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In de middeleeuwen maakte een nieuwsgierig ingestelde burger een 
wandeling door de stad. Na enige tijd kwam hij bij een bouwterrein waar de 
nieuwe kerk werd gebouwd. Hij liep het terrein op en zag drie steenhouwers, 
alle drie druk aan het werk.  

Hij liep naar één van hen en vroeg: "M'n beste man, mag ik u vragen 
naar wat u aan het doen bent?" De steenhouwer blikte enigszins geïrriteerd 
omhoog en zij: "Kunt u niet zien dat ik mijzelf in het zweet werk om dit 
weerbarstige stuk steen een acceptabele vorm te geven?" Ja, natuurlijke 
mompelde de burger beschaamd en haast zich naar de tweede steenhouwer. 

Ook aan hem vroeg hij: "M'n beste man, mag ik u vragen wat u doet?" 
Maar natuurlijk antwoordde de steenhouwer welwillend. "Ik maak uit dit stuk 
rots een mooie steen die straks gemakkelijk door de metselaars verwerkt kan 
worden." Ik dank u zeer voor uw antwoord. U vervult een nuttige taak als ik u 
dat mag zeggen antwoordde de burger. 

Tevreden gesteld liep hij naar de derde steenhouwer. 
Hij verwachtte eigenlijk niet nog iets nieuws te horen, maar toch stelde hij ook 
hier z'n vraag. "M'n beste man mag ik u naar uw werkzaamheden vragen?" De 
steenhouwer legde zijn gereedschap neer en staarde zwijgend in de verte. 
Toen verscheen er een glimlach op z'n gezicht en hij zij: "Ik bouw een 
kathedraal"  
Rustig pakte hij zijn gereedschap weer op en verdiepte zich opnieuw in z'n 
werk. 
 

 
Deze metafoor geeft drie dimensies weer op gebied van organisationeel beheer en 
communicatie :  
 
� Niveau 1 : De inhoud : ik slijp een steen 
� Niveau 2 : De processen : geeft de functie van de actie weer (ik slijp een 

specifieke steen) 
� Niveau 3 : Het project (ik bouw een kathedraal) illustreert het belang van de actie 

en de bedrijfvisie om te communiceren en te delen op welk niveau dan ook. 


