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Voorwoord
Hoe is het gesteld met werksfeer en onderlinge relaties in organisaties? Enige bevindingen uit onderzoek van
Multiscope dat ik deze week onder ogen kreeg: Werknemers
ergeren zich aan ellebogenwerk. De slechte sfeer zorgt voor
veel irritatie. Daarnaast zijn de belangrijkste ergernissen
collega’s die te laat komen en collega’s met een 9-17 mentaliteit. Allemaal factoren die door meer dan 50% van de
medewerkers gemeld worden. Ruim één op de vier denkt
het werk van zijn direct leidinggevende beter te kunnen
dan de leidinggevende zelf. Bij mannen is dit zelfs bijna een
derde. Leidinggevenden moeten vooral beter luisteren en
duidelijker communiceren.
Da’s dan lekker werken! Wat een verlies aan motivatie,
samenwerking en productiviteit! Dat moet anders. Maar
hoe? Kernwaarden, cultuurverandering, trainingen in communicatieverbetering en leidinggeven?

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit
deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Vergeet het maar. Molendijk richt zich op de rol van de
baas. Niet alleen de topbazen maar hij richt zich tot iedereen
die leiding geeft. Bazen moeten het gesprek durven aangaan
met hun medewerkers.

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is
toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen,

Kan het simpeler? Dat doen bazen toch allang? Molendijk denkt van niet. Er moet namelijk gepraat worden over
de goede dingen. Er moet gepraat worden over wat de boel
blokkeert, de ergernissen, de onvrede en hoe het beter kan.
De onderstroom moet boven komen.

readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de
Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie,
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
Bezoek onze internetsite www.awbruna.nl
voor informatie over al onze boeken en dvd’s.

Molendijk heeft groot gelijk. De krachtigste interventie
om de zaak weer op de rails te krijgen is ‘het eenvoudige gesprek’. Vergeet al die programma’s over prestatieverbetering
bedrijfscultuur, kernwaarden, INK, POP en BSC, vergeet de
‘bosdagen’ over beleid en beter samenwerken.
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Het eenvoudige gesprek, face to face, dat heeft het
meeste effect. Maar nu komt het: Om dat effect te hebben
moet er wel een relatie zijn tussen baas en medewerker. Een
relatie? Die is er toch altijd? Tja, maar wat voor relatie? En
dan duikt Molendijk wederom in de onderstroom van hoe
zo’n relatie beleefd wordt en wat daaraan te doen is.
Wordt zijn verhaal dan zweverig? Hier ligt nou net
de kracht van dit boek. De rijkdom aan korte voorbeelden
maakt aanschouwelijk wat de kritieke factoren zijn. Geen
zweverig gedoe maar praktisch, concreet en herkenbaar. En
dan de remedie: De 4 A’s. Aansluiten, Afspreken, Aanspreken en Afrekenen. De 4 A’s geven houvast en zijn in hun
eenvoud onontkoombaar. Als leidinggevende maakt u er gebruik van of niet; eigen verantwoordelijkheid! Maar Molendijk laat u niet in de steek. Weer veel voorbeelden, vuistregels, goede raad en concrete suggesties. De kernboodschap
blijft simpel en eenduidig. U bent zelf verantwoordelijk voor
de kwaliteit van uw werkrelaties en dat geldt ook voor uw
collega’s en medewerkers. Heb dus het lef en de vaardigheid
om hen daarop aan te spreken! Dat klinkt dwingend en dat
is volgens mij ook zo bedoeld.
Het mooie is dan weer dat het boek helemaal niet dwingend is; het geeft juist een grote vrijheid. Dat ziet u meteen
als u het boek opent. Het is niet de bedoeling om het als een
soort handleiding te lezen. Het nodigt uit om door te bladeren. Speel ermee. Scan de pagina’s. Volg uw intuïtie. Pak de
stukjes tekst op die u boeien.
Kortom, doe er uw voordeel mee!
Prof. dr. Willem Mastenbroek 11-12-11
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Om mensen te leiden,
moet je achteraan
kunnen lopen.
Lao Tse

Alles verandert.
Niets blijft bestaan
zonder verandering.
Boeddha

Ik ben een experiment,
dit boek is een experiment,
het leven is een experiment.
Menno Molendijk,
bedrijvensleutelaar en inspirator
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Onze grootste uitdaging,
onze grootste opgaaf
is misschien wel om één te zijn.
Heelheid, één met onze omgeving.
Genieten van het zijn.
Als het je lukt om die stap te maken,
de kloof te overbruggen,
heb je het belangrijkste gedaan
op jouw weg naar succes
voor jouw bedrijf, je gezin, je vrienden.
Mijn missie is gelukkig te zijn.
Te genieten van de schepping.
Mijzelf en anderen te helpen groeien.
Organisaties helpen groeien.
In geld en in geluk.
Ik wil iets creëren.
Een beweging
die laat zien
dat het anders kan.
De tijd is gekomen.
– Menno Molendijk
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wat zou
jij kiezen?
de double dip
of the
secret layer?
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Nieuwjaar 2012. De wereld stond het afgelopen jaar in brand.
De financiële markten waren opnieuw grotendeels in mineur. De schuldencrisis greep om zich heen. De zuidelijke eurozone is in de lappenmand. Aan
de andere kant van de Middellandse Zee zijn de afgelopen twaalf maanden
het jaar van de hoop geweest. Opstanden, geïnspireerd door nieuwe media
als Facebook, maakten daar een einde aan dictatoriale bewinden. De Arabische wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, zoveel is duidelijk.
Bedrijven in het Westen zijn nog steeds bezig op te krabbelen
uit de recessie van 2008/2009. Nederland belandde in 2011 opnieuw in een
recessie: een double dip! Internationaal geven de cijfers wel hoop. We moeten het dan vooral hebben van Azië. Veel bedrijven hebben het de afgelopen
moeilijke jaren niet gered. Met als gevolg een groot emotioneel en financieel
zwart gat voor de mensen die daar jarenlang hun lief en leed in stopten.
Sommige bedrijven hebben geleerd, andere niet. In de bancaire
wereld zijn er de afgelopen tijd opnieuw onduidelijke bonussen uitgekeerd
waartegenover geen heldere prestaties stonden. Nog steeds heeft niemand
mij goed kunnen uitleggen waarom een bedrijf dat nog altijd maar marginaal
een bijdrage levert en minimaal dividend uitkeert, wel kwistig moet zijn met
bonussen voor de managers aan de top. Maar er is hoop, er is ook nog nooit
zoveel aandacht geweest voor cultuurverandering en good governance bij
financiële instellingen. Toch vervallen slechte leiders snel in oude, slechte
gewoontes, zo blijkt.
Waarom? Omdat slechte leiders slecht kunnen zien. Ze kijken
niet. Als ze omkijken naar de misère die ze ontvlucht zijn en naar de redenen
die daarachter schuilgaan, zal het vast pijn doen. Heimelijk weten ze
misschien wat er fout zit, maar een blinde vlek zorgt ervoor dat ze het niet
kunnen, of willen inzien.

De vlucht naar voren is dan verleidelijk. Ze zoeken het vooral in
het maken van nieuwe afspraken, nieuwe planning, nieuwe modellen, nieuwe
regels. Zonder goed te kijken worden oplossingen gepresenteerd. Het nu wordt
uit de weg gegaan. ‘Wie naar de toekomst verlangt, wil het heden vermijden,’
zegt de Indiase wijze Krishnamurti. Met een vlucht naar voren wordt de pijn
van een werkelijke en wezenlijke transformatie uit de weg gegaan.

In een notendop is dit waar
dit boek over gaat:
>leiders die niet kunnen
of willen kijken
>de pijn van het
veranderen
>de pijn van de leider
die verantwoordelijk
is voor het
veranderingsproces
in de organisatie
>

15

>

Over het
geheime
onbekende
of het
verborgen
onbekende.
Het diepere
kijken,
de zoektocht
naar de diepere
laag ofwel:
the secret layer.

Het onbekende? Of misschien wel bekende? Die diepere laag, of the
secret layer, zoals ik hem noem, doet pijn, maakt kriegelig, is oncomfortabel. Je wilt hem graag uit de weg gaan. Hem zien zoals hij is, doet soms pijn.
Terug naar het heden en fundamenteel kijken. Kijken zonder te oordelen en
zonder een schuldige aan te wijzen. Niet alleen naar de zaken die zichtbaar
zijn, die voor de hand liggen en makkelijk te benoemen zijn, maar je zou
ook dieper kunnen kijken. Ik werk graag met de containerbegrippen onderstroom en bovenstroom. De eerste vangt de zaken die minder makkelijk
zichtbaar zijn, zeg maar het onderbuikgevoel. Dingen die je niet snel kunt
duiden. De bovenstroom gaat over de zichtbare zaken, alles wat in de etalage
staat. Met de wetenschap dat processen gelijktijdig in beide stromen plaatsvinden, kunnen we leiderschap op een andere manier invullen.
In de onderstroom vinden de werkelijke veranderingen
plaats. Daar zie ik trots, vertrouwen, schwung en energie. Daar wordt de
richting van ons werken bepaald vanuit onze waarden en drijfveren. Die logge olietanker die onze organisatie vaak is, lijkt op het eerste gezicht volledig
bestuurd te worden vanuit de stuurhut boven, waar de kapitein op de brug
de rationele beslissingen denkt te nemen en zo het bedrijf naar verre havens
leidt. Maar ik zie in de onderstroom regelmatig de boegschroef schijnbaar
zelfstandig aan het werk gaan.
Het leiderschap dat we kennen en waar we aan gewend zijn, is
dwingend en controlerend. De leider zet een target, een doel. En daar
jagen we achteraan. De leider komt met een blauwdruk. En die gaan we voorspelbaar uitvoeren. Leiders van het type Ad Scheepbouwer van kpn. Hij komt
binnen, het is vijf voor twaalf en zet de zaak op scherp. Zo weet hij nog net op
tijd het roer om te gooien, dat moet ik hem nageven.
Dat werkt deels maar nooit helemaal. Direct na Scheepbouwers
vertrek is er een nieuwe reorganisatie, een nieuwe blauwdruk. Het is gewoon
vaak meer van hetzelfde.

1
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Ik poog liever mijn kennis en inzichten over te brengen.
Enerzijds in de bovenstroom, in de directiekamers. Strategieën en scenario’s
bedenken als boardroom consultant. Hoe het anders kan. Om directies
bewust te kunnen laten kiezen.
Het ontsluiten van potentieel op een diepere laag is de andere
kant. Werken in en vanuit de onderstroom met de mensen die het moeten
doen. Die hebben allemaal hun normen en waarden die van onschatbare
waarde zijn voor organisaties. Ik breng het over met een spirituele drijfveer,
zonder het woord te vaak te noemen. Ik vul de buitenboordmotor bij. Zo
komt het schip echt op koers.
Ik zie al dat niet alle bedrijven in oude gewoontes terugvallen en inzien dat dingen anders kunnen. Dat we leven in een tijd waarin
verandering van levensbelang is, waarin nieuwe manieren van communiceren steeds doorslaggevender worden, informatietechnologie als sociale media ons een constant vernieuwde stroom aan mogelijkheden biedt. Blij dat er
leiders zijn die inzien dat verandering noodzakelijk is. Ik heb het in elk geval
nog nooit zo druk gehad als in het afgelopen jaar.
En dat is een mooi gegeven! Het kan anders en dat zal ik in dit boek
dan ook uiteenzetten: leiderschap en verandering vanuit een inhoudelijk en
een spiritueel perspectief. Daarom dit boek dus!

Stop!
Voor je
begint:
hoe kun
jij
het beste
van dit
boek
profiteren?
>
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Het is niet een vuistdik handboek over leiderschap. Ik pretendeer niet alle
verzamelde theorieën over leiderschap hier voor te schotelen. Dit boek is wel
geschreven voor leiders. Voor managers die anders willen leiden. Maar waarom niet alleen voor managers? Het boek is ook bedoeld voor diegenen die op
een andere manier invulling willen geven aan hun leidende rol.

Wat is eigenlijk het verschil tussen leiders en managers? Dat is in een
paar woorden duidelijk te maken (vrij naar managementgoeroe Peter Drucker): managers doen de dingen goed, en leiders doen de goede dingen. Het
mooiste is natuurlijk de goede dingen goed te doen! Weinig mensen zijn van
nature begenadigd met een goed strategisch inzicht om goede dingen te doen.
Hoe zie je ook nog of iemand een goed leider is?

Een andere denker over managementzaken, Stephen Covey, heeft daarvoor
een mooie metafoor bedacht. We lopen als bedrijf, organisatie met zijn
allen door de jungle. We kappen een weg door de jungle en daarbij
loopt iemand voorop en dat is managen. Maar een leider, die klimt
in een boom en kijkt waar we heen moeten. En ook of we in de
goede jungle zitten. Het klimmen in de boom en het uitzicht kunnen
vertalen in een bruikbare, toepasbare en betekenis gevende richting maakt van iemand een leider.

In organisaties werk ik vaak met divisiedirecteuren, businessunitmanagers;
net de laag onder de raad van bestuur. Waarom? Dat zijn vaak mensen die zich
aan het ontworstelen zijn uit het traditionele systeem. Die tonen vaak het lef
om hun unit of onderdeel te willen veranderen. Ik werk graag met deze nieuwe
leiders. Er is die spanning tussen de unit en het hele bedrijf die mij fascineert.

Groeien doe je in geluk en groeien doe je in geld. Het is de empowerment van het individu, die mij aanspreekt. Het is ook het collectieve engagement van de divisie, die er beter van wordt. En uiteindelijk komt het ook ten
goede aan de gehele organisatie. Groeien doe je in geluk en in geld.

>
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Dit boek is geschreven vanuit mijn eigen ervaringen in de praktijk. En vanuit die van bevriende professionals. In het boek combineer ik theorieën van
anderen met mijn eigen inzichten. Ook vertel ik over mijn eigen leven. Dat
leven is op zijn minst gezegd atypisch. De eerste twintig jaren van mijn leven
groeide ik op zonder mijn biologische vader te kennen. Zonder zelfs te weten
dat ik een andere vader had dan ik toentertijd dacht.

Ik vertel over mezelf omdat ik daarmee zaken beter kan illustreren en soms
kan verduidelijken. Ik vertel ook over mijzelf omdat ik daarin geloof; om
mijn boodschap over te brengen moet ik werkelijk aansluiten bij jou als lezer.
Dat kan ik alleen doen in alle eerlijkheid en openheid.

Het boek geeft handvatten, lijstjes met voorbeelden die je direct kunt toepassen. Aan de hand van de vier volgende kernbegrippen en hoofdstukken:
Aansluiten, Afspraken maken, Aanspreken en Afrekenen, de 4 A’s, kun je je
nieuwe leiderschap direct uitproberen en voelen. Ik leg later uit waarom ik
voor deze kernbegrippen gekozen heb.

Door het proberen en voelen vergroot je je begrip van het leiderschap. Je ziet
als het ware je eigen leiderschap aan het werk. Een leiderschap waarin je bezieling ziet en voelt.

Dit boek zet binnen 4 A’s complexe zaken betrekkelijk eenvoudig
achter elkaar. In perspectief. Ik merk dat daar behoefte aan is. Je ziet het
aan de toenemende druk op de top in bedrijven. De tijd en ruimte om dikke,
wetenschappelijke pillen te lezen is er niet. De informatie en kennis moeten
toegankelijker gemaakt worden.
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Mijn persoonlijke
belofte aan jou is dat
je na het lezen van
dit boek, na het in
praktijk brengen van
de inhoud een betere
leider zult zijn.
Een leider die gehoord
wordt, die gevolgd
wordt. Een leider die
ziet, hoort en handelt
en zo de organisatie op
een hoger plan brengt.
Het boek is met enig gemak diagonaal te lezen. Binnen een uur ben je er dan
doorheen. Je kunt het ook op elke willekeurige pagina openslaan. Leg het
thuis op je nachtkastje. Blader er af en toe in.

Het enige wat je daarna kunt doen is...

>
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DO EN!

24 Leiderschap op een A4’tje

25

Er wordt steeds meer gevraagd.

Is het
nu een
machine,
of een
organisme?
Rara...

Onze omgeving wil steeds meer van ons. Wij vragen ook steeds meer van de
maatschappij. Dat is de dynamiek waar wij met z’n allen mee te maken hebben. De snelheid neemt toe. De stress neemt toe. De mensen die denken het
niet meer bij te kunnen houden, zijn geneigd zich te verschuilen of te verschansen op de enige vluchtheuvel die ze nog denken te hebben: achter het
beeldscherm. Van daar worden aan alle kanten de bordjes hoog gehouden en
wacht men tot de bui overwaait. Zo kun je lang wachten.

De bui waait niet over. Nooit.
Deadlines moeten gehaald, het moet allemaal nog strakker en aan alle kanten
gaat het mis. Het is een weinig fraai, treurig en eenzaam bestaan daar achter
dat beeldscherm, waarbij de mensen elkaar – hoe tegenstrijdig ook – flink op
de huid kunnen zitten, elkaar volledig gek kunnen maken. We wanen ons een
radertje in de machinerie en de twijfel overheerst of je nog wel grip hebt op de
andere radertjes in het geheel. Je denkt niet meer te kunnen bouwen op iemand anders. Het vertrouwen is weg. Dat geeft een onveilig gevoel.

Vertrouwen is een issue.
Ik weet niet precies hoe het in jouw organisatie gaat, maar ik zie dat we steeds
individualistischer worden. Het is niet voor niets dat ‘vertrouwen’ het issue
is van deze tijd in organisaties. We zitten vaak alleen achter dat beeldscherm.
Achter beeldschermpjes, want we hebben een batterij aan gadgets die ons
daarbij ondersteunen. Ik ook. En dat individualistische, dat is slechts één kant
van de medaille. De andere kant is dat we ook steeds collectiever worden. Of je
nu je zeshonderd vrienden op Facebook hebt of honderden volgers op Twitter,
of op dat wellicht nieuwe sociaal medium dat er in de toekomst vast zal komen.

>

26 Leiderschap op een A4’tje

27

Er is een groeiende contacthonger.
Niet alleen via sociale media maar ook in het ‘echte leven’. Echt contact. De
overvolle agenda en bezoekersaantallen aan evenementen in de zomer als
Lowlands in Flevoland en de Uitmarkt in Amsterdam zijn daar het levende
bewijs van. De pleinen in steden her en der in Nederland worden ook steeds
voller als Oranje op een WK of EK goed presteert. Voetbalwedstrijden in
het Nederlandse betaalde voetbal krijgen de laatste jaren sowieso steeds
opvallend meer bezoekers. Meerdere clubs, buiten de grote steden, hebben
plannen voor stadions met tienduizenden zitplaatsen. Eind jaren tachtig nog
werden de meeste wedstrijden in de eredivisie bezocht door tweeduizend,
misschien vijfduizend supporters. Dat lijkt nu vertienvoudigd! Zelfs Koninginnedag lijkt elk jaar weer meer mensen op de been te brengen.

Ook ‘verbinden’ is het issue
van deze tijd.
Tegelijkertijd gaat het dus twee kanten op. Aan de ene kant is er de ‘ik’, aan
de andere kant de ‘wij’. We zijn op zoek naar identiteit en verbinding. Waar
hoor ik bij? Waar sta ik voor en waar voel ik me thuis? Van welk groter geheel ben ik onderdeel?
Zelf ben ik opgegroeid in een arbeidersgezin. Geen typisch hoeksteen-vande-samenleving-gezin. Ik vertelde al, ik ben zonder mijn echte vader opgegroeid. Mijn moeder werkte hele dagen. En ook mijn stiefvader werkte hard
als lasser op een van de vele scheepswerven in het Rijnmondgebied. Ze hadden moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

Ik woonde eigenlijk bij mijn grootouders van mijn moeders kant
in Alblasserdam, een industriestadje, een dorp meer, onder de
rook van Rotterdam. Ik zag mijn ouders alleen in de weekeinden. Oom Ton, de broer van mijn moeder, woonde ook nog thuis.
Ton was elektricien op de scheepswerf Verolme aan de rivier de
Noord. De werf bestaat niet meer.
Mijn opa was voorman bij de Nederlandse Kabelfabriek, de nkf,
die later NedStaal is gaan heten en nog steeds bestaat – na achtereenvolgens eigendom te zijn geweest van Philips en Thyssen – als
zelfstandige staalfabrikant. Op het terrein van de roemruchte
scheepswerven Verolme en Van der Giessen-de Noord aan de rivier de Noord staan nu appartementencomplexen.
Ik kan mij nog goed herinneren – ik was een jaar of zes – dat ze
op een avond thuiskwamen van hun werk; mijn opa en Ton. Ze
waren later dan normaal en Ton had een enthousiast verhaal over
zijn nieuwe baas. Mijn oma, die thuis de broek aanhad, wilde er
niks van horen. Eerst moesten de overalls uit. Ton ging toch door
tijdens het uittrekken van zijn werkkleding: ‘Wat ik nu meemaak!
Ik heb zo’n geweldige nieuwe baas.’ Ik, blij met de thuiskomst van
mijn oom en opa, wilde wel meer weten van die geweldige, nieuwe
baas.
‘Wat doet ie dan, die nieuwe baas?’
‘Het is gewoon geweldig! Deze nieuwe baas heeft elke vrijdagmiddag een kratje bier bij zich en dat zet hij dan neer, daar gaan we
dan allemaal omheen zitten en dat drinken we dan op!’ Mijn oma
keek licht afkeurend, mijn opa was al onderweg naar boven om
zich te wassen voor het avondeten.
Voor Ton was het echt on-ge-loof-lijk. Toen dacht ik al: oké, als
het zo makkelijk is om een goede baas te zijn, waarom zijn er dan
zo weinig goede bazen?

>
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Een fabriek is een systeem.

Goed kijken!

Je kunt op twee manieren naar een organisatie kijken. 1) Als naar een machine en 2) als naar een organisme. Bij een machine is de oplossing voor
het disfunctioneren simpel. Een tandje in het rad is wat afgeslepen? Haal
het rad eruit, zoek een ander rad, monteer het en de machine loopt weer
soepel. Dat doen veel bedrijven. Als jij niet functioneert, word je de laan
uit gestuurd en wordt jouw plaats ingenomen door iemand anders. Op zo’n
manier plaatsen we heel veel interim-managers in dit land.

Om een organisatie als een levend organisme te kunnen zien, met alle waardevolle facetten die het heeft, moet je kunnen stilstaan. Je moet het diepere
niveau kunnen zien en horen.

Interimmers lossen problemen
zelden op.

De Amerikaans-Indiase levensdenker Deepak Chopra noemt dat soort luisteren second attention. Niet wat iemand zegt, maar wat iemand bedoelt, versta
je.

Een divisie van een bedrijf hapert, de manager krijgt de schuld, wordt de
laan uit gestuurd en een interimmer wordt ingevlogen om de boel op te
lossen. De kans op slagen is een paar procent. De nooit-geschoten-is-altijdmis-oplossing. De managers en de bureaus die interimmers plaatsen, verdienen hun geld met zoek-en-vervang. Een bekende uitspraak over interimmanagers die in bedrijven de ronde doet: ‘Het zijn net meeuwen die overvliegen, de boel onderschijten en daarna weer weg zijn.’

Hetzelfde geldt uiteraard voor zien. Ik had hem al een keer gelezen en het
boek heeft mijn leven veranderd, maar recentelijk heb ik in India een Bhagavad Gita gekocht, de bijbel van de Hindoes, zeg maar. Bhagavad Gita, As It
Is, heet het. Een les in het kijken naar het hier en nu. Zonder oordeel.

Zie een bedrijf als een organisme.
Je groeit met elkaar. Jij als manager zit aan het stuur (soms misschien iets
minder dan je zou willen) maar de ontwikkeling van je onderneming is gericht op het samenwerken. Het is het co-creëren. Je hoeft geen politieagent
te spelen en orders naar beneden te blaffen. De leiding van een bedrijf dat
ik mag adviseren, heeft de lichte maar essentiële shift gemaakt van de machine naar het organisme, van up or out naar grow or go. Een wereld van
verschil.
Soms is de blik op een machine onvermijdelijk. Vijf voor twaalf betekent
ingrijpen; denk aan Scheepbouwer bij kpn. Het is de kunst om te spelen met
de brillen waarmee je de werkelijkheid bekijkt. Zet ik mijn machinebril op?
Of zie ik het bedrijf nu door de andere bril?

‘Wenn du es eilig hast, gehe Langsam’ noemt de Duitse timemanagementprofessor Lothar Seiwert dat. Zien en luisteren totdat het misschien pijn
doet.

‘As it is’
zien zoals
het is.
Om je maar meteen duidelijk te maken: ik heb een paar uitgangspunten.
De meeste leiders maken essentiële denkfouten bij het opzetten van een
bedrijf of organisatie. De zogenoemde ‘no go’s’.

>
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NO GO 1
Eerste fout is dat het doe- en denkwerk gescheiden zijn.
Het strategisch management is er voor de ideeën, het denkwerk.
Zij maken de plannen, de nieuwe systemen, modellen en procedures.
De vloer voert het uit. Ze móéten het uitvoeren.
Van hen wordt niet verwacht dat ze nadenken.
Het gaat tegen de gedachte van ‘heelheid’ in.

NO GO 2
Tweede fout is de manier waarop ideeën doorgegeven worden:
top-down.
De hoogste managerslaag legt het uit aan de laag eronder,
die legt het uit aan de laag daaronder,
totdat de boodschap van boven
totaal verwrongen aankomt bij de werkvloer.
Iedereen heeft weleens in een kring van een tiental mensen gestaan
en het spelletje ‘Ik ga op reis en neem mee...
(één tandenborstel, drie onderbroeken)’ gedaan.
I rest my case.

NO GO 3
3e fout
is dat elk
bedrijf nog totaal
hiërarchisch opgebouwd
is. Iedereen moet in een
functieomschrijving passen en die
functies vormen tezamen dan weer een
mooie piramide. Leuk voor de baas om aan
de touwtjes te trekken, maar iedereen in de piramide
zal zich vastklampen aan zijn beperkte verantwoordelijkheid.
‘Dit doe ik niet want het staat niet in mijn functieomschrijving’ (snif), of
‘Dit mag jij niet doen, want nu kom je in mijn wijk!’ Kont gaat tegen de krib.
Bovendien: als je piramides bouwt, krijg je mummies…………...............…………….
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Hoe kom je van theorie
naar de praktijk?
Hoe krijg je grip op
de werkprocessen?
Hoe bereik je als
manager de werkvloer?
Hoe overbrug je die kloof?
Hoe ga je het ‘zien zoals het is’?
Zonder oordeel?
Hoe kom je in de pijn
van de verandering?

Het antwoord
is simpel
en in vier
woorden samen
te vatten en
uit te voeren
in de volgorde
die ik
hier noem:
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Aansluiten

Afspreken

Leer de werkvloer echt
te verstaan, luister oprecht.
Leiders aan de top weten
vaak niets van wat de mensen
op de werkvloer bezighoudt.
Hoe dit aan te pakken?
Elkaar kennen is de basis.
Willen we met een groep
mensen tot iets komen,
willen we resultaat hebben,
dan moeten we elkaar begrijpen,
elkaars drijfveren kennen.
Het lijkt misschien onmogelijk,
maar ik weet zeker dat het kan.
Zeker met de hulp van
de nieuwe sociale media.

Maak goede afspraken.
Afspreken is: overeenstemmen
van verwachtingen met
een zodanige helderheid en
eenduidigheid dat er later
geen misverstanden kunnen
ontstaan. Waarom zouden we
afspraken maken? Omdat we
niet alleen zijn op de wereld.

1
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Aanspreken

Afrekenen

Feit is: we doen het te weinig.
Terwijl we weten: van aanspreken
worden we beter. Allemaal!
De organisatie niet in de
laatste plaats. Laat mensen
op tijd weten wat je ervan vindt.
Geef feedback.
Feedback betekent terugvoeding.
Als jij bereid bent met anderen
jouw vaardigheden en kennis
te delen, dan kun je gezamenlijk
op zoek naar het dharma,
het doel van de organisatie.

Reken mensen af naar hun
bijdrage. Verandering van
gedrag zul je nooit bereiken
als er geen consequenties zijn
verbonden aan gewenst en
ongewenst gedrag. Simpel.
Als jij snapt hoe dit werkt,
dan ben je al een heel eind
op weg naar jouw ontplooiing
tot een goede leider. Die leider
die samen met zijn mannen
(en vrouwen) met een kratje bier
(witte wijn, fris mag ook)
het weekend gaat vieren.
Het boek is verder opgebouwd uit vier delen.
In elk deel leg ik de werking van dat onderdeel
op het A4’tje uitvoerig uit.
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Wat heb je nou liever?
Eén goed elftal
of elf goede ééntallen?
Johan Cruijff

Een mens heeft
twee oren
en één mond
om twee keer zoveel
te luisteren
als te praten.
Confucius
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1 Aansluiten

A1

Gisteren nog, het kan ook eergisteren zijn, stond ik voor een zaal met
35 man, allemaal partners in een groot bedrijf. Vijf mannen hadden het
hoogste woord. Het ging over inhoud.

Dat is goed, zou je denken.
Het gaat ergens over. Lijkt het.
Maar ergens op uitkomen? Iets bereiken? Verder komen? Nee. Dat deed het
niet. Of ik moet iets gemist hebben. Later besprak ik de bijeenkomst met
een collega van mij die er ook bij was. Wat gebeurde daar nu eigenlijk?

‘We moeten executeren! We gaan hier minimaal drie miljoen euro
aan overhouden! We moeten onze strategie gaan realiseren! Ik
heb al maanden geleden gezegd dat we de targets te laag gesteld
hebben! Et cetera, et cetera.’
Ik hoorde het aan. Net als de overige dertig man. Weet je hoeveel
moeite het kost om 35 partners bij elkaar te krijgen? Nu verdeden we
een halfuur aan een vrij zinloze discussie. Was er ruzie? Waren de vijf
aan het bekvechten? Waren ze elkaar aan het uitdagen? Was dit het
befaamde challengen? Ze hadden het over dezelfde dingen, maar
bereikten ze elkaar?
Niemand ook die het gesprek van de vijf onderbrak. Terwijl iedereen voelde
dat dit deel van de bijeenkomst zinloos was. A waste of time, a waste of
energy.
Ik had het er later over met een collega. Samen waren we het erover eens.
Het gedrag was profileerdrift; kijk mij eens belangrijk zijn! Het waren grote
ego’s die de genuanceerde, inhoudelijke discussie overnamen. Ik zag vijf
mannen die tégen elkaar spraken en niet mét elkaar.

>
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De vijf gingen volledig voorbij aan de effecten van wat ze aan de groep, aan
de vier anderen probeerden te zeggen. Dat zie ik vaker. De vijf hadden weinig compassie voor elkaar en voor de groep, ook dat zie ik vaker.

1.1 Waarom is aansluiting

dan zo belangrijk?

Een vriend vertelde mij laatst dat hij als verandercoach betrokken is bij een
bedrijf dat de vrijmibo’s (de borrels op vrijdagmiddag) hoog in het vaandel
heeft staan. Voor de werkvloer, blijkbaar. Want het complete management
in dat bedrijf is in staat om vlak voor de borrel te vertrekken naar belangrijkere afspraken. Het managementteam (MT) geeft daarmee geen goed voorbeeld. En dat terwijl de sfeer volgens hetzelfde management ‘opener’ moet.
Er moet veranderd worden.
Maar het MT denkt vast: het geldt niet voor ons. Veranderen gaat over
het voetvolk, over het gepeupel. Over die domme apen die we gewoon een
beetje anders moeten dresseren.
Veel ‘topmanagers’ denken dat de ideeën die zij hebben de beste ideeën zijn
voor hun bedrijf en de werknemers. Dat is redelijk gangbaar, die topmanagers zijn daar niet uniek in. Als ze iets willen veranderen bij hun bedrijf,
hebben ze er veel over nagedacht.
En er zijn uiteraard de onvermijdelijke bosdagen geweest met de rest van
het MT waar de gedachten uitgebreid bekritiseerd en aangescherpt zijn. Het
concept ligt er. Het masterplan is klaar.

Toch wordt er iets vergeten...
Wie moeten dat plan gaan
uitvoeren? Wie moeten de invoering
van het plan gaan leiden?

A1

Juist.
De mensen op de werkvloer.
En gaan die het plan zomaar
uitvoeren? Willen die de gang
van zaken in een bedrijf
zomaar veranderen?
Nee, natuurlijk niet!
Maar... waarom dan niet?
Het antwoord is even simpel als kort. Het MT met zijn topmanagers is negen van de tien keer niet (meer) aangesloten op de werkvloer, de mensen
die er voor het product of dienst van het bedrijf werkelijk toe doen. De
leiders aan de top weten vaak niets van wat de mensen op de werkvloer bezighoudt.
Vaak is dat al heel snel te zien. Aan het begin van een werkconferentie bij
een callcenter van een groot handelsbedrijf had het management een man
of 150 een zaal in weten te krijgen. Meer vrouwen dan mannen, eigenlijk.
150 enthousiaste medewerkers zaten vol verwachting in een bioscoopachtige setting. Het was de bedoeling dat ik de zaal toe zou spreken. Toen ik
binnenkwam was het management er ook al. De vijf mannen stonden tegen
de muur aan de zijkant van de zaal. Met hun rug tegen de muur. Ze hadden
zich op een eilandje teruggetrokken. Alsof ze wilden zeggen: wij horen hier
niet bij, hoor! Wij zijn toeschouwer.
Ik denk dan: het is gêne, het is onvermogen. Mensen durven dan niet authentiek te zijn.
Aansluiten is niet moeilijk. Uiteraard zit je er niet op te wachten om die extra energie in je mensen te steken. Logisch. Je doet het al jaren op dezelfde
manier. Als je mensen nu maar iets harder zouden werken, meer hart voor
de zaak zouden hebben, iets minder vaak ziek zouden zijn...
Ook op de werkvloer spelen dat soort processen.

>
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Denken mensen:

het zal mijn tijd wel duren.

Ik ontmoette mijn echte vader, mijn biologische vader dus, voor
het eerst toen ik 27 was. Ik was toen organisatieadviseur. Ik wist
al toen ik twintig was dat dat mijn beroep zou worden. Drie jaar
later hoorde ik voor het eerst wie mijn vader werkelijk was. Zag ik
een foto, waarin ik mijn gezicht herkende.
En las ik dat mijn vader ook organisatieadviseur was.
Ik wist alles van de werkvloer bij scheepswerf Verolme in Alblasserdam, van oom Ton; hoe de mannen daar op de werkvloer met
elkaar omgingen, hoe de baas met zijn mensen omging en dat de
overalls uit moesten tijdens het avondeten. Ik wist van het kratje
bier op vrijdagmiddag. Ik wist dat ik moest leren om verder te komen.

Tien redenen om niet aan te sluiten vanuit
het perspectief van de medewerker.
Ik weet het gewoon beter!
Ik vind het best zoals het is.
Het is nu niet de tijd.
Mijn collega’s zijn niet interessant genoeg.
Ik word niet gehoord.
We hebben het allang geprobeerd.
Ik ben een eenling.
Ik ben een buitenbeentje, hoor er niet bij.
De cultuur op de vloer is er niet naar.
Ik kijk tegen mijn collega’s op.
Waar zou ik moeten beginnen?

Aan het einde van mijn puberteit hoorde ik dat de man van mijn
moeder – van wie ik tot dan toe nog echt dacht dat hij mijn vader
was – niet echt mijn vader was. Ik was niet verbaasd. We vochten
elkaar al jaren de tent uit. Het verklaarde veel voor mij.
Uiteraard heb ik veel van hem geleerd: hij was lasser, daar verdiende hij zijn brood mee, het beleg op mijn boterham. Maar hij
was ook kunstenaar, hij maakte grote kunstwerken die hij helaas
maar moeilijk aan de man kon brengen. Ook daar heb ik van geleerd.

Met uitzondering van reden nummer tien (‘Waar zou ik moeten beginnen’)
zijn alle redenen hierboven ingegeven door angst voor het onbekende.
Hier geldt een versie van het spreekwoord ‘Onbekend maakt onbemind’.
Dat geldt zowel voor de werkvloer als voor het MT.
En op de vraag waar je moet beginnen met aansluiten, geef ik in
dit hoofdstuk een antwoord!
Zonder aansluiten kun je geen afspraken maken waar mensen zich aan
willen houden. Zonder afspraken kun je mensen nergens op aanspreken.
Je hebt immers niks om mensen op aan te kúnnen spreken.
En zonder afspraken kun je gewenst gedrag of ongewenst gedrag ook niet

Van mijn oma kreeg ik een verhaal te horen over een ‘student’ die
mijn moeder had bezwangerd maar in de woelige jaren zestig zijn
verantwoordelijkheid niet wilde nemen.
Dat mijn werkelijke, biologische vader ondertussen dokterde aan
bedrijven als ibm en Berenschot kon ik niet bedenken. Ik had daar
geen flauw benul van toen ik – eindelijk op de universiteit – besloot zelf te gaan dokteren aan bedrijven en organisaties.
Het bezig willen zijn met bedrijven, met het beter maken van organisaties is mij dus niet met de paplepel ingegoten maar met de
genen meegegeven. Dus het kan niet anders of het dokteren aan
organisaties is iets wat bij mij is ‘aangeboren’.
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geloofwaardig aanspreken en afrekenen. En als je niet geloofwaardig kunt
afrekenen, verlies je een van de belangrijkste sturingsinstrumenten als leider.
Dus laat die angst voor het onbekende achter je. Aansluiten, ook als je je
collega’s maar matig interessant vindt of alles hebt geprobeerd.

No Guts, No Glory!

Hoe dit aan te pakken? Gangbaar is om vooral te kijken naar de verschillen. Waar gaat het fout? De problemen worden in kaart gebracht, de zogenoemde verschillende werkelijkheden, standpunten en belevingen worden
onder één noemer gebracht. Zonder visie, zonder balans.
De ‘vlucht naar voren’ noem ik dat, de haast om een verondersteld probleem
op te lossen. Vanuit het onvermogen om even stil te staan bij de pijn, de teleurstelling, het verdriet waar we nu met elkaar in zitten. Helaas is het gepresenteerde probleem zelden het werkelijke probleem. Dus zijn snel geleverde
oplossingen bijna nooit effectief.

Persoonlijk is aansluiten ‘een ding’ voor mij. Ik heb weleens perioden dat
ik denk dat ik er obsessief mee bezig ben. Hoe dat komt, is een vrij logisch
verhaal. Vind ik zelf.

Bij het callcenter bleek al snel: hoog in de boom wist men niets van de beweegredenen van de mensen op de vloer om elke dag toch weer naar het werk
te komen. De mensen leefden in totaal verschillende werelden.

Ik was in mijn jeugd afgesloten van een belangrijk deel van mijn leven. Het
kan niet anders of de drang tot aansluiten zit mij een beetje ‘in de genen’.

De oplossing lag in de aansluiting. Die was gebrekkig, zo niet
non-existent. Uit alle lagen van het callcenter hebben we toen mensen bij elkaar gezet. Vooral om contact te maken. Elkaar te leren
kennen. Te vertellen waar ze van baalden. Zonder consequenties.
Om ervan te leren. Om met elkaar beter te worden. Het is de basis
geworden van mijn methodiek Winning Teams at Work ®. Dagen
achtereen in een hogedrukpan om tot een aansluiting te komen.

1.2

Maar wat is dat dan:
aansluiten?

Terug naar het callcenter.
Kort samengevat: het management had een probleem met de mensen op
de werkvloer en de mensen die de klanten te woord moesten staan, hadden
grote moeite om dat goed te doen.
Op de werkvloer werd veel vuilspuiterij van boze klanten geïncasseerd, terwijl het management dacht daar niets aan te kunnen doen. De werkvloer
voelde zich alleen staan en niet gesteund door het bedrijf. Op de vloer zelf
was het ook haat en nijd. Op alle niveaus zaten de mensen elkaar liever
dwars dan dat mensen elkaar en het bedrijf verder hielpen. Het ziekteverzuim was hoog en het MT onderkende een probleem (logisch) maar wist
niet waar te beginnen.

Tijdens de sessies van de Winning Teams at Work ® bleek dat het MT weinig
wist van de werkprocessen. Daardoor konden ze zich ook geen voorstelling
maken van de samenleving, de gemeenschap op de vloer; wat voor mensen
je aan de lijn krijgt, op welke vragen een antwoord moest komen, hoe agressief mensen aan de telefoon konden worden. Tijdens de sessie kwam ook het
begrip. De waardering voor elkaar. Het zicht dat we toch meer op elkaar lijken
dan we dachten. Dat we allemaal universele behoeften hebben als warmte,
genegenheid en respect. Dat we eigenlijk één zijn.
In de maanden na ons programma kelderde het ziekteverzuim. En dat vrijwel alleen door het aansluiten. Dat had een proces op gang gebracht waardoor mensen weer met energie en trots verbonden waren aan elkaar en aan
het bedrijf.
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Aansluiten is
contact
en verbinding
maken
met elkaar.
Echt verstaan,
oprecht luisteren
om een stevig
fundament te
hebben voor
het nemen van
verdere stappen.

Het moge duidelijk zijn: willen we met een groep mensen tot iets komen,
willen we resultaat hebben, dan moeten we elkaar willen begrijpen, elkaars
drijfveren kennen. We moeten echt uitnodigen om contact te maken om een
gemeenschappelijk denkkader, een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijke belevingswereld te ontwikkelen. Degenen die betrokken zijn bij
een veranderingsproces moeten elkaar zo goed begrijpen dat ze later, als het
proces gaande is, aan een half woord genoeg hebben om elkaar te verstaan.

1.3

Hoe doe je dat dan,
aansluiten?

Nog niet zo lang geleden, na een goed gesprek bij een klant, zag ik hem raar
opkijken toen ik bij het afscheid een hand gaf. Het was een klamme hand.
Een hand waarin iemand ‘stress’ zou kunnen lezen.

Hij (gekscherend):
‘Wat is dat?’
Ik (zelfverzekerd):
‘Ook dat ben ik.
Wen er maar vast aan!’
Het was een aimabele man van het nuchtere, robuuste soort. Het gesprek
dat we hadden was prettig verlopen. Ik vertelde hem daarna de achtergrond
van de klamme hand. Daar ben ik eerlijk in. Het is van mij, het hoort bij
mij. Ik ben het.
In mijn jeugd was ik een klein mannetje met rossig haar en een rond brilletje, dat ook nog eens niet bij zijn ouders thuis woonde. Niet echt een goed
uitgangspunt om probleemloos de puberteit in te gaan.
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En het werd nog erger. Rond mijn twaalfde ging ik stotteren. Dat heeft
maar liefst twaalf jaar geduurd. Thuis kon alleen mijn oma mijn stotteren
doorbreken. Hoe het begon weet ik ook nog goed. Klassiek. Het was in de
klas en ik kreeg een beurt met voorlezen. Ik kwam er niet uit en barstte in
huilen uit.
De schoolleiding was zich, zonder dat ik het wist, bewust van mijn achtergrond, van mijn afwezige vader. Ze ging er prudent mee om. Ik kreeg de
extra aandacht die ik nodig leek te hebben.
In de klas, en lange tijd daarna, had ik het gevoel van falen; ik was een kind
van twaalf dat faalde. Ik had een gevoel van ‘anders zijn’. Ik wist dat ik anders was.
Alle pubers willen ontdekken wie ze zijn. De meeste pubers hebben een
duidelijke basis. Ik was een puber op ontdekkingsreis zonder duidelijk punt
van vertrek. Achteraf denk ik dat een groot deel van mijn stotteren terug te
voeren is op mijn situatie thuis, op mijn genetische spagaat. Ik voelde dat ik
anders was.
Pas tijdens mijn studententijd in Leiden kwam er een einde aan mijn stotteren. Met de toegewijde hulp van een therapeut. Pas tijdens mijn studententijd ontdekte ik de achtergrond van mijn vader. Mijn klamme hand is nog
een residu van die tijd. De angst ligt altijd op de loer.

Die hand is van mij. Ik heb hem
in de afgelopen jaren geaccepteerd.
Ik ben van die hand gaan houden.
Ik ben er zeker van dat we allemaal iets hebben als een ‘klamme hand’. Iets
van onszelf, waar we mee in het reine moeten komen.
Om goed aan te kunnen sluiten bij anderen is het handig als je eerst goed
naar jezelf kijkt. Ben ik goed aangesloten bij mezelf? Weet ik wie ik ben?
Dat klinkt vager dan het is. Ook dat is een proces waarin stappen genomen
kunnen worden. Hier wil ik wat kleine sub-A’tjes introduceren.

A1

Sub1 Aangaan

We hebben allemaal een donkere kant. Iets waarvan we denken
dat het niet echt van ons is. Volgens Deepak Chopra weten we
allemaal dat we die kant hebben, dat die kant ook ongelooflijk
krachtig is, maar dat we hem het liefst wegstoppen. We willen die
kant niet eens leren kennen. In zijn boek Het schaduw effect vertelt hij je hoe je de kracht van je donkere kant kunt gebruiken.

Sub2 Aanzien

Leer jezelf te zien. Kijk naar jezelf. Aanzien. Dat is vrij eenvoudig
te oefenen. Ga elke dag voor de spiegel staan. Het liefst in de
ochtend. En kijk dan minimaal een minuut in je ogen, kijk jezelf
diep in de ogen. Kijk goed naar wat je daar ziet. In volledige liefde
en oprechtheid. Het geeft een kijkje achter de schermen, een
kijkje in die geheime laag, de plek die wellicht pijn doet. Misschien jouw donkere kant. Voor mij is het altijd een rare gewaarwording, maar weet: We’re all a sinner and a saint. Het is moeilijk
uit te leggen maar voor mij is elke keer weer vervullend als ik
aan mijn klamme hand denk.

Sub3 Acceptatie

Aanvaard wat je in de spiegel ziet. Accepteer die donkere kant,
accepteer in volledige liefde en wijs jezelf niet af. Je hoeft de wereld niet bereisd te hebben om de wereld te kennen. Je hoeft niet
meer op zoek. Alles wat je nodig hebt, zit al in je.

Aansluiten werkt eigenlijk net als verliefd worden. Heel veel gebeurt er op
een onbewust niveau. In de onderstroom. Hormonen rommelen erop los,
scheikundig gebeurt er van alles. Maar ook spiritueel en empathisch mag je
soms alle zeilen bijzetten om het juiste resultaat te bereiken. En vooral in de
beginfase van het aansluiten is het raadzaam om te weten over welk gereedschap, welke tools je kunt beschikken.
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Je kunt uit heel veel vaatjes tappen tijdens het aansluiten. Neem een
voorbeeld aan het communiceren van dolfijnen. Zij verkennen zoveel
meer frequenties en zien daardoor zoveel meer mogelijkheden dan wij.
Daardoor lukt het hen altijd weer om aan te sluiten. Zij voelen zelfs een
baby in de buik van een vrouw die zwanger is.

Hier tien tools om aan te sluiten bij mensen
op de werkvloer:
Groet mensen in de gang.
Onthoud namen.
Wens iedereen elke morgen een ‘goedemorgen’.
Kies elke dag minstens drie mensen uit voor een praatje.
Geef mensen jouw aandacht.
Luister oprecht naar mensen. Wat zeggen ze echt?
Onthoud privéfeitjes en kom erop terug.
Vertel over jezelf.
Bedank anderen. Altijd.
Dwing anderen niet in een prikklokmentaliteit.

Ik weet zeker: jouw leidinggeven gaat anders worden. Het leidinggeven
gaat sowieso anders worden! Ik heb een visioen: de nieuwe CEO wordt de
Chief Engagement Officer. De leider met meer aandacht voor trots,
schwung en energie in een bedrijf.
Het gaat steeds meer om bezieling, verbinding en passie. De nieuwe CEO
laat de papieren tijgers voor wat ze zijn en duikt vaker de onderstroom
in. Het gaat om engageren! Her en der zie ik er al mee geëxperimenteerd worden. Ik zie steeds meer leiders met durf! En steeds meer
noodzaak om engagement op de agenda te zetten. Om de verbinding te
houden tussen mens, samenleving en bedrijf.

Hoe kan ik dat doen als leider van een bedrijf met driehonderd mensen?
Of, nog groter: drieduizend mensen? hoor ik je denken... Ik kan toch
moeilijk al die mensen een paar minuten per dag quality time geven, laat
staan bij ze thuis op de koffie gaan om hun thuissituatie te bekijken?
Nou dat kan tegenwoordig een stuk makkelijker dan in de tijd van de pen,
papier, postkoets en de bakelieten telefoon.

1.4

Hoe doe je dat, aansluiten 2.0?

Nogmaals: het gaat om engageren! En daarin kunnen we veel leren van
de generaties die eraan komen met de honderden Facebook-vrienden. Kijk
naar de Arabische lente, kijk naar het engagement in Tunesië, Egypte, Syrië. Allemaal verbonden met elkaar rond een thema.
Ik heb een collega, Daan. Hij is rond de zestig. Hij heeft twee dochters van
in de twintig. Daan vertelde mij over het verschil in communicatie met de
buitenwereld tussen hem en zijn dochters.

‘Toen ik vroeger naar hockeytraining ging, zag ik daar mijn teamgenoten. We hadden een leuke training, we gingen daarna een biertje doen.
Ook na een wedstrijd was het een sociaal gebeuren; we dronken wat,
praatten wat en daarna gingen wij weer uit elkaar.
Mijn kinderen bellen, WhatsApp’en en sms’en onderweg naar de
training, gaan al bellend en sms’end weer weg, twitteren, volgen en
berichten elkaar via Hyves en Facebook. De volgende dag bellen en
sms’en ze elkaar, ze zien elkaar (bellend, sms’end, twitterend,
WhatsApp’end) tijdens de wedstrijd en nemen daar tijdens een biertje,
dat wel, de nieuwtjes van Hyves, Facebook of Twitter door.’

In onze informatiemaatschappij 2.0 (of zijn we al bij 3.0?) hebben we naast
het papier en de telefoon de beschikking over voicemail, sms, Twitter en
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Facebook. En daar kunnen we – als we de mores een beetje onder de knie
hebben – heel flexibel mee omgaan.
Je kunt er zelfs eigenlijk niet meer omheen; het belang van communicatie is
met het mobiele bellen, sms’en, hyven, WhatsApp’en, pingen en al het andere
via Facebook, Twitter, LinkedIn, Schoolbank et cetera, enorm toegenomen.
De technische middelen om je boodschap te zenden en te ontvangen kennen
geen grenzen. En de grenzen die we nu nog kennen worden over een paar jaar
ook wel weer geslecht. Het niet-deelnemen aan dit nieuwe communicatieverkeer is de moderne sociale equivalent van ‘in een hutje op de hei’ zitten.

Mijn eigen dochter van twaalf zit haar huiswerk te
maken terwijl ze muziek via YouTube aan heeft. Ik
had vroeger ook weleens muziek aan tijdens het huiswerk, maar als ik moest leren, ging de muziek uit.
Mijn dochter heeft naast de constante muziek ook nog
doorlopend contact met de buitenwereld via haar
mobieltje en op de achtergrond staat Hyves altijd open.
Ze haalt meestal wel goede cijfers op school, maar
het gaat niet altijd even goed. Soms zijn haar aandacht
en energie niet voldoende bij een activiteit en zijn de
cijfers wat minder. Maar één ding is zeker: ze groeit
multitaskend op. Heel gewoon in die generatie.

Met de sociale media is een goudmijn aan contactmomenten blootgelegd.
Opties te over, daar zijn inmiddels alweer boeken over volgeschreven, maar
belangrijk voor een leider is dat hij bijvoorbeeld via Facebook en Twitter de
wereld zijn drijfveren kan laten zien, zich kan tonen aan zijn mensen en zijn
betrokkenheid bij de activiteiten van anderen kan tonen. En dat kan allemaal
gewoon, al multitaskend tussen alle gewone dagelijkse taken door.
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Toch is er natuurlijk een kanttekening; met de nieuwe media alleen red je
het niet. Daar vergissen managers zich inmiddels ook weleens in. Iedereen
kent wel het verschijnsel dat een mailtje naar de overkant van de tafel soms
simpeler gedaan is dan het aangaan van een echt gesprek.
Als de aansluiting er is, als de gemeenschappelijke belevingswereld
er is, kan het mailtje het halve woord zijn dat genoeg is om elkaar te begrijpen, maar vaak is dat niet zo.
Mailtjes naar de overkant van de tafel naar de mensen met wie de aansluiting nog niet bestaat, kun je vergelijken met een mailtje naar je vrouw thuis,
met wie je in een scheiding ligt, over dat het etentje dat jullie die avond
gepland hadden over het regelen van de scheidingsvoorwaarden niet doorgaat. Dat is olie op het vuur!
Om aansluiting te krijgen (en te houden!) kun je altijd een mix inzetten van verschillende vormen van contact. Zowel fysiek – gesprek, aankijken, misschien zelfs een schouderklopje, op de koffie – als via de nieuwe
media: mail, Facebook, Twitter. Alleen dan weet je zeker dat je de betrokkenheid, het engagement en het verantwoordelijkheidsgevoel hebt van je
medewerkers. Voordat je het weet ben jij de Chief Engagement Officer!
Allemaal makkelijk gezegd, snap ik. Een gemeenschappelijke taal
spreken, de werkelijke beweegredenen van mijn collega’s leren kennen,
maar met een regelmatig bezoek aan Facebook en een schouderklopje hier
en daar ben ik er nog lang niet. Hoe doe ik dat dan? Ofwel:

1.5

Hoe doe je dat als leider,

geloofwaardig aansluiten?

Tot nu toe hadden we het over de betrekkelijk ‘simpele dingen’ als het tonen
van begrip, belangstelling en aandacht. Een keer viel het woordje ‘oprecht’.
Dat is in het aansluiten zeker een sleutelbegrip.

Hoe kom je geloofwaardig over in het aansluiten? Hoe weten mensen van jou dat je oprecht bezig bent?
Om goed te begrijpen hoe dat werkt eerst wat theorie.
Een voorbeeld.
Stel, je hebt een IT’er tegenover je zitten en jij bent de projectmanager van
een grote automatiseringsklus in jullie gloednieuwe kantoorpand. Het papier tussen jullie in staat vol met schema’s en agendapunten.
Als projectmanager heb jij je verdiept in de wensen van de gebruikers van
het pand. Je weet welke functie waar nodig is. De IT’er weet alles van de
(on)mogelijkheden, van de nieuwste snufjes op het gebied van communicatietechniek. Jij informeert naar de voor- en nadelen van de aanleg van
een compleet nieuw glasvezelnetwerk. De IT’er geeft jou alternatieve mogelijkheden. Het gaat hier om de taak. Als jullie beiden snappen wat de
taak precies inhoudt en je hebt van de ander ook het idee dat hij
jou snapt, dan sluit je aan.

Aansluiten doe je
met je hoofd,
je handen
en je hart.
In dit voorbeeld van de IT’er sluit je vooral aan met je ‘hoofd’. Een hoofd
op hoofdaansluiting. Verstandelijk weet je dat het goed zit. Het gaat over de
taak, het object is leidend.
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Het is de bedoeling dat jij in dat pand een broedplaats voor kunstenaars opstart. Jonge kunstenaars kunnen daar tegen een minimale bijdrage werken
en een klantenkring proberen op te bouwen. Na drie jaar staan ze dan op
eigen benen. Als jij je in het overleg met de kunstenaars in de rol van projectmanager dan opstelt als kille administrateur die vooral op de penningen
zit en de kunstenaars in spe voorhoudt dat ze over drie jaar toch echt op
eigen benen moeten staan, dan sluit je niet aan en zul je als leider weinig
succes hebben. Meer effect heb je als je bijeenkomsten met de beginnende
kunstenaars organiseert, vraagt wat de wensen zijn, samen bedenkt hoe het
nieuwe pand eruit zou kunnen gaan zien, exposities regelt. De kunstenaars
zullen succes hebben en jij ook! Het idee is hier leidend. Aansluiten doe je
hier met je ‘hart’.
De elektromonteur die het intercomsysteem voor de broedplaats gaat aanleggen, zal niet gemakkelijk bij jou als projectmanager aansluiten. Wat hem
betreft snap jij er de ballen van. Hij zal liever aangestuurd willen worden
door een chef die snapt waar hij aan en mee werkt. De praktijk is hier leidend. Als je er al iets verstand van hebt, zit je goed! Aansluiten doe je hier
meer met de ‘handen’.

Iets waar we vaak aan voorbijgaan, is de fysieke component van de boodschap. Wij zijn nogal vaak – mannen meer dan vrouwen – inhoudelijk
gericht. Denken we. We vergeten dat we op meer manieren communiceren
dan alleen met woorden.
Heel grof gezegd: communicatie is voor het grootste deel vorm. En aansluiten is grotendeels communicatie.
Dit boek dat je aan het lezen bent, is voor een groot deel vorm.
Het heeft rode letters, zwarte letters,

soms

grote letters,

heul grote
letters!

Aansluiten met je hoofd is:
hoe is leiderschap.

Er staan plaatjes in dit boek, mooie plaatjes, soms alledaagse
plaatjes, soms zelfs kunstzinnige plaatjes.

Aansluiten met het hart is:
hoe voelt leiderschap.

Met dat alles wil ik iets overbrengen. Soms lukt het met plaatjes beter dan
met tekst. Soms lukt het met de grootte van de letter beter dan met de inhoud van de zinnen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Een ervaring zegt meer dan duizend beelden.

Aansluiten met je handen is:
hoe werkt leiderschap.
Aansluiten kun je uiteraard met alle drie: met je hoofd, met je hart en met
je handen. Je kunt ze tegelijk inzetten maar ook na elkaar. Gebruik je hele
register.

Hetzelfde geldt voor praten. Wat je zegt is niet het belangrijkste: hóé je het
zegt is doorslaggevend. Zeg je het met de armen over elkaar? Zeg je het met
een geheven vingertje? Zeg je het hard of zacht? Houd dat in gedachte als je
wilt aansluiten!
Ik adviseer tijdens mijn training om weleens je oren dicht te houden bij wat
ik zeg. Wat er gezegd wordt, daar gaat het toch niet om! Je gaat mij echt
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niet citeren als je thuiskomt. Wel zou je kunnen vertellen wat het gevoel
was dat bij je werd opgeroepen, hoe energiek je de groep vond of dat je de
sfeer geweldig vond. Of niet.
Wetenschappers hebben er ooit onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat maar
zeven procent van de boodschap overgebracht wordt met de inhoud van
jouw woorden. Jouw stemgeluid, de tone of voice is goed voor 38 procent
en meer dan de helft van de boodschap wordt bepaald door je lichaamstaal!

1.6 Diversiteit:

twijfel in de bovenstroom

Aansluiten

wordt soms weleens in de weg gezeten door wat
we van elkaar denken. Wat we van elkaar dénken te weten. Over
wat we zien.
Uiteraard. Mensen zijn verschillend. We zijn allemaal uniek op onze eigen
manier. Maar wat er zichtbaar is, is zeker niet allesbepalend!
In de menselijke soort is het zelden: what you see is what you get. Natuurlijk, man, vrouw, homo, hetero, Marokkaanse Nederlander, autochtoon,
jongere, oudere; allemaal zijn we anders en delen we tegelijk eigenschappen
met de groep waar we op het eerste gezicht, in de bovenstroom zijn ingedeeld. Ik zei het al eerder: mannen zitten iets meer op inhoud dan vrouwen.
In die bovenstroom plaats ik de zichtbare zaken. In de etalage dus.
Zaken als het Turkse koffiehuis, het jasje-dasje, de inhoud van de handtas.
De zaken waarin we elkaar vaak op het eerste gezicht selecteren op overeenkomsten en aantrekkelijkheid.
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Alle diversiteitscursussen die tegenwoordig zo in zwang zijn, concentreren
zich op die zichtbare zaken, op die bovenstroom. Terwijl het werkelijke
proces van aansluiten in de onderstroom plaatsvindt, tijdens de onbewuste
processen, met eigenschappen en drijfveren die we niet op het eerste gezicht zien en die we niet kunnen benoemen maar wel voelen en ervaren.

De aantrekkelijkheid van mensen
blijkt vaak juist te zitten in de zaken
die helemaal niet zo zichtbaar zijn
en waar we ons dan ook niet bewust van zijn.
We kunnen op een andere manier kijken dan de klassieke manier waarmee
we vooral de oppervlakkige indeling maken en direct stempels zetten en in
hokjes plaatsen. Ik wil die onderstroom in! Ik wil het hebben over energie, over masculiene energie, over feminiene energie. Gesprekken hebben
over de zaken die ons binden. Harmonieuze gesprekken over overeenkomsten, zonder verwijten. Vanuit nieuwsgierigheid en zonder oordeel. Ook
hier gelden weer de sub-A’tjes: Aangaan, Aanzien en Accepteren!
Ook mannen hebben vrouwendingen. Ook vrouwen kunnen inparkeren,
ook Hollanders hebben koffieshops.

1.7 Twijfel in het aansluiten,

wanneer heb je succes?

Veel mensen die van zichzelf het idee hebben dat het aansluiten hun niet
makkelijk afgaat, twijfelen (vaak bij voorbaat al) aan het succes. Hoe weet
ik nu eigenlijk zeker dat ik aangesloten ben? En wanneer heb ik de grootste
kans op een succesvolle aansluiting? Dat antwoord is vrij simpel.
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Als actie
en gelegenheid
bij elkaar komen,
creëert het
wat wij doorgaans
succes noemen.
Er zijn dus twee dingen nodig: een gelegenheid en een actie. Vergelijk het met een rijdende trein. Je kunt proberen op een rijdende trein te
springen. De kans op succes is niet groot, dat weet iedereen.
Of je loopt naar het eerstvolgende station en je wacht daar op de trein. Je
creëert zo de voorwaarde voor succes. Dan volgt de actie: je stapt op de
trein. Veel mensen denken: als ik een gelegenheid creëer, komt het succes
vanzelf; die halen het creëren van de gelegenheid en de actie door elkaar,
die laten de gelegenheid voorbijgaan en ondernemen geen actie. Je hebt altijd de keus op het volgende station op te stappen. En soms over te stappen.
Je kunt als leider van een organisatie een koffieautomaat midden op de
werkvloer zetten om beter te kunnen aansluiten. Tot zover heel oké. Maar je
kunt er als leider ook af en toe gaan staan.
Veel leiders hebben ook het lef niet om op de trein te stappen. Hebben het
lef niet om met zichzelf te experimenteren. Zonde! De gelegenheid is de
trein die het station binnenloopt. Jouw actie is: opstappen!
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Hier tien stations op de werkvloer om op te stappen:
Er worden mensen gezocht voor een nieuw project;
doe mee!
Je baalt van een collega omdat deze herhaaldelijk
de kantjes ervan afloopt; ga ernaartoe!
Je hebt in het weekend iets relevants meegemaakt
voor je bedrijf; breng het in!
Je hebt een idee voor een nieuwe strategie;
leg het voor!
Je bent het niet eens met de nieuwe strategie;
zeg er iets over!
Je ziet dat iemands papieren op de grond vallen;
raap ze op!
Iemand zegt iets inspirerends; geef een compliment!
Je hebt een suggestie voor verbetering van een
product; kom ermee!
Je ziet iemand worstelen met een probleem;
bied hulp aan!
Er gaan meerdere telefoons over; neem er een op!
Uiteraard, een telefoon opnemen kan iedereen. Heel vaak een telefoon opnemen, betekent nog geen gegarandeerd succes. Aansluiten, de kans
grijpen, doe je in een collectief proces.
Het geheim is energie. Volg de energie. Zet je sensoren van hoofd, hart en
handen open. Tune in op de energie binnen een organisatie. Volg de energie
van een ander en neem hier verantwoordelijkheid voor. Dat is een belangrijke les, als je dát leert kom je in de diepere laag van voelen, ervaren en
zijn terecht. The secret layer; weer die laag waar het aanzien soms pijn doet
maar die doorslaggevend is voor succes of geen succes.
Vergeet de blauwdruk van de organisatie in de bovenstroom. Als leider
zorg je dat de mensen in die onderste laag in beweging komen.

Dat de energie die daar rondgaat werkelijk aan het werk gaat voor de organisatie. Er is geen garantie dat er dan direct een goede output is, maar jij als
leider kunt die energie sturen, jij kunt de mensen inspireren en daarmee de
organisatie de goede kant op sturen. Wees alert, wakker en spring in
als je vindt dat het anders kan.
Echt, ik beloof je, als leider, inspirator zul je dan succes op succes boeken. Uiteraard zul je niet alle mensen meekrijgen, maar dat hoeft
ook niet.
De snelheid waarmee mensen aansluiten verloopt in een optimale kromme.
Zoals bij de innovatietheorie van Gabriel Tarde en Everett Rogers.
Je hebt de innovators, de early adaptors, de early majority en
de late majority. Die krijg je allemaal mee.
Wees niet teleurgesteld dat je altijd een klein percentage overhoudt dat je nooit meekrijgt. Dat zijn de zogenaamde laggards. Die
zien in jou niet de leider die zij wensen, die voelen onbewust of bewust dat
de waarden die jij en de organisatie voorstaan niet de waarden zijn die zij
voorstaan. Waardoor de verbinding en bezieling ontbreekt om samen verder te gaan binnen die gemeenschap. Als het meezit zullen de laggards vertrekken. Ook als het tegenzit, trouwens; de wal keert altijd het schip.

Ten slotte: echt contact maken met
mensen is en blijft moeilijk.

Ik praat uit ervaring en volledig boven mijn stand. Ook ik blijf het
moeilijk vinden!
‘We moeten de taken en de rollen goed verdelen.’ Ik hoor dat heel vaak op
momenten dat het aansluiten nog in de kinderschoenen staat. Afspraken
– hier gaat het volgende hoofdstuk over – hebben geen zin als het proces
van aansluiten niet goed is verlopen. Dat ‘taken en rollen verdelen’ is zo een
ongelooflijke vermijding van het echt contact maken en aansluiten. Het is
het verdelen van de groep in individuen, in losse stukken, zonder dat die
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stukken echt goed contact hebben. Het is kijken met een bril van afscheiding
in plaats van met een holistische blik dat wij al met elkaar verbonden zijn.
Kun je het zien en voelen?

Als coach merk ik dat mensen het prettig
vinden als ik de grens overga.
Als ik de pijn blootleg. Ik blijf bij die pijn. Ik ben geen redder, ik neem de
pijn niet over, maar ik vlucht er ook niet voor weg. Uiteraard, ook ik vind dat
niet makkelijk, maar het is zo waardevol voor een goed contact.

De pijn die ik nog dagelijks voel, gaat over mijn eigen
aansluiten. Over mijn vader, over mijn vaders kan ik wel zeggen. Over mijn identiteit. Ik heb een biologische vader, de
organisatieadiviseur over wie ik al verteld heb, die mij verliet
voor mijn geboorte. Een paar maanden voordat ik geboren
werd, trouwde mijn moeder. Met mijn juridische vader. Na
een scheiding trouwde mijn moeder met mijn naamgever, mijn
adoptievader. Ten slotte woonde ik met en werd ik opgevoed
door mijn opa, mijn opvoedvader. Vier vaders, één persoon.
De tweede keer dat ik mijn biologische vader zag, gingen we
met elkaar de kroeg in. Wauw! Ik was helemaal overdonderd;
direct een goed contact, een begrip, een dieper begrijpen.
Het voelde alsof ik eindelijk thuiskwam.
Mijn vader is overleden omdat zijn hart er plots mee ophield.
Een jaar daarvoor gaf hij aan dat ik zijn naam kon krijgen als
ik dat wilde. Dat was voor mij de meest verregaande vorm van
erkenning en aansluiting. Ik heb het niet gedaan omdat het
niet goed voelde tegenover de vader die mij opgevoed heeft.
Ik dank hem voor wat hij allemaal voor mij heeft gedaan.
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Aansluiten
op een A4’tje
samengevat:
•

•

In de top van organisaties wordt weleens vergeten dat op de vloer het
werkelijke werk gedaan wordt. Er wordt veel bedacht maar weinig
uitgevoerd. Waarom? De leiders aan de top weten vaak niets van wat
de mensen op de werkvloer bezighoudt. Hoe dit aan te pakken? Elkaar
leren kennen. Dat is de basis. Willen we met een groep mensen tot iets
komen, willen we resultaat hebben, dan moeten we elkaar begrijpen,
elkaars drijfveren kennen. Om goed aan te kunnen sluiten bij anderen, moet je goed bij jezelf aangesloten zijn. De confrontatie met jezelf aangaan. We moeten onze donkere kant leren kennen. Soms doet
dat pijn. Je moet jezelf leren aanzien. En we moeten accepteren
wat we daar zien. In volledige liefde en wijsheid. ‘We’re all a sinner and
a saint.’
Je hebt drie manieren waarop je kunt aansluiten. Met je hoofd,
hart en handen. Aansluiten met je hoofd is: hoe is leiderschap; met
je hart is: hoe voelt leiderschap; met je handen is: hoe werkt
leiderschap. Je kunt ze tegelijk inzetten maar ook naast elkaar.
Communicatie is voor het grootste deel vorm. En aansluiten is grotendeels communicatie. Wat je zegt is niet het belangrijkste: hóé je het
zegt is doorslaggevend. In onze informatiemaatschappij hebben we
de beschikking over sociale media. Via Facebook en Twitter kan een
leider de wereld zijn drijfveren laten zien en zijn betrokkenheid bij
anderen tonen.

•
•
•
•

Aansluiten wordt vaak in de weg gezeten door wat we van elkaar denken.
Over wat we zien. Maar wat er zichtbaar is, is zeker niet allesbepalend! De meeste diversiteitscursussen die aangeboden worden,
richten zich op zichtbare zaken in de bovenstroom. Terwijl het werkelijke
proces van aansluiten in de onderstroom, in het niet-zichtbare plaatsvindt.
Om succesvol te zijn in het aansluiten heb je gelegenheid en een
actie nodig. Vergelijk het met een trein. Je kunt proberen op een rijdende
trein te springen. Of je loopt naar het eerstvolgende station en je wacht daar
de trein op. Je creëert zo de voorwaarde voor succes.
Aansluiten doe je ook door de energie te volgen. Zet je sensoren van
hoofd, hart en handen open. Tune in op de energie binnen een organisatie.
Tune in op de energie van de ander.
Je zult nooit bij iedereen aansluiten. Een leider moet dat ook niet willen.
Je houdt altijd tien procent over die je niet, nooit meekrijgt. Die zien in jou
niet de leider die zij wensen en zullen vertrekken. Aansluiten werkt eigenlijk net als verliefd worden. Heel veel gebeurt er op een onbewust
niveau. In de onderstroom. Neem een voorbeeld aan het communiceren
van dolfijnen. Ik weet zeker: jouw leidinggeven gaat anders worden. De
goed aangesloten CEO wordt de Chief Engagement Officer!
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Hij die vraagt is even dom.
Hij die niet vraagt blijft
altijd dom.
Confucius

Zij die kennis hebben,
voorspellen niet.
Zij die voorspellen,
hebben geen kennis.
Lao Tse
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Bij bijna elk groot bedrijf waar ik binnenloop en een paar gesprekken heb
met wat leden van de raad van bestuur of de laag eronder, trek ik vaak dezelfde conclusie: ook hier zijn ze flink in de war.
Iedereen met maar een beetje macht in zo’n bedrijf denkt meteen dat ie de
baas is. Zucht.
De CEO is de baas maar kent zijn beperkingen. In feite is de CEO de verstandigste binnen het bedrijf. Vrijwel iedere chef daaronder overschat zijn
of haar invloed, machtsbasis en reikwijdte.
Afdelingschefs zijn vaak nog erger. Iedereen vergeet dat ie ook weer een
baas heeft. De spanning is voelbaar. Tussen macht naar beneden en loyaliteit naar boven. Met alle bijbehorende dilemma’s van de chefs van dien.
Vanuit de druk op de prestaties en de geldingsdrang doen mensen beloftes
die ze never nooit niet waar kunnen maken. Afspraken worden genegeerd.
Structureel. Jaarplannen, mission statements zijn papieren tijgers. Vaak
lijkt het dan de vraag wie het in een organisatie voor het zeggen heeft. Informele leiders in lagere posities kunnen soms meer voor elkaar krijgen dan
de CEO-vicepresident.

Who’s the boss,
that’s the question!
Het maken van afspraken lijkt het simpelste maar is het moeilijkste onderdeel van het A4’tje.

>
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We hebben een organisatie geschapen met lijntjes die niemand ooit voor
mogelijk had gehouden en die nergens omschreven zijn. Protocollen en
werkafspraken die wel op papier staan voldoen allang niet meer.
Het is een enorme complexe materie, een bolletje wol dat gigantisch in de
knoop zit. Niemand weet nog precies wat zijn rol in het organisme van het
bedrijf is. Iedereen kan met een gerust hart veel van de afspraken met zijn
chef naast zich neerleggen, als hij al weet dat hij afspraken heeft na te komen.
Het bolletje wol zit in de knoop. En het is een monnikenwerk om het weer uit
elkaar te halen en er met nieuwe afspraken orde in aan te brengen.
Wat is dat dan, afspraken maken tussen mensen? Het is vooral een kunst
dat zo goed mogelijk te doen.

Afspreken is:
overeenstemmen
van verwachtingen
met een zodanige
helderheid
en eenduidigheid
dat er later
geen misverstanden
over kunnen ontstaan.

Who’s the boss? Heel veel bazen hebben last van de onduide-

lijkheid, maar tegelijk houden heel veel bazen die ook in stand. Zo blijft hun
vrijheid zo groot mogelijk, denken ze. Iedereen denkt het beter te weten en
zit in elkaars vijver te vissen. Ook wordt er vrijwel continu aan de stoelpoten van iemand anders gezaagd.

Who’s the boss? Heeft ook een functie. Het is een eh... glijmiddel. We maken stoer afspraken over targets, die we allemaal zeggen waar
te gaan maken. Maar als we werkelijk kijken of die targets (KPI’s) gehaald
zijn, blijken die doelen opeens voor meerdere uitleggen vatbaar. Worden
we opeens heel lief naar elkaar. Om de relatie goed te houden, eigenlijk. We
moeten nog langer met elkaar mee. We bedekken de tegenvallers met de
mantel der liefde.
Who’s the boss? Goed. Opnieuw terug naar het begin: we zijn aangesloten en stel, we zitten op één lijn. Of we denken dat we op één lijn zitten.
Ook goed, for the time being. Dan is het zaak dat we dit omzetten in pegels,
poen, pecunia. We gaan geld verdienen. We gaan afspraken maken!

In de rest van dit hoofdstuk leg ik uit wat daar allemaal bij komt kijken.
Waarom zou je als individu afspraken maken? Welke baat heeft een bedrijf
bij goede afspraken? En vooral: waar moet een goede afspraak aan voldoen?

2.1 Afspreken? Waarom zou ik?
We spreken liever niet iets formeel af binnen het MT. Ik hoor het vaak.
Jammer dat dit nog uitgelegd moet worden.
Uiteraard, organismes werken ook zonder afspraken, maar de losse onderdelen van die organismes sluiten dan ook voor de volle honderd procent op

A2

>

>>> Afspreken 77

76 Leiderschap op een A4’tje

>
elkaar aan. In het bedrijfsleven is dat vaak niet zo. Maar in het verlengde
daarvan durf ik wel een stelling aan:

A2

Is het aansluiten
100% goed verlopen?
Dan heb je geen
werkafspraken nodig!

Waren alle mensen in de organisatie maar zo, denk je vaak. Maar zelfs
met je ‘vrienden’ binnen de organisatie heb jij afspraken gemaakt; heldere
afspraken. Mocht je ze vergeten zijn: lees je functieomschrijving er maar
op na.
Maar het zijn ook de collega’s, de professionals met wie je de grootste
moeite hebt als de aansluiting er plots niet meer is. Met wie je de ruzies
krijgt die de organisatie lam kunnen leggen. De collega’s die processen in
de organisatie soms opzettelijk boycotten, alleen om jou dwars te zitten.

Ik zal meteen wat relativiteit aan deze stelling meegeven: honderd procent
aansluiten doet geen mens op aarde, zelfs een moeder en haar kind sluiten
niet volledig op elkaar aan. Misschien dat mieren in een mierenhoop er
dichtbij komen.

Wij leven niet in een mierenhoop. Wij zijn individuen met een eigen agenda. Gewone mensen spenderen een deel van hun leven met al dan niet
succesvolle pogingen om aan te sluiten en vervolgens afspraken te maken.
Het is nodig om afspraken te maken. Zo simpel is het.

Maar iedereen kent wel het verschijnsel dat je soms bij sommige mensen
aan een half woord genoeg hebt om elkaars bedoelingen te begrijpen. Dat er
bepaalde mensen binnen je organisatie zijn met wie je veel meer deelt dan
met andere.

We willen vooral GOEDE AFSPRAKEN maken. Afspraken waar je wat
aan hebt. Daar gaan we het op de komende bladzijden over hebben. Veel
afspraken zijn corrupt: eenzijdig opgelegd en niet gemaakt vanuit bereidwilligheid. Ze worden niet gemaakt vanuit een goede intentie, ze worden
meer opgedrongen. Tenminste, zo voelt dat. Want anders zouden ze niet
zo makkelijk genegeerd worden.

Het zijn de mensen die je enthousiast groet als
ze binnenlopen.
Je zoekt ze op bij het koffieapparaat.
Als zij binnenlopen ga je glimlachen.
Het zijn de mensen die naar jou glimlachen
als jij binnenloopt.
Je belt ze als eerste om iets na te vragen.
Bij de lunch ga je naast ze zitten.
Met die mensen organiseer je een borrel.
Het zijn vrienden, of tenminste bijna, met wie je mailt, met wie je dingen
bespreekt, aan wie je dilemma’s voorlegt. Iedereen heeft zo’n maatje in een
organisatie. Met die mensen hoef je bijna geen afspraken te maken, de processen lopen vanzelf. Je kunt van elkaar op aan en het vertrouwen is groot.

2.2

Waarom afspraken maken;

closing the execution gap.

Er zijn meerdere onderzoeken naar gedaan. Onder anderen door hoogleraar Organisatieverandering Jaap Boonstra en McKinsey in samenwerking met FranklinCovey. Alle onderzoeken komen met hetzelfde getal.
Zeventig. Het komt erop neer dat zeventig procent van de plannen van het
management mislukt.
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Jaap Boonstra schrijft hierover:
‘Ruim zeventig procent van de veranderingsprocessen in Nederlandse
organisaties loopt vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat.’

Hoogleraar Implementation and Change Management
Thijs Homan heeft het mooi omschreven:

Boonstra, 2000

‘Nieuwe betekenissen en nieuwe gedragspatronen zijn het
resultaat van vele kleine veranderingen van vele kleine verhalen,
die in interactie met elkaar leiden tot veranderingen van de
collectieve verhalen en werkelijkheidsbeelden.’

Waarom?
Omdat ze in het MT bedacht worden!
Pardon?
Dat zijn de denk-mensen. De doe-mensen op de werkvloer, de werkpaarden
die doen zijn hier niet bij betrokken; ‘het zal mijn tijd wel duren!’

Waarom worden er dan zoveel
plannen gemaakt?
Omdat het MT in de illusie leeft dat als ze plannen maken, ze ook uitgevoerd worden. En nope. Dat gebeurt niet. Het zijn luchtspiegelingen. De
mensen op de werkvloer doen het gewoon op de manier zoals zij vinden dat
goed is en ze door de jaren heen informeel met elkaar hebben ontwikkeld.
De kloof tussen het beleid maken en de uitvoering is zo groot en
zo diep dat menig manager in die afgrond valt. Soms stort het hele
bedrijf in die kloof. Niet voor niets is een van de grootste problemen van
deze tijd, de execution gap. Het verschil tussen bedenken en uitvoeren van
plannen. Zo groot kan het belang van heldere en eenduidige afspraken zijn.

A2

Homan, 2005

En de werkvloer heeft heel veel redenen om afspraken naast zich
neer te leggen.

Hier de tien meest voorkomende redenen
om afspraken te negeren:
Je bent het niet eens met de afspraak.
Je bent niet betrokken bij het maken van de afspraak.
Je bent het alweer vergeten.
De uitvoering is te moeilijk.
Je vindt andere afspraken belangrijker.
Je hebt geen tijd om de afspraak na te komen.
Er zijn brandjes te blussen.
Het levert je persoonlijk niets op.
Je ‘eigen ding’ is gewoon lekkerder.
Je wilt de boel lekker saboteren. Hoezo meedoen?

Een tiental jaar geleden werkte ik aan een veranderingstraject bij een organisatie. De leiding en de vloer waren er in verschillende bijeenkomsten
uitgekomen dat er bepaalde veranderingen nodig waren. De manier van
werken moest aangepast worden. Iedereen leek het ermee eens.
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De leiding op de vloer bleek het een paar weken na implementatie van de
plannen extreem moeilijk te hebben met de uitvoering. De werkvloer stribbelde tegen. Wat bleek het probleem? Twee van de veertig medewerkers
konden zich niet in het plan vinden. Een lunch – of koffiepauze, ik weet het
niet precies meer – was namelijk een kwartiertje vervroegd, wat betekende
dat een deel van de organisatie een kwartiertje eerder in de kantine was en
niet precies gelijktijdig meer kon lunchen of koffiedrinken met het kantoorpersoneel waar zij blijkbaar vrienden hadden.

A2

De twee hadden besloten om alle anderen op te hitsen en de vernieuwingsplannen te saboteren. Daarvoor moest de hele operatie sneuvelen.
Wie heeft er vijanden nodig met vrienden als deze op
de werkvloer?

2.3 Waarom afspraken maken;

de overlevingsbril.

Het is bijna een understatement als ik zeg dat veel vaker voorkomt dat de
situatie op de werkvloer niet harmonieus is. Dat het soms haat en nijd is
tussen de bedrijfsunits en onderling op de werkvloer.
Vanuit het bedrijf wordt dan vaak met de vinger naar de leiding gewezen.
Het is de schuld van het management! Op een trainingsdag met tweehonderd man van een groot accountantskantoor kreeg ik eens te horen: ‘Wat
wij nodig hebben zijn competente managers!’
Alsof er een blik competente managers op een plank in de voorraadkast staat dat even opgetrokken kan worden.

>
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In heel veel organisaties gaan leiding en werkvloer als ouder en kind met elkaar om. De managers stellen zich op als papa, de medewerkers zijn het kind;
ze vragen echt overal toestemming voor en stellen zich zeer afhankelijk op.
Zowel het MT als de werkvloer houdt elkaar zo ongelooflijk bezig terwijl niemand daarop zit te wachten. Zowel de leiding als de medewerkers zijn gebaat
bij zelfstandigheid op de werkvloer. Afhankelijkheid is de dood in de pot.
De schreeuw, het verlangen om iets wat er niet is, noem ik ook weleens:
Winnie de Poeh-wensdenken. Als vader van drie kinderen heb ik
alle Winnie de Poeh-boeken gelezen van de briljante schrijver A.A. Milne.
En omdat mijn kinderen nog relatief jong zijn, mag ik ze nog geregeld opnieuw een keer inkijken.
Winnie de Poeh en zijn vriendjes Knorretje en Teigetje maken in de
boeken allerlei avonturen mee en Winnie is altijd positief maar ook flink
naïef. De link naar het bedrijfsleven is snel gelegd en heel uniek ben
ik daar natuurlijk ook niet in. Benjamin Hoff heeft twee geweldige
filosofisch getinte boeken geschreven op basis van de metaforen van
A.A. Milne; er is een hele managementreeks gebaseerd op Winnie!
Voor mij is het simpel. Met Winnie de Poeh-wensdenken bedoel ik: je
bent in een vervelende situatie terechtgekomen en je zou eigenlijk willen
dat die rooskleuriger was. En je hebt geen idee hoe je de omstandigheden
zou kunnen veranderen. Een beetje kinderlijk dus, eigenlijk.
Maar dat is helemaal niet zo gek, want we zijn heel vaak kinderlijk bezig.
Soms heb ik een groep professionals voor me die niet echt bij de les te
houden is. Ik probeer ze dan uit de tent te lokken met de vraag hoe ze
zichzelf waarderen als professional op een schaal van nul tot tien. En hun
buurman. Of hun collega’s.
Vaak komt daar dan een zes of een zeven uit. De grootste ego’s en schreeuwerds geven zichzelf vaak een negen of een tien. Ook heel kinderlijk.
Ik ben meer van de realiteit, van het hier en nu. Zien zoals het
is. Zonder oordeel. De schreeuwerds hebben het zicht op de werkelijk-

heid niet helemaal scherp meer, de Winnie de Poeh-wensdenkers sluiten de
werkelijkheid buiten om te overleven. Ze bekijken het leven vaak door een
roze overlevingsbril.
Het is een normaal mechanisme om de realiteit buiten te sluiten, om niet
te willen zien dat het niet goed gaat, om niet te willen veranderen. Als je je
afsluit van de werkelijkheid en niet wilt zien welke kant het op gaat, stel je
je op als het strijkorkest bij de ondergang van de Titanic. We spelen lekker
door terwijl de boel ten onder gaat.
De werkelijkheid is misschien zo erg dat je die niet wilt zien. Er bestaat
geen blik competente managers. Het zijn de werkafspraken die het moeten
doen. Het gaat over jou en mij. Dat is die pijnlijke laag waar je doorheen
moet om de stap te maken om te veranderen. Dat is die secret layer. Om te
komen tot een gewaardeerde en betekenisvolle relatie waardoor je je kunt
verbinden aan de doelstellingen en de afspraken die we, in gezamenlijkheid, met elkaar maken.

2.4 Hoe doe je dat,

afspraken maken?

Als vader weet ik alles van slechte afspraken maken. Bij ons thuis zijn de
afspraken over tijden nogal, laat ik zeggen, flexibel. Ondanks onze harmonieuze situatie lukt het ons zelden om goed gepland met het complete gezin
aan tafel te zitten. Ik werk vaak nog even door, ook thuis, en daarmee geef
ik niet echt een goed voorbeeld.

Er zijn altijd weer voldoende redenen
te vinden om van een afspraak af te
wijken. Ook als je ze met de beste wil
van de wereld hebt gemaakt.

A2
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Hier tien bij ons thuis meest voorkomende redenen
om af te wijken van de afspraak:
Het loopt nu eenmaal eventjes anders.
Ik ga niet tot het gaatje, ze zijn zo lief!
Ik ben bang dat ze me niet lief meer vinden.
Ik zit niet op één lijn met mijn partner.
Ik ben bang rigide over te komen.
Ik wil de sfeer liever goed houden.
Ik heb iets toegezegd maar ben het er toch niet mee eens.
Ik wil ze beschermen.
Wat ik nu doe is even belangrijker dan gezamenlijk eten.
Volgende keer houd ik me er echt aan!

Allemaal weer heel, eh... valide. Ik ben soms bang om rigide over te komen
en wil dat mijn dochters niet aandoen. Alle redenen hierboven zijn natuurlijk weer linea recta over te zetten naar het bedrijfsleven.
Ook daar worden heel veel afspraken gemaakt zoals in mijn gezin. Afspraken waar iedereen het wel mee eens is, waar iedereen zich wel betrokken
bij voelt, maar waar toch soms makkelijker van afgeweken wordt dan we
zouden willen.
Van een opdrachtgever heb ik ooit het begrip meegekregen van ‘stick to the
plan’. Dat wilde zoveel zeggen als: ook al zijn er valide argumenten om een
afspraak niet na te komen, je blijft toch eerst doorgaan op het ingeslagen
pad. Niet als een kip zonder kop, maar net wat langer dan je in je eigen
comfortzone zou doen.
Het is soms goed om even geen begrip te hebben voor de argumenten van
de ander. Dat is leiderschap. Jij zet de koers uit, jij weet wat goed is. En
neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Probeer iets vaker je vast te houden aan de ingeslagen weg. Stick to the plan.

Belangrijk is dus dat we GOEDE AFSPRAKEN maken. Waar moet een goede
afspraak aan voldoen?

A2

De goede afspraak
heeft geen losse eindjes.
Aan de goede afspraak
is goed luisteren voorafgegaan.
Je sluit de goede
op vrijwillige basis.

afspraak

De goede afspraak
gaat ook over delen.
Bij de goede afspraak
zijn we allemaal eigenaar.
De goede afspraak
gaat om de inhoud, is geen doel op zich.
De goede afspraak
heeft een gezonde balans nodig.

2.5 De goede afspraak

heeft geen losse eindjes

Belangrijk bij het afspraken maken is dat alles op tafel komt wat
er gezegd moet worden! Dat we kunnen doorvragen totdat we erbij
neervallen. Wat verwachten wij precies van onze partner in de afspraak.
Wat verwacht hij of zij van ons? Wat verwacht jij van de ander?
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Veel mensen voelen zich vereerd als ze door hun baas ‘uitverkoren’ zijn om
een taak te verrichten (Jippie!!! Ik mag het doen!). Ze krijgen een vraag, een
opdracht, er gaan nog drie of vier half uitgesproken zinnen over en weer en
dat is het dan.

Valkuil no. 1 in het maken van afspraken
In het afspreken zijn we niet KRITISCH genoeg, we vragen niet door.
We weten vaak in de verste verte nog niet wat we van de ander verwachten,
wat de ander van ons verwacht.
Laat staan dat we van elkaar hetzelfde verwachten!
Het appelleert ook weer aan dat grote ego van de zichzelf overschattende
professional. Die denkt te snel: o, dat doe ik wel even. Er zijn natuurlijk
heel veel redenen om niet door te vragen.

Hier tien redenen om niet door te vragen
als we afspraken maken:
Je bent toch heel duidelijk geweest? (ooo... fout!)
De ander is wel zo slim dat ie het begrijpt.
Je zou problemen kunnen krijgen als je doorvraagt.
Je hebt te weinig tijd om door te vragen.
Je hebt het geduld niet om door te vragen.
Je vindt het allemaal zo makkelijk klinken.
Je onderschat het belang van duidelijkheid.
Je bent bang om dom over te komen.
Je bent bang de ander voor dom te verslijten.
Je wilt pleasen. Je doet alsof je de ander begrijpt.

Even voor het goede begrip: allemaal onzin!

2.6 Aan de GOEDE AFSPRAAK

gaat goed luisteren vooraf

A2

Nog niet zo lang geleden was ik bij een projectoverleg in een directiekamer
van een grote bank. Er moest iets besloten worden en de grote baas was
erbij. De leden van de projectgroep hadden een plan voorgelegd. De grote
leider hield daarna een verhaal waarbij hij niet echt inging op het plan.
Een van de aanwezigen stelde na afloop een vraag: wat bedoelde hij met een
bepaald onderdeel van zijn verhaal? De baas diepte het gevraagde aspect
uit, hoe hij het precies zag. Daarna verliet hij opgewekt en met enkele bemoedigende woorden de vergaderzaal.
Het projectteam ging door met waar het mee bezig was. Er werd gewikt en
gewogen en plots, na een halfuur merkt een van de teamleden, dezelfde die
eerder al aan de baas een vraag stelde, op: ‘Ja, eigenlijk, ik hoorde hem eigenlijk zeggen...’ En hij had het toen opeens over de grote leider. ‘Hij zei het
wel niet met zoveel woorden, maar hij bedoelde te zeggen dat hij ons plan
niet zo goed vond.’
Ik hoorde het aan en dacht: waar heeft hij dat gehoord? Zat ik in
een andere meeting? Ik heb heel veel gehoord, maar dat niet! Ik zei niets.
Eén iemand kan iets anders gehoord hebben, daar zit nog geen probleem.
Maar gaandeweg werd mij duidelijk dat die afwijkende mening bij de rest
van de projectgroep ook gemeengoed werd. Ongelooflijk. Dat één iemand
iets anders hoort kan ik begrijpen.

Maar dat het hele team daar niets tegen inbrengt,
dat is pas vreemd!
Waarom luisterde niemand in die directiekamer? Waarom werd
er gedacht: blij dat we een mening hebben, dat we kunnen komen tot een
beslissing, dat we dit plan kunnen afschieten omdat we denken dat we
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gehoord hebben dat de grote leider het plan maar niks vond... en dat we
eigenlijk (of eindelijk) niet aan de slag hoeven.

Hebben we gezien
wat we hebben gezien?

Terwijl de grote leider iets heel anders vond.
Bleek later…

Echt?

A2

Zei hij wat hij zei?
Valkuil no. 2 in het maken van afspraken
We stemmen te snel af op wat we denken dat de baas wil en luisteren daarom niet goed naar wat er gezegd wordt. Veel mensen denken te
weten wat er van ze verwacht wordt. Of wat de baas verwacht, of denkt of
vindt. Dat wantrouw ik. Altijd.

Denk nooit voor een ander.
De projectgroep in het voorbeeld hiervoor had natuurlijk door kunnen praten, gezamenlijk. Dan hadden ze kunnen checken of iedereen daadwerkelijk
dat gehoord had wat een van de aanwezigen dacht dat ie gehoord had.
Ze hadden een tegendenker kunnen benoemen die de rol van advocaat
van de duivel op zich had kunnen nemen. Net als Kennedy deed tijdens
de Varkensbaaicrisis in de zestiger jaren om het fenomeen van groupthink
tegen te gaan; de natuurlijke neiging om het met elkaar eens te zijn.
Om tot een goed oordeel te komen, kunnen we duiken in die verborgen
laag, die secret layer.

Hebben we gehoord
wat we hebben gehoord?
Echt?

Echt?
Handelt hij ernaar?
Echt?
De volgende stap is: Wat doen we ermee? Wat is het effect? Wat zijn
de consequenties?
Als de baas dit gezegd heeft, wat

willen wij daarmee?

We kunnen alsnog ons plan doorzetten. Alleen al omdat wij allemaal vinden dat het een goed plan is. Het is in organisaties niet alleen: u vraagt, wij
draaien. We mogen nadenken, zeker als we in de top van een organisatie
mogen meedraaien.

Vraag minder toestemming vooraf, vergiffenis
achteraf is soms beter.
En als je dan aantoont dat iets succesvol is en in lijn met datgene wat de
organisatie voorstaat, is het akkoord. Dus nogmaals (omdat je het niet vaak
genoeg kunt zeggen): vraag minder toestemming vooraf. Vergiffenis achteraf is soms beter.
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2.7 De GOEDE AFSPRAAK
A2

sluit je op vrijwillige basis

A2

We hebben altijd wel een reden om iemand in onze organisatie een afspraak
op te dringen. Allemaal heel billijk.

Hier de tien meest voorkomende redenen
om een afspraak op te dringen:
Geen idee of ik iedereen kan bereiken.
Ik heb geen tijd om iedereen te spreken.
We worden het toch niet echt eens.
Hoezo? Moet ik eerst overleggen dan?
Mijn officemanager is een dagje vrij.
Het zit niet in onze bedrijfscultuur.
Zo is de hiërarchie nu eenmaal.
Het is hier geen democratie!
Vandaag is mijn dag niet.
Mý wish is yóúr command.

Ik heb een paar jaar in Duitsland mogen werken. De naaste buur van
Nederland, maar toch al heel anders. Beginnen we in Nederland al vrijwel
direct met de voornaam, daar is het ‘Herr Molendijk’ voor en na. In mijn
eerste gesprek met een topmanager van het bedrijf dat ik mocht adviseren,
werd mij al snel duidelijk gemaakt dat Duitsland geen Nederland was.
‘Herr Molendijk,’ werd mij gezegd. ‘U bent hier in Pruisen, wanneer ons iets
gevraagd wordt, dan doen we dat!’

Een wereld van verschil,
maar of het beter werkt...

>
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Professor Hofstede heeft met zijn standaardwerk Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen (2005) veel inzicht gegeven in de omgang met onder meer macht in diverse landen.
Organisaties bestaan bij de gratie van afspraken. Er zijn veel soorten afspraken
maar het mechanisme is altijd hetzelfde: Wie gaat er wat doen? Wie werkt de
notulen uit? Wie zet de vuilniszakken buiten? Daar komt het toch op neer.
In de praktijk spreek ik heel veel mensen die zeggen: ‘Ik heb een aapje op
mijn schouder.’ Ik sprak laatst zelfs een leider die een tros bananen in zijn
kantoor had gehangen. Gaf iedereen een banaan mee die een aapje dacht te
komen brengen. ‘Ik maak er soms ook maar een lolletje van.’
In bijeenkomsten en coachingsgesprekken vraag ik altijd waar dat aapje dan
nu is. ‘Moet ik hem ergens anders neerzetten? Moet het weg?’ Ze bedoelen: ik
heb iets in mijn mik geschoven gekregen en ik ben er niet blij mee. Ik doe het
toch, maar tegen heug en meug.

Valkuil no. 3 in het maken van afspraken
Blijkbaar worden in organisaties oekazes ook wel verward met afspraken. Het komt vaker voor. Oekazes kunnen werken. In Pruisen gaat het
blijkbaar aardig. En er zijn bewijzen van het tegendeel. Een eenzijdige afspraak
is geen afspraak, dat is een bevel. Noem het dan ook geen afspraak. Ook prima,
dan weten we allebei waar we aan toe zijn. Maar dan ook niet verbaasd zijn als
de uitvoering geen succes is. En vooral niet klagen.

2.8 De GOEDE AFSPRAAK

gaat ook over delen

Bij een bedrijf waar ik een paar jaar geleden vaak kwam, liep een ontzettend
jofele peer als topman rond. Hij kon het werkelijk met iedereen vinden.

Als ik over aansluiten praat of schrijf, verschijnt deze man – laten we hem
Luc noemen – op mijn netvlies.
Luc stond net zo makkelijk op de golfbaan tussen het oude geld en de mogelijke investeerders in het bedrijf, als op de werkvloer tussen salesmanagers en
koffiedames. Ik wist dat hij het meest genoot van het laatste.
Wij waren binnengehaald om het bedrijf over een hobbel te tillen. De salesafdeling was in de afgelopen jaren gegroeid tot zo’n tweehonderd man en
presteerde al jaren goed, maar de meeropbrengsten liepen terug en dat kon
beter, was de gedachte. Het bedrijf keek naar Luc. Tweehonderd man sales
zat te wachten op een visie van Luc. Een week later was er een werkconferentie gepland met de eagere salesmanagers waar Luc zijn vergezichten zou
presenteren.
‘Ja, eh... Menno,’ mompelde Luc toen we voor het eerst samen aan tafel zaten
en het onderwerp ‘visie’ op tafel lag.
Het schemerde al op die winterse vrijdagmiddag. Vijftien etages onder ons
raasden de auto’s over de zuidas van de A10 op weg naar huis. ‘Ik heb eigenlijk
niet echt een visie, vrees ik.’ Luc stond op en liep naar het raam. Het was tien
seconden stil. Hij keek naar de auto’s onder ons, zijn hoofd licht gebogen.
‘Maar wat zijn dan jouw dromen?’ probeerde ik. ‘Wat wil je met jouw bedrijf?
Wat zou je willen als jij het helemaal voor het zeggen had?’
Luc draaide zich om, zijn armen in de lucht. ‘Menno, ik ben gewoon een heel
praktische man! Visie, ja... dat vind ik gewoon een vreselijk moeilijke vraag!’
Met nog een week te gaan wist ik dat er werk aan de winkel was. Ik haalde er
nog een collega van me bij en met z’n drieën gingen we Lucs visie in potlood
vormgeven. Luc heeft in de week daarna nog enkele gesprekken gehad met
een paar vertrouwelingen uit het MT en een week later staat hij on stage en hij
doet het fantastisch! Hij weet de zaal volledig aan zich te binden en geeft de
tweehonderd salesmanagers de inspiratie waar ze op zaten te wachten.
Sommige zinsneden uit zijn betoog herken ik. Ik kijk naar andere MT-leden.
Ik weet dat sommige hetzelfde gevoel moeten hebben. Iets van trots. Ze glunderen, zie ik dan.

A2
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Afspraken maken gaat vooral over delen, het delen van de credits. Het gaat
over iets gezamenlijks ondernemen. Een leider deelt het succes met anderen en vangt de tegenslag zelf op.

Valkuil no. 4 in het maken van afspraken
Een afspraak bedenk je niet zelf. Een afspraak is geen egoïstische trip. Het gaat over het delen van een gemeenschappelijk doel.
Jij bepaalt dat doel niet alleen.
In de afgelopen jaren heb ik mij weleens afgevraagd of Luc wel een echte
leider was. Hij was het lopende voorbeeld van ‘aansluiten’, hij was een mensenmens zoals hij zelf omschreef, maar hij had geen visie. Hij had geen dromen. Wat hem toch tot een leider maakte was zijn begrip van delen.
Luc snapte wat het is om te delen. In de onderstroom van gevoel en energie
wist hij eigenlijk al welke kant op te gaan, maar hij kon de vertaling naar
de praktische bovenstroom niet maken. In die bovenstroom was er geen
blauwdruk die alleen maar even ingevuld diende te worden, zoals oude leiders graag willen.
Luc had gevoel voor de signalen, stemmingen en verlangens van mensen om
hem heen. Hij wist welke kant op te gaan door het gewoon te doen. Samen.
Hij wist mensen te binden, te inspireren en met bezieling te laten werken aan
iets wat iedereen binnen dat bedrijf vanbinnen raakt.

En geloof me, als je dat als leider kunt
dan komt de poen vanzelf!
Het is jammer dat oude leiders dit niet begrijpen. Luc staat nu in de directie
onder druk en moet er daar alles aan doen om zijn hoofd boven water te
houden. Oude leiders versus nieuwe leiders.

2.9 Bij de GOEDE AFSPRAAK

zijn we allemaal eigenaar

A2

Mijn paradepaardje bij het afspraak maken is bovenstaand. Ik deel graag
het eigenaarschap van mijn afspraken. Als iedereen zich eigenaar voelt,
loopt het proces nagenoeg vanzelf. Negen van de tien keer hoef ik mensen
niet aan hun afspraak te herinneren.
Het is in allerlei situaties toepasbaar. In een commerciële omgeving is het
bruikbaar om ergens binnen te komen. Voor mij is het dan alleen belangrijk
dat bijvoorbeeld een meeting er feitelijk echt komt. Wat er tijdens het gesprek gebeurt is aan het universum. Je kunt dan met volle overgave strijden
in het hier en nu zonder gehecht te zijn aan het resultaat.
Het delen van eigenaarschap komt ook van pas als ik iets van iemand gedaan wil hebben maar nog geen vaste deadline in mijn hoofd heb. Er is dan
voldoende ruimte om de andere partij de voorzet te laten geven.

Hier een voorbeeldje van hoe afspraken maken bij mij zou kunnen gaan:
Ik: ‘Wanneer denk je met een eerste draft van het plan te kunnen komen?’
Partner in de afspraak (weifelend): ‘Wanneer heb jij die nodig?’
Ik: ‘Nee, wanneer denk jij dat je die kunt leveren?’
Partner in de afspraak: ‘Nou, eh... ik moet even in mijn agenda...’ (Partner
bladert in zijn elektronische agenda)
Ik (toegeeflijk): ‘Het hoeft niet volgende week.’
Partner in de afspraak: ‘Oké, over een maand of zes dan?’
Ik (lachend): ‘Als we dan nog bestaan, zou dat kunnen ja...’
Partner in de afspraak (enigszins in verwarring): ‘Moet het eerder?’
Ik: ‘Het zou handig zijn als er beweging in het proces blijft.’
Partner in de afspraak: ‘Is twee maanden kort genoeg?’
Ik: ‘Daar kan ik me wel in vinden.’
Partner in de afspraak (gedecideerd): ‘Oké, consider it done!’
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De partner in de afspraak loopt vervolgens weg met een gevoel dat ik hem
serieus neem en heeft de deadline zelf bepaald. Het mooie is dat die deadlines vaak korter zijn dan ik zelf in mijn hoofd heb.
Voordat dit proces op gang komt, stem ik uiteraard nog af hoe de partner in
de afspraak het proces verder voor zich ziet.
Een andere partij de lead geven in het maken van een afspraak heeft als bijkomend voordeel dat er bij die andere partij dan ook meer energie vrijkomt.
Zij gaan dan al gedeeltelijk een invulling geven, kijken wat er mogelijk is,
wat er noodzakelijk is. Daarmee wordt de commitment aan de afspraak ook
groter. En o ja, voor de sceptici: de afspraak is uiteraard niet vrijblijvend.

Valkuil no. 5 in het maken van afspraken
Mensen zijn geneigd hun hoofd sneller in een strop te steken als ze de ruimte krijgen. Vooral omdat ze aardig willen zijn tegen mij. Ik help ze dan. Om
dat niet te doen. Mensen beloven te veel, te snel. Stelregel:

Underpromise,
altijd!!!
Beloof nooit meer dan je waar kunt maken. Beloof niet sneller te zijn dan
je kunt. Ga zelfs niet op het randje zitten. Houd tijdens het maken van een
afspraak ruimte over. Creëer slack in tijd en middelen.
Een andere valkuil is dat mensen soms ook kunnen denken dat jij niet weet
waar je voor staat. Dus tijdens het maken van de afspraak. Geef aan wat
jouw grenzen zijn, of laat in elk geval blijken waar jouw grenzen liggen.

2.10 De GOEDE AFSPRAAK

gaat om de inhoud

Mijn filosofie gaat grotendeels over het samen. Over meepraten over je
eigen toekomst in een organisatie en het mede-eigenaarschap nemen in
voorstellen die voorbijkomen. Het gaat over saamhorigheid, samenwerken met elkaar rond een bepaalde inhoudelijke klus.
Als we iets te doen hebben, dan hebben we een handeling te verrichten.
Dan verrichten we allemaal handelingen, gecoördineerd rond die klus.
Moeten we een bos planten? Prima! We verdelen het onder elkaar, onder de
talenten die we hebben. Woorden versus handelen.

De ‘handeling’ is een boeddhistisch principe
dat ik omarm. Ik kan niet in ieders hoofd
kijken of iedereen volledig aanvoelen.
Ik kan als leider wel zien wat iemand doet.
Op basis van de overeenstemming van de
verwachtingen die we erover hadden. Om
vervolgens samen te kijken of datgene wat
we zien, voldoet aan onze verwachtingen.
We gaan niet oeverloos ouwehoeren over die taakverdeling. Over wie de
beste bomenplanter is, wie de beste planner is. We gaan niet uit-en-te-na
beschrijven waar een boom aan moet voldoen die er bij ons in het bos komt
of waaraan jij dient te voldoen. Nee, we gaan op stap en bouwen dat bos,
terwijl het groeit. We bouwen aan de brug terwijl we er al overheen lopen.
Managementgoeroe Robert Quinn heeft daar meteen de titel van zijn boek
van gemaakt.

A2
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Robert Quinn – De brug bouwen terwijl je erover loopt
Academic Service (2004)

A2

In zijn boek beschrijft Quinn aan de hand van verhalen
van leiders processen van verandering. Hij noemt het
de fundamentele toestand van leiderschap.
Quinn schrijft dat iedereen die toestand kan bereiken.
Het proces van verandering in de organisatie gaat gelijk
op met de persoonlijke verandering.
Als het proces in gang is gezet, beginnen we
zelf met onze persoonlijke verandering.
Dan pas worden wij een echte leider.
Hij zet aan tot het in praktijk brengen van de uitspraak
van Mahatma Gandhi: ‘Be the change you want to see
in the world.’

We organiseren dus rondom een klus. Niet rondom het feit dat jij de boswachter bent en ik het gat graaf. Uiteraard is er een kader dat de planning
doet en deadlines stelt, maar zelforganiserende teams zijn in staat een
prachtig bos te creëren.
De leider geeft aan dat hier een prachtig bos kan komen. Wij graven wel.
Want we geloven erin. Zoals de metselaar die werkte aan de Notre Dame
ooit zei: ‘Ik metsel geen muur, ik bouw een kathedraal.’ Zoals de schoonmaker bij NASA ooit zei: ‘Ik maak niet schoon, ik help de mensheid naar de
maan.’
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En als we uiteindelijk op weg zijn, dan blijkt elke keer weer dat er een ordening ontstaat in de zogenaamde chaos. Vooraf kon je die ordening niet
voorzien. Er blijkt structuur en orde in een systeem te komen als je met
elkaar aan de slag gaat en beweging creëert. Vergelijk het met een rotonde
op de weg waar iedereen geruisloos invoegt, met een jamsessie waarbij
iedereen intunet op de grootste gemene deler, met het klappen in een stadion dat na enkele seconden ritmisch verloopt.
Bij het starten van het proces duik je collectief de onderstroom in en organiseer je de dynamiek die hoort bij dit soort groepsprocessen. Vertrouw
op het feit dat er na de onzekerheid altijd weer orde en zekerheid komt.
Dat je altijd bovenkomt, ook al lijkt dat ver weg. Vertrouw op jezelf en de
kracht van het collectief. Speel met die secret layer.

Probeer het eens. Organiseer een team rondom
een thema, ga aan de slag met een doel en spreek
een deadline af (die uit het team komt, uiteraard).
En laat los. Ik voorspel je dat het een succes wordt!

Valkuil no. 6 in het maken van afspraken
We ouwehoeren te lang over dingen die er niet toe doen en verliezen zo de klus uit het oog. Zo lijkt de afspraak, en dat het allemaal goed op
papier komt, belangrijker dan het werk dat gedaan moet worden.
We zijn te lang, te vaak bezig met uit-en-te-na beschrijven waar een boom
aan dient te voldoen die bij ons in het bos komt of waaraan jij moet voldoen. We zijn opgegroeid met het maken van een blauwdruk voor alles.
Blauwdrukken zijn vaak omtrekkende bewegingen om niet aan de slag te
gaan en niet de verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat gedaan moet
worden. Vanuit de angst om later de schuldvraag voorgeschoteld te krij-

gen. Schuld is niet het issue, het gaat om het leren. Een fundamenteel
ander perspectief.
De klus is het belangrijkste, niet de precieze taakverdeling of de functieomschrijvingen van de mensen die eraan gaan werken. Onthoud dat!

2.11 De GOEDE AFSPRAAK

heeft een goede balans nodig

Het laatste punt, maar niet het minst belangrijk: wat is mijn en wat is dijn
in een afspraak? Vlak na het maken van een afspraak lijkt dat snel vergeten
te worden. Wie heeft welk onderdeel in de afspraak voor zijn of haar rekening genomen?

Er moet een gezonde balans zijn in de afspraak
tussen wat ik wil en wat jij wilt.
Tussen wat ik te doen heb en wat jij te doen hebt.
Stel: in het MT maak je met een collega een afspraak over een nota die
geschreven moet worden. Jij hebt alle informatie bij elkaar gezocht en
omdat je alles ook al gelezen hebt, stel je voor om ook het schrijven voor je
rekening te nemen. De collega zegt dat hij achteraf het commentaar en het
rondsturen wel wil verzorgen. Dat wordt dan ook de afspraak. Jij schrijft,
hij geeft commentaar.
Is dit een goede afspraak? Nee! Eigenlijk al vanaf het moment dat jij de
informatie ging vergaren, was jij je collega kwijt. Disconnected. Vanuit
efficiency gedacht goed. Vanuit de samen-gedachte minder. Je collega interesseert zich niet echt meer in wat jij gaat schrijven en de kans dat deze
zich er in de toekomst minder aan gelegen laat liggen neemt toe. De kans
dat het MT dan niet meer verbonden is neemt ook toe. Jammer van alle
moeite.
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Een leider heeft volgers nodig. Soms is het raadzaam achterom te
kijken om te zien of jouw mensen nog achter je lopen. De afspraak

A2

af te stemmen.

Hier tien signalen die aangeven dat je volgers kwijtraakt:
Het plannen van meetings verloopt stroef.
Mensen hebben de stukken niet gelezen.
Voorstellen verzanden in oeverloos geleuter.
Je merkt weerstand tijdens een ontmoeting.
Er wordt veel gepauzeerd.
Je wordt niet geadresseerd in gesprekken.
De energie in een bijeenkomst neemt af.
Er wordt te veel naar buiten gekeken.
Te veel voorhoofden zijn gefronst.
Een stem in je verzet zich tegen jezelf.

In theorie is het best simpel. Stel, je wilt naar Rome met je partner. Dan
mag je partner bepalen met welke auto en waar we de tussenstops houden.

Valkuil no. 7 in het maken van afspraken
De balans in afspraken is soms te fragiel en we stemmen te weinig af met
de mensen met wie we de afspraak gemaakt hebben. We kijken te weinig
achterom of we nog wel gevolgd worden. Als je wilt leiden zul je continu
moeten kijken of er nog volgers zijn. Het is net als een wielerpeloton. Er is
een kopgroep die is ontsnapt uit het peloton. Uit deze kopgroep is een renner weggesprint die een geruime lengte voorligt. Dit is soms de leider in
de organisatie. Die ligt ver voor. Alleen. Maar blijf wel aansluiting houden
met in elk geval de kopgroep.

niet
‘Eerst
zien,
dan
geloven.’
wel
‘Eerst
geloven,
dan
zien.’
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Afspraken maken
op een A4’tje
samengevat

A2

•

Het maken van afspraken is het moeilijkste onderdeel van het A4’tje.
Afspreken is: overeenstemmen van verwachtingen met een zodanige
helderheid en eenduidigheid dat er later geen misverstanden
kunnen ontstaan.
Wie gaat er over de afspraken? Ofwel: who’s the boss? Iedereen lijkt met een
gerust hart afspraken naast zich neer te kunnen leggen, áls hij al weet dat hij
afspraken heeft. Het is een bolletje wol dat gigantisch in de knoop zit.

•

Waarom zouden we afspraken maken? Omdat we allen individuen zijn
met een eigen agenda. Er blijken altijd weer heel veel redenen te zijn om
ons niet aan afspraken te houden. De kloof tussen beleid en uitvoering is
vooral zo groot omdat afspraken zelden opgevolgd worden.

A2

•
•
•
•

Waar moet een goede afspraak aan voldoen?

•
•

De GOEDE AFSPRAAK heeft geen losse eindjes. We moeten doorvragen totdat we erbij neervallen. Wat verwachten wij precies van onze
partner in de afspraak? We zijn vaak niet kritisch genoeg.
Aan de GOEDE AFSPRAAK is goed luisteren voorafgegaan. We
stemmen te snel af op wat we denken dat de baas wil en luisteren daarom
niet goed naar wat er gezegd wordt. En dan nog: vraag minder toestemming
vooraf. Vergiffenis achteraf is soms beter.

•

Je sluit de GOEDE AFSPRAAK op vrijwillige basis. Een eenzijdige afspraak is geen afspraak, dat is een bevel. Noem het dan ook geen afspraak.

De GOEDE AFSPRAAK gaat ook over delen. Een afspraak is geen egoïstische trip. Het gaat over delen van een gemeenschappelijk doel.
Een leider deelt het succes met anderen en vangt de tegenslag zelf op.
Bij de GOEDE AFSPRAAK zijn we allemaal eigenaar. Geef de andere
partij het initiatief bij het maken van een afspraak. Voordeel: de andere
partij voelt zich ‘eigenaar’ van de afspraak. Er komt zo energie vrij.
De GOEDE AFSPRAAK gaat om de inhoud, is geen doel op zich. We
gaan niet oeverloos ouwehoeren over die taakverdeling. We organiseren
dus rondom een klus.
De GOEDE AFSPRAAK heeft een gezonde balans. Wat is mijn en
wat is dijn in een afspraak? Als je wilt leiden zul je continu moeten kijken of
er nog volgers zijn.
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Er is moed voor nodig om
op te staan en te spreken;
er is ook moed voor nodig om
te gaan zitten en te luisteren.
Winston Churchill

De wijze leider weet dat weerstand
door beweeglijkheid overwonnen
wordt en dat vriendelijkheid
halsstarrigheid doet versmelten.
De leider verzet zich niet tegen de
collectieve energie van de groep,
maar geeft mee, buigt, absorbeert
en laat de dingen op hun beloop.
Iedere leider zal een heleboel kritiek
te verduren krijgen. Als de leider
zich niet als water zou gedragen, zou
hij bezwijken. Het vermogen zacht te
zijn maakt een leider tot een leider.
Tao
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3 Aanspreken
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Over links, man! Daar ligt ruimte.
Daaaaaaarrrrr. Ga-je weeeer
terugspelen! Zo komen we nooit ergens!
Mmm... vraagje: waarom gebeurt het op het sportveld wel?

Benut de flanken! Niet weer terug
met die bal. Daaahaaaaarrrrr.
Naar voren!!!
En op de werkvloer bijna nooit?

Wat is dat nou voor bal? Die pass
had je over rechts moeten leggen,
dat was de afspraak!
Daar loopt niemand, koekenbakker!
Elkaar volwassen en robuust aanspreken op de afspraken. Op de werkvloer
overheerst de angst voor de mogelijk negatieve gevolgen en op het veld
floepen de commentaren op elkaar er zo uit. In de kleedruimte worden we
soms keihard gecorrigeerd en een uurtje later staan we aan de bar. Inclusief
de beloften voor de volgende wedstrijd om onze prestaties op het veld te
beteren.
Zucht... Waarom kan het zo niet op de werkvloer...?!
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Er zijn mensen die mij knap irritant vinden. Voor mijn opdrachtgevers is
dat ook deel van mijn rol. Maar van nature zit het ook een beetje in mij.
Op de middelbare school werd ik als stotterende puber geregeld de klas uit
gestuurd. Niet omdat ik vliegtuigjes door het lokaal gooide, achter de meisjes aan zat of andere ongein uithaalde, maar omdat ik vaak met discussies
doorging die de leraar allang had afgekapt of problemen had met andere
autoritaire uitwassen van ons schoolsysteem. Ik kreeg vervolgens te horen
dat ik in staat was het bloed onder iemands nagels vandaan te halen. En dat
ik vaak tot het randje ging. En soms eroverheen.
Ik vind het ook wel leuk om een beetje te choqueren. Mensen een duwtje te
geven. Uit balans te brengen. Als een groep rationele, ingedutte professionals niet vooruit te branden is, gooi ik er wel een bommetje in. Aan lef geen
gebrek. Soms heb ik het misschien iets te veel.
Dat teveel neem ik graag voor lief. Dat duwtje, dat gooien van een steen in
de vijver is vaak dé manier om in contact te komen met de onderstroom.
Waar gaat het echt over? Je roept bij mensen de reflex op waar ze niet over
hebben nagedacht. Uiteraard zijn mensen daar vaak bang voor.

3.1 De altijd verlammende angst

bij het aanspreken

We hebben een grote angst om elkaar aan te spreken; aan te spreken op
afspraken, op gedrag, op een geleverde bijdrage. Terwijl we allemaal weten:
oprecht, goedbedoeld commentaar kunnen we maar beter ter harte nemen.
Feedback is zelfs broodnodig! Daarover aan het eind van dit hoofdstuk meer.
Achteraf praten we onze angst voor het aanspreken altijd wel weer recht.

Maar eerst:

Waarom spreken wij niet aan?
Hier de tien meest voorkomende redenen
om vooral NIET aan te spreken:
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Het gaat toch lekker zo?
Laten we het vooral positief houden.
Als ik hem daarop aanspreek, krijgt hij daar last mee.
Het levert mij persoonlijk niets op.
We hebben daar geen tijd voor.
Gaan we daar weer over zeuren?
Vrienden nagel je niet aan de schandpaal.
Hij merkt het later wel.
Het komt vanzelf goed.
Dat moet mijn baas maar doen.

Zelf ben ik altijd blij als ik ergens op aangesproken word. De grote veranderingen in mijn eigen leven zouden nooit hebben plaatsgevonden zonder
feedback, zonder commentaar. En soms moest ik dat eindeloos horen voordat ik mijn gedrag veranderde.
Het stotteren heb ik pas rond mijn 24e achter mij gelaten. Vooral omdat ik
een heel goede logopediste had die mij telkens weer dwong te experimenteren. Ga die winkel binnen en stel je vraag! Ga maar voor een groep staan en
steek je verhaal af! Denk aan de afspraken met jezelf en je zult zien: het gaat
lukken.

Zonder aanspreken
was mij dit nooit gelukt!
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Dit jaar had ik in een van de Winning Teams at Work ® een aanvaring met
een van de trekkers van mijn team dat ik als coach begeleidde. Ik merkte in
het voorgaande traject dat er meerdere problemen in de groep bestonden,
allemaal in de sfeer van de ‘persoonlijke dynamiek’.
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Wrevel dus. Als begeleider had ik het ongenoegen binnen de groep een
tijdje zien borrelen en ik dacht: die beerput moet nu open, anders gaat het
nog verder gisten en vervolgens moet het dan wel een keer exploderen. Alle
incidenten werden besproken en een rode lijn van de voorvalletjes was dat
de leider van het team, de trekker dus, zijn werk niet goed deed.
Trekkers van teams hebben uiteraard een verantwoordelijkheid voor de
gang van zaken in hun team. Ik sprak de betreffende man tijdens de teammeeting aan op zijn rol. Hij werd erg emotioneel. Bejegende mij meerdere
keren met zinnen die eindigden op ‘joh’ (‘Nu ga je te ver joh!’, je kent het
wel) waarvan ik natuurlijk weer moest zeggen dat ik het heel vervelend
vond dat hij dat woord ‘joh’ gebruikte.

Heel confronterend allemaal. En onverkwikkelijk.
Dat laatste misschien onnodig. Als we elkaar vaker zouden aanspreken op afspraken, zouden we er meer aan
gewend raken en zou het makkelijker verlopen.
Na een diepgaande en vruchtbare discussie was iedereen opgelucht.
Achteraf zocht hij me op en bedankte hij mij. Hij was heel blij dat ik de onderhuidse pijnpunten bespreekbaar had gemaakt. Het maakte de weg vrij
voor een nog betere teamprestatie waarbij iedereen trots kon zijn op elkaar.

En ook hier:
zonder aanspreken
was dit nooit gelukt!

Er zijn daarna geen problemen meer geweest in de sfeer van de ‘persoonlijke dynamiek’ in dat team.

waarom spreken wij aan?

En dan:
Of beter: waarom moeten wij aanspreken?
Of misschien toepasselijker: waarom zouden we moeten willen aanspreken?

Omdat er iets tegen de afspraken
in gebeurt. Of omdat het
gewoonweg niet goed gaat.
En dat willen we beter hebben.
Dat willen we veranderd zien.
Of omdat er iets tegen onze wil of tegen onze waarden in gebeurt. Iets wat
indruist tegen waar jij voor staat. En soms kun je niet anders dan dit ook
te zeggen.
Ik spreek vooral mensen aan op de afspraken die we gemaakt hebben omdat ik deze mensen zeer serieus neem. Als we afspraken hebben gemaakt
met elkaar, vind ik het ook normaal dat we serieus met elkaar omgaan.
Ik heb er wel energie in gestoken. En de ander ook.

In een van de workshops waar ik in de praktijk mee
werk, hebben we een onderdeel dat voorziet in het
helder krijgen van jouw waarden. Hoe kom je op voor
jouw waarden? Toepasselijk heet het onderdeel:
voor je paaltje staan. Het bestaat uit drie onderdelen.
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Stap 1 in Voor je paaltje staan

Het is gemakkelijker met iemand het echte gesprek aan te gaan
als je weet wat je precieze waarden zijn. Beantwoord dus eerst
de vraag: waar sta je voor?

A3

Stap 2 in Voor je paaltje staan

Bedenk hóé je dat wilt uiten. Ga je een harde confrontatie aan?
Waar doe je het? Welke woorden ga je gebruiken? Waar ga je voor?

Stap 3 in Voor je paaltje staan

Toon lef en doe het! Met volle overgave, zonder gehecht te zijn
aan het resultaat. Dat is leiderschap. In het moment er volledig
voor gaan en omarm wat eruit komt.

Na een paar uur vergaderen komt volgens afspraak de CEO/bullebak
de zaal binnen. Hij gaat zitten, zet zijn microfoon aan en steekt van wal.
Na een paar minuten krijgt Onze Man het woord. Hij begint zijn zegje te
doen (‘We hebben over dit onderwerp met elkaar gesproken en...’). Maar
Onze Man wordt na een paar zinnen onderbroken door CEO/bullebak.
‘Dat kunt u wel vinden, maar...’
Vervolgens druk ik op de knop van mijn microfoon en spreek de
CEO/bullebak aan, met een beetje jeugdige emotie in mijn stem:
‘Eh... dit is wat alle veertig aanwezigen hier vinden, niet alleen deze
meneer!’
Even is het stil.
Het is moeilijk om te zien waar het geluid vandaan kwam. De CEO/bullebak kijkt mij aan, kijkt Onze Man weer aan. Kijkt mij weer aan. Links van
mij zit Koos. Ik voel hem bewegen.

Mijn rol als beginnend adviseur kreeg twintig jaar geleden vooral vorm
doordat ik links en rechts werd bijgestuurd door mijn persoonlijke held:
Koos van Hilten. Koos was mijn mentor bij de eerste stappen die ik in het
professionele leven mocht zetten. Ik ben Koos daarvoor nog altijd dankbaar
en ben hem de rest van mijn leven blijven zien. Koos is niet meer. Ik mag
nog vaak aan hem denken en doe dat dan altijd met heel warme gevoelens.
Koos sprak mij aan als dat nodig was en sprak mij aan toen ik nog niet met
het aanspreken om kon gaan. Koos zette mij tijdens vergaderingen in als
botte bijl en breekijzer. Ik gaf de eerste klap en hij rondde het aanspreken
dan netjes af. Hij streek de plooien weer glad.
Tijdens een overleg van de CEO/bullebak van een groot Nederlands bedrijf
– die later bekend zou worden door een boekhoudaffaire – en de ondernemingsraad, waarin wij die OR coachten, mocht ik als junior geregeld ingezet
worden als ‘breekijzer’. Op een keer had een veertigkoppige OR-delegatie een
mening gevormd over iets. Het doet er even niet toe wat. Na lang praten had
een man zich opgeworpen als woordvoerder om de mening van de anderen
over te brengen aan deze CEO. Hij was blijkbaar de enige die durfde.

Nog een fractie van een seconde blijft het stil.
Dan zet Koos zijn microfoon aan: ‘Wat meneer Molendijk hier naast mij
wil zeggen, is dat de voltallige vergadering de mening van deze meneer
toegedaan is en u dit dus niet zomaar naast u neer kunt leggen.’
Het punt werd uiteraard geaccepteerd.

3.2 De angst bij aanspreken,

een tandje dieper...

Koos heb ik niet meer om zorg te dragen voor de plooien achteraf, maar
ik heb het niet verleerd om soms tamelijk provocerend te werk te gaan.
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Dat provoceren, dat ligt mij wel. Ik ben er vrij snel voor om een
steen in de vijver te gooien – ik zei het al eerder – en te kijken naar de
rimpelingen die er vervolgens ontstaan. Die steen wordt bij mij al snel een
stoeptegel, trouwens.
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Dat is de manier bij uitstek om in contact te komen met de onderstroom.
Het is snel en direct. Je roept een reflex op waar niet over nagedacht
is. Mensen komen op glad ijs. Zijn uit balans. Het creëert een emotie van
onderaf. Een emotie die vaak in tweede instantie enorm productief blijkt!
We hebben het over wat van waarde is. De ordening in de ogenschijnlijke
chaos komt vanzelf.

De zaken komen nu op tafel die vaak
in de bovenstroom onbesproken blijven.
Zoals gezegd: ik spreek mensen aan
op afspraken. Als het nodig is. Altijd.
Ik heb een collega die voor mij projectleider is van een adviesproject bij een
grote klant. Het gooien met stoeptegels is bij hem een nog grotere hobby
dan bij mij. Nog niet zo lang geleden had hij moeite om een afspraak te krijgen met de RvB van de opdrachtgever. In de mail passeerde hij onze directe
opdrachtgever. Een no go, zeg ik dan. Dat is een enorm risico.
De opdrachtgever was laaiend. De collega verklaarde het als volgt:
‘Al maanden draaiden we om elkaar heen. Dat was nodig om de zaken op
tafel te krijgen. Nu ben ik bij de onderstroom; de gesprekken gaan plotseling ergens over!’
Mijn gedachte is: doe dit drie keer bij een klant en je ligt eruit. Die stoeptegel kan het gewenste resultaat hebben, maar ligt ook nog weleens zo ver
buiten het referentiekader van de ander dat het ook extreem vervelende gevolgen kan hebben. Het is niet prettig om een klant waarvoor je inhoudelijk
goed werk levert, te verliezen door te veel rondvliegende stoeptegels.
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Indien nodig: vervang de stoeptegel door een stootkussen, of bokshandschoenen. De stoeptegel is een methode. Het is geen doel. Als de stoeptegel
hand in hand gaat met jouw liefdevolle intentie, dan bereik je je doel en ben
je effectief. Anders niet en roep je alleen weerstand op.
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Direct en liefdevol

gaan hand in hand.
De mensen die aangesproken worden, hebben het sowieso niet makkelijk.
Het is geen ‘stroll in the park’. Kritiek, voorzichtig gebracht, met stootkussen of valscherm, hoe goedbedoeld ook, wordt zelden heel eenvoudig geslikt. Ik zie vaak dezelfde mechanismen bij mensen.

Na het aanspreken
fase 1) Ontkenning

Alle problemen die op tafel komen worden weggewuifd, ontkend.
‘Dit gaat niet over mij,’ lijkt de gedachte bij veel mensen. ‘Ik wil
dit niet weten.’ Vaak wordt dan ook nog getwijfeld aan de observaties en de oordeelkundigheid van de boodschapper. Hoezo?
Hadden we dit afgesproken?

Na het aanspreken
fase 2) Kortstondige acceptatie

Na tien minuten zíén dat er een probleem is, lukt het de meeste professionals niet om de koe bij de horens te vatten. Er moet een oplossing komen.
‘Laten we vooral naar de toekomst kijken,’ is de zin die de meesten dan
gebruiken. ‘Laten we het vooral positief houden,’ is ook een veelgehoorde
kreet. Op zich natuurlijk niks mis mee, positief houden, maar
hier wordt het gebruikt als een afweermechanisme. Om het
probleem uit het zicht te halen.
Door niet met elkaar de diepte in te gaan, laten we een enorme kans op
verbetering voorbijgaan. In die diepte kunnen we alles verkennen rondom
datgene wat blijkbaar niet goed ging in de uitvoering van een afspraak.
Alles verkennen wat er blijkbaar niet goed was in de helderheid en de eenduidigheid in de verwachtingen die we over en weer hadden over het proces
van de uitvoering van de afspraken. Om in een dialoog te komen tot een
betekenisgeving die meer recht doet aan hoe we met elkaar willen omgaan
en wat we willen bereiken.

Durven zeggen dat
we dingen anders zien.
Dat dingen niet zo zijn
uitgekomen als we
voor ogen hadden.

De hoopvolle fase. Mensen hebben de eerste angst overwonnen
en een deel van de boodschap is doorgedrongen en zelfs geaccepteerd. Oké, het moet dan maar... Helaas zie ik die fase vaak
heel snel overgaan in…

Ik zag het gewoon anders. En dat is niet uitgekomen. En dat is een teleurstelling. En daar kan ik niet mee omgaan. En dat reageer ik nu vooral even
op jou af. No big deal.

Na het aanspreken
fase 3) Vooral doorgaan

We missen de point als we te snel overgaan tot de orde van de dag. ‘Vooral
doorgaan met waar we mee bezig waren’ wordt het dan. Kop in het zand.

(vrij naar choreograaf Barrie Stevens in de Soundmixshow)

Het probleem wordt dan niet meer gezien zoals het is, as it is.
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Langer bij de pijn blijven
brengt ons sneller en
dichter bij de oplossing.

We boren dan een diepere laag
aan, de laag met bouwstenen
voor werkelijke oplossingen.

De secret layer is het
tandje dieper gaan.
Dieper het wezen
van de problematiek in.

In de secret layer
maken we dan de werkelijke
sprong voorwaarts,
de kwantumsprong,
nodig voor verandering
en vooruitgang.

Voelen, misschien wel tot
de tranen in je ogen staan.
Uitvogelen hoe het werkelijk
zit, verschillende meningen
horen, met elkaar vanuit
alle gezichtspunten
de situatie bekijken
voordat we aan
oplossingen denken.

Om verandering te bewerkstelligen, is de eerste stap om de angst te overwinnen om mensen aan te spreken en soms tegen te spreken. Hoe vertel ik
zo. Eerst een verhaal over hoe het ook kan.

3.3 Zoek de angst op!

Nog dieper...

In het vrijere Nederland zijn we er wel redelijk aan gewend elkaar tegen te
spreken. Ook de baas krijgt hier weleens de wind van voren. In Duitsland is
dat nog niet helemaal de cultuur. Ik vertel hier een verhaal waar ik zelf nog
met mijn oren van klapper.
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In mijn eerste jaren in Duitsland woonde ik een keer een
werkconferentie bij, waarbij de baas van mijn opdrachtgever
een voordracht hield. Wij hadden dit deel voorbereid en de
baas leek volledig op de hoogte te zijn van waar wij mee bezig waren. De zaal met honderd man wachtte in spanning af.
Langzaam besteeg de oudere baas het podium. Voor de katheder rommelde hij wat in zijn papieren... kuchte wat... nam
een slok water. Ik kan me ook nog herinneren dat hij een
grapje maakte, waar alle honderd man beleefd om lachten.
Daarna stak hij van wal.
Maar... een kleine ongemakkelijkheid. Ik herkende geen van
de zinnen die wij voor deze presentatie hadden voorbereid!
Eerst dacht ik nog: hij gaat een leuke draai aan ons begin geven. Maar gaandeweg begon het mij te dagen: dit was niet de
speech die wij hadden voorbereid!
Ik keek naar mijn opdrachtgever, hij was de direct ondergeschikte van de baas op het podium. Hij keek terug, kort maar.
Schalks bijna. Schuifelde wat op zijn stoel. Wat te doen? De
man op het podium zet zichzelf voor gek, dacht ik. De presentatie had in de verste verte niets te maken met waar wij
mee bezig waren en dit schopte gewoon ons dagprogramma
in de war! Moest ik ingrijpen? In een moment had ik beslist;
ik maakte aanstalten om op te staan. Ik kreeg een schop tegen mijn schenen: zitten blijven! Mijn opdrachtgever links
van me keek me verbeten aan. Kop houden! Hij zei het met
zijn ogen, met zijn frons, met de mimiek van zijn gezicht. We
hebben heel de verkeerde presentatie uitgezeten... En velen
wisten het.
Die dag heb ik er geen woord meer aan vuilgemaakt. Geheel
tegen mijn principes in. De dag erna hebben we toch maar
eens de koe bij de horens gevat over het thema aanspreken.

Een verhaal aan het andere eind van het spectrum.
Ooit had ik een opdrachtgever die zei: ‘Als ik geen klachten hoor
in het land, als ik geen weerstand merk, dan doen jullie je werk
niet goed!’
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Geen weerstand
betekent gewoon:
niet ver genoeg
zijn gegaan!
Dat komt een stuk meer in de richting. Je moet ergens impact maken!
Als je alle conflicten bij voorbaat al uit de weg gaat, ben je als leider weinig
waard. Dan ben je misschien een leuke medewerker, at most. Geen leider.
Nog dieper: je moet zelfs tegengeluiden creëren! Stimuleer mensen om je
tegen te spreken. De Amerikaanse businessgoeroe Jim Collins heeft dit verfijnd in zijn boek Good to Great.
Een echte leider stimuleert enorme hoeveelheden tegendruk op zichzelf.
Voordat er goede beslissingen genomen worden, wordt er geschreeuwd,
wordt er met deuren geslagen, wordt er gestampvoet.

Eyeball to eyeball!
Harmoniemodel?
Eat your heart out!
>

>>> Aanspreken 125

124 Leiderschap op een A4’tje

>
Jim Collins, Good to Great
Business Contact (2001)

A3

3.4 Hoe het kan:

aanspreken doe je positief

Collins legt in dit boek uit hoe het komt dat sommige bedrijven plots
heel snel groot worden en andere bedrijven die dezelfde uitgangspositie
hebben, jammerlijk achterblijven.

Wil ik weten waarom iets niet lukt? Wil ik weten wie ik niet moet hebben
voor een bepaalde taak? Wil ik precies weten wat jij fout hebt gedaan? Wil
ik weten dat het morgen regent?

Collins heeft het over het dienende leiderschap. Dat komt erop neer dat
je als leider de juiste mensen moet aantrekken die tegendruk durven te
geven.

Moeilijke vragen allemaal. Het is jammer genoeg wel waar leiders te vaak
op gefocust zijn: de hobbels op de weg. Waarom lukt het (in godsnaam) niet? Welke hobbel moet er uit de weg geruimd worden voordat we
echt succes gaan hebben?

Je leidt in het bepalen van een gemeenschappelijke strategie. Je dient
door voor al jouw mensen voorwaarden te scheppen waarin zij kunnen
groeien.

Als er voldoende met deuren geslagen is, geschreeuwd, meningen over
en weer zijn gedeeld en stellingen ingenomen, neemt een goede leider op
een gegeven moment het heft in handen en zegt: ‘Ik heb jullie allemaal
gehoord, waarvoor dank. Ik heb als volgt besloten...’
We hoeven het dan niet eens te zijn. Er hoeft geen consensus te zijn. Als
mensen het idee hebben gehoord te zijn, kan een leider de definitieve
richting aangeven.
Logisch dat mensen liever kiezen voor het harmoniemodel. ‘Als jij nou dit
doet, dan doe ik dat.’ Dat soort werk. Maar ik denk dat het een misvatting
is dat je daarmee snel verder komt. Je zult die kwantumsprong niet maken.

Niet doen!
Dit is negatief.
De ervaring
wordt zo enorm
geproblematiseerd.
Wist je trouwens dat je hersenen het woord ‘niet’ niet registreren? Als ik je
vraag NIET aan een roze olifant te denken, wat doe je dan? Juist.
In Winning Teams at Work ®, dat nu bij een grote Nederlandse bank zit,
hebben we zeven teams van zeven personen bij elkaar gebracht die gezamenlijk de bank een nieuwe tijd in loodsen. Zeven creatieve vulkanen met
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grootse uiteenlopende ideeën waardoor ik telkens weer vol inspiratie
aan de vervolgbijeenkomsten kan werken.

A3

De laatste bijeenkomst van het team dat ik begeleid was er weer zo een.
Toch is het voor zo’n team altijd moeilijk om het hele bedrijf of de hele
afdeling mee te krijgen. Soms dreigen er mensen buiten de boot te vallen. Daarom kwam een van mijn teamleden met de vraag aan de anderen: ‘Wat hebben jullie gedaan om te zorgen dat teamleden niet uit het
team stappen? Wat heb je gedaan om die mensen te stoppen?’
Op zich een legitieme gedachte. Het team is een eenheid, onder alle
omstandigheden. Maar de formulering van de vraag haperde. Ik stelde
hem opnieuw met de volgende woorden: ‘Wat heb je gedaan om de
mensen voor het team te behouden?’ Zelfde doel, andere woorden.
Het is het verschil tussen het halflege glas en het glas dat halfvol is.
Misschien is het wel het verschil tussen de mensen die het glas altijd
halfvol zien en de mensen die het glas altijd halfleeg zien. Het glas primair halfvol zien is te leren en dat begint bij formuleren. Het begint bij
de woorden! Er is een hele nieuwe filosofie in ontwikkeling genaamd
Appreciative Inquiry. Die gaat ervan uit dat je beter aandacht kunt
geven aan wat wél goed gaat en wat wél kan. Dit geeft veel meer energie
en commitment dan inzoomen op de hobbels, op de negatieve dingen of
zaken die niet goed gaan of niet van de grond komen.
Het gaat niet om hobbels. Het gaat niet om het lege deel van
het glas. Ik wil niet weten of het morgen regent.
Ik wil weten of de huidige ingeslagen weg tot het gewenste resultaat leidt. En of het gaat lukken.
Anthony Robbins formuleert dat als volgt: ‘If you don’t succeed, change
your approach, if you don’t succeed, change your approach, if you
don’t succeed, change your approach...’
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Als je je doel
niet bereikt,
verander
je aanpak!
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En dat misschien wel honderd keer! Geen nodeloos gesomber over lastige
hobbels en lege glazen. Ik heb nooit gezegd dat verandering makkelijk was!
Focus op het doel en begin opnieuw! Stel de vragen die ertoe doen. Verander je vraagstelling zo nodig. Wat is er goed gegaan? Wie moet ik hebben
voor de taak? Wat heb jij goed gedaan? En waar schijnt de zon morgen?
Soms kun je die zon dan ook werkelijk opzoeken. Een vriend van
mij, Bob, bracht dat voor andere mensen letterlijk in praktijk.
Bob was een paar jaar geleden betrokken bij veranderingstrajecten van een
grote bank. Een bank die een tijd lang vanwege de raad van bestuur om het
jaar leek te wisselen van bedrijfsfilosofie en strategie.
Decreet na decreet kwam er vanuit het hoofdkantoor, waar niemand zich
meer iets van aantrok. Bankmedewerkers waren niet meer gemotiveerd en
dat merkten de klanten. Kantoren sloten al om halfvier ’s middags. De bank
leek in een negatieve spiraal beland.
Die negatieve spiraal moest doorbroken worden met een positieve impuls. Ergens ontstond het idee om mensen in groepen op reis te
sturen, meerdere dagen, naar onbekende bestemmingen. Bob ging het organiseren en het ging niet om een paar tientallen mensen.
Vele duizenden mensen van de bank zijn met elkaar op reis geweest. Van de
Ardennen tot in Thailand, van de koffiejuffrouw tot de raad van bestuur; en
dat allemaal om de neuzen van alle medewerkers weer dezelfde kant op te
krijgen. Een aanspreekmoment, een steen in de vijver.

>
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A3

De eerste opdracht was: apenkooien schoonmaken. Iedereen
moest de dierenverzorgers gaan helpen. De overalls gingen over
de jasjes. Daarna werden alle bankmedewerkers naar middelbare scholen in Amsterdam gebracht en moesten ze met hulp
van een docent daar lesgeven over de toegevoegde waarde van
het bankwezen in Nederland.
Vervolgens moesten ze met het openbaar vervoer naar Schiphol.
Daar stond een vliegtuig bij een aparte gate klaar met een voor
iedereen onbekende bestemming: Kroatië.
Het proces was mateloos interessant. Mensen verzetten zich,
maakten zich druk over veel dingen, maar niemand haakte af!
De groep bestond uit 150 mannen en vrouwen. Niemand!
Dat kwam vooral omdat mensen echt in het “nu” gezet werden.
Ze stonden daar opeens. Voor de klas. Ze moesten wel met een
verhaal komen. Hetzelfde gebeurde bij het raften later.
Iedereen bleef in het nu, bleef meedoen.
Voor veel mensen was het een enorm intense ervaring. Zo intens, dat je merkte dat er beslissingen voor het leven werden
genomen. Mensen ontdekten tijdens de trip: deze bank pas echt
bij mij. Of juist: dit past niet.
Bij terugkeer op Schiphol hadden enkelen vol overtuiging hun
ontslagbrief geschreven. Voor die mensen was het helder, het
was duidelijk geworden. Die mensen waren door de trip krachtig
genoeg geworden om die beslissing te nemen.’

>

‘Een van de mooiste,’ vertelde Bob aan mij, ‘was een trip die
begon in Artis, in de dierentuin. De mensen hadden alleen een
brief thuisgekregen, wisten alleen dat ze een paspoort nodig hadden, verder werkelijk niks. Sommigen werden daar in jasje-dasje
door hun chauffeur gedropt. Anderen kwamen in vrijetijdskleding op de fiets.

De reizen van Bob tonen voor mij aan dat die positieve gezamenlijkheid
vruchten afwerpt. De bank is weer op koers en ook de mensen die hebben
besloten dat de ze afscheid hebben willen nemen, zullen vast elders een
nieuwe activiteit hebben gevonden waarin ze een stuk gelukkiger zijn.

A3

3.5 Hoe het kan:

aanspreken gaat over WIJ

Iets wat met het gebruik van taal te maken heeft. Veel leiders denken nog in
het ouderwetse communicatiemodel. Het model van zenden en ontvangen,
IK en ZIJ. De nieuwe media zijn blijkbaar nog niet aan hen besteed. Zij
doen het denkwerk, ‘de noeste werkers’ voeren het uit.
Bij een kick-off van een recent project werden wij aan het begin toegesproken door een van de leiders van een organisatie van kenniswerkers (tegenwoordig heet dat een Professional Service Firm, psf). De voorbereiding van
het event was gedaan door een ander bureau. Ik had het helemaal laten
gaan. Misschien iets te veel, want bij het begin van de speech had ik het al
meteen helemaal gehad.
De man achter de katheder stond in de ‘zendstand’ (niet te verwarren met
de veel effectievere zenstand). Hij begon te oreren over zijn heldendaden
van de afgelopen weken en maanden en tot waar het bedrijf door zijn interventie al dan niet gekomen was.
Niks mis mee om een beetje trots op jezelf te zijn, maar hier was
ik meteen weg. Disconnected. Een onemanshow van een egotripper waar niemand in die zaal op zat te wachten.
Ik heb dat eigenlijk altijd. Zodra het woordje ‘ik’ valt, ben ik extra
alert. Hoor ik het te veel, zonder dat het functioneel is? Dan
ben ik weg. Mijn gedachten dwalen dan naar andere, belangrijkere taken dan
het aanhoren van een zendend ego. (Enne, wat zegt dat over mij en mijn ego?)

>
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Ik zal niet de enige zijn, denk ik dan. Ik vind het sowieso lang: een halfuur
op een stoel zitten luisteren naar wat iemand mij heeft te zeggen. Dat vind
ik echt heel lang! Kan dat niet anders? Kunnen we niet met elkaar in gesprek?

A3

Wie zit er in deze tijd nog te wachten op iemand die staat te zenden? Interactiviteit is heel erg iets van deze tijd. Niet alleen de
digitale interactiviteit via Facebook, YouTube of Twitter, maar
ook binnen bedrijven.
Wellicht aangezet door internet, zie ik de laatste vijf jaar steeds meer behoefte aan fysieke interactiviteit. Alle werkconferenties organiseren we
interactief met deelnemers. Iedereen is partner in het proces tijdens de bijeenkomst. Ik geloof niet in individuele sprekers. Ik geloof in interactie met
de groep.

Als de
interactie
tot stand
komt,
gaat de rest
vanzelf.

Hier tien simpele manieren om interactiviteit te stimuleren:
Iemand stelt een vraag en we praten hierover door.
We praten door op een stelling zonder ‘ja, maar’
te gebruiken.
We maken subgroepen en praten door over deelthema’s.
We zetten muziek aan.
We zetten een muziekinstrument in de zaal.
Onze gedachten schrijven we op kaartjes en geven we door.
Onze gedachten schrijven we op kaartjes en we plakken
die op de muur.
We maken een film over leiderschap en stellen een vraag.
We zetten een discussie op LinkedIn en modereren actief.
We draaien uitgekiende filmpjes tijdens pauzes.

Bij fysieke interactiviteit gaat het dus om ‘wij’, net als bij de digitale variant.
Je maakt deel uit van een gemeenschap. Je bent verbonden met elkaar.
Maar als je werkelijk effectief mensen wilt aanspreken, laat de tegenstelling
ik-jij en ik-jullie dan liggen. Het gaat om ‘wij’. Wij hebben een gezamenlijk
doel, een gezamenlijk project, een gezamenlijke afspraak.
Eigenlijk is de mensheid onder te verdelen in mensen die praten in termen
van ‘ik’ en mensen die het meer over ‘wij’ hebben. En dat zit echt in je. Het
maakt deel uit van je identiteit. Het is de kunst ik en zij te integreren tot
wij. Het gaat hand in hand.
Kijk zorgvuldig naar je taalgebruik. Wees je bewust van de keren dat je de
eerste persoon enkelvoud (ik) gebruikt en probeer die zo veel mogelijk te vervangen door de eerste persoon meervoud (wij).
Het is aan te leren. Je kunt oprecht een wij-mens worden. Het is een kwestie van menen en vaak doen.

A3

>
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3.6 Hoe het kan:

aanspreken zit in kleine dingen

A3

Aanspreken zit voor een groot deel in taal. Dan hebben we het over gesproken woorden. Maar minstens zo belangrijk is de tijd die je hebt om aan te
spreken. Of de tijd van de dag die je gekozen hebt om iemand aan te spreken. Iemand met een reputatie van het hebben van een ochtendhumeur
kun je maar beter niet om halfnegen met een klacht bij je roepen. Dat leidt
zelden tot het gewenste resultaat.

Maar let ook
op jouw
lichaamstaal
als je aanspreekt.
Kijk naar
Barack Obama
en Bill Clinton.
Deze mannen
weten mensen
in hun omgeving
al te boeien
met mimiek,
met gebaren.

Eerder vertelde ik al over Anthony Robbins. Ook een man die instinctief
lijkt te weten hoe je moet aanspreken. Om nou te zeggen: ‘Mijn goede
vriend Robbins heeft mijn wereld herschapen’ gaat wat ver, maar ik ben
hem veel dank verschuldigd voor zijn inzichten.

Het eerdere mantra: ‘Als je je doel niet bereikt, verander
je aanpak’ kwam natuurlijk ook van Robbins.

Hier tien kleine dingen die helpen bij het
meenemen van de ander tijdens het aanspreken:

A3

Maak een compliment.
Kijk iemand langer aan dan normaal.
Neem duidelijk de tijd voor iemand.
Er mag gelachen worden.
Luister duidelijk naar wat iemand te zeggen heeft.
Spreek helder en positief.
Maak lichamelijk contact indien mogelijk.
Maak een grap.
Let op de optimale tijd van de dag.
Vermijd haastig aanspreken als dat kan.

3.7 Hoe het kan:

aanspreken doe je met visie

Zonder visie ben je geen leider. Zonder visie heb je geen zicht op de
achterliggende redenen van het aanspreken. Je weet gewoon niet waarom
je aanspreekt. Klaar als een klontje. Zou je zeggen.
In het verleden heb ik een paar opdrachtgevers gehad die alles in huis hadden om het bedrijf goed te runnen behalve één ding: visie.
Een van de drie succesfactoren van een bedrijf in verandering is dat de leider van de tent een compelling vision kan formuleren en uitdragen.

>
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A3

Fun en
Function
gaan
hand in
hand.

In de studie ‘Managing by the evidence’ (2007) van McKinsey is
allemaal na te lezen waarom die visie van de leider zo belangrijk
is. Googel het gewoon.
Naast deze compelling vision van de leider (direction) zijn volgens
de studie de andere twee factoren minstens zo belangrijk in het
succes van bedrijven: duidelijke verwachtingen van medewerkers
(accountability) en een veilige, stimulerende omgeving (culture).

A3

McKinsey heeft onderzoek gedaan naar veranderingen in
bedrijven. Ruim 100.000 vragenlijsten werden verspreid bij
400 businessunits in 230 bedrijven.
Bijkomend niet-onbelangrijk puntje: de mate van gezondheid
van een organisatie en financiële prestaties gingen gelijk op!
Als je het na wilt lezen, googel de Engelstalige termen.

Een extreem voorbeeld was een opdrachtgever die beter acteur
had kunnen worden. Het was een enorm charmante vent, een goede
spreker. Kwam extreem slim over en wist iedereen voor zich in te nemen.
Toen ik met hem mocht werken, was hij rond de zestig jaar. Hoe hij ooit in
een MT gekomen was en het daar al tien jaar redde, was voor mij een raadsel. Wij hebben hem destijds door het hele verandertraject heen gesleept.
Voor hem en zijn bedrijf hebben wij de compelling vision geschreven. We
zijn bij hem aan tafel aangeschoven en hebben langzaam de woorden op
papier gezet. Een visie uitdragen kon hij als de beste, maar er zelf een bedenken, dat niet.
Tijdens het traject heb ik meerdere malen gedacht: kan ik wel doorgaan met
deze man? Is dit wel gezond? Ik hoopte dat ik hem kon leren om een visie te
formuleren. Achteraf hoorde ik dat hij toch op zijn 62e gestopt is.

>
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3.8 Hoe het kan:

aanspreken doe je
met verbinding

A3

Dit is uiteraard een open deur. Ik behandel dit dan ook maar kort.
Het is de werkvloer waar het begint. Onthoud dat! Vanuit mijn arbeidersgezin weet ik hoe er over de ‘hoge bazen’ wordt gedacht. ’s Avonds tijdens
het eten met opa, oma, ooms en tantes kwamen de verhalen over hoe het
er op de scheepswerven aan toeging.
Verhalen over politiek, vakbonden en politie waren aan de orde van de
dag. Han Looten, consultant, bestuurder, coach en columnist, heeft mij
geleerd dat het verbinden van de top en werkvloer onontbeerlijk is voor
elke verandering. Bij Looten/De Sonnaville had ik mijn eerste zelfstandige
adviespositie.
Looten had een unit van vijftien ondernemingsraadtrainers. Speciaal voor
dat doel. Vanuit de gedachte dat het samenwerken van directie en ondernemingsraad, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan veranderingen onontbeerlijk is voor het verkrijgen van verbinding, energie, acceptatie en draagvlak.
En uiteraard, je hebt een verbinding als je goed bent aangesloten, maar dat aansluiten vraagt wel onderhoud. Je zult moeten
aanspreken om te checken hoe het met de afspraken staat.

Het gesprek was zo indringend, dat ik – ik was toen eind twintig – na afloop wit weggetrokken in het hoekje van ons kantoor zat.

Mijn collega’s:
‘Gaat het?’
Ik:
‘Nou, nee.’
Mijn collega’s:
‘Glaasje water?’

A3

Ik was echt totaal van slag. NIET NORMAAL. Ik denk dat dat niet de bedoeling van Vrakking geweest kon zijn.
Maar het erge was: de boodschap van mijn baas was mij totaal ontgaan,
de opdracht werd er daarna echt niet beter van en de aansluiting tussen
Vrakking en mij liep een flinke deuk op!
Aan de andere kant: ik ben het nooit vergeten en spreek mensen
op deze manier ook wel aan, omdat in de kern deze afspraak de basis
vormt van het vertrouwen dat nodig is om samenwerking goed vorm te
geven.
Vaak heb ik nog aan dit telefoongesprek teruggedacht. Waarom vond ik
het zo erg? Er zijn verschillende mechanismen die in de weg zitten van
alle goede bedoelingen. Die ervoor zorgen dat ondanks goede intenties
het gewenste effect uitblijft. Die de intenties vertroebelen.
Hieronder benoem ik de vier belangrijkste vertroebelingen, ofwel:

Zelf ben ik ook weleens aangesproken zonder dat er een verbinding was of
zonder dat ie tot stand kwam. Dat was zacht gezegd onprettig. Prof. drs.
Willem Vrakking, mijn toenmalige baas, belde mij op kantoor over het feit
dat ik hem verteld had dat ik gefaxt had maar niet gecheckt had of de fax
daadwerkelijk was aangekomen.

Waar gaat het mis
bij het aanspreken?
>
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3.9

A3

Waar gaat het mis
bij aanspreken?
		
I: vechten, vluchten, vermijden
Wat doet de mens als ie denkt dat er gevaar dreigt? Rennen we
weg? Slaan we erop los? Of blijven we stokstijf staan?
Het antwoord is net zo veranderlijk als de mens zelf, natuurlijk. Wat ik al
eerder zei: angst regeert bij het aanspreken.
Als ik managers vraag naar hun kwaliteiten in het aanspreken, dan zeggen
ze dat ze wel om een boodschap gestuurd kunnen worden. Ze zijn voor de
duvel niet bang, zeg maar. Als ik vervolgens dezelfde groep anoniem een
vragenlijst laat invullen waarin ze ook deze vraag moeten beantwoorden,
blijkt dat de meerderheid graag met een grote boog om de hete brij heen
loopt.
Zij die zonder zonde zijn werpe de eerste steen. Als ik terugkijk zie ik dat ik
ook weleens ontwijkgedrag vertoon. Een van mijn grotere klanten van de
afgelopen jaren had kritiek op mijn manier van werken. Dat kwam mij via
via ter ore. Ik behandelde ze te weinig als klant, begreep ik.
Voor een commercieel bedrijf is dat een groot thema. Misschien voelde ik
me bedreigd, misschien handelde ik vanuit mijn intuïtie, maar ik dacht: ik
laat het even lekker liggen.
Later pakte ik het toch op. En wat bleek? Het had geen week langer moeten duren, want het zat mijn opdrachtgevers hoog. Het positieve van het
voorval is dat wij in dat gesprek elkaar nog meer dan voorheen de waarheid
hebben kunnen zeggen. Het deed pijn, maar die pijn bracht ons een flinke
stap verder in een diepere laag.
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Ons gedrag lijkt voor een groot deel nog op ons doen en laten in de oertijd.
Vechten of vluchten was toen de simpele keuze, wilden we overleven.
Psychoanalytica Karen Horney diepte deze gedachte in het begin van de
twintigste eeuw verder uit. Moving away, moving against
en moving towards: dat zijn volgens Horney de basisstrategieën
die we gebruiken om met moeilijke situaties om te gaan.
Van Karen Horney (1885-1952) zijn twee boeken baanbrekend geweest:
Neurotische persoonlijkheid van deze tijd en Onze innerlijke conflicten.
Opnieuw uitgegeven (1995) door Bijleveld (paperback).
Horney groeide op en studeerde in Duitsland. Nog voor de Tweede Wereldoorlog emigreerde ze naar Amerika en richtte in New York een baanbrekend
psychoanalytisch instituut op dat zich vooral op de vrouwelijke psyche richtte.
Volgens Horney was ons innerlijk streven niet gericht op bevrediging van onze
driften, zoals Sigmund Freud beweerde, maar op onze veiligheid. Neurosen
zijn volgens haar meer een kwestie van een storing in de menselijke relatie.

Wat is jouw primaire reactie als je aangesproken wordt? Of, waar loop je
tegenaan als je wordt aangesproken? En wat gebeurt er met je als jij aanspreekt?

1) Is het vechten? Schiet je direct in de verdediging?

Borrelen heftige emoties bij je naar boven? Sla je er figuurlijk op los?
Zie je er direct een krachtmeting in?

2) Is het vluchten? Denk je: laat die baas maar praten,

ik weet het toch beter. Laten we het vooral over iets anders hebben. Ik
zeg ja maar ik doe nee.

3) Vermijd je? Leg je je erbij neer? We doen het zoals

de baas het wil. Ik vind wat de baas vindt. Dat is lekker veilig. En dan
vindt hij me aardig.

A3

>
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Leiders zullen hier vaak mee te maken hebben. Dat zit de boodschap van
het aanspreken flink in de weg en komt niet ten goede van de bedrijfsvoering. Voor ondergeschikten is het niet per definitie slecht om dit gedrag te
vertonen. Soms is het leven op de werkvloer een jungle.

A3

Maar weet waarom je het doet. Doe je het simpel om te overleven?
Realiseer je dat dan. Kun je niet anders dan er toch iets van te vinden vanuit de waarden die jij voorstaat, dan wordt het een uitdaging om de juiste
strategie te vinden om de ander aan te spreken.

3.10 Waar gaat het mis

bij aanspreken?

II: naar de mond praten
Het naar de mond praten van een meerdere gebeurt vaak uit
eigenbelang. Zelden omdat iemand denkt dat dit ten goede komt van
iemand anders of het bedrijf. Eigenlijk is dit een onderdeel van het vorige
hoofdstuk, maar ik leg het hier uit omdat het ook een actieve variant heeft.
Veelal is het een vorm van cognitieve dissonantie; je hoort wat je
wilt horen. Downloading noemt Scharmer, lector op het mit, dit. Het is de
eerste stap in de U-theorie (2007). Je hoort wat je denkt dat helpt om je positie te behouden. Het je neerleggen bij de situatie kan een primaire reactie
zijn, het gaat dan om louter overleven, maar het kan ook meer strategisch
zijn. Sommige mensen praten de baas naar de mond omdat ze werkelijk
denken de baas op die manier een plezier te doen.
Helpt dat de baas? Nee! Helpt dat de zaak? Nee! Mijn ervaring is
dat bazen het echt wel doorhebben en er helemaal niet van gediend zijn.
Echte leiders willen initiatief, die waarderen initiatief, die horen graag het
andere geluid. Om het geheel beter te maken.

>
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Intussen is het natuurlijk heel moeilijk te herkennen of degene tegenover
jou stroop rond je mond smeert.
Hoe herken je het naar de mond praten?

A3

Hier tien signalen die helpen bij het ontmaskeren
van pleasers:
Je krijgt instemming voor je met je betoog klaar bent.
De pleaser kijkt je juist wel of niet aan.
De gesprekken zijn te kort voor je gevoel.
Je blijft met een gevoel achter dat je niet gehoord bent.
De sfeer is niet warm.
Een pleaser draait om de hete brij heen.
Hij/zij is te enthousiast.
Hij/zij vindt het heel goed.
Hij/zij complimenteert je met alles.

3.11 Waar gaat het mis

bij aanspreken?

De dramadriehoek, zo in de jaren zestig benoemd door

psycholoog Stephen Karpman, is een communicatiepatroon tussen
mensen. Binnen de driehoek zit men als het ware ‘gevangen’ in
een specifieke rol: de rol van Redder, Aanklager of Slachtoffer.
Deze drie rollen vullen elkaar aan en leveren in de communicatie
vaste patronen op.

A3

Het slachtoffer is degene die zich machteloos en afhankelijk van
de ander opstelt. Het slachtoffer gelooft niet in de eigen kracht en
weigert verantwoordelijkheid te nemen. Het slachtoffer is iemand
die zich steeds in het water laat vallen en doet alsof hij niet kan
zwemmen.

De aanklager is degene die graag de schuld bij de ander legt. Hij
schept er genoegen in de ander te pakken op de zwakke plek of met
schuldgevoelens op te zadelen. Hij reageert niet in het belang van
zichzelf of de ander.
De redder is degene die altijd klaarstaat voor de ander, gevraagd
én ongevraagd advies geeft, het probleem overneemt of eerst een
probleem creëert en dat dan oplost voor de ander. De redder maakt
en houdt anderen afhankelijk door zijn hulp.
Bron: www.ikki.nl (bewerkt)

III: de dramadriehoek
Nog iets wat waarschijnlijk al honderden generaties lang, diep in onze
persoonlijkheid verborgen zit, zijn de rollen van aanklager, slachtoffer en
redder.
Voor de meesten van ons misschien bekend, maar ik zal het model van de
zogenoemde transactionele analyse toch nog in een kadertje uitleggen.

We hebben het allemaal weleens meegemaakt. We zitten allemaal weleens
in de rol van aanklager, slachtoffer en redder. In de context van het aanspreken speelt vooral het redden een belangrijke rol.
Er zijn heel veel heikele situaties waarin mensen de ander willen redden,
willen redden wat er in hun ogen te redden valt. Die mensen komen zo hun
werkzame leven wel door; ze kunnen laten zien hoe goed ze zijn en hoe be-
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langrijk ze zijn. Een fantastisch principe, zo lijkt het voor die mensen. En
dat houdt de bestaande situatie in stand. Aanspreken verzandt dan in een
eindeloos geharrewar van conflicten en ruzietjes waar niemand iets mee
opschiet. De redder kan dan degene die wordt aangesproken weer redden.

A3

Ik ben meer van de brutal compassion. Ik wil niet redden en ik wil niet gered worden. Ik vind dat we in volwassen arbeidsverhoudingen niet zo met
elkaar om kunnen gaan.

3.12 Waar gaat het mis

bij aanspreken?

Hier tien spreekwoorden waarin sussen
een belangrijke rol speelt:
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
De wonden blijven dooretteren.
Niet op de spits drijven.
Om de hete brij heen draaien.
Het verstikken van een gedachte.
Water bij de wijn doen.
Niet overstag gaan.
Laat je niet gek maken.
De soep wordt nooit zo heet gegeten.
Boontje komt om zijn loontje...

A3

		

IV: sussen

Ook een situatie die we allemaal wel kennen: je hebt een leuk gesprek en je zegt iets... iets eerlijks. Iets raars. Een boude stelling,
misschien.
Het is even stil en dan denk je: wat heb ik nou gezegd? Je voelt de spanning
stijgen... en voordat je het weet, zeg je iets waarmee je je dappere stelling
onderuithaalt. Je zwakt je uitgesproken woorden af, je ontkracht jezelf. De
spanning is het gesprek uit. Iedereen is opgelucht.
Er wordt enorm veel gesust en vergoelijkt in organisaties.
Een prachtig begrip, dat sussen. Vooral als je nog jaren met elkaar door
denkt te moeten. Zo wordt de koe nooit echt bij de hoorns gevat! Ik ken een
hele lijst met dit soort gezegdes. Gezien de hoeveelheid (vaak negatieve)
uitdrukkingen voor nagenoeg hetzelfde verschijnsel, moet dit wel een veelvoorkomend probleem zijn!

Die laatste past niet helemaal in het rijtje, maar is logisch en onvermijdelijk. Een organisatie heeft maar een beperkt belang bij sussen. Natuurlijk is
de sfeer op de werkvloer belangrijk, maar de kiem van de verandering moet
niet de nek omgedraaid worden!
Ook hier is brutal compassion de richting waarin we kunnen denken.
Maar wat is dat dan, brutal compassion?

Brutal compassion is:
zeggen wat je wilt zeggen,
heel direct, zonder gehecht
te zijn aan het resultaat
en met de intentie van
tederheid en liefde.

>

>>> Aanspreken 147

146 Leiderschap op een A4’tje

>
Als je echt leiderschap wilt tonen dan doe je dat. Je zegt waar het op staat.
Heel kort door de bocht en vanuit compassie. Je komt dan terecht in de diepere en geheime laag, de secret layer.

A3

Voor zowel degene die aanspreekt als degene die aangesproken wordt, zal
het misschien pijn doen maar je zult merken dat het werkt! Je komt er sterker uit en de relatie zal verbeteren.

Hier vijf regels voor het geven en krijgen van feedback:

1
2
3

De grote uitdaging is directheid hand in hand laten gaan met
compassie!

3.13 Aanspreken:

de last post voor feedback

Aanspreken is de last post van de feedback die je van je baas kunt krijgen of
die je kunt geven.
Feedback is een ondergeschoven kindje in organisaties. Feedback staat letterlijk voor het terugvoeden. Feedback, terugvoeden.

4
5

Noem eerst iets positiefs dat verband houdt met
het onderwerp.
Zeg objectief wat er gebeurde en waar je kritiek op hebt,
spreek daarbij vanuit jezelf (in ik-zinnen).
Vermijd het woord ‘maar’, zeg niet: ‘Ik vond dat je het goed
deed, maar je bent wel te veel aan het woord geweest.’
Zeg in plaats daarvan: ‘Ik vond dat je het goed deed.
Ik zag dat je veel aan het woord was,’ of zeg bijvoorbeeld:
‘Ik hoorde jou zeggen dat...’
Vertel wat hiervan het gevolg was, spreek weer vanuit jezelf.
Bijvoorbeeld: ‘Dat had tot gevolg dat ik me ongelukkig voelde
omdat ik mijn onderwerpen niet kon noemen...’
Geef een suggestie voor hoe dit beter zou kunnen.
Bijvoorbeeld: ‘Als je tussendoor had gevraagd of anderen nog
iets wilden opmerken, dan had ik me daar beter bij gevoeld.’
Degene die de feedback ontvangt, hoort – volgens deze regels –
niet in de verdediging te gaan of excuses te berde te brengen.
Die persoon zou moeten aangeven dat hij het begrijpt, en
indien nodig verduidelijking moeten vragen.

A3

Bron: Wikipedia

In onze stressvolle, hectische maatschappij nemen we daar steeds minder
tijd voor. We gaan elkaar liever uit de weg dan dat we verbinding maken,
elkaar aanspreken. Je weet immers nooit wat eruit gaat komen. Misschien
is het wel weer meer werk voor je. En je hebt het al zo druk.

Heel simpel:

feedback doe je
met regels.

Managers gaan moeilijke gesprekken met medewerkers uit de weg en
– dit is minstens even erg – gaan ook moeilijke gesprekken met klanten
en opdrachtgevers uit de weg.
We sturen wel een rekening en zijn dan verbaasd dat de klant of opdrachtgever ontevreden achterblijft.
Ook ik maak mij daar weleens schuldig aan, ik geef het meteen
toe. Een moeilijk gesprek met mijn opdrachtgever is niet mijn
favoriete tijdsbesteding.

>
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3.14 Feedback:

lerend leren leren

A3

Waarom geven we dan feedback? Het antwoord is simpel: omdat
je van anderen wilt leren. Als je geen terugkoppeling krijgt, kun je gewoonweg niet leren. Als je anderen geen feedback geeft, kunnen anderen
niet leren.
Je hebt reflectie nodig. Om te kunnen leren, heb je commentaar nodig
op hóé je het werk hebt gedaan. Dat haal je niet alleen uit jezelf. Vooral het
woordje ‘hoe’ is hier cruciaal.
Zo is een organisatie een lerende organisatie, of je nu wilt of niet. De mate
waarin je je van dit proces bewust bent, maakt of je succesvol bent of niet.
Leren: niet als doel op zich, wél als manier om klanten steeds beter te bedienen, producten en diensten te verbeteren.
Ik denk dat een leider de morele plicht heeft zijn mensen iets te
leren. Het is een grote stelling, maar je mag als leider niets voor
jezelf houden. Spiritueel is het delen van kennis enorm vervullend. Nog beter is: je mensen te leren leren.
Ofwel: double loop learning.
Ik zal het uitleggen. Het leerproces is tamelijk simpel. Een ezel stoot zich
niet twee keer aan dezelfde steen. Zeggen ze. Waarom? Een ezel
loopt er de volgende keer omheen. Dat is single loop learning.
Een ezel zou beduidend slimmer zijn als hij niet telkens een omweg zou
maken, als hij zou leren die steen weg te halen. Het leren leren. Ziehier
double loop learning. Lerend leren, wordt dit genoemd.
Wat werkelijk zoden aan de dijk zet, is lerend leren leren. Als jij – en
we gaan nu misschien iets te geforceerd door op de ezel – andere ezels zou
kunnen leren stenen weg te halen. Leren waarom die stenen daar eigenlijk

A3
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zijn neergelegd; wat daarachter zat. Triple loop learning! Dan zou geen
enkele ezel meer zijn hoofd hoeven te stoten! Afgezien van experimenten
op Harvard en publicaties van onder anderen Boonstra, heb ik nog nooit
gehoord van organisaties die deze gedachte in een echt werkbaar concept
gegoten hebben.

A3

Als deel van een groter geheel zouden we elkaar werkelijk alles kunnen willen leren. Zowel de gewone handleiding van het dagelijks gebruik in het bedrijf (explicit knowledge) als de kennis die er bij de mensen is maar die niet
direct te omschrijven is, de zogenoemde tacit knowledge. De kennis die je
hebt maar waar je je niet bewust van bent. Kennis die meer gaat over gevoel
en intuïtie en die extreem moeilijk overdraagbaar is. Weet je eigenlijk wel
wat je weet?
Helaas blijkt in de praktijk vaak dat mensen elkaar niet alles willen leren. Bij bedrijven waar ik al ruim vijftien jaar periodiek kom, gaat
het altijd hierom: de stelselmatige weigering van mensen om informatie te
delen. Organisaties zijn vaak opgedeeld in compartimenten, in specialisten.
En specialisten bestaan vaak bij de gratie van dat ze specialist zijn! Delen
lijkt dan problematisch.
Kijk naar een optiehandelaar, een broker of een specialistische advocaat;
die bestaan bij de gratie van dat ze meer weten dan de ander. Daar verdienen ze hun geld mee. Waarom zouden ze dat delen? Dan zijn ze hun unieke
positie kwijt.
Dat is het tegengestelde van delen: het denken in schaarste. Met gedachten
als ‘wat ik kan, kun jij lekker niet’ en ‘als ik het niet heb, dan heb jij het’ en
andersom. Hieraan ontlenen mensen status. Hun ego en bestaansrecht is
erop gebaseerd. Denken ze.

Maar Mahatma Ghandi
zei het al:

There is
enough for
everybody’s
need,
not enough
for everybody’s
greed.
Als je bereid bent te delen, kun je samen met alle medewerkers op zoek
naar het dharma van de organisatie. Dat is zeker niet het minst belangrijke:
Wat is het doel van de organisatie. Waarom ben je hier en waarom bestaat
het bedrijf? En kom niet alleen aan met winstmaximalisatie! Elke organisatie die winst maakt is maatschappelijk relevant. Ga op zoek naar datgene
wat die relevantie inhoudt.

A3
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Aanspreken
op een A4’tje
samengevat

A3

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Op de werkvloer overheerst de angst voor de negatieve gevolgen van
aanspreken. Terwijl we weten: van aanspreken worden we beter. Allemaal!
De organisatie niet in de laatste plaats. Feit is ook: we doen het te weinig.
Als mensen worden aangesproken zie je vaak een patroon: ontkenning, kortstondige acceptatie en daarna snel weer overgaan tot
de orde van de dag. Vooral doorgaan! Zo is aanspreken nooit effectief.
Een duwtje, het gooien van een steen in de vijver is vaak de manier om in
contact te komen met de onderstroom. Je roept bij mensen de reflex op
waar ze niet over hebben nagedacht. Zoek de pijn op bij het aanspreken. Je
komt dan in die secret layer. Zoek de angst op en blijf erbij.
Handvatten voor bij het aanspreken:
Doe het positief. Het gaat niet om het lege deel van het glas. Ik wil niet
weten of het morgen regent. Ik wil weten of de huidige ingeslagen weg tot
het gewenste resultaat leidt.

•
•
•

Praat over wij. Veel leiders denken nog in het ouderwetse model. Het
model van zenden en ontvangen, IK en ZIJ.
Het zit in kleine dingen. In het beginnen met een lach, bijvoorbeeld.
Of het maken van een complimentje. Maar minstens zo belangrijk is jouw
lichaamstaal als je aanspreekt.

•

Doe het met visie. Zonder visie ben je geen leider. Zonder visie heb je
geen zicht op de achterliggende redenen van het aanspreken. Je weet gewoon niet waarom je aanspreekt.
Doe het met verbinding. Uiteraard, je hebt een verbinding als je goed
bent aangesloten, maar dat aansluiten moet je wel onderhouden. Je zult
moeten aanspreken om te checken hoe het met de afspraken staat.
Toch gaat het vaak mis als we aanspreken. Waarom? We komen vrij snel
in het patroon terecht van vechten, vluchten, vermijden. We gaan
niet aan de slag met de informatie die we krijgen maar gaan het gevecht
aan of lopen ervoor weg. Wat ook gebeurt is dat iemand die aangesproken wordt besluit zijn meerdere naar de mond te praten. Daar zit je
als leider niet op te wachten. Als er meerdere mensen bij betrokken zijn,
zien we vaak de dramadriehoek in werking. Er is altijd wel iemand die
het slachtoffer wil redden van de aanklager. Ook wordt er veel gesust.
Voornamelijk omdat we in de organisatie nog heel lang met elkaar door
moeten.
Aanspreken doen we voor feedback. Feedback is een ondergeschoven
kindje in organisaties. Feedback staat letterlijk voor terugvoeden. Feedback, terugvoeden. In onze stressvolle, hectische maatschappij nemen we
daar steeds minder tijd voor.
Als je geen terugkoppeling krijgt, kun je gewoonweg niet leren. Als je anderen geen feedback geeft, kunnen anderen niet leren.
Wat werkelijk zoden aan de dijk zet, is lerend te leren leren. Een ezel stoot
zich niet twee keer aan dezelfde steen. Een ezel loopt eromheen maar zou
ook kunnen leren stenen weg te halen. Anderen leren waarom die stenen
daar eigenlijk zijn neergelegd, wat daarachter zat: dat is fundamenteel leren, triple loop learning!
Als je bereid bent andere mensen iets te leren, jouw vaardigheden en kennis te delen, kun je op zoek naar het dharma van de organisatie. Ga op
zoek naar datgene wat de relevantie inhoudt.

A3
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God heeft mij
mijn geld gegeven.
John D. Rockefeller

A4

A4

Het bedrijfsleven is,
deze laatste halve eeuw,
het machtigste instituut
op aarde geworden.
De meest dominante
partij in een samenleving
is gehouden belangrijke
verantwoordelijkheid te
nemen voor het geheel.
Willis W. Harman

(voormalig voorzitter van
het Institute for Noetic Sciences)
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4 Afrekenen
A4

Laatst was ik op het hoofdkantoor van een grote bank in Amsterdam, in het
financiële hart van het land dus, en daar had ik een trainingsbijeenkomst
met leiders van de bank. Hoogopgeleide mensen, allemaal minimaal universiteit en daarna nog een heel scala aan verbredende, verdiepende opleidingen. Bij de bank, maar ook daarbuiten.
Doorgetraind heet dat. Stuk voor stuk carrièrebeesten met een doel in het
leven. Slagen!
Hardwerkend. Geïnteresseerd. Weldenkend. Net als jij en ik. Maar eh... niet
helemaal als jij en ik. Zij spelen namelijk dagelijks met kredieten van honderdduizenden en soms zelfs honderden miljoenen euro’s.
En wat bleek? Als ze bij hun baas kwamen, had die een lijstje liggen met negentien punten waarop ze beoordeeld werden. NEGENTIEN! Daar worden
die managers toch horendol van?

Dat kan toch
simpeler?!
Het gaat er toch om wat je oplevert voor een bedrijf? Toch niet om of je wel
veertig keer per maand bij een klant op bezoek bent geweest? Of dat je per
week 21 klanten aan de telefoon hebt gehad? Of dat je minimaal 23.000
kilometer hebt gereden? Of onderweg 500 braadworsten hebt gegeten? En
daar worden deze hoogopgeleide, interessante, weldenkende mensen door
hun bazen op afgerekend. Ik snap daar niks van.

A4
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4.1

Het zoet en het zuur
van het afrekenen

Het dashboard van een manager is overvol. Hij houdt her en der
bordjes in de lucht en soms valt een bordje van een stokje. Jammer dan.

A4

Duizenden managers in Nederland gaan gebukt onder die vallende bordjes.
Als de afspraken onduidelijk zijn, als mensen niet duidelijk aangesproken
worden, is elk vallend bordje of elk bordje dat dréígt te vallen een mogelijk
persoonlijk armageddon. Afspraken zijn onduidelijk, aangesproken wordt er
zelden. In de wetenschap dat we allemaal te veel stress hebben en dat eigenlijk elk punt er één te veel is. Elke druppel kan de emmer doen overlopen.
Op een dag had ik een bijeenkomst van teamleiders bij een consultancybedrijf. Ik gaf aan de groep terug wat een van de teamleiders mij door de telefoon had verteld. De betreffende teamleider was er ook bij. Hij had gezegd:
‘Als ons traject een succes wordt, dan heeft het team dat gedaan. Als het
niks wordt, dan gaat mijn kop eraf.’ Zijn woorden. Ik had nog geglimlacht
aan de telefoon.
Tijdens de bijeenkomst herhaalde ik zijn uitspraak waar de andere teamleiders bij aanwezig waren. Hij liep rood aan. ‘Dat heb ik niet gezegd!’
Dat is de angst. Dat is het constante redden van je eigen hachje.
Vermoeiend... We hadden die angst wel meteen op tafel.

Afrekenen heeft niet direct een lekkere bijklank. Als je te horen

krijgt dat je ‘eens lekker afgerekend gaat worden’, dan hebben weinig mensen hier een goed gevoel bij.
Terwijl afrekenen soms best lekker kan zijn! Niet alleen kan het een vette
bonus opleveren of een loonsverhoging of een promotie, maar afrekenen is
bovenal boter bij de vis. Het maakt zaken compleet. Het geeft duidelijkheid.
Weten waar je aan toe bent. Een einde en ook een nieuw begin!

En uit elkaar gaan kan ook een beloning zijn! Dat zie je meestal later pas. Uit recent onderzoek blijkt dat de meerderheid van de mensen die
gedwongen worden te vertrekken, later gelukkiger is in de nieuwe werkomgeving. En aan een vertrek kan uiteraard ook een bedrag vastzitten. Kwantitatief en kwalitatief dus soms interessant.
Voor mijn opa, de voorman in de fabriek, was afrekenen zeker die boter bij
de vis. Voor mijn oma zo mogelijk nog meer! Van mijn kinderjaren weet ik nog
hoe blij mijn oma was met de promotie van mijn opa tot chef-elektrotechniek
bij de Kabelfabriek in Alblasserdam en de opslag van een gulden per maand.
Zo blij, dat ze na het nieuws meteen een feestje voor de hele buurt gaf.

4.2

Afspraken maken, oké, maar...
wordt er afgerekend?

Maar goed, terug naar mijn managers-met-de-negentien-afrekencriteria in
het financiële zakencentrum van het land. Een dashboard, noemen ze dat.
Negentien keer moeten ze een prestatie leveren. Negentien bordjes die kunnen vallen.
Als je ze vraagt of ze al die negentien doelen halen, zeggen de meesten:
‘Natuurlijk niet.’

Ik: ‘Maar krijgen jullie daar
dan geen problemen mee?’
‘Waarmee?’ (vragen alweer de meesten)
Ik: ‘Met het niet nakomen
van de afspraak.’
‘Mwah... niet echt.’

(is dan meteen de meest ‘inspirerende’ reactie)

A4
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In talloze bedrijven is een clownesk circus opgezet rondom prestatieafspraken en allerlei andere onzin, terwijl er geen gevolgen zijn. De baas
is daarmee geworden tot de grootste clown die zijn medewerkers gewild of
ongewild aan het lachen brengt.
We houden elkaar allemaal bezig met de meest onzinnige doelstellingen
waar we vervolgens GEEN FUCK mee doen! We maken heel veel afspraken,
maar afrekenen? Ho maar. Niemand die het ook durft. De helft van het personeel eruit om twee keer zo sterk weer terug te komen?

A4

Dus ze
worden er
helemaal
niet echt op
afgerekend!

Natuurlijk zijn daar de uitzonderingen. Als het vijf voor twaalf is, dan
kan het opeens wel. Hier gaat het voorbeeld van kpn en Scheepbouwer weer
op. Het voortbestaan van de onderneming stond op het spel. kpn had wellicht niet meer bestaan als hij er niet een paar duizend man had uitgegooid.
Dit zijn altijd grote nieuwsitems, de kranten staan er bol van, maar het
komt in organisatieland zelden voor.
Maar in normale bedrijfsomstandigheden? Waarbij de organisatie vernieuwd moet worden? Weinigen die het durven. We zijn allemaal bang om
consequenties te trekken. Terwijl we allemaal weten dat er geen verandering van gedrag komt als consequenties ontbreken.

Daar kom je de winter niet mee door!
Het afrekenen is een belangrijk instrument
om dynamiek in organisaties te brengen,
om processen op gang te houden en om
organisaties werkelijk te veranderen.
Straks de tips voor hoe je afrekenen nu echt aanpakt, maar eerst nog even
wat overdenkingen. Nice to know, zeg maar.

A4
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4.3

A4

Snappen we wat het is,
afrekenen?

AF-RE-KE-NEN. Het woord ligt niet echt lekker bij de mensen, ik zei het
al. En het is niet alleen de bijklank – het klinkt als iets wat je doet na een
gewelddadige staatsgreep; de nieuwe machthebbers die het oude bewind
een kopje kleiner maken – maar het roept ook associaties op met uitsluiten,
wegdoen, bij het grofvuil zetten.
Het is een begrip dat zeker in de Lage Landen een flinke weerstand oproept. Dat heeft ook te maken met cultuur. In de verschillende werelddelen, landen en culturen gaan we verschillend met elkaar om.
We spraken al over Hofstede, die dit inzichtelijk heeft gemaakt. In Japan
zeg je overal ja op; nee zeggen is onbeleefd. Nederlanders worden over het
algemeen in het buitenland als vrij bot gezien. Nederlanders zeggen vrij
vaak waar ze vinden dat het op staat en zijn naar de maatstaven van andere
culturen onbeleefd. Afrekenen is ook zo’n cultureel ding. In het ene land
hoort afrekenen er meer bij dan in het andere.
In de Angelsaksische landen is het begrip veel meer deel van de cultuur dan
in de Lage Landen. Vooral in de Verenigde Staten. Daar eindig je dan ook
meteen in de goot, denken de meeste Europeanen. Maar nee. In deze cultuur is het gewoon dat een persoon een nieuwe kans wordt geboden. Men
gaat ervan uit dat je hebt geleerd. Je was gewoon niet de juiste persoon op
de juiste plaats op de juiste tijd. Next.
De scènes van ontroostbare ontslagen werknemers die in Amerikaanse
films hun verhuisdoos met persoonlijke spulletjes van kantoor mee naar
huis nemen en drie shots later dakloos door de straten van New York zwerven, geven ons een onbehaaglijk gevoel. It’s a jungle out there! Van krantenjongen tot miljonair, dat kan. Maar het kan ook andersom!
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Hard?
Wellicht.
Duidelijk?
Zeker!

A4

Europa is veel meer van de gelijkheid, veel meer sociaal georiënteerd. We
zijn van het Rijnlandse model, van het overleg. Van de boel bij elkaar houden. Van het ‘met elkaar’. Van de angst om mensen buiten te sluiten. Soms
ook van het pappen en nathouden.
Dat Rijnlandse model heeft uiteraard veel goede punten. Het is waar wij
vandaan komen. Het is onze geschiedenis, die daarbij teruggaat tot de Karolingische tijd. Duizend jaar geleden onderhandelden de stadstaatjes van
Nederland tot aan Italië al met de buren om toch vooral maar geen ruzie
met elkaar te krijgen. Daardoor is ook de renaissance ontstaan, waarbij individuele kwaliteiten verbonden werden met de sociale gemeenschap.
Dat Rijnlandse model heeft uiteraard veel goede punten. Met overleg wordt
er heel veel bereikt. Kijk naar het Nederlandse ‘poldermodel’. Daar ben ik als
Nederlander best trots op. Vlag volgt handel. De dominee en de koopman.

>
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Sociaal?
Wellicht.
Bewerkelijk?
Zeker!

Als je naar de bewegingen in de Europese samenleving kijkt, zie je toch dat
het Angelsaksische model aan terrein wint.
Maar het gaat niet om een strijd tussen de twee modellen.
Het succes ligt in de combinatie van de twee.

Dat is in wezen ook waar dit boek over
gaat! Het is een bescheiden poging het
Rijnlandse model en het Angelsaksische
model te combineren.
AF-RE-KE-NEN. Niemand kijkt helemaal onbevooroordeeld. Of hij of zij
moet het geleerd hebben. En ontleerd hebben wat onze meest dominante
bril van kijken naar de werkelijkheid is. Mensen moeten eerst leren om te
zien wat het is. Ik zie vaak dat mensen het begrip ‘afrekenen’ niet zuiver
bekijken. Los van alle emotionele tierelantijnen. Tranen drogen dus en
kijken waar het voor staat.
Een goede hulp om te zien wat het is, is de U-theorie.

C. Otto Scharmer heeft een lijvig boek geschreven: Theorie U
(2010, uitgeverij Christofoor). De kern van het boek handelt over
de bijdrage die een mens kan leveren aan de maatschappij, die
recht doet aan zichzelf en waar de maatschappij ook iets aan heeft.
Gedachten van Scharmer die ik in het kader van afrekenen
waardevol vind, is hoe men informatie uit de buitenwereld kan
lezen. Daarin onderscheidt Scharmer vier niveaus:

1
2
3
4

A4

Je neemt informatie tot je die je al kent. Je luistert alleen ter
bevestiging van wat je al weet. Downloading, noemt hij dat.
Je luistert naar de informatie die afwijkt van wat je al weet.
Je ontkent niet maar voegt informatie toe. Factual listening.
Je verplaatst je in het perspectief van de ander. Je doet dat
empathisch en probeert keuzes te begrijpen zonder daarover
een oordeel te hebben.
Je stemt zowel op je innerlijke bron af als op de omgeving.
Dan kom je pas met antwoorden. Antwoorden die creëren.
In dit niveau is het ego afwezig. Het antwoord komt aan de
oppervlakte. Emerging.

Mensen stuiteren bij het woord afrekenen, omdat ze op niveau 1 blijven hangen in de U-theorie van Scharmer. Mensen oordelen aan de hand van eigen
opvattingen die ze niet kunnen of willen uitschakelen. Ze denken het al te
weten. Ze luisteren bevooroordeeld!

De vraag aan jou is dan ook: kun je dit tot
je nemen zonder er wat van te vinden?
Het gewoon aan te horen, met alle pijn en
onvrede die dit eventueel bij je oproept?
Het is zaak om de stap te maken naar niveau 2. Daarmee kom je vanzelf op de weg waarop je verder gaat. Je zult zien wat het is. Ongetwijfeld,
het kan op een diepere laag ook pijn doen.

>
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Die weg zul je misschien niet meteen kunnen bewandelen. De beloning kan
op zich laten wachten. Dat kan even duren. Ik bekijk dit soort zaken sowieso over langere perioden. We overschatten vaak wat we kunnen bereiken in
een jaar, en onderschatten wat we kunnen bereiken in tien jaar.

A4

Voor bedrijven zijn die perioden nog langer. Het dna van bedrijven verandert niet zomaar. Het maakt niet uit of er mensen binnenkomen of uitgaan. Het zit in de genen. Dat geldt natuurlijk
ook voor individuen.

A4

Professor Willem Mastenbroek neemt als beginpunt de middeleeuwen als
hij het heeft over de theorie van het onderhandelen. Toen hakten mensen
elkaars hoofd eraf als ze tegenover elkaar stonden en het niet eens werden. Het dna van eer en eerbaarheid bij individuen en mensen bestaat nog
steeds, maar qua beschaving zijn we in die honderden jaren toch heel wat
verder gekomen.
Mijn vader was ook vaak met tijd en (on)eindigheid bezig. Vooral in de
jaren voor zijn dood. Een van de laatste keren dat ik hem zag, stopte hij bij
het afscheid een grote kiezelsteen in mijn hand. Een tikkeltje nonchalant
stelde hij me een vraag over de ouderdom van de steen. ‘Vijfduizend jaar,’
antwoordde ik te snel.
‘Driehonderd miljoen jaar!’ Mijn vader maakte een belangrijk punt, begrijp
ik nu. Veranderen heeft tijd nodig.

4.4

Maar hoe doe je dat dan,
afrekenen?

Wanneer? Hoe? Waarmee? Waarop? Wie? Waarom, eigenlijk?
Promotie, opslag of een vette bonus. Dan hebben we de voornaamste instrumenten wel die wij doorgaans hanteren om de werkvloer te belonen

>

>
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voor gewenst gedrag. Twee daarvan bestaan uit geld dat ‘het moet doen’. Ik
vertel hopelijk niks nieuws als ik hier schrijf dat uit heel veel onderzoeken
blijkt dat:

A4

Geld is niet
de nummer 1
motivator voor
de werkvloer
om mensen ertoe
aan te zetten
de door jou
gewenste dingen
te doen!
Ik heb jarenlang in Blaricum gewoond. Daar is dat nog niet helemaal bekend, zo blijkt telkens maar weer. Elke euro die je binnen kunt harken is
er een, of je nu zes ton of zeven ton per jaar verdient. En in het model van
Horney zit men in de modus van ‘de aanval is de beste verdediging’. (Uiteraard, ik overdrijf lichtelijk, maar voor het maken van een punt moet je soms
wat kort door de bocht gaan; ik ken de mensen in Blaricum, ze kunnen het
hebben.)

Maar na de derde auto op de oprit en de vierde Gucci-tas uit dezelfde serie
van collector’s items aan de arm (van je vijfde vrouw) begint het bij sommigen in Blaricum toch wel te dagen.
Geld levert een bevrediging die maar van korte duur is. Maar als
het diep in de cultuur zit, je lekker draait en je ervan overtuigd bent dat veel
geld het hoogst haalbare goed is, waarom zou je dan veranderen?
Toch wordt de relativiteit van geld steeds vaker ingezien. Bij een
klant vertelden de partners me dat ze eigenlijk wilden dat ze de helft zouden verdienen van wat ze deden. Dat zou volgens hen de motivatie om te
veranderen verhogen!
Geld doet zeker wat met je. Het hebben van geld maar ook het niet
hebben. Het meester zijn over je eigen behoeften kan je een gevoel van
geluk geven. Ik kan heel goed toe met weinig. Even de broekriem aanhalen
vind ik ook wel wat hebben. Ik heb het meegekregen vanuit mijn jeugd, van
mijn opa en oma, opgroeiend in dat arbeidersgezin. Tijdens mijn professionele leven heb ik ook al vaker dit soort perioden meegemaakt. Het geeft mij
een kick dat ik dat kan.

Het hebben van geld kan je
natuurlijk ook een gevoel van
geluk geven. Als ik het een beetje
breder heb dan normaal, voel
ik me ook gelukkiger. Dan trek
je ook andere zaken aan die
bijdragen aan je geluk, maar het
is een kortstondig geluk. Het is
niet duurzaam en niet fullfilling.

A4

>
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Maar wat motiveert ons dan echt? Dan Pink heeft de wetenschap
verfijnd (kijk op www.danpink.com/drive). Geld is een motivator: zoveel is
duidelijk. Maar het werkt niet zo simpel en direct als we graag zouden willen. Meer geld om meer gedaan te krijgen van de mensen op de werkvloer is
vooral geschikt voor lopendebandwerk, voor niet-creatieve beroepen.

Aan de andere kant: je moet het natuurlijk niet overdrijven. Je kunt geld
niet wegdoen als middel. Het is een vorm van energieruil omdat we elkaar
waarde toevoegen. Dat is prima, maar als enige motivator is het in deze
21e eeuw wel erg leeg. Als de basisvoorziening op orde is zijn we, zeker de
nieuwe generaties, op zoek naar zingeving en geluk.

Bij de iets-meer-creatieven en iets-meer-verantwoordelijken werkt die
wortel niet meer. Vooropgesteld dat je de hoeveelheid geld die je voor
je werk krijgt genoeg vindt, doen wij ons werk vooral om drie soorten
gevoelens te bevredigen.

Afrekenen gaat over waardering. Als je afrekent – of als je afgerekend
wordt, dan wordt de waarde bepaald die iemand voor een bedrijf of organisatie heeft. Levert iemand genoeg?

Die voornaamste

motivators op de werkvloer zijn volgens Pink:

Autonomie. Je hebt het gevoel zelf mede te bepalen hoe, wanneer
en wat jij op je werk doet.

Meesterschap. Je hebt het gevoel dat je beter kunt worden in

wat je doet.

Nuttige bijdrage. Je hebt het gevoel dat wat je doet ook werkelijk

Wat is het resultaat?
Bij gebrek aan
een andere taal,
gaat het dan negen
van de tien keer
over geld.

iets bijdraagt aan wat jij zelf belangrijk vindt, wat bij jouw waarden aansluit.

Bron: www.danpink.com

Dat is lekker meetbaar, tenslotte. Je kunt in de bovenstroom bepalen
hoeveel contracten iemand heeft binnengehaald, je kunt zien wat iemand
aan productie heeft gehad.

Pink heeft voorbeelden te over van successen die te danken zijn aan vooral
de bevrediging van bovenstaande gevoelens en die (curieus genoeg voor de
doorsneemens) weinig of niets te maken hebben met geldelijke beloningen.

Maar die waarde kan ook zitten in de kwaliteit van de contacten, in de
creativiteit die iemand binnenbrengt in een organisatie, in de energie die
iemand heeft om anderen op sleeptouw te nemen of in heel veel andere zaken die voor het goed functioneren van een organisatie onontbeerlijk zijn.

Belangrijke voorbeelden zijn bijvoorbeeld Linux en Wikipedia; hoe is het
mogelijk dat al die goed opgeleide, succesvolle mensen met goede banen
voor noppes in hun vrije tijd zo’n geweldige bijdrage leveren en zo’n prestatie neerzetten? Pink geeft het antwoord.

Het woord dat voor mij onlosmakelijk met afrekenen verbonden is is dan
ook: bijdrage. In de bladzijden hiervoor ben je het al een aantal keer tegengekomen. Het zal niet direct opgevallen zijn. Dat is vooral omdat het zo
logisch is. Maar niemand die er echt goed over nadenkt!

A4
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4.5

Resultaat versus bijdrage:
waar reken je op af?

De hoeveelheid paperclips die er jaarlijks uitgaan, de euro’s die er binnengesleept worden, de bezuinigde kilometers op de buitendienst; ze hebben
een belangrijke eigenschap gemeen: ze zijn allemaal te meten, ze zijn gemakkelijk samen te vatten in een regel in het dossier van de professional.

A4

Maar de vernieuwingsdrift die diezelfde professional op een afdeling stimuleert? Of de kennis die hij/zij telkens ongemerkt weer aan zijn collega’s
overbrengt? Hoe zorg je dat dat beloond wordt?
Ook hier speelt de al eerder uitgelegde tegenstelling onderstroom-bovenstroom weer een rol. Als het in de onderstroom van
een afdeling slecht werkt, is dat duidelijk te merken in de resultaten van
de bovenstroom. Als het in de onderstroom goed zit, vertrouwen, trots en
schwung aanwezig zijn, kan de bovenstroom pieken.
Het is makkelijk om mensen af te rekenen op paperclips, op dingen die je
kunt ‘vasthouden’. In werkelijkheid zullen mensen nooit om een te veel of
te weinig gebruik van paperclips de laan uit gestuurd worden, maar het is
zeker zo dat professionals te snel worden afgerekend op het directe, meetbare resultaat.

Daarom maak ik graag onderscheid
tussen resultaat en bijdrage.
1

Resultaat is zichtbaar in de bovenstroom: de hoeveelheid paperclips,
de hoeveelheid prospects die je voor het bedrijf hebt binnengebracht,
maar ook de euro’s die dit oplevert.

2

Bijdrage is alleen te zien in de onderstroom: de energie die je als
professional een bedrijf of organisatie binnenbrengt, of de kennis
die je deelt met je collega’s.
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Voor de goede orde: boven- en onderstroom zijn altijd gelijktijdig aanwezig
en gaan hand in hand!

Hier tien manieren hoe een bijdrage aan een organisatie
eruit kan zien:
Je hebt een groot verbindend vermogen.
Je brengt energie een bedrijf binnen.
Je brengt rust.
Je draagt zorg voor een toenemend vertrouwen.
Jouw enthousiasme is aanstekelijk.
Je geeft mensen het idee dat ze gehoord worden.
Je geeft mensen het idee dat ze ‘hun ding’ kunnen doen.
Je neemt de angst bij mensen weg.
Je bent qua persoonlijkheid complementair.
Je laat de mensen lachen.

A4

Het is natuurlijk een nieuwe, uitgebreidere betekenis die ik hier meegeef
aan het woord ‘bijdrage’. Een semantische afspraak, als het ware. Maar kort
gezegd:

Een bijdrage is een niet
direct grijpbaar element dat
verrijkend werkt op de invulling
en kwaliteit van het object.
Het object kan dan zijn: de
relatie, de groep, de organisatie
of het systeem.

>
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Kwaliteit is hier het kenmerkende. Of een bijdrage goed of slecht is wordt
voor het grootste deel bepaald door de kwaliteit ervan.
Even weer terug naar resultaat; het grote voordeel van afrekenen op
resultaat is dat je heel eenvoudig met gegevens op de proppen kunt komen.
Bijdrage laat zich moeilijker meten.

A4

Van mijn oude baas Willem Mastenbroek heb ik geleerd dat je in principe
alles kunt meten. Toen ik met hem werkte ging er een wereld voor mij open.
Hij introduceerde het begrip ‘indicatoren’, waarmee je ook de ‘zachte’ variabelen kunt meten.
Je kunt bijhouden in welke mate conflicten worden gereduceerd
in je team en hoeveel energie het een bedrijf kost als je de hele
buitendienst opdoekt. Als je daar maar de juiste indicatoren voor hebt
en het met elkaar van tevoren afspreekt! En met elkaar aan de slag gaat. In
co-creatie. Zodat het gedragen wordt door iedereen.
Vaak vergeten we ook de ‘zachte’ dingen als resultaat mee te
nemen. Het opstappen van energie slurpende medewerkers naar een
andere businessunit kan voor jouw bedrijfsonderdeel enerzijds reductie van
kosten betekenen. Maar het levert ook weer heel veel vrijkomende energie
op! En dat leidt dan weer tot platte kostenreductie.
Het gaat erom dat je een niet-direct meetbare bijdrage kunt vertalen naar
euro’s. In mijn praktijk maken wij voor klanten geregeld matrixen waarop
we de softe zaken als persoonlijke gesprekken en werkoverleg meenemen.
Dingen die aan de ene kant meetbaar zijn in tijd en aan de andere kant in
de zaken die ze oplossen. De kostenreductie. Het verschil is de netto-opbrengst. De parameters worden dan natuurlijk door de klant aangeleverd.
In samenwerking met de klant ‘verwaarden’ we zo een deel van de bijdrage
van de medewerkers.

>

>
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4.6

Afrekenen?
Vergeet het grotere plaatje niet!

Verandering van gedrag zul je nooit bereiken als er geen consequenties zijn
voor gewenst en ongewenst gedrag. Simpel.

A4

Ik herhaal nog maar een keer: verandering van gedrag zul je
nooit bereiken als er geen consequenties zijn voor gewenst en
ongewenst gedrag, zowel positief als negatief.
Een kind lapt de waarschuwing van zijn ouders aan zijn laars als hij weet
dat een dreigement dat na die waarschuwing volgt, toch nooit uitgevoerd
wordt. De enige uitzondering hierop is als het kind iets intrinsiek zélf wil.
Vanuit een innerlijke overtuiging die gefundeerd is op waarden en identiteit. Omdat je het móét doen. Vind je zelf.
Zo is het ook met professionals. Het hele A4-model is gebaseerd op het
doorlopen van alle A’s. Je kunt niet voortijdig afhaken. Afrekenen is een
wezenlijk slot en een nieuw begin; de consequentie. Of het nu financiën zijn
of het verlangen naar transformatie.
In veel grote bedrijven komen mensen met heel veel weg. Ze kunnen wel
tien keer te laat komen en nog zullen ze er niet bij nadenken dat dat geen
onderdeel van de afspraak is. Ze kunnen wel tien keer een deadline overschrijden en nooit zullen ze daar echt op aangesproken worden door hun
baas. Niet echt. Ze kunnen wel tien keer iets van slechte kwaliteit leveren en
nog steeds krijgen ze die loonopslag aan het einde van het jaar. Elke smoes
is goed.

Auwwww!
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Het is besmettelijk. Mensen die niet sterk genoeg in de schoenen staan, nemen dat gedrag over. Zowel leiding als medewerkers. Maar het is nog niet
te laat!
Lees dit boek nog een keer. Diagonaal voor mijn part. Het is belangrijk dat
IEDEREEN in het bedrijf doordrongen is van het A4-model, het proces. Niet
alleen de leider die de lakens uitdeelt, maar ook de juffrouw die voor de koffie zorgt. Het A4-model is een nuttig en ook leuk proces dat doorlopen dient
te worden.
De vier stappen hierin zijn niet over te slaan. Helaas! Het is van
belang alle fases te doorlopen om uiteindelijk succesvol te zijn in zowel resultaat als bijdrage. Je kunt de bocht niet afsnijden!
Grotendeels is dit boek gebaseerd op eigen ervaringen. Ik zei het al
eerder: ik heb een praktijk van twintig jaar. Gedurende die jaren zijn mijn
gedachten rondom het A4-model alleen marginaal veranderd. Met de tijd
meegegroeid en doorleefd, zeg maar.

Maar, neem niets klakkeloos van mij aan.
Onderzoek alles.
En kijk wat jij ervan vindt.
Wat het met je doet en wat jij wilt behouden.
Of niet.
Ik heb gezien dat het werkt. Ik heb veel tevreden klanten. Vaak
vroegen die hoe het dan wetenschappelijk zat. Ik kon dan uiteraard wel terugvallen op wat onderzoeken links en rechts, op mededenkers die een goed
boek hadden geschreven over een deel van de materie, maar vaak moest ik
toch antwoorden dat ik het niet wist, dat ik alleen afging op wat ik voelde,
op wat het grotere plaatje mij vertelde. Aansluiten op de werkvloer, afspraken maken, aanspreken op het niet nakomen van afspraken en uiteindelijk
afrekenen op de bijdrage. Ik wist dat ik goed zat. Waarop dat gebaseerd was
wist ik toen nog niet.

A4
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Na verloop van tijd kon ik mensen uiteraard wijzen op mijn track record.
Het empirisch bewijzen doet er voor mij nu niet meer toe. Ik hoef het niet
meer aan te tonen. Na de opkomst van fenomenen als Zero Point Field van
Lynne McTaggart wist ik het zeker: we zijn verbonden, we hebben elkaar nodig. We zijn op zoek naar manieren om elkaar te adresseren. We hebben een
common ground nodig om ons met elkaar te verbinden en van daaruit ons te
verbinden met klanten, collega’s en andere stakeholders.

A4

Aansluiten

Dat wetenschappelijk ‘defect’ heeft ook Marja de Vries ondervangen. Marja
heeft goed werk gedaan. Zij heeft in 2007 alles vanuit wetenschappelijke
hoek bekeken en aangetoond dat het is bewezen! Wow! Denk even in wat een
doorbraak dit is in ons door wetenschap gedomineerde samenleving. Het begin van het einde vond plaats met onze vriend Descartes die zei: ‘Ik denk dus
ik ben.’ Waarmee alle andere onderdelen van ons zijn werden uitgeschakeld.
Dat het anders is, is bewezen. Accept it. Eat it.
Het boek van De Vries heb ik een groot deel van mijn omgeving cadeau gedaan. Zij heeft heel veel wetenschappelijkheid rondom de spiritualiteit gevonden. Of andersom, who cares?

Andere mensen helpen groeien is
wat een leider onderscheidt.
Waar mag ik mensen op afrekenen?
Waar mag ik mezelf op afrekenen?

Afrekenen

Afspreken

Aanspreken

Afrekenen is het slot in de reeks. We hebben afgerekend en hebben
de laatste van de 4 A’s afgerond. We zijn nog steeds volledig aangesloten of
op weg ergens anders aan te sluiten. Nieuwe afspraken worden gemaakt, er
wordt weer opnieuw aangesproken en opnieuw afgerekend.

De cyclus is rond.
>
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Afrekenen
op een A4’tje
samengevat
A4

A4

•

Er wordt te weinig afgerekend. In het bedrijfsleven worden managers
overstelpt met targets – het dashboard van een manager is overvol, maar
in the end valt de rekening bijna altijd tegen.

• Waarom?

Het afrekenen is het belangrijkste instrument om
dynamiek in organisaties te brengen, om processen op gang te krijgen
en om organisaties werkelijk te veranderen.

Vragen zijn vooral: wie moet afrekenen? Waarom, hoe en waarop?

•

We hebben nog niet helemaal helder dat afrekenen ook lekker kan
zijn! Afrekenen is bovenal boter bij de vis. Weten waar je aan toe bent. Een
nieuw begin! Iedereen in een bedrijf snakt naar afrekenen! Vaak zonder het
te weten. Maar ja, die angst...

• Hoe?

•
• Wie?
•

Hoe je tegen afrekenen aankijkt is cultureel bepaald. Dit boek is een bescheiden poging het sociale Europese met het ‘harde’ Angelsaksische
model te combineren.

•

Waarom zijn mensen bang voor het afrekenen? Omdat ze het niet goed
zien. Mensen komen vaak niet verder dan het zoeken naar bevestiging van
dingen die ze al denken te weten. Het goede aan de afrekening wordt niet
makkelijk gezien. Kijk beter, luister beter. Dat kan pijn doen. Dat
kan even duren.

Het dna van bedrijven, de genen, verander je niet zomaar. Ook hier zal
het resultaat van de afrekening niet meteen te zien zijn. Dus als leider
moet je ook langer kijken naar wat het afrekenen met je organisatie doet.
We rekenen vaak af met gebruikmaking van geld. Een flinke opslag. Maar geld is niet de belangrijkste motivator. Medewerkers
willen vooral het gevoel hebben zelf te beslissen, willen nuttig werk doen
en willen leren!

• Waarop?

De neiging is dat we vooral denken aan duidelijk en meetbaar resultaat. Wat heeft iemand opgeleverd? Dat is oppervlakkig. Waardevoller is: afrekenen op bijdrage. Een bijdrage is niet direct grijpbaar,
maar werkt verrijkend voor de organisatie. Ook dat is meetbaar, maar
vraagt ook een beter kijken.
Verandering van gedrag zul je nooit bereiken als er geen consequenties zijn verbonden aan gewenst en ongewenst gedrag. Simpel.
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Ik ben slechts een
spiegel waarin jij
je eigen leraar ziet.
Deepak Chopra

Fantasie is belangrijker
dan kennis, want kennis
is begrensd.
Albert Einstein
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1
Enkele overwegingen en nog zo wat.

van wat we samen in de tuin bekeken. Ik wist toen al wel dat hij volledig in het
heden stond, maar die stap extra kon ik toen nog niet maken. ‘Andere planten
en dieren luisteren naar Freia,’ vertelde mijn vader. Mijn vader kende Freia
echt, weet ik nu. Mijn vader had een band van vele seizoenen met zijn tuin, de
duinen, de zee en met zijn koningin. Daar ligt onze uitdaging; mijn uitdaging.
Geniet van je zijn, wees één met je omgeving. Sommigen zullen zeggen dat
je egoïstisch bent, maar je geniet intussen wel met volle teugen van deze
schepping. You’re the center of the universe. Jezelf realiseren is misschien een
groot woord, maar het komt er dichtbij.

Ik ben mijn liefdevolle omgeving in mijn jeugd
enorm dankbaar.

Jij bent je omgeving.

Voor mij is dit proces van schrijven een lang proces geweest. Zeker tien jaar heb
ik erover gedaan om over de drempel te stappen jou iets te durven vertellen over
hoe het misschien anders kan. Tegelijk weet ik dat jij ook een uniek individu bent
dat echt weet wat werkt en wat niet. Dit is de proeve van een kunnen dat ik heb
geleerd in ruim 46 jaar in dit leven en 20 jaar professionele praktijk. Ik ben een
experiment, dit boek is een experiment, het leven is een experiment. Ik heb nog
steeds niet de wijsheid in pacht en ik heb nog steeds het gevoel dat ik boven mijn
stand spreek. Maar ik heb de smaak te pakken. Ik weet zeker: er volgt meer.

Mijn leven tot nu toe heeft op vele vlakken bijgedragen aan de inhoud van dit
boek. Zonder mijn jeugd, mijn oma en opa, de scheepswerven, de staalfabriek,
mijn moeder en de man die ik jarenlang ‘mijn vader’ heb genoemd, was dit boek
er niet geweest, of had het op zijn minst een totaal andere inhoud gehad.

Ik ben mijn vader enorm dankbaar.

Zonder mijn vader was ik er niet geweest. Misschien had ik met mijn vader een
geheel andere jeugd gehad. Zonder hem, zonder zijn genen had ik mij wellicht
met heel andere dingen beziggehouden. Met uitzondering van een schuld van
drie ton op zijn zaak, heeft mijn vader materieel weinig nagelaten. De laatste
jaren van zijn leven – hij is 73 geworden – woonde mijn vader aan zee, in een
zomerhuisje van een paar vierkante meter. Leefde in het nu, onthecht van bezit,
met alleen zijn tuin, de duinen en de zee. Ging voor het werkelijke contact met
de natuur en had soms wekenlang geen contact met zijn vrienden. Hield van het
oneindige van de zee, hield van de seizoenen.

Geniet van je zijn.

Een van de laatste keren dat ik daar was, in mei 2009, wees mijn vader me op
een koolmeesje in de perenboom. ‘Kijk! Dat daar, dat is Freia, de koningin van de
tuin!’ Hij gaf mij les, bedenk ik nu. Ik zag het toen nog vooral als het benoemen

In wezen is dit boek ook een resultaat van mijn omgeving. De afgelopen jaren
heb ik het zelfvertrouwen gekregen dat mensen baat hebben bij mijn aanwezigheid, bij mijn gedachten, bij mijn energie. Ik draag bij. Ik ben waardevol. Ik
mag er zijn. Door mijn omgeving ben ik gaan geloven in mijn eigen kunnen.
Mijn omgeving heeft mij in wezen ook aangezet tot dit schrijven. Een coproductie, van mij, mijn omgeving en het universum.

De vis in de vijver.

Het schrijven van dit boek is voor mij een fantastisch experiment geweest op
spiritueel gebied. Ik durf mezelf te tonen, terwijl ik weet: het liefst sta ik in
de coulissen, weg van de schijnwerpers. Ik laat liever iemand anders op het
toneel staan. Ik durf mijzelf te tonen. Het is een onderdeel van een helingsproces, waarvan de kiem ooit gelegd is in het rossige, stotterende jongetje
met dat gekke brilletje, dat zich onbewust afvroeg waarom hij zich thuis maar
niet als een vis in het water voelde.

Geniet en groei.

Ik heb een missie in het leven. Dat is niet om dit soort boeken te schrijven.
Mijn missie is om lol te hebben. Om te genieten van de schepping en mijzelf
en anderen te laten groeien. Kort en krachtig. Dit boek maakt daar wel deel
van uit.
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Gedachten, boeken en personen
die ertoe doen
(en waar je ze kunt vinden)
Bhagavad Gita Gaat over de strijd tussen ziel en ego en de voortdu-

189

lift geven?’ En daar gingen we. Fantastisch. In latere contacten informeerde hij
of ik al in staat was aan mijn collega’s over te dragen wat ik wilde… Manfred laat
zien dat veranderen irrationeel is en discontinu. Maar dat ook daar patronen in
zijn te ontdekken. Ga naar een van zijn colleges!

Willem Mastenbroek ben ik dankbaar voor de helderheid en een-

voud die hij bracht in het voor mij toen onoverzichtelijke veld van organisaties.
Al op de universiteit kreeg ik een van zijn boeken (Onderhandelen) als verplichte
leerkost voorgeschoteld. Dat ik later voor mijn held zou gaan werken en dat hij
zelfs het voorwoord in mijn boek zou willen schrijven, had ik nooit gedacht. Hij is
nog steeds zeer actief met managementsite.nl.

rende dialoog die in je hoofd gevoerd wordt. Het lezen heeft mijn leven veranderd,
evenals de uitleg op dvd hiervan door de soms omstreden Mansukh Patel. Heb ik
je al verteld hoe ik mijn eerste exemplaar in bezit kreeg? Zoals elke vrijdag ging
ik met mijn oudste dochter van toen een jaar oud naar de boekhandel. Ik struinde
door de managementboeken en zette haar op de grond, uit de Maxi-Cosi. Ze
kroop weg, de trap op die daar was. Na een minuut of tien dacht ik: waar zou ze
zijn? Ik liep naar de trap en riep haar. Ze verscheen een paar seconden later met
een klein boekje in haar hand dat ze aan me gaf; de Bhagavad Gita. Ik heb het in
ontvangst genomen van haar, bij de kassa afgerekend en aan haar teruggegeven.
Bij voorkeur op reis in India kopen, zoals ik daarna nog een keer met de As it isuitgave heb gedaan.

doen. Met overtuiging, die hij op een unieke manier overdraagt. Ook zijn boeken
zijn een inspiratie. Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm. Peters grootheid
kwam met In Search of Excellence. Dit boek gaat over leren. Peters is altijd bezig
met wat er in de wereld om hem heen gebeurt. En hoe organisaties die trends en
ontwikkelingen kunnen gebruiken. Zijn boek Re-Imagine is ook een must read.

Deepak Chopra Ik heb in dit boek slechts één titel van hem genoemd,

Dan Pink Bedankt voor mijn arbeidsvreugde en de goede uitleg daar-

maar dat hadden er zomaar heel veel kunnen zijn. Om te beginnen zijn daar De
zeven spirituele wetten van succes, De ziel van leiderschap en Het schaduw effect.
Blij ben ik dat Deepak zijn steun heeft aangeboden bij een ambitie die ik heb:
het creëren van een school voor managers vanuit een holistisch perspectief. Die
komt er. Deepak is rust.

Stephen Covey Om Stephen kunnen we simpelweg niet heen. Zijn mate

van eenvoud, de manier waarop hij onder woorden brengt wat afhankelijkheid en
zelfsturing inhoudt is geweldig. The Seven Habits Of Highly Effective People: onontbeerlijk voor iedere leider. Dit boek stond niet voor niets tien jaar boven aan de
mondiale (!) managementboekenlijst. En als je de kans krijgt deze inspirerende
grijsaard te ontmoeten: go for it!

Manfred Kets de Vries Ik ontmoette Manfred na een college dat
hij gaf in Utrecht. Ik was de enige die hem bedankte voor zijn inspirerende college. Hij vroeg me waar ik woonde. ‘Amsterdam,’ antwoordde ik. ‘Kun je me een

Tom Peters heeft mij geleerd dat je dingen op een andere manier kunt

van. Die uitleg is op zijn site te vinden, www.danpink.com. Wat maakt dat wij
werken? En Pink prikt de geldmythe door. De voornaamste motivators op de
werkvloer zijn volgens Pink: autonomie; je hebt het gevoel zelf mede te bepalen
hoe, wanneer en wat jij op je werk doet. Meesterschap; je hebt het gevoel dat
je beter kunt worden in wat je doet. Nuttige bijdrage; je hebt het gevoel dat wat
je doet ook werkelijk iets bijdraagt aan wat jij zelf belangrijk vindt, wat bij jouw
waarden aansluit.

Robert Quinn Een fantastische, inspirerende man met een prachtige

blik op fundamentele verandering, deep change. De brug bouwen terwijl je erover
loopt (Academic Service, 2004); organiseren rond een klus, niet de klus zoeken
bij de functieomschrijvingen. In zijn boek beschrijft Quinn de fundamentele toestand van leiderschap. Dat iedereen die toestand kan bereiken. Het proces van
verandering in de organisatie gaat gelijk op met de persoonlijke verandering. Als
het proces in gang is gezet, beginnen we zelf met onze persoonlijke verandering.
Dan pas worden wij een echte leider.
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Anthony Robbins Om nou te zeggen ‘mijn goede vriend Robbins

heeft mijn wereld herschapen’ gaat wat ver, maar ik ben hem enorm veel dank
verschuldigd voor zijn inzichten. Zijn boek Je ongekende vermogens (Kosmos,
2008) is een absolute aanrader! Dat en zijn Life Mastery hebben mij er mede toe
aangezet helder en positief te denken. Wat een humor, wat een zelfrelativering,
wat een power. Tony is actie!

C. Otto Scharmer De wat meer wetenschappelijke benadering van ‘as
it is’, omschreven in Theorie U (Christofoor, 2010). Kern is hoe men informatie uit
de buitenwereld kan lezen. Daarin onderscheidt Scharmer vier niveaus. De kern
van het boek handelt over de bijdrage die een mens kan leveren aan de maatschappij die recht doet aan hemzelf en waar de maatschappij ook iets aan heeft.
Marja de Vries De hele olifant in beeld (Ankh-Hermes, 2007). Erg inspirerend! Het leest lekker, ondanks de moeilijke materie, en combineert het spirituele en wetenschappelijke op een geweldige manier. Het toont aan dat alles één
is. Een slim en mooi boek! Marja geeft wetenschappelijkheid aan praktijken die ik
al lang promoot. Ik ben haar daar dankbaar voor!
En voor de echte diehards die meer willen weten van de Indiase filosofie dan
nog de Upanishads als onderdeel van de Vedische geschriften, Sun Tzu met
The Art of War, Kahlil Gibran met De profeet en Ouspensky.

Wordt vervolgd.

191

Dank aan velen
Uiteraard, uiteraard, uiteraard had ik het voorgaande niet
zonder hulp kunnen creëren. Met de hulp van een heus team,
dat ook weer zijn eigen dynamiek kreeg, een soort A4 in de
praktijk zal ik maar zeggen.
Om te beginnen zijn daar mijn trouwe lezers geweest in de vorm
van mijn drie dochters, Liene, Sterre en Kaatje. De directe feedback die ik van hen kreeg (‘Nee pap, dat is écht te moeilijk!’)
heeft me sterk geholpen bij het verfijnen van de boodschap
die ik wilde overbrengen. Daarnaast ben ik Ella dankbaar voor
alle steun en motivatie die ze me alle jaren in dit proces heeft
gegeven. Zonder René van der Heijden had ik een en ander
nooit zo goed aan het papier kunnen toevertrouwen. En dan alle
regelzaken die hier zo bij komen kijken! Zonder mijn steun en
toeverlaat Manon Jongeling liep ik nu nog ergens dolend door
het bos. Joehoe, waar ben ik?
Door de jaren heen ben ik in de gelegenheid geweest tal van inspirerende mensen te ontmoeten en met sommigen van hen te
mogen werken. Zo begon dat met Koos van Hilten, mijn mentor
bij Looten de Sonnaville, die me meenam en direct volwaardig
in mijn rol zette. Waarbij hij dan wel verduidelijkte voor het publiek dat ze zelf de scherpe kantjes er dienden af te slijpen (‘Hij
heeft rugby gespeeld, dan krijg je dat…’). Willem Mastenbroek
ben ik dankbaar voor zijn voorbeeld om complexe zaken helder
voor het voetlicht te krijgen. Het voorwoord van dit boek vind ik
daar weer een prachtige illustratie van. Harry Starren (‘Ik werk
graag met mensen die betekenis geven aan hun omgeving’) en
Wessel Ganzevoort waren voor mij personen die betekenis geven aan hun omgeving. Robert Benninga en Mariska Hulscher
ben ik dankbaar voor het contact, de inspiratie en de aanbeveling die ze schreven voor dit boek. Dank!
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En dan de talrijke lieve collega’s en klanten met wie ik heb mogen werken. Heel af en toe had ik behoefte aan minder directheid, ik geef het toe. De ervaringen en feedback die ik van hen
ontving, hebben me gescherpt in mijn eigen functioneren en
zelfbeeld en hebben bijgedragen aan een verdere vervolmaking
van mezelf. Als je daarvan al kunt spreken, want alles is natuurlijk al zoals het moet zijn.
Anja van der Heijden was de trigger voor de manifestatie van
dit boek. Zij bood mij aan te helpen om mijn hoofd op papier
te krijgen. Helaas mag ze het niet meer meemaken, haar broer
nam het stokje over. Letters alleen zijn echter niet voldoende.
De wereld laten kennismaken met de boodschap is ook belangrijk. Hiervoor is mijn uitgever verantwoordelijk. Joost van den
Ossenblok van uitgeverij A.W. Bruna gaf me vanaf het eerste
contact het vertrouwen dat ik nodig had. Een vertrouwen dat
wederzijds is. Zonder de foto’s van Petra de Jong en Robin de
Puy was dit boek nooit zo sprekend geworden. Marinka Reuten
was degene die dit alles tot een geheel wist op te maken,
prachtig!
Zodoende zijn hier de letters die jij nu leest. Dank aan jou
daarvoor. Voor je tijd, moeite, aandacht en energie die je hebt
en neemt om dit te lezen. Ik hoop je een volgende keer weer te
ontmoeten.

Heb je tips, ideeën, opmerkingen? Mail ze me als je wilt op
mennomolendijk@secondnature.nl.

