
LOCATIE
Dit bijzondere seminar vraagt om een 
bijzondere plek. Deze hebben wij gevonden in 
ZIN, het kloosterhotel voor zingeving en werk. 
ZIN biedt je rust, stilte en zingeving. ZIN haalt u 
uit de dagelijkse hectiek en geeft ruimte voor 
reflectie. 

ZIN, het klooster voor zingeving en werk 
Boxtelseweg 58 
5261 NE Vught

Het is mogelijk om te overnachten en/of te 
dineren voorafgaand of na het seminar in het 
Kloosterhotel. We regelen het graag voor u. 
Vraag naar de mogelijkheden via 
aanmelden@vbku.nl

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden op onze website: www.
filosofie.nl/pitstop. Het is ook mogelijk om u aan 
te melden per mail via: aanmelden@vbku.nl. Let 
op: Het seminar heeft maar beperkt plek, dus 
meld u snel aan.

INFORMATIE
Voor overige informatie kunt u contact 
opnemen met Leon Heuts 
Telefoon: 088 700 2802 
E-mail: aanmelden@vbku.nl

INVESTERING
De deelnamekosten voor dit seminar bedragen 
€ 399,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is 
inclusief consumpties, lunch, afsluitende borrel, 
én het boek Bureaucratie is een inktvis (2015).
Verhindering
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt 
u, mits tijdig aan ons doorgegeven, zich altijd 
laten vervangen. Annulering is uitsluitend 
mogelijk tot en met 8 maart 2018. Hiervoor 
wordt een bedrag van € 29,50 in rekening 
gebracht. Na deze datum bent u het volledige 
deelnamebedrag verschuldigd.
 
Dit seminar is onderdeel van de reeks 
‘Pitstopsessies Vught’, een lezingenreeks die 
wordt gekenmerkt door een kleinschalig en 
persoonlijk karakter. De thema’s hebben te 
maken met de menselijke kant van werk. 
Kernwoorden hierin zijn reflectie, bezinning, 
onderwijs en ontmoeting, met als doel 
persoonlijke ontwikkeling binnen en buiten de 
organisatie. De Pitstopsessies in Vught geven 
werk een meer menselijk gezicht. Zie ook: 
pitstopsessies.nl
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René ten Bos
BUREAUCRATIE IN ORGANISATIES. MOGEN WE 

EINDELIJK GEWOON ONS WERK DOEN?
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‘We moeten de 
bureaucratie niet 

afschaffen, maar wel 
nadenken over het 
soort bureaucratie 

dat we willen.’
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JURY VAN DE SOCRATESBEKER OVER ‘BUREAUCRATIE IS EEN INKTVIS’: ‘Heerlijk satirisch, 
bijzonder origineel en zeer toegankelijk voor een groot publiek.’

VOLKSKRANT:  ‘Vrolijke monografie van bureaucratie die van dezelfde 
denk-, lees- en vertellust getuigt als Water (2015).’



Mogen we gewoon ons werk doen? Een 
vraag die in het achterhoofd speelt bij veel 
professionals – hetzij in de zorg, in het 
onderwijs of bij gemeenten. De hoeveelheid 
tijd die we kwijt zijn aan rapporten opstellen, 
tijdschrijven, functioneringsgesprekken 
of KPI’s in kaart brengen, is een grote bron 
van ergernis. Het verwijdert ons namelijk 
verder van de essentie van ons werk. Kunnen 
we zonder die bureaucratie? Denker des 
Vaderlands en Hoogleraar Filosofie van 
Managementwetenschappen René ten 
Bos schreef er een boek over: Bureaucratie 
is een inktvis (2015). Hij won er in 2016 
de Socrates Wisselbeker mee, die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan het meest urgente, 
oorspronkelijke en Nederlandstalige 
filosofieboek. In dit seminar neemt Ten 
Bos u mee door het rotsachtige landschap 
van bureaucratie en biedt hij een nieuw, 
hoognodig, perspectief. 

EVENTINFORMATIE
Ten Bos heeft een fascinerende kijk op de 
bureaucratie. Hij onderschrijft dat we deze 
nodig hebben, en wel meer dan we denken. 
Ze geeft ons een idee van controle, maakt 
de wereld voorspelbaar en remt door haar 
stroperigheid ondoordachte veranderingsdrift 
af. Tegelijkertijd beschrijft hij de bureaucratie als 
een glibberige inktvis, iets waar we nooit echt 
grip op kunnen krijgen. Hoe dienen we ons dan 
te verhouden tot bureaucratie? Tijdens deze 
Pitstop bent u onder leiding van een uiterst 
bekwame en inventieve spreker deelgenoot van 
deze zoektocht.  

Op deze dag laat Ten Bos zien waarom alle 
pogingen om met bureaucratie af te rekenen 
mislukken. ‘Bureaucratie is een verleiding. Wie 
problemen wil oplossen, gaat ze organiseren. 
Zo kom je al snel opnieuw bij afvinklijsten, 
planningen of kwaliteitsprotocollen.’ Ook in 
de trend van digitalisering zien we dit terug. 
Digitalisering heeft de belofte van volkomen 
transparantie, een dashboard van alle 
bedrijfsprocessen – alles voor elkaar krijgen 
met één druk op de knop. Tegelijkertijd is 
sinds de begindagen van digitalisering het 
toezicht alleen maar geïntensiveerd. ‘Techniek 
wordt veelal ingezet om de bureaucratie te 
versterken,’ stelt Ten Bos en ‘digitalisering is 
daar het zoveelste voorbeeld van.’ De wens om 
met bureaucratie af te rekenen, schuift hij dan 
ook van zich af: ‘We moeten bureaucratie niet 
afschaffen, maar wel nadenken over het soort 
dat we willen. Met andere woorden, wat willen 
we dat de bureaucratie ons levert?’

Ten Bos laat zien waarom het belangrijk is 
om niet alles binnen een organisatie dicht 
te timmeren, omdat een starre en levenloze 
organisatie dan op de loer ligt. Er moet ruimte 
zijn om te handelen. De cruciale vraag is 
daarom: Hoeveel ruimte willen we overlaten 
voor het handelen, hoeveel onbepaaldheid 
willen we in de organisatie toelaten? Durven we 
bepaalde dingen gewoon niet meer te doen – 
zoals tijdschrijven of functioneringsgesprekken? 
Volgens Ten Bos is dit ook de kunst van het 
leidinggeven. Leidinggeven draait niet om 
controle, maar om dingen in beweging 
zetten. Van deze topfilosoof kunt u een dag 
vol tegendraadse en inspirerende ideeën 
verwachten. Waar modieuze waarden zoals 

SEMINAR BUREAUCRATIE IN ORGANISATIES. 
MOGEN WE EINDELIJK GEWOON ONS WERK DOEN?
4 APRIL 2018

‘Bureaucratie is een verleiding. Wie problemen wilt oplossen, 
gaat ze organiseren. Zo kom je al snel bij afvinklijsten, 

planningen of kwaliteitsprotocollen.’

transparantie – volgens Ten Bos zowel 
nietszeggend als ontmenselijkend – ruimte 
maken voor waarden als gastvrijheid en 
vertrouwen.

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die de 
ambitie én durf heeft om een daadwerkelijke 
verandering te bewerkstelligen. Voor deze 
mensen zelf, hun team en hun organisatie. 
Mensen die de behoefte hebben om te 
begrijpen hoe het anders en beter kan.

PROGRAMMA

08:45 Registratie en koffie
09:30 Bureaucratie of bureaucratieën?
 Over de elementaire bureaucratietheorie.
11:00 Pauze
11:30 Bureaucratie als inktvis
 Een filosofische analyse; over   
 bureaucratie als hyperobject
12:45  Lunch
14:00  Mengwezens
 Over de verhouding tussen mens 
 en functie
15:15  Pauze
15:45  Bureaucratie en/of leiderschap?
 Over het risico van leiderschap
16:45  Wrap-up van deze dag 
17:00  Afsluiting met borrel

René ten Bos (1959) is 

hoogleraar Filosofie van de 

Managementwetenschappen aan 

Radboud Universiteit Nijmegen en 

honorary professor aan de Universiteit 

van St. Andrews in Schotland. Ten 

Bos doet onderzoek naar organisatie- 

en managementkunde, waarbij 

hij vanuit filosofie kritiek levert 

op doelrationaliteit en efficiency-

denken. In zijn boek Bureaucratie 

is een inktvis (2015) schrijft hij 

over de alomvattendheid van de 

bureaucratie, die steeds, net als een 

inktvis, aan onze blik ontglipt. Ten 

Bos geeft regelmatig trainingen en 

lezingen bij diverse organisaties, 

waaronder Corus, Philips, AKZO, Stork, 

Vodafone, Rabobank, Ministerie van 

Justitie, verschillende ziekenhuizen, 

onderwijsinstituten en de 

Politieacademie.

HOOFDREDACTEUR FILOSOFIE MAGAZINE:  ‘René ten Bos is één van de meest 
oorspronkelijke denkers van Nederland.  Hij is niet voor niets 

Denker des Vaderlands’ 


