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Boekbespreking

Queeste naar goed werk
Ineke van Aken*

‘Queeste naar goed werk’ is een boek over
krachtige professionals in een lerende
organisatie.

Verder bevat het boek een overzichtelijke
inhoudsopgave, een uitgebreide literatuurlijst, drie interessante bijlages en een
stuk over de persoonlijke leergeschiedenis van Manon Ruijters.

Het blijkt voor veel organisaties niet eenvoudig om de lerende organisatie zodanig
vorm te geven dat professionals meer
ruimte krijgen en recht gedaan wordt aan
eigenaarschap en zelfsturing. Hoe komt het
dat de ontwikkeling naar een lerende organisatie vaak zo moeizaam verloopt? Hoe
kun je professionals meer in hun kracht
zetten, zodat ze ook echt plezier krijgen in
hun werk? Hoe laat je professionals excelleren terwijl ze in steeds meer verschillende
teams werken, met verschillende disciplines, opdrachten en ambities? Wat kan en
moet anders? Manon Ruijters beschrijft in
dit boek wat de huidige tijd van professionals, het leiderschap en organisaties vraagt.
Leren en ontwikkelen blijven belangrijk,
maar we moeten vanuit een ander perspectief naar de lerende organisatie kijken.
Manon Ruijters pleit ervoor om het leren
niet als doel te nemen, maar de focus
te leggen op ‘goed werk’. Het gaat bij de
lerende organisatie niet over goed lopende
opleidingsafdelingen of opleidingstrajecten, maar om het leren en ontwikkelen in
het gehele systeem. Mentale flexibiliteit
van medewerkers vergroten vraagt om andere manieren van leren en ontwikkelen:
onderzoekend en transformatief.
Het boek is helder opgebouwd. In het
eerste deel komen achtereenvolgens aan
de orde: het individu (de krachtige professional), het team (een samenspel) en tot
slot de (lerende) organisatie. Vraagstukken die zich in de praktijk voordoen, zijn
beschreven en geven ons een inzicht in de
problematiek. Daarbij worden handreikingen geboden vanuit de theorie.
Het tweede deel gaat juist uit van de theorie en sluit dan aan bij de praktijk. Hier
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‘Queeste naar goed werk’ is een prettig
leesbaar boek. Alle praktijkvoorbeelden en persoonlijke verhalen zijn een
verrijking. Soms is de materie behoorlijk
abstract. Weliswaar heeft de auteur zich
vooral laten inspireren door de wetenschappers Karen Watkins en Victoria
Marsick, de vele verwijzingen naar andere auteurs bieden de liefhebber een keur
aan verdiepende literatuur. Het boek
geeft stof tot nadenken voor wie werk
wil maken van ‘goed werk’: veranderaars,
adviseurs, begeleiders, coaches, managers
en opleiders. ‘Queeste naar goed werk’ is
een inspiratiebron en biedt voldoende
handreikingen om de zoektocht naar
‘goed werk’ zelf voort te zetten.
komt de theorie van Victoria Marsick en
Karen Watkins prominent naar voren:
wat is nodig om een lerende organisatie
vorm te geven? Manon Ruijters heeft
haar inzichten uit het eerste deel gecombineerd met het model van Marsick en
Watkins, zodat meer recht wordt gedaan
aan de lerende organisatie van nu met
alle uitdagingen die daarbij horen. In
dit hoofdstuk beschrijft de auteur zeven
hefbomen om het leren in verandering
geleidelijk vorm te geven. Zij verlegt
daarbij het perspectief van ‘leren’ naar
‘goed werk’.
Goed werk is excellent en maatschappelijk verantwoord werk dat betekenisvol
voor de medewerker is. Er zijn, volgens
de auteur geen exacte richtlijnen te
geven voor hoe je tot goed werk komt.
Professionals moeten hun eigen weg
zoeken om tot goed werk te komen. Een
‘queeste’ waarbij dit boek ondersteuning
biedt.

Over Manon C.P. Ruijters

Manon Ruijters is hoogleraar Leren aan
de VU, lector bij de Aeres Hogeschool
Wageningen en eigenaar/adviseur van
de Good Work Company. Eerder schreef
zij onder andere Liefde voor Leren (2006),
Canon van het leren (2012) en Je Binnenste Buiten (2015). De Queeste naar
goed werk (2018) heeft zij geschreven ter
voorbereiding van haar oratie.
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