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Van Jaap Peters en Mathieu Weggeman verscheen eerder:
Het Rijnland-boekje
Van Jaap Peters verschenen onder meer:
Niets nieuws onder de zon (met Rob Wetzels)
Intensieve menshouderij (met Judith Pouw)
Bij welke reorganisatie werk jij? (met Hester Heringa)
Nieuw Europees Organiseren (met Jaap Jan Brouwer)
Van Mathieu Weggeman verschenen onder meer:
Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Waarom zouden we doodgaan?
Kennismanagement: de praktijk
In goed gezelschap (met Anke Bröckmoller en Geert
Sanders)
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Jaap Peters
Mathieu Weggeman

Het Rijnland Praktijkboekje
Hoe maak je een Rijnlandse organisatie?
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Anglo-Amerikanen vragen
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Rijnlanders vragen
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naar de geldende regel
naar oplossingen
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Over dit boekje
Van Het Rijnland-boekje (2009) werden in drie jaar tijd
ruim 17.000 exemplaren verkocht. Daar zijn we trots
op en dan komt de onvermijdelijke vraag naar een deel
ii : ‘Naast een theorieboekje graag ook het rijnland
pr aktijkboekje!’ Nu blijft een praktijkboek toch altijd
gewoon een boek, met vooral heel veel woorden óver de
praktijk – wat heb je nu werkelijk aan een ‘praktijkboek
zwemmen’? Maar misschien kunnen de inspirerende
voorbeelden u helpen de Rijnlandse manier van denken
te vertalen naar de eigen (werk-)omgeving. Veel mensen hebben die wens en zoeken naar antwoorden die
ze onbewust al hebben. Rijnlands denken is namelijk
gewoon je gezond verstand gebruiken. Zie dit praktijkboekje dan ook als een hulpmiddel om uw intuïtieve
kennis verder te onderbouwen en aan te scherpen: ‘Ik
dacht het wel!’
Het Nederlandstalige magazine Slow Management (‘je
bent sneller door de tijd te nemen’), opgericht in 2007,
bevat ieder kwartaal 96 pagina’s vol praktijkverhalen en
foto’s die passen binnen de Rijnlandse praktijk. In het
vierde deel van dit boekje werken we een aantal van die
praktijkvoorbeelden nader uit, gezien door een ‘orga9
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nisatiekundige’ Rijnlandse bril. Organisaties bepalen
namelijk in hoge mate ons dagelijks doen, laten en denken. Dan is het van groot belang voor jezelf te weten of
je in een Anglo-Amerikaanse of in een meer RijnlandsEuropese context werkt en hoe je leven daardoor veelal
onbewust wordt ‘aangestuurd’. Veel grote Nederlandse
organisaties hebben van beide karakteristieken iets:
een Anglo-Amerikaanse structuur gebouwd op een
Rijnlands-Europese cultuur. Niet vanzelfsprekend een
gelukkig huwelijk! Boven in de organisatie heerst een
Anglo-Amerikaans klimaat en op de vloer wordt Rijnlands-Europees gewerkt… en het middenmanagement
zit daartussen.
Van Het Rijnland-boekje is ook een e-bookversie verkrijgbaar en op veler verzoek is daar een Engelstalig e-book
van gemaakt: The Rhineland Way. Handig voor een Amerikaanse moedermaatschappij of buitenlandse ceo. U
kunt beide boeken vinden op onder meer ebook.nl en
managementboek.nl.
Inmiddels heeft zich ook een levendige community van
lezers gevormd op internet: ‘Het Rijnland Boekje 2.0:
de toekomst van het Rijnlandmodel’. Het zou leuk zijn
u ook daar te kunnen verwelkomen: surf naar http://
hetrijnlandboekje20.ning.com en sluit u aan.
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U merkt het, wij vinden het belangrijk dat ‘de staat van
het land’ weer kan worden aangeduid als ‘typisch Rijnlands’. Een inspirerende plek waar we trots op kunnen
zijn en waar we met plezier wonen en werken. Hopelijk
biedt dit boek u voldoende aanknopingspunten om er
zelf mee aan de slag te gaan!
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