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In deze rubriek behandelen we twee boeken die opvallen door hun inhoud!

Rotterdam
vanuit de wolken
Bent u een liefhebber van mooie fotoboeken? Het boek ‘Rotterdam vanuit de wolken’ is zo’n boek. Het gaat om luchtfoto’s die
gemaakt zijn in de periode 1950 – 1990 door de meester fotograaf
Bart Hofmeester (1921-2001). Een waarlijk historisch boek van
grote waarde. Het archief van Hofmeester telde naar schatting
twee miljoen foto’s. Een deel van deze foto’s worden getoond in dit
goed verzorgde fotoboek. Rotterdam, Hoek van Holland, Bolnes en
de Maasvlakte komen aan bod.
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Ruim twee jaar heeft een bevlogen team gewerkt aan het archiveren en selecteren van de tien duizenden foto’s. Het zal iedereen
die Rotterdam en de haven een warm hart toedraagt doen water-

Werken aan amplitie.

tanden. Foto’s die gemaakt zijn door een ware luchtfotopionier.
Met een Cessna toestel vloog hij geregeld boven Nederland. Maar
de Rotterdamse havens hadden altijd zijn speciale aandacht. Dit

Kent u het begrip ‘Amplitie’? Ik las de volgende deﬁnitie:

boek geeft hierdoor een boeiende weergave van het ontstaan van

Amplitie richt zich op het versterken, vergroten en vermeer-

de Rotterdamse haven.

deren van positieve toestanden bij werknemers, zoals bevlo-

Graaf- en baggermachines, bouwactiviteiten, het ontginnen van de

genheid. Amplitie richt zich niet alleen op risicogroepen (wat

polders en het klaarmaken van bouwterreinen voor de rafﬁnade-

vaak bij curatie of preventie wel het geval is) maar juist op alle

rijen. In één oogopslag trekt de geschiedenis van dit gebied en

werknemers. Interventies die gericht zijn op amplitie zijn nog

het ontstaan van de havens aan de toeschouwer voorbij. Het is

nauwelijks voor werknemers ontwikkeld.

het beeld dat de lezer meeneemt naar de oude tijd, de historische

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’: verster-

infrastructuur en de verandering om van (veelal) agrarisch gebied

ken, vergroten en vermeerderen. In het boek ‘Werken aan

kades, havens en kanalen te maken waar de grootste schepen ter

amplitie’ Gaat het over bestaande problemen oplossen en

wereld kunnen aanmeren. Een aanrader dus! 

nieuwe voorkomen. In een tijd van snelle veranderingen en
onzekerheden zijn er veel uitdagingen. Mensen maken hierbij
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het verschil. Uw medewerkers, het menselijk kapitaal van de
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organisatie zijn daar onlosmakelijk een belangrijk onderdeel
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van. Dat vraagt om het welbevinden en het goed functioneren
van uw medewerkers. Werken vanuit amplitie blijkt hierin een
belangrijke rol te spelen, zowel voor de betreffende medewerkers als ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het draagt
bij aan een beter dienstverlening, meer klanttevredenheid en
een hogere omzet. Kortom, heel veel positieve effecten.
In de nabije toekomst zal amplitie onderdeel uitmaken van
het DNA van succesvolle organisaties. De auteurs zijn beiden
toegepast psycholoog en hebben een grote expertise op het
terrein van veranderkunde. Amplitie is hun werkveld, dit is niet
voor niets het kernwoord van de positieve psychologie. 
Werken aan amplitie.
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Uitgever: WSP Books.
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