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Iedereen heeft dromen. Kleine of grote dromen die 
je graag werkelijkheid ziet worden, een toekomst-
beeld. Dromen over wereldvrede, het maken van 
een wereldreis of een het spelen van een hoofdrol 
in Nova Zembla. Martin Luther King, Anthony Fok-
ker, Cornelis Lely, Steve Jobs en Barack Obama, 
ze hadden of hebben allemaal een droom. Zonder 
dromen geen penicilline, geen vliegtuigen, geen 
iPhone maar ook geen Star Trek en Harry Potter. 
Dromen is van essentieel belang voor de toekomst 
van Nederland, hoe zorgen we ervoor dat Neder-
land blijft dromen?

In de pas leren lopen 

Werknemers worden al honderden jaren verleid 
om in de pas te lopen en geïndoctrineerd om 
geen fouten te maken. Werknemers leren zich 
aan te passen, volgen aanwijzingen op en laten 
hun inspanning omzetten in een maandsalaris. 
We kennen een schoolsysteem waarbij werkne-
mers het productiesysteem aanleren. Maar le-

ren gehoorzamen en het volgen van procedures 
prikkelen niet of  nauwelijks de creativiteit. Er is 
immers geen waardering voor een eigen inbreng 
of  voor frisse ideeën. Als je leert hoe je een van 
die werknemers kunt worden – door goed op te 
letten op school, aanwijzingen te volgen, op tijd 
te komen en goed je best te doen – dan wordt er 
goed voor je gezorgd. Je hoeft niet geweldig te 
zijn en je hoeft ook geen grote risico’s te nemen. 
Gewoon zonder ambitie onderdeel zijn van het 
systeem en productie draaien. Trainingen, bij-
scholing en coaching zorgen alleen maar voor 
nog meer middelmaat. Negen van de tien keer 
zetten organisatie het in om de ontwikkelpunten 
op te krikken in plaats de goede competenties 
geweldig te maken. De middelmaat blijft de 
middelmaat en wordt onvoldoende geprikkeld in 
creatieve, ondernemende en in dromende zin.

Eigenwijs blijven dromen
over het lef  om je eigen weg te gaan
Menno Lammers, Vernieuwing Bouw en www.kenjenogiemand.nl
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Nederland productieland

Nederland is gewoon een productieland, een 
land waarin plannen, controleren en meten 
overheerst. Het Nederlandse productiesysteem 
is een systeem waarin iedereen inwisselbaar is. 
Niemand wordt gemist. In een dergelijk systeem 
raak je als werknemer vanzelf  je creativiteit en 
dromen kwijt. Het productiesysteem verschafte 
een gemiddeld mens met weinig 
dromen een kans om de levens-
standaard aanzienlijk te verbete-
ren. Het gaat ook gepaard met een 
pensioen, vrije dagen en zelfs een 
ziektekostenverzekering. De werkne-
mer accepteert een baan in ruil voor 
instructies. Als je een organisatie 
optuigt vol regels en procedures die 
erop gericht zijn om zo goedkoop mogelijk 
personeel aan te nemen, dan moet je een 
product of  dienst leveren dat ontdaan is van 
menselijkheid en persoonlijkheid. Dit bete-
kent dat je de prijs laag moet houden om te 
concurreren. Het gevolg is een race naar de 
afgrond. Helaas zijn ‘oude leiders’ nog steeds 
erg gericht op macht en controle over hun vol-
gers; de werknemers van het productieproces. 
De meeste organisaties zijn er op gericht om 
het machtsevenwicht te handhaven. Waarom 
wordt er iemand gepromoveerd tot manager? 
Omdat de grote baas erop kan vertrouwen dat 
deze werknemer de dingen laat zoals ze zijn en 
er geen persoonlijke bedreiging is, eerder een 
troonopvolger. Als je onderdeel van deze werk-
wijze bent, is het niet raar dat je gefrustreerd 
raakt.

Het verschil maken

Werknemers worden in onze maatschappij, 
waar ze een onderdeel van de machine zijn, on-
voldoende op waarde geschat. Gelukkig gaan 
organisaties tegenwoordig steeds vaker voor 
werknemers die het verschil kunnen maken en 
nemen afscheid van anderen. Deze werknemers 
maken het verschil door waarde toe te voegen, 
ze veranderen gedrag, schoppen tegen de ge-
vestigde orde aan, bedenken nieuwe invalshoe-
ken en benoemen opmerkelijke conclusies. Als 
het management talentvolle werknemers aan-

trekt en weet uit te dagen om dromen te reali-
seren, dan neemt het concurrentievoordeel voor 
de organisatie aanzienlijk toe. Het concurrentie-
voordeel dat de markt vraagt is een volwassen 
persoon die midden in het leven staat. Iemand 
met passie en energie, die in staat is zaken te 
doorgronden en die de juiste prioriteiten stelt. 
Deze werknemer is vitaal bij veranderingen en 
gefocust in tijden van verwarring. De winnaars 

van morgen zijn organisaties 
die menselijker en opvallen-
der worden, en directer in 

contact staan met de klant. 
De komende jaren gaan de jon-

gere generaties – Generatie Y en 
Generatie Einstein – Nederlandse 

bedrijfsleven domineren. Verschil-
len tussen de oudere en jongere 

generatie worden zichtbaar. Zoals 
positie op basis van ervaring verus 

op basis van wat je kunt. Status, geld 
en posities versus betekenisvol werk en 

het face-to-face versus social networking. 
Doordat de babyboomers in grote getale 

afzwaaien, is er in veel organisaties ruimte 
voor nieuwe winnaars, nieuw leiderschap 
én nieuwe dromen.

De weg naar de professional

‘Tussen droom en daad staan wetten in 
de weg en praktische bezwaren’, schreef  
de Vlaamse schrijver Willem Elsschot. Als 
je zingeving zo sterk is om je dromen wil-
len realiseren en dit te delen met de bui-
tenwereld, dan neemt de kans toe dat je 
droom ook wordt gerealiseerd. Nederland 
heeft daarom eigen-wijs dromende profes-
sionals nodig. Mensen die zich focussen 
op het ontdekken, zichtbaar maken en 
versterken van zijn of  haar talenten en on-
derscheidende waarde om meer energie, 
plezier en succes activiteiten te realiseren. 
Gepassioneerde vrije denkers en vernieu-

wers die hun nek durven uitsteken als zij vinden 
dat er iets moet gebeuren. Professionals die 
gemeenschappelijke dromen hebben, dromen 
over de toekomst van Nederland. Gezonde am-
bitie zonder gebrek aan creativiteit, integendeel. 
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De eigen-wijs dromende professional laat zich 
niet remmen door de huidige systemen. Want 
wie of  wat niet creatief  is, wordt ge-outsourced. 
Maatschappelijke waardecreatie vraagt die nieu-
we systemen en eigen-wijs dromende professio-
nals. Tenslotte is de enige weg naar vernieuwing 
– zeker in deze economische tijd – de weg naar 
de professional. De instelling van deze profes-
sional zal Nederland maken of  breken.

Leef  je dromen

Persoonlijk droom ik dat we afscheid nemen van 
de oude manier van denken en doen. Ik droom 
ook over de  duurzame Olympische Spelen 2028 
in Nederland, Nederland weer in de top 3 van 
de Global Competetiveness Index van het World 
Economic Forum en een persoonlijke ontdek-
kingstocht bij de Tibetaanse monniken. Mijn 
passie volgen en bouwen aan datgene waar mijn 
ogen van gaan twinkelingen. Daar ga ik voor en 
daar wil ik het verschil maken. Wat houdt jou 
nu nog tegen en wat trekt je weg van de huidige 
situatie? Maak het verschil, ga en sta ergens 
voor. Geef  datgene waarmee je de maatschap-
pij positief  kunt beïnvloeden. Nederland heeft je 
nodig. Leef  – samen – op eigen wijze je dromen 
en bouw mee aan de toekomst van een nieuw 
Nederland.

Over de auteur
Menno Lammers (1977) is zelfstandig profes-
sional en ondersteunt bij het realiseren van 
organisatiedromen en vernieuwingsinitiatieven 
voor individuele groei en duurzame organisa-
tieontwikkeling. Daarnaast is hij werkzaam 
als procesmanager bij Vernieuwing Bouw, 
waar hij zich  inzet voor de thema’s: samen-
werking in het waardenetwerk, levensduurden-
ken en nieuw leiderschap. Hij is voorzitter van 
de NieuwBouw - netwerkorganisatie voor de 
nieuwe generatie professionals in de bouwsec-
tor - geweest en nu als initiator actief  in de 
denktank ‘Connectivity;. Menno is te typeren 
als een initiaitor | katalysator | dwarsdenker. 
Zijn favoriete quote is: Don’t be a chicken fly 
like an eagle.’ 

Zie: http://nl.linkedin.com/in/menno1977/
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...

DE ACHTERKANT OP Z’N KOP. VOOR WIE ECHT NIEUWSGIERIG IS. Power to the pensions (Adrian de Groot Ruiz) – Curatieve gezondheidszorg  (Joost 
Zaat) – Zin en onzin van kwaliteits indicatoren in de Zorg (Annemarie van Dalen) – Anders Rijden, Beter Ondernemen (Bas Pastoor) – Energy Banking 
(Camiel Versluis) – Tijd voor Rijksdatastaat (Margot Weijnen en Judith Schueler) – Nieuwsgierig, durf jij dat nog te zijn (Elsbeth Koek) – Kiesrecht 
2019 (Guido Enthoven) – Eigenwijs blijven dromen (Menno Lammers) – Sociale netwerken in krachtwijken: kans voor participatie (Laura Hornick – 
Economie: een kwestie van geloven (Julien Haffmans) – Van massaproductie naar productie door de massa (Jurgen van der Heijden) – Schetsen voor 
authentiek leiderschap (Els Schopman) – Lang leve de bouw! (Klaartje Molthof en Marleen Sanders) – Waarom onderwijs? (Meike van de Linde) – Zelf 
doen! (Jurriaan Cals) – Wie heeft er wat te melden? (Floor Jaspers) – Opheffen is de maat voor succes (Jeroen Fikkers en Hester van der Burg) – De 
tien onderwerpen van Nederland (Jan Turk) – Staat van geest is staat van zijn (Marjorieke Glaudemans) – 100 jaar Chinezen in Nederland (Yung Lie) – 
Publieken onderzoeken in 2021 (Floor Basten) – Inspirerend onderzoek (Derk Jan Stobbelaar en Jet Proost) – Toegang tot opdrachtonderzoek (Guido 
Enthoven). Met dank voor de redactie en vormgeving aan:
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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