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Gooi weg al die managementliteratuur over hoe het beter kan. Het is allemaal 
onwetenschappelijke onzin, stelt Jos Verveen in zijn boek.

Bullshit management als titel meegeven aan je boek, Jos Verveen doet het 
gewoon. Ooit was hij een believer van zaken als ‘six sigma black belt’ en ‘door 
jongleren leren delegeren’. Tot het ging knagen. ‘Klopt het allemaal wel, ging ik 
steeds meer denken. Hoezo helpt een dag leren jongleren een bedrijf vooruit?’ 

Verveen stapte uit de managementmallemolen en begon twee jaar lang te lezen 
en te onderzoeken. ‘Elke dag komen er boeken uit, en talloze artikelen. Er gaan 
miljarden om in deze industrie, maar wat stelt het wetenschappelijk nou allemaal 
voor? De suggestie dat wat er gedoceerd wordt enige validiteit heeft, is niet 
houdbaar en zelfs schadelijk. En als al die nieuwe inzichten niet helpen, dan moet 
je het gewoon niet doen, vind ik.’

Even voor de duidelijkheid, Verveen is niet tegen leiders of leidinggevenden, die 
zijn gewoon nodig. ‘Maar ik geloof niet dat je een leider kunt worden door 
cursussen. Een baas of chef moet gewoon een senior zijn met inhoudelijke 
kwaliteiten. De aparte laag die almaar uitdijt en slechts nadenkt over hoe anderen 
hun werk zouden moeten doen, slaat nergens op.’

Murw gebeukt 
Op de lange termijn zouden al die cursussen, toch bedoeld om de boel flink te 
stroomlijnen of meer winst te bewerkstelligen, voor een onderneming 
tegenovergesteld werken en een remmende werking hebben. ‘Neem de MBA, 
voor velen een vereiste, maar het blijkt eerder averechts voor je organisatie te 
werken dan als pluspunt. Ik heb lezingen mogen geven aan studenten die voor 
een MBA gingen. Die waren altijd razend enthousiast in het begin. En veelal ook 
vol ideeën over ondernemen. Kwam je ze aan het eind van hun opleiding tegen, 
dan was daar niets van over. Totaal murw gebeukt door theorie.’

Verveen wijst voor zijn stelling dat er geen blauwdruk voor organiseren bestaat 
naar types als Steve Jobs en John de Mol ‘Die bemoeien zich, tegen de trend dat 
je als leider koste wat kost moet delegeren, met ieder detail. Dat is blijkbaar hun 
kracht.’ Ook familiebedrijven zijn volgens hem plekken waar het managersvirus 
nog geen vat op heeft gekregen, waardoor ze ook nog eens beter presteren. ‘Al 
die managers zijn de nagel aan de doodskist van innovatie en ondernemerschap.’ 
Verveen is er definitief klaar mee en is thans ondernemer. ‘Dit boek is een beetje 
mijn afscheid van het hele managementwereldje.’
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Dit heeft geen zin, ga aan het werk. 
JAN LANKVELD/HOLLANDSE 
HOOGTE 
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Meest gelezen entertainment
93.000 euro voor hoedje 
5 uur geleden  
Een anonieme bieder heeft ruim 81 duizend pond (93 duizend
euro) betaald voor de zijden hoed die prinses Beatrice droeg 
tijdens het Britse koninklijk huwelijk vorige maand. 

Gouden Palm Tree of Life 
15 uur geleden  
Op het filmfestival in Cannes heeft de film The Tree of Life de 
Gouden Palm gewonnen. In het drama van regisseur 
Terrence Malick speelt Brad Pitt de hoofdrol. 

Acteur Bill Hunter overleden 
22 uur geleden  
De Australische acteur Bill Hunter is op 71-jarige leeftijd in 
Melbourne overleden. Hij leed aan kanker. Dat heeft zijn 
manager zondag gezegd. 
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Advertentie

Verrassend Volkswagen
U ontvangt €2.095 voordeel op een zeer compleet Style 
pakket voor de Golf met o.a. 16” velgen. 
Meer informatie

GRATIS Staatslot.
Zeker weten dat je miljonair kan worden! Ga automatisch 
meespelen 
Meer informatie

Recht op uw doel af
Spaar nú € 500 of meer en ontvang een ANWB 
Cadeaucard van € 7,50 
Meer informatie

Meer nieuws entertainment Volgend bericht >

Bieber en Eminem winnen award 
93.000 euro voor hoedje 
Laat die serendipiteit maar komen 
Het mag vooral geen kunst lijken aan het IJ 
Gouden Palm Tree of Life 
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