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O Jos Verveen, auteur van het boek 'Management Bullshit' geeft tips waarom je geen
manager moet worden O "Ze willen vaak weer inhoudelijk aan de slag"

Iedereen kent ze wel of heeft ze
binnen het bedrijf: managers.
Ondernemer en voormalig orga-
nisatieadviseur Jos verveen
besloot het beroep te onderzoe-
ken en kwam tot een schrik-
barende conclusie in zijn boek
BullShit Management, namelijk
dat ze overbodig zijn. Metro
vroeg hem vijf redenen om geen
manager te willen worden.

I
Je wordt er doodongelukkig
van. De helft van de managers

geeft aan van baan te willen wis-
selen om inhoudelijk weer aan
de slag te gaan.

ejje bent de schietschijf van het
& bedrijf. Medewerkers die
balen van je en je wordt gezien
als bron van ellende. Het is niet
wetenschappelijk bewezen dat
managers bijdragen aan een
beter bedrijf. Integendeel, veel
technieken die ze gebruiken wer-
ken averechts. Brainstormsessies,
teambuildingsuitjes, bonussen,
prestatiebeloningen, het werkt
allemaal niet.

B
Je houdt mensen van het
werk. Kijk naar het onderwijs,

zorg en politie. Het moet niet
draaien om management, de
politie moet boeven vangen in

Hoe kom jé af van •

ï je'manager? j

ï> Zeg eens nee tegen teamuitjes en
brainstormsessies. Als het toch

- moet, stel dan het nut aan de
orde en durf je mond open te
doen. Je twijfels zijn echt terecht,

i Vraag hem om bewijs dat het
| : helpt. Komt ie toch met bewijs op
! de proppen, tegenbewijs is erin
| overvloed. Maar wordt niet boos
! en heb medelijden met ze. Ze zijn
I -• 'gehersenspoeld en geloven heilig
j in hun technieken. Uitein-
j delijk zijn ook zij slachtof-
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tieken.

S
Het scheelt je veel lees-
werk. Jaarlijks verschij-

nener duizend /
managementboeken die
zeggen 'de methodiek' in
huis te hebben en jou en
het bedrijf zogenaamd .
vooruit helpen. Als je ze
allemaal wilt lezen heb je
er een dagtaak aan. Boven-
dien bestaat 'de methode'
simpelweg niet.
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ding moest volgen om zijn regi-
stratie te krijgen. We worden 4

' Je wordt een ander mens. Cij-
fers gaan je leven beheersen. WmVETERfIMEMP/lG.fjL
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