Dames en heren,

Met een stapel van meer dan tachtig boeken begon de jury dit jaar weer met frisse moed
te lezen. Alle aspecten van het organisatie-adviesvak passeerden de revue: van
innovatiemanagement tot coaching, van projectmanagement tot organisatieontwerp, en
van verandermanagement tot analyses van macht in organisaties. De juryleden hebben
weer veel geleerd. Wij zullen derhalve onze adviestarieven navenant verhogen. De
belangrijkste inzichten deden wij echter op uit de vier genomineerde boeken.

De eerste genomineerde dit jaar is Van loyaliteit naar mobiliteit door Vittorio Busato.
Deze beschrijving van het veranderingstraject dat plaats vond in UWV is een mooi
voorbeeld van story telling. Het is open en zonder oordeel geschreven, waardoor het
ruimte biedt aan een veelheid van individuele stemmen. Het effect van grootscheepse
reorganisaties op personen komt daardoor scherp naar voren. Voor consultants een zeer
nuttig boek, omdat het de adviseur confronteert met de gevolgen van zijn werkwijze voor
het individu. Ons werk vindt niet in een vacuüm plaats, maar gaat altijd over mensen.

Liefde voor leren van Manon Ruijters is een schitterend boek waarin de passie van de
auteur voor leren zo helder is verwoord, dat deze onvermijdelijk overslaat op de lezer.
Het boek presenteert niet alleen een toepasbaar model, in de vorm van het leerlandschap
dat in kaart brengt hoe organisaties leren, maar is ook een verslag van het leerproces dat
de schrijfster doormaakt tijdens de ontwikkeling van dit model. Daardoor komen de soms
abstracte concepten steeds tot leven en worden impliciete aannames over leerprocessen

expliciet en herkenbaar gemaakt. De lerende houding die de auteur heeft, is een
voorbeeld voor elke organisatie-adviseur.

Kunstenaars & ondernemers van Marc Ruyters snijdt een origineel thema aan. Het
probeert een brug te slaan tussen twee op het eerste gezicht verschillende werelden: die
van de ondernemer en die van de kunstenaar. Het boek is met enthousiasme en vaart
geschreven. Door een aantal voorbeelden van de kruisbestuiving tussen kunst en
ondernemen is een poging gedaan de thematiek praktisch te maken, zodat ook de
adviseur geïnspireerd wordt eens anders te kijken naar de ondernemingen waarin hij zijn
werk verricht.

Arie van der Zwan’s boek Hij overwon iedereen op een vrouw na, is een voorbeeldige
biografie van Frits Fentener van Vlissingen. Het boek legt de echte strategische
mechanismen bloot van het ondernemen. Het beschrijft de verknopingen tussen
bedrijfsleven en staat en laat zien hoe de ondernemer zijn invloed aanwendt, om het spel
in zijn voordeel te doen verkeren. Dat is niet alleen geschiedenis, dat is ook vandaag de
dag relevant. De politieke en historische context van de organisatie wordt door adviseurs
te veel verwaarloosd. Het spel om posities wordt meestal niet doorgrond, terwijl het van
doorslaggevend belang is voor veel organisatie-advieswerk. Dat de adviseur in dit boek
geheel ontbreekt, strekt ons tot nadenken.

Het zal u opgevallen zijn dat elk van deze boeken bijzonder is en totaal niet voldoet aan
het beeld van de uitstekende, maar meer traditionele managementboeken, zoals die de

afgelopen jaren zijn bekroond. De jury heeft uiteindelijk de voorkeur gegeven aan een
boek met een tijdloos onderwerp, dat uitstekend onderzocht is, dat ons dwingt te
reflecteren op ons werk en dat, bovenal, een meeslepend verhaal vertelt. Het bekroonde
boek is Hij overwon iedereen op een vrouw na van Arie van der Zwan.

