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Nederlandse samenvatting:

Verhalen over ondernemerschap

Bijdragen aan het begrijpen van de alledaagse, gewone
‘realiteit’ van ondernemen

Het ‘dominante idee’ over ondernemerschap is dat ondernemerschap iets
‘bijzonders’ is, iets van ‘speciale mensen’ (o.a. Ogbor, 2000, Nodoushani
& Nodoushani, 2000). Die speciale mensen hebben speciale
eigenschappen en doen speciale dingen. Dit proefschrift is gestoeld en
bouwt voort op een tegenovergestelde propositie: dat ondernemerschap
helemaal niet zo bijzonder is, maar dat de ‘realiteit’ van ondernemen heel
‘gewoon’ is en dat het ook hele ‘gewone’ mensen zijn die hele gewone,
niet zo ‘glamoureuze’ dingen doen die als ‘ondernemen’ kunnen worden
betiteld (Mitchell, 1997, Steyaert, 2004, Hytti, 2005). In andere woorden:
ondernemerschap zoals dat in het dagelijkse leven wordt ‘gedaan’ – in z’n
alledaagsheid dus – is eerder afgezaagd, doorsnee, routinematig, bijna
platvloers dan ‘glamoureus’ en ‘bijzonder’ (Steyaert, 2004).

Het begrijpen van het ‘gewone’ in ondernemerschap brengt een interesse
in de ondernemende ‘leefwereld’ met zich mee. Het betekent ook een
interesse in alle ondernemende activiteiten, ook die activiteiten die
zouden kunnen worden gezien als te alledaags; het nietsbetekenende
wordt betekenisvol. Niet in de laatste plaats brengt het met zich mee te
willen begrijpen hoe activiteiten vorm krijgen, bewegen, ‘stromen’, in
andere woorden hoe ondernemen continu ‘in wording’ is (zie ook Figuur
1).
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Figuur 1: Een conceptueel model voor het proefschrift

In dit proefschrift wordt het narratief – het verhaal – gezien als een
voorname manier om zin te geven aan gebeurtenissen, activiteiten en
ervaringen. Het narratief biedt een manier om leefwerelden te begrijpen
en het is bijzonder geschikt wanneer het gaat om het bestuderen van het
procesmatige karakter van het fenomeen dat wordt bestudeerd (Steyaert,
1997). Elk narratief bestaat uit de vertelling van een reeks gebeurtenissen
die samenhangen door middel van een plot. Een roman is een narratief,
maar ook een dagboek (of levensverhaal), een interview, een
ontstaansgeschiedenis (bijvoorbeeld in het geval van een organisatie), en
een (speel)film bevatten een narratief. Het plot maakt dat bepaalde
elementen, verhaallijnen, dominanter worden gemaakt dan andere. Een
(narratieve) methode zoals deconstructie is een academische methode
om meer - andere - verhaallijnen naast de dominante verhaallijn te
plaatsen.

Om een tegenovergestelde propositie neer te kunnen leggen en verder
uit te kunnen bouwen wordt in Hoofdstuk 1 allereerst het dominante
beeld, de ‘mythe’ van ondernemerschap verder verkend en toegelicht. De
ondernemerschapsmythe stelt de ondernemer als mythologische held
centraal. Deze wordt gezien als iemand die ‘nieuwe werelden’ kan
creëren, die bijzondere eigenschappen heeft, die superieur is aan gewone
mensen, die opvallende ideeën heeft, tegen de gevestigde orde ingaat,
anders is dan anderen, vecht tegen onderdrukking, worstelt en komt



bovendrijven, tot het uiterste gaat om te bereiken wat hij/zij wil en het
ook nog eens allemaal alleen afkan. In hoofdstuk 2 wordt Boje’s (2001)
deconstructieanalyse geïntroduceerd. Dit is een methode om een
dominant verhaal – zoals een mythe – opnieuw te vertellen, om meer,
andere verhaallijnen toe te voegen. Dominante verhalen hebben de
neiging om sommige facetten te benadrukken en andere juist te
bagatelliseren. Een (dominant) verhaal deconstrueren betekent dat het
dominante verhaal wordt aangevuld met ‘bescheidener’ versies zodat er
een rijkere weergave ontstaat, dichter bij wat Boje (2001) het
antenarratief of de ‘doorleefde ervaring’ noemt. Deconstructie toegepast
op een ondernemerschapsmythe in een onderwijscontext helpt om
studenten ‘kritischer’ te maken, dat wil zeggen om studenten te leren dat
er meer dan een waarheid of werkelijkheid bestaat. Hierover kan worden
beargumenteerd dat dit de (voor ondernemerschap benodigde)
verbeeldingskracht stimuleert (ook: de mentale beweeglijkheid).

In Hoofdstuk 3 wordt een methode geïntroduceerd die kan worden
gebruikt om een dominant beeld te meten en is meteen ook het element
‘tijd’ ingebracht. Een eigenschap van een dominant beeld is namelijk dat
het een statisch gegeven is (ofwel: lijkt). En dat terwijl als we kijken naar
de ‘realiteit’ (alledaagsheid) van een fenomeen, dit een dynamisch,
bewegend gegeven betreft. In Hoofdstuk 3 wordt geïllustreerd hoe de
dominante maatschappelijke interpretatie van een fenomeen verandert –
beweegt – als het element ‘tijd’ wordt ingebracht en als wordt gekeken naar
de constellatie van betekenissen van een zeker begrip: het ‘taalspel’ zoals
geïntroduceerd door Wittgenstein (1953).

‘Iets’ – in dit proefschrift dus: ondernemerschap – bekijken in z’n
alledaagsheid betekent dus (onder andere) kijken naar de dynamische
aspecten, de beweging. En andersom: iets bekijken vanuit dynamiek -
vanuit het idee van beweging - betekent iets bekijken in z’n alledaagsheid.
En niet alleen dat, het betekent ook nog dat er gekeken wordt op het
niveau van de activiteit: het daadwerkelijke doen, handelen. Hoofdstuk 4
‘daalt af’ naar het niveau van het handelen en maakt gebruik van
Lefebvre’s ritmeanalyse (2004) om te kijken of en hoe ondernemende
activiteiten ritmes vormen. Meer specifiek: het past ritmeanalyse toe op
een in boekvorm gepubliceerde beschrijving van de activiteiten die
samenhingen en uiteindelijk leidden tot het ontstaan en oprichten van



‘The Republic of Tea’ (zie: www.republicoftea.com). Het toepassen van
ritmeanalyse draagt bij aan het begrijpen en beschrijven van beweging.
Ritmeanalyse is nuttig voor het besef dat het gaat om momenten (Lefebvre:
a ‘niche in time’) waarin de ‘loop van de dingen’ (met andere woorden:
het ritme) verandert. Ritmeanalyse biedt ook nog suggesties voor de
vraag ‘hoe’: het creëren van ‘momenten’ (o.a. door het ogenschijnlijk
‘nietsdoen’) is nodig als het gaat om het ontstaan van ruimte voor iets
nieuws.

In hoofdstuk 5 wordt een experiment besproken waarbij film is gebruikt
om te trachten studenten de hiervoor genoemde beginselen bij te
brengen: dat wil zeggen om oog te hebben voor ondernemen als een
dynamisch en alledaags proces, dat ‘het’ eerder ‘op straat ligt’ en dat het
gaat om doen.

Welke bijdragen heeft dit proefschrift geleverd aan het academische
debat over ondernemerschap? Allereerst levert het een bijdrage in
termen van het scala aan methodologieën binnen het domein. Het voegt
toe: een manier om typische taal uit een tekst te filteren en een manier
om een dominant verhaal te deconstrueren. Ook voegt het ritmeanalyse
toe als een manier om de activiteiten die samenhangen met het ontstaan
van een specifieke organisatie te analyseren. Dit vormt tevens een
bijdrage aan het begrijpen en beschrijven van ondernemen als continu in
wording zijnd proces. Het proefschrift levert ook twee suggesties voor
innovatieve ondernemerschapsonderwijsmethoden: het gebruik van het
verhaal als data en de antenarratieve methode om studenten te leren dat
er meer dan een waarheid of werkelijkheid bestaat en het door studenten
laten filmen van ondernemerschap om hen te leren om oog te hebben
voor ondernemen als een dynamisch en alledaags proces.


