
Themacafé ‘Mijn project en Sun-tzu’ 
Op woensdag 6 maart 2019 organiseert De Project Academie samen met Rob van 
Renen en Marc Gofferjé het thema ‘Mijn project en Sun-tzu’.  In het kader van het 
themacafé sprak ik met Rob om erachter te komen waar de avond over gaat. 

�

Waarom een werk over projectmanagement en Sun-tzu?  

Het antwoord is simpel en flauw. Waarom niet? Er zijn al veel auteurs geweest die 
het boek ‘De kunst van het oorlog voeren’ van Sun-tzu omgezet hebben naar een 
specifiek hedendaags management domein. Deze boeken hebben vaak de toon van 
de typisch Anglo-Amerikaanse zelfhulp boeken bedoeld om een succesvol manager 
of zelfs succesvol in je leven te zijn. We hebben niet de ambitie een boek op basis 
van dat stramien aan de wereld toe te voegen.  

Wat dan wel? 

In onze westerse samenleving worden we dagelijks via de media geconfronteerd 
met dreiging, geweld en oorlog. Toch is alles in onze opvoeding en opleiding 
gericht op het behouden van vrede, op hoe je je correct op moet stellen, op 
harmonie en op samenwerking.  

Eigenlijk bereiden we hiermee kinderen en jongvolwassenen niet voor op het ‘echte’ 
leven, waar strijd, conflicten en vormen van oorlog onderdeel van zijn. We leren ze 
dus ook niet om er goed mee om te gaan. Ze kunnen natuurlijk wel naar een 
tweedaagse training ‘conflicthantering’ gaan, maar dat is toch iets anders.  

Tegelijkertijd zijn wij in onze projecten steeds resultaatgericht, planmatig en 
teleologisch ingesteld. In de oosterse cultuur kijkt men daar anders tegen aan. 
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https://deprojectacademie.nl/actueel/thema-cafes/stakeholders-hoe-houd-binnenboord/


Vanwege de grote verschillen tussen deze twee werelden, pakken we niet de 
harmonieuze zijde van projectmanagement (team-building, empathisch leiderschap), 
maar nemen we oorlog (als zijnde strijd) als invalshoek. Deze invalshoek belichten 
we vanuit de verschillen tussen Oost en West. 

Heeft het begrip oorlog niet een hele grote lading voor een project? 

Het woord ‘oorlog’ roept inderdaad enorme beelden op. Rond 1830 heeft de Pruis 
Carl von Clausewitz een omvangrijk boek geschreven met de titel ‘Over de oorlog’. 
Binnen de Europese wereld is dit het standaardwerk over oorlogvoering geworden.  

Von Clausewitz heeft zijn leven gewijd aan het bestuderen van (Europese) 
oorlogvoering. Hij geeft het begrip oorlog de volgende definitie:  

 “De oorlog is een daad van geweld om de tegenstander te dwingen onze wil te 
vervullen.” 

Op basis van deze definitie is het begrip heel ruim en heel klein tegelijk. Deze 
definitie maakt het begrip oorlog ook van toepassing op alledaagse situaties tussen 
mensen waar dan ook; ook op het werk.  

Dus jullie zien veel geweld op de werkvloer? 

We moeten inderdaad nog wel iets aanscherpen op het begrip ‘geweld’. Het begrip 
‘geweld’ is ook steeds breder geworden.  

Een project kan gezien worden als een clash van culturen, een verandering die met 
‘kracht’ aan de status quo wordt opgelegd. Deze vorm van ‘dwang’ wordt voorzien 
van suikerlaagjes in de vorm van management theorieën, verandertechnieken en 
business rationalisaties. Wij noemen die technieken: vormen van geaccepteerd 
geweld.  

Geweld is niet alleen fysiek (er op slaan) maar kan ook verbaal of psychologisch 
uitgeoefend worden. Dat komt op het werk vaker voor dan slaan. Dit heeft 
geaccepteerde vormen zoals deadlines stellen met daaraan verbonden ‘straf en 
beloning’ systemen (als je niet op tijd, binnen specificaties, budget en kwaliteit klaar 
bent, vlieg je eruit).  

Er komen in onze projectenwereld echter ook veel vormen van onacceptabel 
‘geweld’ voor: verbaal geweld, psychische manipulatie, groepsdruk, discriminatie en 
machtsmisbruik door management. Hierbij worden de uiterste grenzen niet bewaakt 
door een formeel toetsingskader, maar slechts door de persoonlijke normen van 
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integriteit of door de spelregels van de organisatie.  

Doordat mensen hierdoor ‘beschadigd’ raken, is dit in ons werk een vorm van 
‘geweld’ waardoor de vergelijking met ‘oorlog’ enigszins gerechtvaardigd is. 
Helemaal als je daar vervolgens de lessen van Sun-tzu naast legt. Die zijn vaker 
toepasbaar dan je denkt. Zo breed kan het begrip geweld worden geïnterpreteerd. 

Toch nemen we het begrip ‘oorlog’ niet snel in de mond om op de werkvloer ‘iets 
uit te vechten’? 

Op de werkvloer van onze projecten is de slag om er als ‘oorlog’ naar te kijken nog 
niet gemaakt. Op die werkvloer vinden we vaak de wens en oproep van de 
managers om gezellig en in harmonie samen te werken. En het moet vooral ‘leuk’ 
zijn! Het moet een goed team zijn! Het moet de quasi gemoedelijke sfeer behouden 
die zo kenmerkend geschetst is in de serie ‘debiteuren crediteuren’.  

Het is niet vanzelfsprekend om ergens naar te kijken alsof het oorlog is. Toch kan dit 
als gedachte-experiment zinvol zijn. Vaak voelen we wel aan dat we ‘strijden om 
iets’, maar ‘voeren we geen oorlog’. Het begrip ‘strijd’ klinkt minder heftig dan 
‘oorlog’.  

Daarbij erkennen we ook dat er conflicten op het werk kunnen zijn. Deze conflicten 
vinden wij niet leuk en we voelen ons er ongemakkelijk bij. Maar, waar er conflicten 
zijn, is strijd. En waar er strijd is, is het oorlog. 

Strijd is er op verschillende niveaus. We kunnen te maken hebben met rivalen, 
concurrenten die op hun eigen voordeel uit zijn, managers die andere (strijdige) 
belangen hebben, collega’s die op dezelfde functie azen, etc. Dit komt alledaags 
voor in de politiek, binnen de overheden en in het bedrijfsleven.  

Van deze vormen van strijd mag dan ontkend worden of genegeerd worden dat zij 
op kleine oorlogjes lijken, maar ze zijn het wel! Zeker als we kijken naar het 
vakgebied projectmanagement, waar resultaten moeten worden bereikt te midden 
van – doorgaans – strijdige belangen. Dit is dus een andere, aanvullende manier om 
naar projecten te kijken. 

Een aanvulling hierop is dat Sun-tzu het begrip “winnen zonder strijd” belangrijker 
vond dan winnen op het slagveld. Dus waar het op strijd aan komt, tracht hij deze te 
voorkomen, of al te winnen zonder de oorlog zelf te hoeven voeren. Als de strijd 
onvermijdelijk is, wordt hij dankzij de voorbereidingen gewonnen en zelden op het 
slagveld. Ook deze zienswijze kan ons helpen in onze kijk op projecten als krachtig 
verandermechanisme. 
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Wat gaan we in het themacafé doen? 

Het themacafé bestaat uit twee delen: eerst een introductie, gevolgd door een 
oefening om deze theorie te reflecteren op de eigen praktijk. 

We beginnen dus met een introductie op de problematiek om een project als 
oorlog en daad van geweld te zien. Vervolgens gaan we dieper in op de verschillen 
tussen de Westerse en Chinese manier van denken.  

We doen dit vanuit een filosofisch perspectief. Tenslotte staan we stil bij de 
handvatten en tips die Sun-tzu voor het ‘oorlog voeren’ geformuleerd heeft en 
passen die toe op onze dagelijkse projectenwereld.  

We hebben dan wel veel theorie naar voren gebracht. In het tweede deel van het 
themacafé zijn de deelnemers aan zet. We willen daarin met elkaar reflecteren naar 
ieders eigen projectpraktijk. 

We hebben er zin in! 

   
    Rob   &  Marc 

Programma 
17.30 – 18.30 | Inloop met soep, snack en lekker broodje. 
18.30 – 21.00 | ‘Mijn project en Sun-tzu’, een introductie | Reflectie op eigen 
praktijkervaring | Vragen en afronding 
21.00 – 22.00| Napraten onder het genot van een drankje 

Locatie 
Seats2Meet Amersfoort CS 
Stationsplein 49  
3818 LE Amersfoort 

Aanmelden 

Kosten 
Waardering achteraf.  We vragen van u een vrijwillige bijdrage op basis van de 
waardering die u de workshop en haar omlijsting geeft. 
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