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‘Als onze productmanager een grap maakt, 
dat dan niemand lacht.’
‘Hoe ziet dat eruit? Wat doen jullie dan?’

‘O, dan kijken we elkaar aan met zo’n blik 
van: daar gaan we weer ...’ 

‘Wat zie ik dan?’, houd ik vol. ‘Doe het eens 
voor.’ Ik zet de camera op mijn telefoon aan. 

Binnen vijf minuten spelen ze als bijna volleerde 
acteurs. Corrigeren elkaar met gedetailleerde regie-
aanwijzingen. Wanneer we samen de opnamen be-
kijken, komt de gêne. ‘Is het zó zichtbaar? Ik had al-
lang een klacht in- 
gediend, als ik hem 
was. Ontslag geno-
men!’
‘Als jullie deze reac-
ties als voice-over in-
spreken’, nodig ik uit, 
‘wat zou je dan zeg-
gen?’
‘We lachen er in stil-
te om. Voor mezelf 
denk ik elke keer: ik 
moet eigenlijk ingrij-
pen. Maar ik doe het 
niet. Ik vind het laf 
van mezelf. Er is nie-
mand die iets doet, 
zeg ik dan tegen me-
zelf. Maar dat is na-
tuurlijk een slap ex-
cuus.’
‘En wat als we dit 
filmpje met deze voice-over aan het hele team laten 
zien?’ Geladen stilte. De rode wangen worden roder. 
Het spel is voorbij, de realiteit komt binnen. ‘Dit is 
wél hoe het echt gaat ...’, zeggen de acteurs in de 
dop.
De leidinggevende, na een lange stilte van het team: 
‘Dit is ons verhaal.’ Iedereen knikt. 
‘Zullen we zorgen dat we een andere film kunnen 

maken’, is mijn voorstel. Iedereen knikt. Er wordt 
weer geademd. 
Een organisatie is als een doorlopende film, met dra-
ma’s, crises, good guys en bad guys. Sommige scè-
nes keren steeds weer terug, herkenbaar voor ieder-
een. Ze laten zoiets abstracts als ‘de cultuur’ direct 
en concreet zien. Scènes als de voorgaande zijn ge-
laden met betekenis en vormen daarom een aangrij-
pingspunt voor verandering. Je hoeft er niet einde-
loos over te praten of ze te analyseren. Je kunt er 
letterlijk samen naar kijken. Én je kunt er samen een 

nieuw verhaal van 
maken. 
We zijn namelijk zo 
gewend om naar films 
te kijken, dat we on-
bewust de filmische 
elementen die ge-
bruikt worden begrij-
pen. Ik heb de erva-
ring dat mensen met 
een paar tips zelf de 
mooiste en betekenis-
volste filmpjes kun-
nen maken. Daarom 
kun je met elkaar, al 
filmmakend jouw or-
ganisatiedrama her-
schrijven of ‘herfil-
men’. 
Als een organisatie 
een doorlopende film 
is, wat is jouw organi-

satie dan voor film: een thriller, lovestory of een serie 
als House of Cards? Vraag eens rond. De scènes zul-
len je om de oren vliegen - zeker weten.
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