
 

 

 

Voorwoord: Smart Management ‘balans tussen het 

ontwikkelen van organisatie en individu’ 

Om perspectief te zien moet je de dingen soms omdraaien. 
 
Dit boek gaat over effectief managen en ondernemen vanuit de praktijk. Het is gebaseerd op wat mij in 

de afgelopen 25 jaar als organisatieadviseur, manager en ondernemer intensief heeft beziggehouden 

en nog steeds bezighoudt. Ik heb nu de leeftijd waarop mijn vader vroeger noodgedwongen zijn jas 

aan de kapstok moest hangen. Als kleermaker was er in de jaren zestig geen droog brood meer voor 

hem te verdienen, omdat de fabrikanten van confectiekleding goedkoper op de markt konden 

brengen. 

 

Het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan, want ik vond werk in de confectie. Ik mocht 

meehelpen aan de opbouw van een bedrijf dat groeide van 3.500 naar 8.000 medewerkers. Maar in 

het midden van de jaren zeventig zag ik het werk verhuizen naar landen achter het toenmalige IJzeren 

Gordijn, zoals Polen en Hongarije. Later werd de confectionering overgenomen door Aziatische 

landen, omdat deze goedkoper konden leveren. De retail nam de functie van de Europese confectie 

over en ging rechtstreeks inkopen in het Verre Oosten. En weer was er een bedrijfstak in Nederland 

ter ziele. 

 

In die periode heb ik meegeholpen aan de afbouw van het bedrijf en het zoeken naar een nieuw 

perspectief voor de organisatie en een deel van haar medewerkers. Hiervan heb ik geleerd dat de 

productie steeds goedkoper moet, dus efficiënter, en dat die verplaatst zal worden naar landen waar 

arbeid veel goedkoper is. Naar aanleiding hiervan ging ik me steeds meer verdiepen in organisaties 

ombouwen en medewerkers perspectief bieden. Dit resulteerde uiteindelijk in de ontwikkeling van de 

SMART-filosofie. Daarin staat perspectief bieden centraal, gekoppeld aan de ombouw, afbouw en 

opbouw van organisaties. 

 

Momenteel worden we opnieuw geconfronteerd met grote afbouw en grote uitstroom van productie 

naar lagelonenlanden. Sinds enige jaren betreft dat ook hoogwaardige productie. Sluitingen en 

afbouw zijn aan de orde van de dag, de werkloosheid neemt weer fors toe. We willen maar niet leren 

van het verleden. Er is gebrek aan visie, durf en daadkracht om zaken te doorbreken en geheel of 

gedeeltelijk af te bouwen om van daaruit de energie en ruimte te creëren om opnieuw op te bouwen. 

 

Het wordt tijd dat we met zijn allen gaan ombouwen. Een aantal zogenaamde verworvenheden, 

rechten, waarden en normen moeten overboord om kracht, energie en passie te ontwikkelen om 

duurzame welvaart te bewerkstelligen. Wat moeten we nu doen om dat voor elkaar te krijgen? Vooral 

niet wachten totdat het vanzelf goed komt. Individuen en organisaties zullen nu slimmer moeten 

werken op basis van een duidelijke visie op de toekomst. In dit boek introduceer ik het SMART 

Management-concept, waarmee ik beoog hieraan een waardevolle bijdrage te leveren. Hierin 

beschouw ik de balans in de ontwikkeling van individu en organisatie als een cyclisch leerproces. Dat 

vormt een stabiele basis voor duurzame persoonlijke en organisatorische verandering. 



 

 

 

 

 

 

Dit boek expliciteert de samenhang tussen individu- en organisatieontwikkeling. Hierin wisselen de 

theorie en praktijkcases, voorbeelden en oefeningen elkaar telkens af. Deze zijn vooral gebaseerd op 

mijn ervaring met organisatieverandering, opgedaan via Smart Group in Vught. Vanwege de 

praktische bruikbaarheid van de in de praktijk succesvol beproefde modellen, methoden en 

gereedschappen in dit boek is het zeer geschikt als leidraad voor managers, projectleiders en 

medewerkers in de industrie, overheid, zakelijke dienstverlening en non-profitsector die zichzelf en 

hun organisatie succesvol willen verbeteren, ontwikkelen en veranderen. Ook is dit boek erg nuttig 

voor organisatieadviseurs en interim-managers die betrokken zijn bij reorganisaties, 

organisatieveranderingstrajecten en coaching van willekeurige verbetertrajecten, evenals voor 

bedrijfskunde- en economiestudenten aan hogescholen en universiteiten. De modulaire opbouw en de 

overzichtelijke indeling van het boek bieden je de mogelijkheid de verschillende fasen in het SMART 

Management-model systematisch te doorlopen. 

 

Het SMART Management-concept heeft mij succesvol op weg geholpen om ook als manager en 

ondernemer, samen met mijn mensen, een gezonde koers uit te zetten en deze effectief te volgen. 

Ook heeft het ons in staat gesteld perspectief te bieden aan talrijke individuen en organisaties. Ik hoop 

dat je voldoende uit dit boek zult halen om op jouw eigen wijze vorm te geven aan je eigen perspectief 

en dat van jouw organisatie. Ik wens je veel leesplezier toe. 

 

Tot slot wil ik de volgende mensen graag laten weten dat ik hen dankbaar ben. Änny en Lucien omdat 

ze me altijd de gelegenheid hebben gegeven mijn passie in het werk te volgen, en mijn SMART-

medewerkers om de SMART-filosofie mede mee in de praktijk te brengen. Daarnaast Henriëtte Kikken 

en Albert Fletterman, omdat zij een aantal jaren geleden samen met mij een eerste aanzet gaven tot 

dit boek. Verder Mary van der Sangen, omdat zij altijd paraat heeft gestaan om al mijn wilde ideeën op 

papier vast te leggen, en Hubert Rampersad, die me heeft geholpen bij de structuur van dit boek en 

mij kritische feedback heeft gegeven. Wil jij feedback geven op de inhoud van dit boek? Ik nodig je 

hiertoe van harte uit: roger.lenssen@smartgroup.nl 
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