Samen Smeden
Deze twee prachtig allitererende woorden vormen de titel van een
boek over een bijzondere organisatie: Ilmarinen in Groningen. In dit
boek worden op een hele bijzondere manier een aantal verhalen verteld
over een aantal bijzondere mensen. Wie van mensenkennis houdt en wil
begrijpen hoe een organisatie ‘kleding’ vormt voor dat wat er in leeft,
werkt, woont leze dit boek.
Vanuit de focus van deze blog is vooral razend interessant om te lezen
hoe vanuit Ilmarinen wordt gekeken naar de werkorganisatie (in
hoofdstuk 1: Context van de kunst van het zorgen). Hoewel de focus
uiteraard gericht is op zorg, kan de manier van denken ook heel
behulpzaam zijn voor andere organisaties die naast winstgevendheid,
mensen en hun welzijn hoog in het vaandel hebben staan.
Er worden vier lagen onderscheiden:
1. De fysieke verschijning, het gebouw, de indeling, de gebruikte materialen en kleuren. En daarbij de
kroniek van de organisatie (hoe is het zo gekomen). In managementtaal hebben we het hier
over de middelenkant van de organisatie.
2. Het dragende krachtenveld van ritmes dat de levenskracht voedt. Het gaat bij Ilmarinen om dag,
week en jaarritmes, klas en werkplaatsritmes. In managementtaal zouden we dit processen
en procedures noemen.
3. Dynamiek tussen licht en schaduw, tussen kunst en kunde. Hier krijgt de ontwikkeling van mensen
een plek (zowel van medewerkers als van de zorgvragers van Ilmarinen) op basis van de
kernwaarden, de professionaliteit en de basis van de eerste twee lagen middelen en processen. In
managementtaal noemen we deze dimensie de cultuur.
4. Het wezenlijke van de mens in ontmoetingen, ontwikkeling en levensloop. Hier gaat het er om de
unieke potentie van ieder mens tot verschijning te laten komen. Door dit na te streven krijgt de
organisatie ook een eigen identiteit die weer doorwerkt in alle eerder genoemde lagen. In
managementtaal noemen we dit de identiteit, de missie of het bestaansrecht van de
organisatie.
Kortom: een organisatie kun je beschouwen als een gelaagde entiteit:
Laag 1: Middelen: spullen, gebouwen, materialen enz. Kortom de fabriek op zondag.
Laag 2: Processen: alles wat zich georganiseerd afspeelt in de tijd.
Laag 3: Cultuur: de manier waarop we met elkaar omgaan, dat wat we van belang achten, dat wat we
kunnen en dat wat we nastreven.
Laag 4: Identiteit: Waar staan we voor, waar gaan we voor. Waarin zijn wij uniek. Het verhaal van de
organisatie in het nu en … in de toekomst.
Met deze zeer korte beschrijving doe ik de mensenkenniskant van het boek zeer te kort. Lees het en maak
kennis met Jade, Herman Jan, Remco en Abdessamed. Wordt ontroerd, lach je krom en krijg kippevel van de
prachtige beschrijvingen van deze bijzondere reisgenoten op deze planeet. Hulde aan de mensen die zo
professioneel zijn dat zij hun hele menszijn inzetten. En hulde aan de schrijvers Gea Koren en Maria Ratering.
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