




 De voorgeschiedenis
 Opgedragen aan de nagedachtenis van Bob Loeven en Harry Prins

TOM PAUKA

/ Tom Pauka
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WILLEM DE JONG ANDRÉ MOOIJ BOB LOEVEN

+_ 1980



De klant mag het tarief 
kiezen: het hoogste, een 
middentarief of het
laagste, nul gulden.



Hier eindigt de voorgeschiedenis. 

LIDWI DE GROOT







 Van partij naar maatschappij
 Altijd op zoek naar kansen en beweging

Gat in een bloeiende markt

/ Joost Zonneveld 
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Zoeken naar beweging

Geld verdienen was geen 
probleem, zolang de op-
drachtgever niet ‘politiek 
fout’ was.



Verzakelijking

De economische crisis had 
de hand op de knip gelegd.



Idealen en politiek



Gevoel voor de samenleving

‘Andere labels, de kern overeind’

Maatschappelijke 
betrokkenheid is 
een sterk deel van 
je professionaliteit.

WILMA RUIS





JEROEN HAAN







 “Werken er ook mannen bij De Beuk?”
 Goedlopende vrouwenzaken

/ Dorien de Wit
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De Zij-Beuk

“Werken er ook mannen bij De Beuk?”

Jaarverslag 1987:
het ‘vrouwenwerk’ is even 
groot als de rest van  
De Beuk.



De Barlaeus-affaire en de koereiger

Via de minnares van de 
wethouder positieve actie 
op de agenda van de 
gemeenteraad krijgen.



Internationaal feminisme

Voor het eerst 
kregen we te 
maken met ge-
heel gesluierde 
vrouwen die een 
training willen 
bijwonen.







Mainstreaming als verdwijntruc?

Effecten

‘The art of organizing’ in 
het Chinees en Russisch



Verankerd in de genen









 Van polarisatie naar polderen

Een stukje geschiedenis 

De Beuk in MZ-zaken

 Medezeggenschap blijft werken aan een progressieve droom

/ Joost van der Spek
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Bevrijd van de werkgever

Progressieve droom

De OR zou de werknemers 
zelfbestuur geven en de 
arbeiders emanciperen.

Willem was 
bottom up al 
voordat het woord 
was uitgevonden.



Bottom-up

Zwerversmentaliteit

Klein maar slim

WORCOO



Innovatie

Hartaanval?

Ideologische veren

Dalende bevlogenheid 

ARJEN 
KRANENDONK



Horzel

Nieuwe werkvormen

De WOR was geen middel 
meer, maar een doel op zich.

DICK TERMOND



Politieke discussie

MZ in de 21ste eeuw is Samen
Cyclus van 29 jaar

Zinvolle medezeggenschap 
kan alleen samen met de 
bestuurder.



Binden en boeien

Liever feitelijk dan formeel

SYTSE KOOPMANS







  Tussen roeping en professie

Een kwartslag anders

/ Dick Ernste

 De ontdekking van een vak 
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Vier aspecten van professionele kwaliteit



Eigen visie 

Op maat van de klant

Vaste methoden, persoonlijke stijl

Een top down aanpak, je 
mening er proberen door 
te drukken, daar houden wij 
niet van.



De ACP-norm

KARIN KLOP

DORIEN DE WIT

TOKE TOM



 



Het kleine proces

DICK ERNSTE









 Als de samenleving verkleurt 

Migrantenacademie

/ Febe Deug

 Een appèl op professionele identiteit
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Machtsvraag

Morele definiëring 

Iedereen gelukkig 



Koorddanser

Drieslag

Sinterklaas en slavernij



Eerlijk

Plek binnen De Beuk 

Ik heb (vanuit de socialisatie) 
niet geleerd om me zo zicht-
baar te maken.



Stereotiep

Veranderruimte

Talenten

Professioneel handelen is 
het aangrijpingspunt.



Organisatievraagstuk

Nieuwe invalshoeken

Wat diversiteit is voor een 
organisatie, is burgerschap 
voor de samenleving.



Allianties 



Grenzen

Samenlevingsadviseurs 

Wat we mee maken 
als Nederland is alleen 
te begrijpen vanuit 
de context Wereld.



Klantvragen bieden perspectief

FEBE DEUG







 Blik op de buitenwereld

VOnK 

/ Joost van der Spek

 Cultuurverandering begint met een waarom-vraag
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Stadsgoogle

Beeld en taal



Weg uit de eigen werkelijkheid

Fundament



Ondernemend

Risicomijding

Initiatief

Klantgericht 



Burgergericht Politieke gevoeligheid

Is een treinmachinist die 
op een reiziger wacht, 
klantvriendelijk? Nee dus!



Terugval

Eigenaar



Waarom-vragen

Zelf doen en af en toe een zetje







 De wereld als ervaringsgebied

Bijdragen aan een betere wereld

/ Joost Zonneveld

 Energie en emotie hier en daar
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ANDRÉ MOOIJ



Steun in tijden van crisis

De ervaring in het buiten-
land biedt ruimte om  
opnieuw na te denken 
over dingen die voor ons 
vanzelfsprekend zijn.



Wederzijds leren

Werken in een ander land is 
vaak een snelkookpan.



Gestructureerde Europeanen

De aanwezigheid van 
buitenlandse experts kan 
in een uitzonderlijk geval 
zelfs tot onverholen 
weerstand leiden.



Meerdere opdrachtgevers

Emoties



RON RUTHERGLEN



Opbouwen

Lessen









Het zijn niet langer 
de waterbeheerders en 
wateringenieurs 
die bepalen 
hoe het water loopt





Communicatiestrategie Polderfans

Co-creatie

Niet de problemen,
maar de kansen
staan centraal



Dualisme







Trein 26%

Thuis 35%

Bij de klant 3%Auto 6%

Op trainingslocatie 12%

Op straat 18%



Pas je bij De Beuk?
Kantoor aan huis

 Werken en leven bij De Beuk

/ Kim van den Berg

 Over de ruime blik op competenties en telewerken met typemachine

Bellen de is de belangrijkste manier waarop Beukadviseurs elkaar ‘live’ spreken. 
Waar zijn ze zoal als ze bellen? Ze zijn vooral thuis, zitten in de trein of lopen op 
straat. Beukadviseurs reizen meestal met de trein, ook toen er nog geen files 
waren. Bijna alle adviseurs hebben een abonnement op de OV-fiets.
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Tour De Beuk

Piano of computer?

Hippo

Kantoor

Al dertig jaar telewerken, 
hoe deden ze dat vroeger?



Kick 

Digitale revolutie
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TJEERDO WIEBERDINK



Elektronische wandelgang

Web 2.0

YUNG LIE



Ontmoetingen

Hard werken 

Grenzen

Als snel werd me duidelijk 
hoe gauw privé en werk in 
elkaar over gaan lopen



BOR

Gelijkwaardigheid

Beloning

De Beuk is een stichting, dus 
het geld is van iedereen en 
tegelijk van niemand

KIM VAN DEN BERG



Ruimte

Samen leren



De Beuker

Mensen gaan wel eens 
iets anders doen, worden 
wethouder, gaan naar de 
concurrent of beginnen 
voor zichzelf. Er is leven 
na De Beuk.
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Groei publieke sector

  De Beuk: duurzaam bijzonder

/ Jos van der Lans

 Er blijft maar werk aan de winkel

LYDIA SCHIPPERS
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Kerend ideologisch tij 

Al die economische 
wispelturigheden heeft 
de onderneming glansrijk 
doorstaan.



Feministische professionalisering

De Beuk is er toch voor 
het mensenwerk. Het 
getallenwerk, het snelle 
rapportje, daarvoor 
wordt het bureau niet 
gevraagd.

SIMONE VELDBOER
INA VAN DIEPEN



Maatschappelijke honger



Horizontale machtsrelaties

Overal, in alle sectoren 
en instituties van de 
samenleving, moesten 
nieuwe omgangsvormen 
geijkt worden.

MAMITA VAN LEEUWAARDE



Emancipatie-van-onderop

Mensen moeten hun 
eigen mogelijkheden 
vorm kunnen geven.

LIDWI & ANDRÉ



Vrijheid in vertrouwen, 
van lieverlee investeerde 
elke Beuker daarin. 

TOM PAUKA



Een hechte netwerkorganisatie 

Met de kinderlijke 
vaststelling dat mensen 
zich maar moeten aan-
passen, kan geen beleid 
worden gevoerd.



Nieuwe tijden, oude praktijken



Burgers

Denkkracht

Technocratische disciplinering




