstelling. Samen met je collega’s bekijk 
je theatervoorstellingen over werk, leven 
en liefde, volg je een muzikaal college van 
drie topmuzikanten die over hun passie 
en vakmanschap vertellen, wandel je over 
de paarsbloeiende heide waar acteurs 
fragmenten van Shakespeare’s King Lear 
spelen die je doen nadenken over (jouw) 
leiderschap, sta je stil te kijken naar enkele 
beeldhouwwerken en schilderijen, volg je in 
het Wetenschapshuis een inspiratiecollege 
van een bevlogen wetenschapper, betreed 
je de Bibliotheek van Verlangen, waar een 
literaire coach jouw actualiteit vertaalt naar 
een boek dat je graag zou gaan lezen, pluk 
je een willekeurig kaartje van de duizend-
vragen-wand. Wat geeft jou werkelijk 
voldoening in je werk, is de vraag die je 
op het kaartje leest. Kortom, je dompelt je 
samen met collega’s onder in niets minder 
dan een ‘kuuroord voor de ziel en de zaak’. 
Stel je voor dat jouw organisatie zoiets voor 
jou en je collega’s organiseert, inclusief 
goede (na-)gesprekken over wat welke 
kunstbeleving met jou en jullie onderlinge 
samenwerking doet. Welke waarde zou dat 
hebben voor jou en je organisatie?

Toegevoegde waarde kunst, cultuur en 
natuur
Wij veronderstellen dat gecombineerde 
belevingen van kunst, cultuur, natuur en 
wetenschap van grote waarde kunnen 
zijn voor werken en organiseren en hoe 
dat steeds beter, steeds menswaardiger 
kan. Die veronderstelling krijgt onder 
andere vorm in De Theaterloods, tevens 
het huis van Productiehuis Plezant, dat 
theatervoorstellingen maakt over ons 
‘werkende leven’. Ook is in De Theaterloods 
het Wetenschapshuis gevestigd, 
waar wetenschappers en kunstenaars 

inspiratieboosts aan organisaties en hun 
mensen geven.

Wat is voor mens en organisaties werkelijk 
van waarde? Die wezensvraag krijgt een des 
te beter antwoord in een gezamenlijk aanbod 
van kunst, cultuur, natuur en wetenschap. 
Ook al hebben we onze veronderstelling 
niet wetenschappelijk kunnen toetsen, we 
vermoeden dat een dag als hierboven een 
inspirerende, blikverruimende uitwerking 
heeft op werkenden in organisaties. Met 
deze veronderstelling staan we niet alleen. 
Zo beschrijft hoogleraar Nancy Adler (2006) 
in de ‘Academy of Management Learning 
& Education’ hoe in de 21ste eeuw meer 
en meer organisaties kunst, kunstenaars 
en artistieke processen toepassen ter 
verbetering van hun management en 
organisatie. Bestuurders van organisaties 
merken namelijk dat in de 21ste eeuw niet 
zozeer rationele besluitvorming en financiële 
analyses, als wel creativiteit en innovatie het 
(concurrentie)verschil maken (Adler, 2006).
 
Veel werk wordt beter van kunst. 
Als concreet voorbeeld noemt Adler 
(2006) de Yale Medical School, waar 
geneeskundestudenten seminars 
kunstgeschiedenis volgden. Hun 
diagnostische vaardigheden bleken daardoor 
sterk te verbeteren. Want door details 
in schilderijen te bestuderen, leerden ze 
ook beter om symptomen van ziekten te 
herkennen. Al na een jaar bleken de in 
kunst getrainde geneeskundestudenten een 
kwart meer in diagnostische vaardigheden 
vooruit te zijn gegaan dan de studenten 
die niet in kunst getraind waren. Ook een 
hoogleraar microbiologie (Verran, 2010) 
gaf haar studenten kunstonderwijs. Hun 
opdracht was een product te maken waarin 
ze microbiologie linkten aan kunst. Dit bracht 
zowel de studenten als de docent op geheel 
nieuwe onderzoeksideeën en leidde tot tal 
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van samenwerkingsprojecten tussen kunst en 
wetenschap.

Actieve en passieve beleving
De manieren waarop bedrijven en 
organisaties hun voordeel kunnen doen 
met kunst en cultuur zijn eindeloos. De 
Stichting CultuurWerkt! bewandelt twee 
wegen, namelijk een passieve en actieve 
beleving van kunst en cultuur in organisaties. 
De eerste weg houdt in dat de stichting 
cultuurbezoek faciliteert. Organisaties sluiten 
een cultuurabonnement af, waardoor hun 
medewerkers met korting theater, museum 
en andere kunst- en cultuurevenementen 
kunnen bezoeken. De actieve weg houdt 
in dat de stichting kunst en cultuur naar de 
werkvloer haalt. Zoals een workshop door 
Introdans, waarin medewerkers in een mum 
van tijd een choreografie krijgen aangeleerd. 
Daardoor krijgen ze volop energie en frisse 
ideeën voor hun reguliere werk.
 

Bij opleidingsinstituut Sioo wordt kunst en 
cultuur gebruikt om cursisten te leren hoe ze 
hun eigen professionele thema op het gebied 
van organisatie- en veranderkunde op een 
creatieve manier over het voetlicht kunnen 
brengen. Zo krijgen zij van romanschrijver 
Geert Kimpen een schrijfworkshop, waarin zij 
leren om via concrete, spannende verhalen 
en anekdotes hun veranderboodschap over 
te brengen, in plaats van via abstracte, 
en daardoor niet altijd even inspirerende, 

managementtheorie. Van illustrator Yvonne 
Kroese leren zij zelf te tekenen, knippen en 
plakken en zo de essentie van een goede 
infographic te bevatten. Zo leren zij hun 
boodschap op een beeldende manier over te 
brengen in plaats van louter via geschreven of 
gesproken tekst.

Theater als bouwsteen voor verandering
Productiehuis Plezant maakt 
theatervoorstellingen over werk, leven en 
liefde. Bijvoorbeeld over de liefde voor je 
eigen vak en vakmanschap. Die liefde voor 
het vak zie je ook terug bij het productiehuis 
zelf; telkens wordt de lat hoog gelegd met 
artistiek uitdagende en inhoudelijk ‘gelaagde’ 
voorstellingen, uit liefde voor kunst. Een 
aanzienlijk deel van de theatervoorstellingen 
wordt gemaakt voor organisaties. 
Voorstellingen die mensen uitdagen, raken, 
ontroeren, inspireren en in gesprek brengen 
over het leven op en rond hun werk. Geen 
verhalen met karikaturen maar intense 
voorstellingen die vaak dicht op je huid zitten. 
Bijvoorbeeld theatervoorstelling ‘De Mythe’, 
over leiderschap en zelfbedrog. Over wel 
weten maar niet doen. Over het verlangen 
van eenieder om van betekenis te zijn. Ooit 
verlaat je de organisatie en waar kijk je dan 
op terug?
 
Inmiddels kan Plezant terugkijken op 
theatervoorstellingen die een belangrijke 
bouwsteen vormden van geslaagde 
veranderingen binnen organisaties. 
Hiervoor werkten we nauw samen met 
een hecht team van organisatieadviseurs 
die gespecialiseerd zijn in het toepassen 
van kunst in hun werk. Zo vormde 
theatervoorstelling ‘De Bedoeling’ een 
belangrijk onderdeel van de transitie van 
‘zorgen voor’  naar ‘zorgen dat’ binnen 
Philadelphia Zorg, waar ruim zesduizend 
mensen werken. Deze voorstelling heeft 
medewerkers weer teruggebracht bij 

 
Dankzij kunst en cultuur verbeteren 
mensen en organisaties hun 
creatieve vermogens, en dat
is weer nodig voor continue 
ontwikkeling en vernieuwing
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de bedoeling van hun werk in relatie 
tot alle veranderingen van hun werk. 
Bestuursvoorzitter Greet Prins schreef 
hierover na afloop: “De impact van deze 
theatervoorstelling op medewerkers en 
de uitwerking ervan in de gesprekken 
die erop volgden binnen de organisatie 
zijn nog beter dan ik gewenst had.” De 
samenwerking tussen Plezant en Philadelphia 
is daarna doorgegaan en op dit moment 
wordt er gewerkt aan de vervolgstap naar 
zelforganisatie. Alle medewerkers bezoeken 
het Inspiratiefestival ‘De Bedoeling, het 
werkt’ in De Theaterloods, waar de nieuwe 
voorstelling ‘Hier staan wij’ een belangrijk 
onderdeel van is. Tijdens dit festival wordt 
gewerkt aan een eerlijk verhaal over de 
zoektocht naar zelforganisatie; wat betekent 
dat nu eigenlijk, wat verandert er nu voor 

ons als team en welke meerwaarde kan het 
voor mij als medewerker hebben? Door over 
vragen als deze met elkaar in gesprek te 
gaan, ontdoen mensen zelforganisatie van de 
aureool van wondermiddel, van bezuiniging 
of van opgelegde managementtool. Door het 
festival weten de medewerkers waar ze aan 
beginnen.
 
In 2017 beleefden ruim vijfendertighonderd 
medewerkers van het Openbaar Ministerie 
de theatervoorstelling ‘Ons dna’, om met 
elkaar in gesprek te gaan over het thema 
integriteit in relatie tot professionaliteit. 
Oftewel: waarom doen OM-medewerkers en 
-managers wat ze doen en wat betekenen de 
keuzes die ze maken voor alle betrokkenen 
bij het OM? Doen die keuzes voldoende 
recht aan die betrokkenen? Deze vragen 

Theatervoorstelling ‘Ons dna’ zet OM-medewerkers aan om met elkaar in gesprek te gaan over het 
thema integriteit. Foto: Loes van der Meer
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gelden voor zowel de samenwerking met 
collega’s binnen het OM als voor het contact 
met burgers en stakeholders. Ook hier 
kwamen na afloop boeiende gesprekken 
op gang. Medewerkers waardeerden de 
ruimte die ze kregen voor het gesprek, 
waardoor zij zich erkend en gezien voelden 
in hun dagelijkse dilemma’s. Met de oogst 
van deze gesprekken is inmiddels een 
vervolgprogramma opgestart om binnen 
verschillende teams gewenste veranderingen 
vorm te geven. Geïnspireerd door het succes 
binnen het Openbaar Ministerie heeft nu 
ook de Politie opdracht gegeven tot het 
ontwikkelen van een theatervoorstelling: 
‘Rauw’ gaat in 2018 in première.

Het geheim achter de theatervoorstellingen 
Wat is het geheim? Eigenlijk heel simpel: met 
de theatervoorstelling als inspiratiebron wordt 
een start gemaakt voor een ontwapenend 
gesprek binnen de organisatie. Het gesprek 
over de waarachtige beleving van de huidige 
en verwachte situatie en de vraag: wat is 
voor mij nu werkelijk van waarde in deze 
verandering? De theatervoorstelling in 

combinatie met het verdiepend programma 
brengt groepen mensen tot de essentie van 
hun organisatie- en verandervraagstuk. 

Kunst kan ook op kleinere schaal inspireren 
tot beter werken en organiseren. Zo vond 
recentelijk een bijeenkomst plaats waar 
zo’n twintig beleidsmedewerkers van 
diverse overheidsorganisaties ervaringen 

uitwisselden over hun projecten, die alle 
met organisatieontwikkeling en (sociale) 
innovatie van doen hadden. Doel van de 
bijeenkomst was om te leren van elkaars 
verbeterprojecten. De bijeenkomst startte 
met een korte muziektheatervoorstelling, 
‘De Dichter, de Dromer en de Drummer’, 
waarin verhalen over wat van waarde is in 
werk, leven en liefde worden afgewisseld 
met muziek en zang. Daarna vertelden de 
deelnemers elkaar een voor een een verhaal; 
een anekdote over hun werk en leven. Het 
waren stuk voor stuk ontroerende verhalen. 
Zoals van de man die een foto van een echo 
liet zien, waarop het beginnende leven in 
de buik van zijn vriendin te zien was. De 
echo was diezelfde ochtend gemaakt, en 
illustreerde waar het voor hem werkelijk 
om draait in het leven. Na de uitwisseling 
van verhalen – waarbij men ‘slechts’ 
naar elkaar luisterde, zonder met elkaar 
in dialoog of debat te gaan – focusten 
we op de opdrachten die men zichzelf 
stelde op het gebied van leiderschap, 
organisatieontwikkeling en ontwikkeling van 
mensen. De middag mondde uit in bevlogen 
ideeën en voornemens om op andere, 
creatieve manieren tot organisatieverbetering 
te komen. Zo kwam men met het idee om 
een ‘marktplaats van verhalen’ te creëren, 
waar mensen ‘zeeën van ideeën’ vinden 
om in te vissen en van te proeven. En zo 
formuleerde een deelnemer het voornemen 
om zomersessies te organiseren waarin 
medewerkers elkaar helpen om goede maar 
stokkende beleidsplannen toch uitgevoerd te 
krijgen.
 
Verbreden van je blik
Kunst- en cultuurbelevingen brengen 
groepen mensen tot de essentie van hun 
organisatie- en verandervraagstuk. Zeker 
indien zulke belevingen worden opgevolgd 
door periodes waarin werkenden in 
organisaties steeds opnieuw filmfragmenten, 

Kunst- en cultuurbelevingen brengen
groepen mensen tot de essentie van hun 
organisatie- en verandervraagstuk
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foto’s en citaten bekijken, uit bijvoorbeeld 
de theatervoorstelling die ze samen hebben 
bezocht, dan vergroot dat de kans op 
langdurige inspiratie en gesprekken die men 
gedurende langere tijd blijft voeren, waardoor 
de organisatie de kant op gaat die men met 
z’n allen verkiest.

De essentie van bovenstaande voorbeelden 
van verbindingen tussen kunst en 
organisatieontwikkeling is dit: dankzij 
kunst en cultuur verbeteren mensen en 
organisaties hun creatieve vermogens, en dat 
is weer nodig voor continue ontwikkeling en 
vernieuwing. Juist omdat kunst en cultuur de 

blik van mensen verbreedt, neemt de kans 
toe dat mensen en organisatie focussen op 
de brede waarde van werken en organiseren; 
veel breder dan louter aandeelhouderswaarde 
of doelmatigheid.
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