
Denken in Organisaties 
Pleidooi voor een nieuwe Verlichting  

Boekpresentatie en gezamenlijke gedachtewisselingen  

Donderdag 26 april 13.30 - 16.30 uur 
 Gertrudiskapel - Congrescentrum In de Driehoek 

 Willemsplantsoen 1c, Utrecht 

Denken in organisaties 
Veel economische wetten die lange tijd 
de basis vormden van het denken in 
organisaties werken niet meer. Het 
dogmatische geloof in marktwerking, 
vraag en aanbod, winstdenken en een 
amorele groei om de groei zorgt ervoor 
dat bedrijven krakend tot stilstand 
komen. Het is hoog tijd om anders na te 
denken over samenwerken, duurzame 
ontwikkeling en rijkdom. Maar hoe dan? 
En is het mogelijk om bestaande 
conventies in organisaties kritisch te 
herzien en waar nodig te vervangen? Dit 
zijn de belangrijkste thema’s in het 
nieuwe boek. 

Gedachtewisseling en dialoog 
Tjip de Jong en Joseph Kessels grijpen in 
hun inleiding terug op de belangrijkste 
inzichten uit de verlichtingsfilosofie en 
passen die vervolgens toe op de actuele 
vraagstukken van de 21ste eeuw. 
Daardoor ontstaat er ruimte voor 
innovatie, vernieuwing en duurzame 
verandering. Al filosoferend komen zij tot 
een inspirerende routekaart waarmee ze 
nieuwe inzichten bieden om naar de 
toekomst van organisaties te kijken. Zij 
moedigen aan om weer zelfstandig en 
kritisch te durven denken, met meer 
aandacht voor altruïsme, empathie en 
duurzaamheid als drijfveren voor het 
menselijk handelen. 

dr. Tjip de Jong 

dr. Joseph Kessels 

In samenwerking met:

dr. Klaas Rozemond 

drs. Simon van der Veer



Programma 
Na de introductie door Tjip en Joseph zal 
filosoof, rechter en jurist Klaas Rozemond 
een verkenning uitvoeren rond de 
principiële vraag of de mens van nature 
slecht of goed is. Zijn mensen werkelijk 
en ten diepste gedreven door puur 
eigenbelang? Gaat macht, geld en status 
voor alles? Zelfs ten koste van anderen en 
onze leefomgeving? Is de mens een wolf 
voor zijn medemens?  

Hoe kunnen deze vragen ons verder 
helpen als het gaat om de inrichting en 
vormgeving van aantrekkeli jke en 
innovatieve werkomgevingen? 

Tjip de Jong en Joseph Kessels staan 
hierna stil bij de totstandkoming van hun 
boek en de vragen die zij daarin centraal 
stellen. Ze delen hun belangrijkste 
inzichten en nodigen de gasten uit om 

mee te doen in de gedachtewisseling. Zij 
zullen dieper ingaan op de bouwstenen, 
routekaart en lichtbakens in het boek om 
in organisaties te werken aan een 
stapsgewijze vernieuwing en misschien 
wel radicale  innovatie.  

Tot slot zal organisatieadviseur en BNR-
radiocolumnist Simon van der Veer de 
kritische vraag stellen of al dit denken en 
gefilosofeer eigenlijk wel zin heeft. Wat 
levert het op? En klopt het wel? 

Muziek uit de periode van de Verlichting 
wisselt de inhoudelijke bijdragen af. 
Gasten zijn van harte uitgenodigd actief 
te participeren in de gedachtewisseling 
en dialoog. 

Praktische informatie 

Op: Donderdag 26 april 

Waar: De Gertrudiskapel, 
Willemsplantsoen 1C , 
3511LA Utrecht 

Tijd: 13.30 - 16.30 

 13.30 inloop - 14.00 start 

Aanmelden: http://bit.ly/
denkeninorganisaties 

Kosten:                Gratis toegang 

         De Getrudiskapel is op   
                   loopafstand van Utrecht    
         Centraal Station 

www.denkeninorganisaties.nl 
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