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‘Waar gaat je boek over?’ 
 

Als mensen aan mij vragen waar mijn boeken over gaan, verwijs ik altijd naar de flaptekst. Er 

gaat namelijk veel tijd en energie zitten in het schrijven van een korte, krachtige samenvatting 

van je boek. Ook voor mijn zesde boek, De mens als grens, verwijs ik graag naar de flaptekst:  

 

https://www.demensalsgrens.nl/ 

 

‘De mens als grens’ bestaat uit twee delen:  

 

Deel 1 — Mens en organisatie  

Deel 2 — Mens en beschaving  

 

En het is gebaseerd op twee fundamentele paradoxen:  

 

1 — De samenwerkingsparadox: we werken samen om de falen.  

2 — De bestaansparadox: we leven om uit te sterven.  

 

Ik begin mijn reis bij het individu en ga vervolgens via groep en  samenleving naar het 

suprasysteem: Moeder Aarde en de menselijke beschaving. Dat is nogal wat voor één boek! Het 

zijn dan ook 384 pagina’s, 624 gram schoon aan de haak. Je moet er even voor gaan zitten, 

maar dan heb je ook wat. In deze post wil ik je graag, per hoofdstuk, wat meer vertellen over 

de inhoud:  

 

Hoofdstuk 1 | Context  

Over de dilemma’s, barrières en paradoxen van de aard van het beestje: Homo sapiens, de 

wijze, moderne, denkende mens.  

 

DEEL 1 | MENS EN ORGANISATIE   

 

Hoofdstuk 2 | Over mens, groep en gedrag 

Hoe het individu de kleine sociale groep beïnvloedt en andersom: ‘ken je kleine groep en je 

kent je organisatie.’  

  

https://www.demensalsgrens.nl/


Hoofdstuk 3 | Onze organisatorische dilemma’s  

Hoe leiderschap de bedrijfscultuur bepaalt en dat we daarover veel meer kunnen leren door 

vooral waarom-vragen te stellen.  

 

Hoofdstuk 4 | Het begrip volwassenheid  

Waarom organisatorische volwassenheid altijd over soft skills gaat en nooit over hard skills: is 

het oké om halfvolwassen te zijn?  

 

Hoofdstuk 5 | De hoogvolwassen organisatie  

Wat we moeten doen om de samenwerkingsparadox op te lossen en hoe we de definitie van 

krankzinnigheid kunnen omzeilen.  

 

DEEL 2 | MENS EN BESCHAVING  

 

Hoofdstuk 6 | Wie we zijn en wat we doen  

Menselijke vooruitgang is geen primair doel, maar slechts een bijverschijnsel: zijn wij gedoemd 

om uit te sterven?  

 

Hoofdstuk 7 | Onze grote problemen  

Waarom klimaatverandering het duidelijkste symptoom van overshoot (overconsumptie) is en 

wat de superrijken der aarde daarmee te maken hebben.  

 

Hoofdstuk 8 | De klimaatconfrontatie 

Geen enkel klimaatboek, -rapport of -conferentie heeft óóit iets veranderd aan de stijgende 

uitstoot van broeikasgassen. Waarom dat zo is en waar het toe kan leiden.  

 

Hoofdstuk 9 | De hoogvolwassen beschaving  

Over het suprasysteem 2.0: neocologie en neoconomie en hoe jij jouw vinger aan de 

klimaatpols kunt houden.  

 

In De mens als grens geef in je alle gelegenheid je eigen conclusies te trekken over de aard van 

het beestje. Ik ben benieuwd waar jij op uit gaat komen.  

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl (website, WordPress)  

 

https://www.demensalsgrens.nl/


‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos (boek 

‘De mens als grens’ op Managementboek)  

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos

