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Bureaucratie is een inktvis
Verkenning van de ongrijpbare krachten van bureaucratie

René ten Bos
Filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Als hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Met het boek “Bureaucratie is een inktvis” heeft René ten Bos de Socrates Wisselbeker 2015 gewonnen voor
‘het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het jaar’. Het ongrijpbare
karakter van bureaucratie doet hem denken aan de inktvis met zijn glibberige tentakels, de formulieren die
bureaucraten afscheiden aan de inkt die deze beesten uitstoten om zichzelf onzichtbaar te maken. In zijn boek
zet Ten Bos zich af tegen het rendementsdenken. "Meetbaar resultaat is het enige wat telt. Mijn universiteit wil
liever weten hoeveel ik schrijf dan wat ik schrijf." Ten Bos onderwerpt bureaucratie aan een filosofische analyse
en beschrijft haar als de ecologie van de moderne mens: ze vormt ons en bepaalt wie we zijn, maar ze bedreigt
ons ook. Bureaucratie is door en door menselijk, maar zet tegelijkertijd onze menselijkheid steeds weer op het
spel. Ten Bos ziet bureaucratie als een noodzakelijk, maar niet onveranderlijk gegeven in onze maatschappij,
misschien zelfs in ons eigen denken. Bureaucratie als een inktvis is bedoeld voor iedereen die dagelijks bezig is
met organiseren, wij allemaal dus.
René ten Bos zet met een brede grijns gangbare ideeën opzij en biedt een breed en kritisch perspectief. Hij geeft
een nieuwe horizon aan de ‘inktschijters’ die we allen zijn geworden.
20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding:
www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

René ten Bos (1959) is een Nederlands filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Hij is verbonden aan
de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij de functie van hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen bekleedt. Hij is vooral geïnteresseerd in kritische management-theorieën en heeft
gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals organisatie-ethiek, strategisch management en
genderstudies. In zijn boeken over organisatie- en managementkunde, levert hij vanuit een filosofisch
standpunt kritiek op de doelgerichtheid en rationaliteit van de bedrijfsethiek. Andere boeken van zijn
hand, naast Bureaucratie is een inktvis (2015), Het geniale dier - Een andere antropologie (2008),
Stilte, geste, stem (2011) en Water (2014), genomineerd voor de ECI Literatuurprijs. René ten Bos
heeft lezingen en cursussen gegeven voor onder meer Corus, Philips, AKZO, Stork, Vodafone,
Rabobank, Ministerie van Justitie, verschillende ziekenhuizen, scholen en politieorganisaties.

