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Iedereen hier heeft het
gevoel dat het nu een van
die momenten is dat we
de toekomst vormgeven.
Steve Jobs

Het geluk van het leven
hangt af van de kwaliteit
van je gedachten.
Marcus Aurelius

We zijn hier om anderen
te helpen. Door dat te doen,
help je jezelf het meest.
Menno Molendijk,
bedrijvensleutelaar en inspirator
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Het is een complexe wereld
waarin wij leven.
Handhaven lijkt een opgave,
afsluiten van anderen soms een veilige optie.
Meer en meer komt het erop aan
hoe je omgaat
met alles vanbuiten,
met alle stenen
die jouw veilige box in vliegen.
Het is mijn missie om gelukkig te zijn,
te genieten van de schepping,
mijzelf en anderen te helpen om te gaan
met die stormachtige ontwikkelingen
in die steeds complexer wordende wereld.
Ik wil een voorbeeld kunnen geven,
ik wil dat jij een voorbeeld bent,
dat jij jouw waarden kan leven
in leiderschap.
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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
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BIJNA ZEVEN JAAR HEEFT DE ECONOMIE VAN EUROPA IN HET SLOP
GEZETEN. We hebben niet één dipje gehad in Nederland; we hebben er maar
liefst drie achter de rug. Veel bedrijven die we eind vorige eeuw nog kenden
als groot en sterk zijn onderuitgegaan. En die ervaringen zijn ons niet in de
koude kleren gaan zitten.
OF WE ERUIT ZIJN? WIE ZAL HET ZEGGEN? De levens van mensen zien er
heel anders uit dan voor de crisis. En de oplossingen van toen gelden niet
meer. We leven in een spannende tijd. Vernieuwen en verbinden zijn de
woorden van nu en gaandeweg vinden we onszelf opnieuw uit als een slang
die uit zijn oude huid kruipt.
VIA DE SOCIALE MEDIA HEBBEN WE ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN TOT
ONZE BESCHIKKING VOOR VERNIEUWING EN VERBINDING. Er zit dan ook
zeker een ‘sprankeling’ in de lucht, een vonk van de nieuwe tijd. We weten
ergens dat er veel moois staat te gebeuren. De keerzijde is dat een groeiend
aantal mensen, vooral ouderen en mensen die nog maar net de arbeidsmarkt
hebben betreden, buitengesloten wordt.
ORGANISATIES EN BEDRIJVEN ZOEKEN IN DEZE NIEUWE TIJD NAAR
NIEUWE WEGEN OM DOELEN TE BEREIKEN. De gangbare methoden voldoen
niet meer. De Googles, Netflixs en soortgelijke nieuwe miljardenbedrijven
laten zien dat de waarde van een onderneming niet per se draait om de winst
in de kasboeken, maar vastgeroeste leiders vragen zich nog steeds af hoe ze
hun werknemers zo efficiënt mogelijk kunnen afrekenen op het meetbare
resultaat.
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‘EN WAAROM DOEN MIJN MENSEN NIET WAT IK WIL?’ HOOR IK NOG VAAK
VERZUCHTEN IN HET BEDRIJFSLEVEN. Ik kom veel onzekerheid tegen in
de bedrijven waar ik rondloop. Wat ik om mij heen zie, is dat veel managers
naar oude waarden grijpen. Ik zie soms ook methoden uit de jaren vijftig van
de vorige eeuw de kop opsteken. Vroeger was alles beter, lijkt het motto dan.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
AANSLUITEN, AFSPREKEN, AANSPREKEN EN AFREKENEN, LEIDERSCHAP
OP EEN A4’TJE, MIJN VORIGE BOEK, WAS EEN AANZET OM LEIDERSCHAP
NIEUW ELAN TE GEVEN. Het gaf mensen handvatten om vooral te ‘doen’.
Ik heb veel feedback gekregen naar aanleiding van dit boek. Veel positieve
reacties en uiteraard ook kritische. Toen wist ik: dit boek vraagt om een
vervolg. Niet alleen om met deze handvatten gedrag te veranderen maar
ook om ze daadwerkelijk toe te passen is er iets meer nodig. Dat ‘meer’ is de
diepere laag waar velen naar op zoek zijn als de heilige graal.

In een notendop
is dit waar dit boek
over gaat:
>

18 NoBox

>

> over leiders die
zoekende zijn naar
nieuwe wegen om
samen te werken en
te veranderen
> over leiders die verder
willen en wars zijn van
de geijkte beperkingen
> over de moeilijke
balans tussen het oude
en nieuwe handelen
> over ‘zijn’ en
over ‘doen’
> over een nieuwe
identiteit en een
nieuwe rol in een
snel veranderende
samenleving

Over wie we
nu eigenlijk al zijn.
Over de ‘ik’
die je rationeel
nog niet kent.
Maar diep
vanbinnen wel.
Jouw
onbekende ik.
Het gesprek dat ik
met mijzelf moet
aangaan om die ‘ik’
te leren kennen.
Welke rol mag ik in
de wereld spelen?
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IN DE PRAKTIJK HEB IK DE AFGELOPEN JAREN DE LICHTPUNTJES VAN
VERANDERING GEZIEN. Soms voorzichtig flikkerend, soms brutaal. Met
dit boek wil ik van alle lichtpuntjes tezamen een vuurbal maken die ons
de goede richting kan wijzen. We leven in een spannende tijd. De wereld
wordt in sneltreinvaart kleiner en alles verandert steeds sneller. Vijf jaar
geleden was outsourcen van werk naar China of India nog het toverwoord
van het bedrijfsleven, nu is het weer resourcen of insourcen. Alles wordt
fluïde. Uitvindingen van vijf jaar oud zijn al bijna afgeschreven. En
een boek schrijven over sociale media is bijna onmogelijk: de mores,
buzzwords en hypes veranderen waar je bij staat. We leven als in een
mierenhoop.
ALS MENS ZIJN WE EIGENLIJK NOG MAAR NET OP DEZE AARDE. Het
heelal is volgens de bigbangtheorie zo’n veertien miljard jaar oud. Een paar
honderd miljoen jaar geleden kropen onze voorouders vanuit zee het land
op. Wij zijn eigenlijk nog maar ongeveer tweehonderdduizend jaar ‘mens’
en we hebben ons leefgebied dus nog maar relatief kort in bruikleen.
WE LOPEN ONZE EVOLUTIE VOORBIJ ALS WE NIET OPPASSEN. In India
wordt gezegd dat we in de zwarte tijd leven, in de Kali Yuga. Dat doen we
overigens al een tijdje want volgens de geschriften is die zwarte tijd al ruim
vijfduizend jaar geleden begonnen. We degenereren als ras, als schepsel.
Wellicht is het ook daarom dat we oorlog voeren maar niet kunnen afleren.
Maar gelukkig is er ook hoop, want in de Vedische traditie is alles uiteraard
een cyclus en reïncarneert het universum.
WE GAAN (TERUG?) NAAR EEN SAMENLEVING VAN BEELDEN.
Tienduizenden jaren geleden konden we onze verhalen alleen met
tekeningen vertellen. In grotten tekenden de kunstenaars van toen
taferelen van jagers, beren en andere dieren. In de duizenden jaren
daarna schakelden we over op het gesproken woord en het schrift. Onze
beschaving is in een sneltreinvaart voor een groot deel geworden wat ze
nu is door de informatieoverdracht via schrift. Ruim honderd jaar alweer
kijken we gretig naar gefilmde verhalen in de bioscoop en sinds een paar
jaar hebben we allemaal een klein schermpje in de hand waarop we graag
verhalen verteld krijgen.
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BEWEGENDE BEELDEN ZIJN KRACHTIGER DAN GESPROKEN TEKST. Probeer
maar tegelijk naar een film te kijken, met het geluid uit, en naar de radio
te luisteren. Het beeld en het geluid hebben geen relatie met elkaar. Beide
moeten natuurlijk wel objectief gezien even ‘spannend’ zijn. Negen van de
tien mensen weten achteraf niet meer wat er op de radio gezegd werd. De
Franse filosoof Debray zegt dat we ons op een scheiding van tijdperken
bevinden, dat we van de grafosfeer naar de videosfeer gaan. Van geschreven
informatieoverdracht naar informatieoverdracht via beeld. De tablets en
smartphones nemen een steeds prominentere positie in ons leven in.

In de publieke ruimte, in winkels, cafés, in de tram en op straat, zie
je steeds meer mensen met een smartphone in de hand. Zeven jaar
geleden was dat nog een onbekend fenomeen. Toen ik afgelopen
zomer naar Zuid-Frankrijk reed, zaten mijn dochters aan één stuk
door met hun iPhones te spelen. Geïnteresseerd in de voor mij
adembenemende Franse landschappen waar wij doorheen reden,
waren ze niet. De schermpjes domineerden de hele reis van begin
tot eind. Het belangrijkste voor de kinderen was dat er Wi-Fi was op
de plaats van bestemming. Voordeel 1: het was lekker rustig op de
achterbank. Voordeel 2: een van mijn dochters zag via Google net
op tijd een file en vertelde mij hoe ik kon omrijden.
WE ORGANISEREN ALLES IN ‘WOLKEN’ VAN INFORMATIE EN APPS. Dit
geldt ook steeds meer voor de essentiële processen van onze samenleving.
Alle toepassingen kunnen ook met elkaar communiceren. We geven zo heel
veel informatie en verantwoordelijkheid aan computers, aan kunstmatige
intelligentie, die ons op die manier het werk uit handen nemen. We slaan de
data op op harde schijven in de cloud en denken op die manier de informatie
te beheersen. Maar is dat wel zo?

>
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Socrates, Boeddha
en Jezus hebben
niks opgeschreven
en hadden daar
waarschijnlijk een
reden voor.

Tradities en kennis werden vroeger bewaard door overlevering, in onze
‘grijze massa’ en de spraak. Ze werden verteld, keer op keer. We schrijven
nu alle informatie weg in clouds en kunnen het bijna niet meer terugvinden,
waarmee het leggen van verbanden ook steeds moeilijker wordt.
Tegenwoordig zitten veel studenten in de collegebanken met tablets en
laptops en noteren zo de colleges van de professoren. Uit onderzoek blijkt
dat studenten die met de hand colleges noteren betere examenresultaten
behalen dan studenten die dat op een iPad doen. Waarom? Een verklaring
is dat je je handgeschreven aantekeningen voorziet van pijlen en cirkels. Je
geeft zo waarde aan woorden en begrippen en legt zo de verbanden tussen de
elementen van de colleges. Dat kan een tekstverwerkingsprogramma niet. In
elk geval niet zoals jouw creatieve geest dat kan.

>
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Onze app-gedreven wereld
lijkt enigszins uit de hand
te zijn gelopen.
We staan overal mee
in contact
en krijgen daar
ook allemaal
updates van.
Die krijg je

in your face.
Het vraagt veel van ons om al die signalen op waarde te beoordelen. Daar
kan niet iedereen even makkelijk mee omgaan. We multitasken dan,
zegt men. Maar dat multitasken bestaat niet echt, blijkt uit onderzoek.
Ons werkgeheugen kan maar één taak tegelijk aan. Als we denken dat we
multitasken, dan wisselen we razendsnel van de ene naar de andere taak
en weer terug. En wie zich continu laat afleiden presteert toch echt minder.
Kwalitatief en kwantitatief. En dus schieten de cursussen mindfulness links
en rechts als paddenstoelen uit de grond. En ironisch genoeg bestaan er ook
apps tegen afleiding.
Via apps en clouds word je eigenlijk ook een beetje in de gaten gehouden.
Niet alleen je vrienden doen dat. Overal hangen camera’s dus ook big brother
kijkt mee. Onbewust pas je misschien je gedrag aan omdat die camera’s
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er zijn of omdat anderen via cookies meekijken met wat jij online doet.
Misschien ga je zelfs harder rijden dan normaal als je je buiten het zicht van
die camera’s bevindt.

Dave Eggers schreef nog niet zo lang geleden de roman De Cirkel
(The Circle). In dit verhaal raakt de hoofdpersoon verstrikt in
de doelstellingen van het bedrijf waar zij werkt. Het bedrijf De
Cirkel lijkt voor de lezer op een combinatie van Apple, Google en
Facebook. De wereldbevolking moet massaal aan een account bij
De Cirkel, dat de strijd tegen privacy hoog in het vaandel heeft
staan. Zonder een account hoor je er niet meer bij. Het bedrijf is
zo effectief dat het beter in staat lijkt om overheidstaken uit te
voeren dan de overheid zelf. De Cirkel is in wezen een moderne
versie van big brother, denk aan de roman 1984 van George Orwell.
Het verhaal is een beetje een spooky voorstelling van mogelijke
ontwikkelingen maar is niet ondenkbaar.

Misschien kun je alle sensors om je heen straks instellen, zodat die jou
helpen je op dingen te wijzen waarvan jij weet dat jij ze leuk vindt, dingen
die je door vrienden op Facebook aangeraden worden. Een friendly world
syndrome wordt dat genoemd. Dan mis je natuurlijk wel de dingen die
misschien ook interessant zijn, de zogenaamde toevalligheden. Serendipity,
zoals de Engelsen zeggen, het vinden van iets onverwachts en bruikbaars
terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders, wordt je steeds meer
ontnomen. En liefde is bijna altijd een gevolg van een serendipiteit, zeggen
mensen die het weten kunnen.
Wij vertrouwen heel veel op computers en lijken zelf steeds dommer en
dommer te worden. 47 procent van de banen die we nu kennen bestaat in
2040 niet meer, blijkt uit een Amerikaans onderzoek. In 2029 zijn we in
staat computers te bouwen die net zo intelligent zijn als mensen. Er ontstaat
technische singulariteit.

>
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De ontwikkeling van
de computer gaat

exponentieel verder.
Als mensen kunnen
wij dat niet meer
bijhouden.

We leven in een steeds meer app-gedreven wereld. We worden misschien
massaal werkloos maar tegelijk krijgen we ook veel meer kansen. Onze
manier van kijken verandert, ons zicht op de wereld wordt anders. Een brug
slaan naar die nieuwe wereld is voor sommigen heel lastig maar we zullen
hier toch echt aan moeten.
Ons brein is het gereedschap waarmee we denken. Als we mee willen in
de nieuwe wereld zullen we ons brein anders moeten gaan gebruiken. Met
die gedachten een ander scenario voor ons leven paraat hebben, een ander
arrangement.
In een poging om in de toenemende hectiek en chaos het overzicht te
behouden, willen we zaken graag simpeler maken, een naam geven. We
stickeren, we classificeren en denken in hokjes.
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zitten
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box.
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De box is een manier om om te gaan met angsten, met de onveiligheid van de
hectiek in die nieuwe steeds complexer wordende wereld. Maar de box is ook
een terugtrekkende beweging. We creëren een schijnveiligheid voor onszelf.
We blijven liever in onze eigen box zitten dan de boze buitenwereld in te
gaan. We geloven maar al te graag dat het zo ook wel kan.
Het box-denken is ook nodig om met elkaar om te gaan. Sommigen
noemen mij een coach of een organisatieadviseur of een schrijver. Door
middel van labelen kunnen we met elkaar communiceren. Het valt voor
de mensheid niet mee om puur als mens met elkaar te praten vanuit een
gedachte van eenheid. De wereld is er een van verdeeldheid: een wereld van
liefde, vertrouwen en harmonie tegenover een wereld van haat, wantrouwen
en ego. Onbaatzuchtig geven en luisteren naar de ander levert in die laatste
wereld niet automatisch de beste resultaten.
Het box-denken levert het ego heel veel op. Als ik jou kan afdoen als een
middelmatige werknemer op een slecht functionerende afdeling van een bijna
failliet bedrijf dan zou ik mijzelf weleens een beetje beter kunnen voelen.
Het is een stickertje om je te distantiëren. Het geeft een prettig houvast. Dat
afzetten tegen een ander werkt voor heel veel mensen verslavend.
Het box-denken is natuurlijk ook heel functioneel. Het is een handvat
om snel to the point te kunnen komen. Als je iemand vraagt wat ie wil eten,
vraag je niet: moet het warm zijn of koud? Moet het een prettige nasmaak
hebben? Rond, lang, vierkant, krokant? Het is makkelijker om te vragen of
iemand pizza of patat wil. We zijn ook zo geconditioneerd. We stappen bij
een kapper naar binnen om ons haar te laten knippen en niet om anderhalf
ons rosbief te kopen. En bij de ene kapper stapt het publiek naar binnen dat
model 23 geknipt wil hebben, en bij de andere kapper de mensen die gaan
voor ‘die nieuwste mode, leuk funky waarmee je heeeeelemaal klaar voor de
zomer bent’.
Maar vaak zit het box-denken ons danig in de weg. Als er iets aan de hand
is met onze werknemers of met onze kinderen willen we er ook graag een
stickertje op plakken. Maakt de chef Output een verveelde indruk? Zit hij al
heel lang op die plek? Dan valt hij in categorie D hoe met hem om te gaan.

>
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Met mijn dochters heb ik al heel veel meegemaakt, zoals iedere vader. Een
moeder van school zei eens tegen mij: ‘Het is fijn om te weten wat Klaas-Jan
heeft, want dan heb ik een vertrekpunt om met hem om te gaan.’ Ze hoopte
dat er een diagnose adhd, add of pdd-nos gesteld kon worden, of een andere
afkorting waar een psychische aandoening bij hoort en die terug te vinden is
in het dsm-v, het grote handboek van psychiatrische stickeraars. Ik weet niet
of dat vertrekpunt nu wel het goede is. Ik denk dat het vertrekpunt met je
kind heel veel liefde moet zijn en dat er tussen zwart en wit heel veel grijs zit.
Ik woon aan een drukke weg. Regelmatig sta ik voor het raam in de
woonkamer. Ik ben dan soms in mijn eigen gedachten verzonken. Kan daar
weleens een beetje bij somberen en blijf daar weleens te lang in hangen.
Voorbijgangers kunnen dan al snel denken: hij is depressief, of gek. Maar
misschien denkt iemand ook wel: hij is geniaal! En natuurlijk, in dit
spectrum bestaat er helemaal geen gekte of genialiteit. Ik ben wie ik ben, ik
sta voor het raam en denk na.

Maar als ik daar te vaak sta,
als ik daar mijmer
en als dat mensen opvalt,
dan krijg ik een stickertje
omdat mensen daar
behoefte aan hebben.
We kunnen die onzekerheid
gewoon niet aan.
Er is te veel grijs.
Het wordt moeilijker om vanuit verschillende boxen met elkaar te praten.
Veel mensen verlangen naar vrijheid. Uitbreken, weg uit de box. Hoe vaak
hoor je mensen niet verzuchten: ‘Ik moet zoveel, ik zou er eens graag uit
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willen, eens in mijn eentje een tijdje weggaan.’ Niet voor niets gaan steeds
meer mensen off the grid, ze vestigen zich buiten de gevestigde orde. De box
wordt beklemmend, hij raakt ook steeds meer gesloten.
Er zijn heel veel do’s-and-don’ts, die waren er altijd al. In alle sociale klassen
had je mores over hoe je te gedragen. Maar in onze ver-appte wereld, waar
via sociale media opeens veel mensen met verschillende achtergronden in
het sociale verkeer op de werkvloer met elkaar moeten ‘praten’, zijn de do’sand-don’ts steeds minder duidelijk. Dat heeft tot een soort van chaos geleid.
Voor mij voelt dat als een vrolijke chaos, misschien is het een transitie naar
een andere tijd, maar voor heel veel mensen heeft het tot angst geleid. Wie
ben ik? Waar hoor ik bij? Wat mag ik? Wat kan ik?

De druk op de
box wordt groter.
Managers denken dit op te kunnen lossen door steeds meer in projecten
te denken, door meer onder te verdelen, door schotten erbij te zetten in
bedrijven. ‘Mensen zoeken een eigen ik? Dan zullen wij die geven!’ Wij maken
wel een identiteit voor ze. We organiseren ons totdat we erbij neervallen. Het
ontwerp van de organisatie, van de samenleving wordt steeds belangrijker. De
menselijke maat legt het af ten opzichte van het technische design.
Enerzijds is er dus de beweging van sociale media, waarbij we van nieuwe
vrijheden mogen proeven waar we tien jaar geleden nog niet van durfden
te dromen. Onze stem wordt via Twitter, Instagram en Facebook buiten
onze eigen box door de hele wereld gehoord en er is de beweging waarin de
informatie in de ver-appte wereld zo makkelijk toegankelijk is dat we die wel
moeten gebruiken. Anderzijds komt de wereld zo dichtbij dat we er bang van
worden, dat we ons terugtrekken in onze eigen box en bepalen bedrijven en
organisaties steeds meer de omgeving en de inhoud van onze box.

>
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Een dochter van een vriend van mij is net klaar met haar studie. Ze
is lekker bezig, vindt ze zelf, maar krijgt wel heel vaak de vraag:
wat doe jij eigenlijk? Ze heeft iets van communicatie gestudeerd,
maar ze heeft géén communicatiebureau. Ze werkt samen met
een jongen, een man eigenlijk. Hij is iets ouder dan zij, maar nog
geen vijfentwintig. Hij is tot nu toe meer met zijn handen bezig
geweest. Hij is iets technischer. Ze vullen elkaar op professioneel
niveau helemaal aan, vinden ze zelf, maar ze zijn zeker geen lovers,
verzekert ze me. Ze bedenken concepten die ze kunnen verkopen.
Ze maken strips en apps en adviseren mensen zoals ik over kennis
waar ik nog geen weet van heb. Het zijn vrije geesten in een wereld
van creatieve overvloed. Zo zie ik het graag. Maar tegelijkertijd is de
wereld waar ze in moeten rondkomen een wereld van functies en
banen, van hokjes en stickers. De druk is enorm.

Waar ben jij
eigenlijk van?

Dat is een moeilijke vraag: waar ben ik eigenlijk van? Een vraag die ik steeds
meer om mij heen hoor. In mijn werk maar ook in mijn privéleven. Een
vraag die tegenwoordig niet zo makkelijk meer te beantwoorden is en vaak
tot stress leidt. Niet alleen bij individuen maar ook bij bedrijven.
De praktijk van mijn werk wordt ook steeds meer door die stress bepaald
en daar maak ik mij soms best zorgen over. Meer en meer zijn mijn
collega’s en ik bezig om deze stress bij mensen, organisaties, bedrijven en
bedrijfsonderdelen weg te nemen. Ik voel mee en heb er vaak mee te doen.
Met A4 heb ik een boek geschreven dat mensen handvatten gaf om mee aan
de slag te gaan, waarmee ze hun leiderschap konden vergroten.
Leiderschap op een A4’tje gaat ervan uit dat je, door een juist en tijdig
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gebruik van het aansluiten bij je mensen, het goede afspraken maken,
het aanspreken op die afspraken en het afrekenen na geleverde diensten,
je leiderschap versterkt. Je kunt er een model in zien waarmee je na het
doorlopen van een aantal stappen meer verbonden wordt met elkaar. Je
kunt er ook een pamflet in zien.
Het A4-concept sluit gemakkelijk aan bij de praktijk van alledag. Het is
vooral een doe-boek. NoBox doet je misschien meer achter de oren krabben,
hoop ik, vooral omdat het de stappen behandelt die je eigenlijk gedaan zou
moeten hebben voordat je vrijuit met de A4 aan de slag kan.
Ik krijg veel complimenten over het gemak van A4, maar ik hoorde van
sommige mensen ook wel dat ze er eigenlijk nog niet klaar voor waren. Het
is misschien iets te rauw, vooral omdat ik de uitgangspunten nog niet helder
had neergezet. Het toverwoord in A4 is ‘doen’. Je moet het vooral doen. Dat
is nog steeds een goede waarheid, maar terwijl de een het na twintig keer
doen helemaal in de vingers heeft, kan de ander nog zijn blijven steken bij
zijn of haar eerste doen. Er gaat vaak een wereld vooraf aan het doen.

Het moeilijkste, veruit het moeilijkste, is toch wel
het aansluiten. Als je die eerste stap van het A4model genomen hebt, ben je al een heel eind. Bijna
alle manieren waarop je kunt aansluiten zijn in het
vorige boek behandeld, maar met welke mindset
je dat kunt doen, welke competenties, kwaliteiten
en basishouding je moet hebben voordat je kunt
aansluiten, is waar dit tweede boek een oplossing
voor kan bieden. Als je dit boek leest en in praktijk
brengt, ben jij een leider die luistert, ziet en aansluit. Een leider die niet denkt in stickers en mensen
niet graag in een hokje stopt.
Dit wordt iets meer graven, bij jezelf vooral. Het gaat deze keer niet zozeer
om het doen. Daar ben je al aan begonnen. Het is het...
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Heel vaak als ik aan de boodschap van dit boek denk, heb ik het idee dat ik
iets te pakken heb maar dat het dan meteen ook weer weg is. Alsof je aan het
zwemmen bent, en je voelt met je voeten iets onder water, iets wat maar niet
te grijpen is. Het is soms onvermijdelijk om de boodschap in metaforen uit te
drukken.

Het is die diepere laag, de Secret Layer.

Is dit het onbenoembare?

Of het onzichtbare?

Het onzegbare?
Ik heb telkens het idee dat ik iets wil zeggen, en als ik het dan al in woorden
heb weten te vangen, denk ik achteraf vaak: is dit het?
We zijn gewend over onderwerpen te praten. Het moet ergens over gaan. We
lossen problemen op door erover te praten en ze aan te pakken. Dat doen we,
maar vaak kijken we te fragmentarisch en luisteren we niet goed. We wisselen
oplossingen uit. Vooral in de politiek. Grote misstanden in de ict? We maken
een ict-autoriteit. Goed idee (duh!). De woningcorporaties hebben er een
zooitje van gemaakt? We lossen het op. We scherpen het toezicht aan.
Het is jumping to conclusions. De oplossingen gaan in de politiek en ook in
bedrijven en organisaties voorbij aan de fundamentele problemen die er zijn.
Zolang we alle problemen nog als losstaande eilandjes zien, zullen al deze
problemen blijven bestaan.

>
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We zijn losgerukt van onze natuur. Voor een redding moeten we terug,
niet in de tijd, maar naar het menselijke. We zijn te ver meegegaan in de
machinaties van de techniek. We laten ons ringeloren door een universum
dat gedomineerd wordt door Apple, sap en Microsoft, terwijl onze geest
een miljoen keer creatiever is dan de mogelijkheden die de iPhone,
PowerPoint of Word ons bieden. Met PowerPoint kan ik de 299 dingen
doen die ik wil doen, maar ik ben tussen de beschikbare figuurtjes geen
beeld tegengekomen waarmee ik een spiraal naar boven duidelijk kan
maken. Dus er komt in mijn presentatie in de boardroom géén spiraal
naar boven voor. Daarmee neemt de kracht en volledigheid van mijn
boodschap af. Tant pis.
Deze nieuwe tijd van schermen, schermpjes en apps vraagt nieuwe
vormen. De afgelopen jaren wordt er meer en meer gesproken over sociale
innovatie. Iedereen verstaat er iets anders onder, maar over één ding is
men het wel eens: we moeten nadenken over andere manieren om met
elkaar om te gaan. Over de manieren waarop we in bedrijven, organisaties
en de maatschappij functioneren.
Daar wordt in organisaties en op universiteiten flink op gestudeerd.
Aanjager voor de universiteiten is de ‘innovatieparadox’: het blijkt dat
het succes van een innovatie maar voor 25 procent bepaald wordt door
R&D-investeringen en voor 75 procent door factoren die bij de mensen
liggen die ermee moeten werken. Daar worden oplossingen gezocht voor
flexibeler en ‘slimmer’ organiseren.
De overheid, vakbonden en werkgevers zien dat de huidige verhoudingen
niet langer kunnen voortbestaan, met name waar het gaat over
effectiviteit, over geld. Voor mij zijn dat voornamelijk gedachten in
de bovenstroom, zoals ik dat noem. Zaken die je kunt benoemen, die
gemakkelijk meetbaar zijn, waar je afspraken over kunt maken en die
je op papier kunt zetten. Sociale innovatie schuurt heel dicht aan tegen
het begrip ‘cultuur’: de ongeschreven regels van het spel, ofwel de
onderstroom. In Leiderschap op een A4’tje had ik het hier al over, en in
dit boek zal ik de begrippen onderstroom en bovenstroom nog verder
uitdiepen.
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In de onderstroom
zijn veranderingen
een stuk moeilijker.
Dat gaat over gevoelens,
over invoelen
en over interactie.
Over verbinden met je hart.
Over het hebben van plezier.
Over geluk.
Om mij heen zie ik steeds meer mensen die begrijpen dat de vrijheid van
denken en handelen, en de ontspanning, het loskomen van stress, van
essentieel belang zijn om goed te kunnen functioneren. Om creativiteit vrijuit
te kunnen laten stromen. Sociale innovatie gaat over het bedenken van
nieuwe wegen, nieuwe vormen, om met elkaar, met de nieuwe techniek die
ons bijstaat, onszelf, ons team, onze organisatie en onze maatschappij verder
te helpen.
Als leider moet je daarin vooroplopen, geloofwaardig zijn. Maar dat kan niet
in de bovenstroom alleen. Dat moet in ons hoofd en in ons hart gebeuren.
Daarom zullen we om te beginnen een goed gesprek met onszelf moeten
hebben, kijken waar we onszelf kunnen vernieuwen, misschien zelfs
opnieuw uitvinden. Ongetwijfeld zal dat pijn doen, maar hier geldt: zachte
heelmeesters maken stinkende wonden. Het gesprek zorgt ervoor dat je
nieuwe dwarsverbanden legt.

>
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De bedrading in je hoofd wordt opnieuw gelegd en op een andere
manier ingezet. Een nieuwe manier om met jezelf een dialoog aan
te gaan noem ik:

mentaal innoveren
Die dialoog is blijvend en dynamisch. We zullen er eigenlijk allemaal aan
moeten geloven. De gesprekken zullen we ook moeten voeren met de mensen
met wie we werken, de organisaties waarvoor we werken en last but not
least, met de wereld waarin we leven. Natuurlijk, brood zal er altijd gebakken
moeten worden, de ramen altijd gelapt, maar in de jaren die volgen zal bijna
al ons werk er anders uit gaan zien.

Wij zullen anders in ons werk staan;
ik zie de veranderingen al.
Ik zie lichtpuntjes van mentale
innovatie, die puntjes tezamen
zullen ooit een grote vuurbal
van vernieuwing worden.
Na deze inleiding is dit boek opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Het eerste
hoofdstuk is de basis. Waarom die mentale innovatie? Hier probeer ik de
intentie aan te geven waarmee we de gesprekken aangaan. Daarom noem ik
dit hoofdstuk Stap 0. Zonder het weten van de intentie is er geen gesprek,
geen dialoog mogelijk, denk ik. De hoofdstukken, Stap 1 tot en met 4, geven
materiaal om de gesprekken aan te gaan, van klein naar groot, eerst met
jezelf en tot slot met de maatschappij.

>
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Hoe kom ik in gesprek
met mijzelf?
Hoe kan ik als leider beter
en geloofwaardiger mijn
boodschap overbrengen?
Hoe maak ik de veranderpijn
hanteerbaar voor
mijn team en organisatie?
Hoe kan ik mensen helpen
zich voor te bereiden
op de nieuwe tijd?
Hoe kan ik nog betekenisvoller
zijn voor de wereld om mij heen?

De antwoorden
staan in dit boek
in opeenvolgende
stappen, maar
No Box is, net als
Leiderschap op een
A4’tje, random te
lezen. Een boek voor
op het nachtkastje.
Het maakt niet uit hoe
je het leest, maar als
je alle vijf de stappen
ziet en voelt dan zal
het aansluiten je een
stuk gemakkelijker
vergaan.
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Stap 0
Mentale innovatie:
why?
De eerste stap gaat over acceptatie
van wat er is en de schoonheid
die zelden opgemerkt wordt.
Leiders hebben een voorkeur
voor de meetbare zaken en vergeten vaak wat
er echt leeft op de werkvloer.
Oosterse denkwijzen kunnen
soms een antwoord geven en oplossingen
bieden op vraagstukken
waar de westerse zienswijzen
geen raad mee weten.
Om tot de essentie te komen
stellen we de nieuwsgierige
waarom-vraag.
Dat doen we te weinig.
Mensen zijn zelden bezig
met waarom ze iets doen.
Te veel met wat en hoe.
Het gaat erom hoe we omgaan
met onze eigen flexibiliteit
en sensitiviteit.
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Stap 1
Jij en jezelf
In het gesprek met jezelf
kijk je naar je storyflow.
Veel mensen leven in de toekomst
of in het verleden.
Weinigen in het heden.
In het gesprek moet je eerlijk zijn
en soms ongenadig.
Ons handelen, of niet-handelen,
wordt bepaald door onze waarden
en de hiërarchie
die we daarin hebben aangebracht.
Iedereen heeft drijfveren.
Wees je ervan bewust dat je ze hebt.
Beter nog: maak er gebruik van.
Angst is een valse drijfveer.
Onze maatschappij is
een beetje ziek van angst.
Het maakt dat wij soms
de verkeerde keuzes maken.
Als we het gesprek met onszelf
goed hebben gevoerd zijn we
als een vlinder die uit de pop gekropen is.
Er is geen weg terug.
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Stap 2
Jij en je team
In het gesprek met je team
gaat het over het bouwen van teams.
Over verbinden en aansluiten.
Over visie van de leider,
over de flow waarin een
winning team kan komen.
Over de analogie met sport, over talent,
de positie in het veld en over linies
die op elkaar moeten aansluiten.
Over de volgers die je
als leider moet hebben.
Je bent pas een leider
als je volgers hebt.
Over het leren van een team
dat makkelijker wordt als de mensen
de box achter zich laten.
En het lichtend voorbeeld
dat jij daarin kunt zijn
als je weet dat je een boodschap
alleen kunt overbrengen
als je er zelf ook naar leeft.
Het is van binnen naar buiten.
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Stap 3
Jij en je
organisatie
In het gesprek met de organisatie
gaat het over de verdeling van werk.
We doen allemaal een stukje.
En het gaat over de box
waarin organisaties medewerkers
vaak dwingen.
Organisaties willen graag
controle hebben over de werknemers.
Over de processen.
Dat lukt zelden.
Hoe sluit jij aan bij de organisatie?
En de organisatie bij jou?
Managers zijn soms stoorzenders
in de bedrijfsvoering
waar professionals mans genoeg zijn
om het bedrijf te runnen.
Hier komen ook de waarden weer aan bod.
Het gaat erom dat persoonlijke waarden
van de medewerkers kunnen aansluiten
bij de waarden van het bedrijf.
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Stap 4
Jij en de
maatschappij
In het gesprek met de maatschappij
gaat het over wat jij doet
voor de gemeenschap.
En wat betekent jouw organisatie
voor de gemeenschap?
Over onze hunkeringen.
We willen ergens bij horen.
Bijna dierlijk willen we
onderdeel zijn van iets groters.
Het gaat over vrouwelijk leiderschap,
dat niet alleen aan vrouwen
voorbehouden is.
Over omarmen en ontvankelijkheid.
Bij vrouwelijk leiderschap
mogen dingen zijn zoals ze zijn.
Over opbouwen en afbreken.
Over het evenwicht
tussen het asfalt en de moestuin.
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Hecht geen geloof aan
datgene waaraan u door
sleur gewend bent, vertrouw
niet alleen op gezag van uw
leraren of voorgangers.
Boeddha

Te zijn wat we zijn en te
worden wat er in ons
vermogen ligt, is het enige
doel van het leven.
Robert Louis Stevenson

Om de wereld te veranderen,
moet je beginnen bij jezelf.
Bij dat begin is de intentie
waarmee je het doet belangrijk.
Jiddu Krishnamurti
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Stap 0

Mentale
innovatie:
why?

In mijn bibliotheek op de begane grond van mijn huis heb ik twee grote
ramen. Het ene raam is aan de noordkant. Dat is de kant waar het verkeer
het dorp in en uit rijdt. Het andere raam is aan de oostkant. Daar is het
rustig, daar is het groen.
In de vensterbanken heb ik mijn boeken die iets met mijn vak te maken
hebben in stapels liggen. Aan de noordkant, de koude kant, liggen mijn
boeken geschreven door de gangbare businessgoeroes. Dat zijn de boeken
over je vindt wat, je wilt wat en je vindt dat iedereen moet doen wat jij vindt.
Misschien iets te kort door de bocht, maar…

dat is een beetje de manier van denken
in ons land. En ik doe daar een beetje
schamper over, maar daar zijn we

best ver mee gekomen.
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Wij hebben in de Gouden Eeuw zo’n beetje het kapitalistische systeem
ontworpen zoals het nu nog steeds bestaat. De voc was het eerste bedrijf
dat aandelen uitgaf die verhandelbaar waren. Je ziet in die boeken aan de
noordkant de kou terug. Het is zo moeten… Ik weet het, ik maak me er ook
schuldig aan. Het is moeilijk om dat woordje moeten te vermijden. Het zit in
ons westerse denken gebakken.
Op de vensterbank van dat andere raam staan de boeken van een andere
stroming. Dat zijn de boeken met de wijsheden uit het oosten. In die boeken
moet minder en mag er meer. Er mag vooral meer geaccepteerd worden.

Acceptatie
van wat er is.
Waarom heb ik deze boeken zo neergezet? Eigenlijk weet ik dit niet. Het is
min of meer vanzelf gegaan. Ooit begon ik te ordenen, ik keek naar de dikte,
naar de kaften en las de omslagen. Ik verdeelde mijn boeken over mijn
denkbeeldige boxjes en kwam hierop uit.
Een boek schrijven is van een andere orde, weet ik uit ervaring. Het voelt
voor mij als een combinatie van accepteren en van dingen moeten. Sommige
zaken moeten gezegd, andere niet. Daar is het accepteren. Dat is misschien
ook de schoonheid. Het is niet voor niets dat er veel ongeschreven en ook
ongezegd blijft in gedichten. We lezen veel tussen de regels door. Ook dat
gaat over schoonheid.
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0.1 Waarom gaat het leiden

bij managers vaak stroef?

Bij de volgende zin haken ongetwijfeld mensen af, maar ik schrijf ’m toch
op: veel van wat er in organisaties en bedrijven gebeurt, gaat eigenlijk over
schoonheid. Over de schoonheid van met elkaar omgaan. Over de liefde die
daarvoor nodig is. Over de dingen die niet gezegd worden, over de lege pagina’s
en over het evenwicht dat we zien tussen de harde en de zachte kant. Als je
goed kijkt zie je dat er veel meer aan de hand is dan wat we denken te zien.
Al die schoonheid wordt niet gemakkelijk opgemerkt. Niet als waardevol
erkend. Dat komt vooral omdat er heel veel stoorzenders zijn. Die maken dat
we niet goed kunnen kijken. In een museum hebben we ook rust nodig om de
schoonheid van de kunstwerken te zien.

Op de werkvloer vliegen heel wat
bakstenen door de ramen naar binnen
met boodschappen als ‘die vindt dit’
en ‘die vindt dat’! En ‘hij wil het zo’ en
‘zij weer zo’, (want zij heeft een carrière
te beschermen).
Het sturen, het managen zoals we dat gewend zijn, vindt plaats in de
bovenstroom. Dat gaat vaak van boven naar beneden. Is verticaal. De
schoonheid is te vinden in de onderstroom en verbindt mensen. Schoonheid
is veel meer horizontaal in een bedrijf aanwezig. Het is ook veelal buiten
de zichtbare hiërarchie van een organisatie dat mensen condities en
randvoorwaarden creëren voor het zijn. De onderstroom is hierdoor meer
een plek voor het zijn. Ik denk dat hierover meer bewust is geschreven in
de oosterse wijsheden.
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Het oosten, de schoonheid en de onderstroom zijn er in de afgelopen jaren
bekaaid van afgekomen in de ‘how to’-boekjes voor managers. Waarom
eigenlijk?

Tien redenen waarom managers
bovenstroom en bakstenen prefereren:
Ik ben het nou eenmaal zo gewend
Ik kan het meteen meten, opschrijven, vergelijken
Ik kan erover rapporteren aan mijn meerdere
Ik ben ervoor aangenomen, dus ik bepaal wat er gebeurt
Waarom zou ik het anders doen, mijn baas doet het ook zo
Wat je niet ziet, is er niet
Straks gaat het fout en dan moet ik weten
wie verantwoordelijk is
Het gaat om duidelijkheid
Over gevoel praten, dat doen we hier niet
Oosterse goeroes? Dat heeft met geloof te maken!

Die laatste is nou precies een van de voornaamste redenen waarom er zo
weinig wetenschappelijke belangstelling is voor oosterse filosofen. Waarom
ze zelden of nooit op het curriculum van westerse universiteiten voorkomen.
Plato en Schopenhauer worden veelvuldig geciteerd, Lao Tse en Boeddha
komen eigenlijk niet aan bod. Het wordt afgedaan als religie en daarmee zegt
de wetenschap: klaar! Hier hoeven we verder niets mee.
Zelfs in India en China passen ze zich aan – ze denken dat ze zo flink vooruitkomen – en gaan ze zich gedragen zoals de wetenschappelijke instituten in
het Westen. Zo worden ze losgeweekt van hun eigen tradities.
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Zonder de oosterse tradities
gaat er heel veel zijn verloren…
De uitkomst van een proces van menselijk gedrag wordt voor een groot
deel bepaald door de start van het denken. Waar begin je en waarom? In
het Westen, en in toenemende mate ook in de rest van de wereld zoals
India, China en Japan, sturen we processen bijna altijd door te trekken
aan de touwtjes in de bovenstroom. We maken een inventarisatie van wat
we in huis hebben en komen met plannen om zaken die niet goed gaan te
verbeteren. We hebben voor sommige functies bepaalde taken in gedachten
en we dragen mensen op om die te doen. Als lokkertje stellen we soms een
loonsverhoging in het vooruitzicht of we dreigen met een verlaging. En het
bedrijf zal daarna beter gaan presteren.
Als al deze stappen consequent gevolgd worden is dit een recept voor een
groot succes. Of niet? Bijna alle organisaties doen het zo…

En toch mislukt
ongeveer 70 procent
van alle veranderprocessen
in bedrijven en organisaties!

Waarom?
Ze negeren de onderstroom!
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Al die plannen, taken en processen vallen of staan bij de bereidheid
om mensen te accepteren. Hebben de leiders van de organisatie
wel oog voor de schoonheid van de praktijk? Voor de manier van
omgang? Wordt de werkvloer gehoord? Worden de mensen gezien?
De managers hebben het vaak te druk met hun strategische
plannen en projectgroepen.

En dat terwijl je
wel degelijk
gebruik kan maken
van de onderstroom.
Sterker:
de onderstroom
is van grote invloed
op het succes
van de bovenstroom
terwijl de bovenstroom
het wel en wee
in de onderstroom
bepaalt.
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0.2 Hoe kan ik gebruikmaken

van de onderstroom?

Ik zie in organisaties wel degelijk succesvolle verandertrajecten. Daar
kloppen de acties in de bovenstroom en voelt het in de onderstroom goed.
Daar worden de wil en noodzaak tot veranderen door iedereen gevoeld.

Maar hoe kan ik die onderstroom dan herkennen?

Net als een onderstroom
in een zee of in een rivier
is een onderstroom in
bedrijven en organisaties
een enorm bepalende
kracht. De stroom kan je
onverwacht en onzichtbaar
onderuittrekken.
Maar ook opstuwen tot
ongekende hoogte.
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Als je de bovenstroom en de onderstroom als twee golfstromen in eenzelfde
zee ziet, zie ik een verbondenheid tussen de twee die ze beide kan versterken.
Ten positieve!

Onderstroom en bovenstroom
zijn met elkaar verbonden

door de wave.

Een golf die zich eerst in de onderste stroom en vervolgens in de bovenste
stroom beweegt. Het is een golf door de twee stromingen, een golf die soms
hoge toppen kent en ook diepe dalen. Een wave die dus flink wat beroering
kan veroorzaken.

onderstroom

bovenstroom
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Het is belangrijk dat je beseft dat elk proces altijd twee kanten heeft. Of
je die twee kanten kunt zien, ligt aan hoe je ertegenaan kijkt en of je de
juiste bril ophebt. Soms is het slim om eens van bril te wisselen. Bij het
koffiezetapparaat wordt anders gesproken over de laatste benoeming van een
nieuwe chef dan aan de officiële vergadertafel.
Uiteraard lopen inhoud en vorm hier door elkaar heen. Wil je gebruikmaken
van de onderstroom in een organisatie dan moet er beweging zijn: dynamiek.
Waarom?

Zonder beweging
is er geen sturing.
Als een auto niet rijdt,
kun je ook niet sturen.
Als de bal stilligt,
kun je niet scoren.

Als er geen water
langs het roer
van de zeilboot
stroomt, kun je niet
overstag gaan.

Bijna altijd als ik bij bedrijven op bezoek ben en een zekere ontevredenheid
bespeur waar niemand echt de vinger op kan leggen – iedereen doet zijn ding
maar niemand is echt blij met wat ie doet – dan is er vaak iets sluimerends
in de onderstroom aan de hand. In de bovenstroom kan zich dat dan uiten
als een flink ziekteverzuim of een groeiend percentage medewerkers die hun
targets niet halen.
In de meeste gevallen kan die ontevredenheid alleen maar aangepakt worden
met handvatten uit de bovenstroom. Waarom? Omdat we ongemakkelijke
zaken in de onderstroom moeilijk kunnen benoemen. We kunnen ze niet
zomaar even benoemen en bespreken. Want… waar heb je het dan over?

Je zegt niet: ik vind jouw energie gewoon niet heel
lekker, en daarom kom ik niet bij jou in de buurt.
Je zegt niet: jullie luisteren nooit naar mij en
daarom doe ik deze opdracht expres slecht.
Je zegt niet: jij neemt te veel ruimte in en daarom
kan ik echt niet naast jou zitten.
Je zegt niet: als zij iets zegt, dan luistert iedereen
wel...
Je zegt niet: jij spoort gewoon niet!

Nee…
(nu nog niet)
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Daarom kunnen we zaken als meetbare prestaties, goed geleverde
feedback, alle zaken waarop we afgerekend worden, aangrijpen om iets
aan die onderstroom te veranderen. Zorgen dat de vonk kan overspringen.
Gaandeweg zijn de ongemakkelijke zaken dan beter te benoemen.
Dit hoofdstuk gaat over de vraag waarom we in gesprek gaan met onszelf,
ons team, de organisatie waar we werken en de maatschappij. ‘Waarom’
is een onderschat woord dat ons dichter bij de kern brengt, dichter bij
wat er zich werkelijk afspeelt in de onderstroom. De vraag moet dan wel
gesteld worden vanuit nieuwsgierigheid en niet omdat mensen zich moeten
verantwoorden. Het zoeken naar het waarom en de verwondering die daarbij
komt kijken zijn eigenschappen die we allemaal hebben meegekregen.

De nieuwsgierige
waarom-vraag

is een
onderschatte
vraag.
Simon Sinek heeft een paar jaar geleden uitgevonden dat alle goede
aansprekende boodschappen kwamen van mensen die wisten waarom ze
iets deden. Volgens Sinek verkopen iPhones, MacBooks en iPads vooral
goed omdat Apple allereerst een waarom-boodschap verkoopt. Net als bij
wereldveranderaars als Martin Luther King staat bij Apple de nieuwsgierige
waarom-vraag centraal.
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Sinek noemt dat De Gouden Cirkel. Veel mensen concentreren zich op de
buitenste cirkel, veel mensen kunnen zeggen ‘wat’ ze doen, maar weinigen
kunnen goed vertellen ‘hoe’ ze iets uitvoeren, laat staan dat mensen kunnen
zeggen ‘waarom’ ze iets doen!

0.3 Het is tijd om een goed gesprek

met jezelf aan te gaan

We dragen veel antwoorden allang met ons mee, meestal zonder dat we dat
in de gaten hebben. We voelen het in de onderstroom eigenlijk al. Het gaat
erom dat we de situatie zo maken dat de vonken kunnen overspringen. Dat
we de energie uit de onderstroom benutten zodat we er ook naar kunnen
leven.

Tien manieren om dichter bij
de nieuwsgierige waarom-vraag te komen:
Zet je schermen eens uit
... ook je kleinste schermpje
Neem een keer een halfuur vrij
Wijk eens af van de routine in je werk
Ga ’s ochtends vroeg wandelend naar je werk
Kijk eens over de schutting heen
Richt je werkplek volledig anders in
Zorg dat je werkgever een creative room inricht
Vraag je beste vrienden om raad
Wees vijf minuten stil, sluit je ogen en leer mediteren

Mediteren wordt in steeds meer bedrijven mogelijk gemaakt, waaronder
Google en Microsoft. Afwijken van wat je gewend bent, kan eng zijn. Vroeger
leefde ik naar wat er in mijn agenda stond en werkte alles punt voor punt af.
Ik ‘programmeerde’ mijn toekomst volledig. Dat ben ik stapje voor stapje aan
het loslaten. En dat voelt goed.

STAP

>>> Mentale innovatie: why? 67

0

>

68 NoBox

>
STAP

0

Voor de nieuwsgierige waarom-vraag zijn er maar twee variabelen werkelijk
belangrijk:

Sensitiviteit
en Flexibiliteit.
Sensitiviteit betekent in mijn ogen: ben jij in staat om af te stemmen hoe
iemand anders erbij zit, eraan toe is? Kun jij je inleven in de ander? Waar
komt ie vandaan, waar staat ie nu? Waar gaat ie naartoe? Waar zou ie
naartoe kunnen gaan? Belangrijk hierbij is de volgende vraag: kun je hiermee
omgaan? Kun je omgaan met datgene wat de ander bij jou losmaakt?
Er is een verschil tussen voelen en inleven. Voelen is een momentopname, de
situatie zoals die dan is. Je kunt voelen of iemand op dit moment wel of niet
prettig in zijn vel zit. Maar inleven betekent dat je in verhalen kunt denken,
dat je iemands storyflow kunt lezen. Dat je nieuwsgierig bent naar de historie
en dynamiek van de ander.
Flexibiliteit heeft één belangrijke hefboom: volg de energie van de ander.
Als jij aan een tafel met mensen zit en je hebt een doel, misschien een
gemeenschappelijk doel, hoe bereik je dat doel dan? Volg de energie van de
anderen. Je kunt meegaan en toch de mensen meenemen. Vertellen wat je
wilt vertellen. De een heeft geen zin, de ander wil naar rechts. De derde wil
misschien niks. Als je de energie van de mensen volgt zul je merken dat het
makkelijker wordt.

Meebewegen lijkt moeilijker
dan het is. Het gaat erom dat
je mild bent voor jezelf en het
meebewegen niet ziet als een
falen of een verloochening
van jezelf. Dat je mededogen
kunt hebben met jezelf.
Dit is wat Deepak Chopra bedoelt als hij het heeft over de Wet van de Minste
Weerstand. Het is een soort tai chi. Meebewegen terwijl je gezamenlijk
optrekt en jouw vragen en observaties aan de orde stelt.
Het is verleidelijk om snel op een gestelde vraag een antwoord te geven. Net
als een ouder die graag van de waarom-vraag van een kind af wil zijn. Ik
ben nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag. Waarom stelt niemand die?
Natuurlijk, het is niet gemakkelijk en het kan pijn doen om door te vragen
tot de vraag van de ander helemaal helder is. Accepteren wat er is, dat inzicht
uit het oosten, kan hierbij helpen. Je kunt erop vertrouwen dat je op dat
moment doet wat nodig is.

0.4 Mentale innovatie is vooral

durven en eerlijk zijn

Waarom is mentale innovatie zo moeilijk? We zijn gewend om in
blauwdrukken te denken en nu moeten we misschien alles loslaten. We
hebben dat spoorboekje helemaal niet nodig. We komen echt niet in de
rimboe of woestijn terecht. En wat dan nog?
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Je bent bereid om alles overboord
te zetten. Om na te denken en te
zeggen: oké, is dit wel verstandig?
Zijn we op de goede weg?
Ben ik op de goede weg?
Ooit geluisterd naar Cruijff? Afgezien van de soms onnavolgbare hocuspocusredeneringen denk ik dat zijn vaak eenvoudige en tegendraadse
inzichten gebaseerd zijn op loslaten, vraagtekens zetten en heel veel
ervaring met het voetbalspel. Hij spreekt met een achterliggende kennis
en overtuiging waardoor het lijkt alsof hij het bijna niet mis kan hebben,
ondanks dat ie er soms zeker naast zit. Cruijff is daarom voor velen een
wandelende onderstroom.
In onze westerse wereld hebben we ooit van de filosoof René Descartes
geleerd: ik denk, dus ik ben. Er is ons verteld dat een mens zijn omgeving
kan beheersen ‘omdat hij denkt’. Dat de wereld van de mens is op te splitsen,
in te delen en te categoriseren. Dat deze dan ook beter functioneert. Omdat
we denken.
Die gedachte over denken en zijn is een beetje een eigen leven gaan leiden.
Wellicht dat alle knappe koppen het al die tijd wel goed hebben begrepen,
maar in het dagelijks leven en op universiteiten is de betekenis van ‘ik denk
dus ik ben’ verbasterd tot een platte overwinning van de ratio op emoties en
spiritualiteit en heeft het geleid tot de illusie van de beheersbaarheid van alles.
Wat Descartes zei, was een vervolg op Plato. ‘We hebben ons denken
gekregen om te twijfelen aan de zaken die er zijn,’ schreef hij een paar
duizend jaar geleden. Descartes vervolmaakte dat een paar honderd jaar
geleden tot het Latijnse cogito, ergo sum. Cogito werd hierbij vertaald
met denken – ook in het Frans – terwijl het in het Latijn eigenlijk meer
overwegen of twijfelen betekent.

>
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In overwegen en twijfelen zit niet alleen de ratio van het denken. Daarin
zie ik ook ruimte voor spiritualiteit en emotie. Voor intuïtie. Het enige wat
je echt zeker kunt weten is dat je bestaat, want je denkt, denkt te voelen,
je twijfelt. En Cruijff trekt veel vaste aannames in twijfel. Het is niet
wetenschappelijk aan te tonen of hij gelijk heeft, maar toch vertrouwen veel
mensen op hem als leider.
Om verder te komen in onze zoektocht naar het waarom, in ons gesprek met
onszelf, gaan we op pad. Naar een volgende fase van denken, van voelen en
van spiritualiteit. We hebben te maken met krachten die ons tegenhouden,
zoals angst en sociale mores, en met krachten die ons vooruithelpen. Het is
een strijd…

... een constant gevecht tussen twee uiteinden:
We verkiezen het bekende boven het onbekende
(of andersom).
We verkiezen het hart boven het hoofd
(of andersom)
We verkiezen papier boven een scherm
(of andersom)
We verkiezen naar kantoor gaan boven thuiswerken
(of andersom)
We verkiezen werken voor de baas boven
als zelfstandige werken
(of andersom)
We verkiezen een auto boven een fiets naar de zaak
(of andersom)
We verkiezen veel plezier boven veel geld
(of andersom)
We verkiezen veel geld boven een zinvol leven
(of andersom)

De kunst is om werken aan mentale innovatie heel behoedzaam aan te
pakken. Steeds weer stapjes voorwaarts zetten, je meer bewust worden. Niet
met één been alleen, maar neem het andere been ook mee. Soms zul je terug
moeten. Hoe ver je uiteindelijk gaat, of wilt gaan, op jouw reis vanuit het
bekende naar het onbekende is aan jou.
Op die reis kom je dilemma’s tegen, maar ook punten waar je kunt aanhaken.
Bij elke verandering gaat het erom dat we lichtpuntjes vinden die ons meer
zekerheid en vertrouwen geven om de volgende stap te zetten.
Belangrijk is vooral dat we eerlijk tegen onszelf willen zijn, en durven zijn.
Dat we onszelf niet bedonderen. Dat we het doen om een verbinding te
creëren met anderen. Dat we het niet voor de bühne doen maar voor onszelf,
voor het team, voor de organisatie en voor de maatschappij. Dat we het doen
vanuit onze eigen waarde. Daarover gaat het volgende hoofdstuk, Jij en
jezelf. Hierin ga ik ook dieper in op wat die waarden inhouden.
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Stap 0
Mentale
innovatie.
Why?
Samengevat
•

•

Op de werkvloer vliegen heel wat BAKSTENEN door de ramen naar
binnen met boodschappen als ‘die vindt dit’ en ‘die vindt dat’. Dat zijn
allemaal STOORZENDERS bij het goed zien wat er werkelijk belangrijk
is. Managers denken te vaak: als ik maar zeg wat er moet gebeuren, dan
gaat dat ook gebeuren. Dat is denken in de BOVENSTROOM van een
organisatie. Terwijl wat er bij de koffieautomaat besproken wordt (de
ONDERSTROOM) vaak belangrijker is voor de richting van het bedrijf.
Wil je een organisatie werkelijk jouw kant op krijgen, dan moet je de
onderstroom meekrijgen. De onderstroom en bovenstroom zijn met
elkaar verbonden door de WAVE. In 90 procent van de gevallen ligt het
aangrijppunt om die ontevredenheid aan te pakken in de bovenstroom.
Waarom? Omdat we de ongemakkelijke zaken in de onderstroom
moeilijk kunnen vastpakken en benoemen.
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•

WAAROM is een onderschat woord dat ons dichter bij de kern brengt. De
vraag moet dan wel gesteld worden vanuit NIEUWSGIERIGHEID en niet
omdat mensen zich moeten verantwoorden. Het zoeken naar het waarom
en de verwondering die daarbij komt kijken is een eigenschap die we
allemaal hebben meegekregen. De nieuwsgierige waarom-vraag is een
onderschatte vraag. Veel mensen weten WAT ze doen, sommige HOE en
maar een paar mensen weten WAAROM ze iets doen. Terwijl het beter is
bij het waarom te beginnen.

•

Om dichter bij de kern te komen zijn SENSITIVITEIT en FLEXIBILITEIT
belangrijk. Voelen hoe anderen erbij zitten en meebewegen. Het is een
soort tai chi. MEEBEWEGEN terwijl je gezamenlijk optrekt en jouw
vragen en observaties aan de orde stelt.

•

Mentale innovatie is vooral DURVEN en EERLIJK ZIJN. We zijn gewend
om in blauwdrukken te denken en kunnen nu alles loslaten. We hebben
dat spoorboekje helemaal niet nodig. Je bent bereid om alles overboord
te zetten. Om na te denken en te zeggen: oké, is dit wel verstandig? Zijn
we op de goede weg? Ben ik op de goede weg? We komen echt niet in de
rimboe of woestijn terecht. En wat dan nog?
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I don’t care, go on
and tear me apart.
Coldplay

Denken is het spreken
van de ziel met zichzelf.
Plato

Het leven is kiezen, maar om
goed te kiezen moet je weten
wie je bent en waar je voor
staat, waar je heen wilt en
waarom je daarheen wilt.
Kofi Annan

En ik weet nog niet waar we
naartoe gaan samen, maar dat
boeit me ook helemaal niets.
Gers Pardoel
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Stap 1

STAP

Jij en jezelf

Bij bijna elk coachingsgesprek dat ik heb, vraag ik de persoon in kwestie hoe
ze erbij zitten. Dat doe ik al in het begin. Mijn bedoeling is om mensen een
comfortabel gevoel te geven en af te tasten waar we het deze keer over zullen
gaan hebben.

Nee, ik zit echt niet lekker in mijn vel….
(zucht)
(…)
Nee echt, ik heb er tot nu toe helemaal niks van gemaakt.
En sinds een paar maanden ben ik ook nog eens in
een andere functie gezet!
(…)
Eigenlijk was dat vroeger ook het geval op school, telkens
als ik het ergens leuk ging vinden, ging ik alweer over
naar de volgende klas!
Veruit de meeste mensen beginnen dan te praten over het verleden. Wat hun
heeft tegengezeten de afgelopen tijd. Waar ze het mee hebben gehad. Vaak is
het een stroom aan frustraties over dingen die in hun ogen mislukt zijn. Best
negatief allemaal.
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Of mensen gaan het hebben over de toekomst. Over wat ze nog allemaal
willen gaan doen. Want er staat een stip aan de horizon waar ze naartoe
moeten. Die Big Hairy Goal, die ze willen bereiken. Die ze moeten bereiken.
Ik kom in het bedrijfsleven zelden mensen tegen die goed in het hier en nu
kunnen leven. Voor de meesten is het verleden of de toekomst belangrijker.
Mensen zien zichzelf in gesprekken met mij vaak meer als een ‘functie’. Ze
denken dat ik met hen ga praten omdat zij senior HR-manager zijn, of de
managing system operator. Ook hier komt de box om de hoek kijken. Als je
jezelf steeds alleen blijft presenteren als leraar, piloot of accountant, dan doe
je jezelf tekort! Je bent veel meer dan dat functiestickertje!
Als ik naar mezelf kijk, ben ik coach, organisatieadviseur en (na twee boeken)
schrijver! Ik ben ook vader van drie dochters. Ik ben ook zoon van mijn
moeder en vader... van twee vaders! Kortom, ik ben veel meer. Al die rollen
die ik heb in het leven hebben een verleden, een heden en een toekomst.
Al die rollen hebben een verhaal. En die verhalen combineren, vind ik best
moeilijk. Maar ze kunstmatig blijven scheiden omdat we een rol willen
spelen, vraagt misschien nog wel veel meer van ons!

1.1 Besteed tijd en aandacht

aan het heden

Voor degenen die het vorige boek niet gelezen hebben schrijf ik het nog maar
eens een keer op. Ik hou het kort. Het verhaal van mijn leven is nogal, eh...
anders. Ik ben adviseur, voor organisaties en bedrijven, in directiekamers
en bij bedrijfsonderdelen. En ik ben coach. Nu was mijn vader Henk dat ook
allemaal, tot zover lijkt er weinig raars aan de hand.
Nu komt de crux: toen ik in Leiden studeerde, wist ik al snel dat ik organisatieadviseur wilde worden, maar van het bestaan van mijn vader wist ik niet!

Mijn vader en mijn moeder hebben nooit als man en vrouw samengeleefd
en ik werd geboren als het resultaat van wat in die tijd een ‘ongelukje’ werd
genoemd. Over dat ongelukje was veel schaamte in de familie en na mijn
geboorte is mij veel onthouden over mijn geschiedenis, waardoor ik het lange
tijd moeilijk vond om überhaupt iets te geloven. Mijn moeder trouwde toen
ik nog jong was met Jan. Hij heeft de vaderrol liefdevol op zich genomen.
Maar toen ik zevenentwintig jaar oud was en Henk voor het eerst ontmoette,
zijn gelaatstrekken bestudeerde, zijn dunne, rossige haar zag in een café
in Rotterdam, had ik het idee dat ik in een spiegel keek. Het was alsof ik
thuiskwam.
Ik ben er nog vaak mee bezig. Dat durf ik wel te zeggen. Het boek
Leiderschap op een A4’tje draait om aansluiten, afspraken maken,
aanspreken en afrekenen, maar voor mij ging het toch hoofdzakelijk om dat
eerste: aansluiten. Verbinden met mezelf, de stap zetten en het achterste
been erbij trekken.
Het schrijfproces van het boek was een lang gesprek met mezelf. Wie ben ik
nou eigenlijk? Waar kom ik vandaan? De tegenstellingen tussen mijn jeugd
en mijn leven nadat ik Henk enigszins had leren kennen, zijn groot. Ik heb
mijn geschiedenis heel lang verborgen gehouden; een heel kleine groep
mensen wist het maar. Het is mijn verhaal. Ik ben het. Het mag naar buiten.

Toekomst, heden
en verleden maken
je verhaal

as it is.
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Het eerste boek heeft een groot deel van mijn verhaal naar buiten gebracht,
dat heeft het proces van accepteren van mezelf versneld. Het boek heeft me
geholpen op vakinhoudelijk gebied, ik krijg van collega’s en klanten terug
dat het hout snijdt. Mijn persoonlijke verhaal heeft het boek een diepere
dimensie gegeven. Mijn worsteling is een puzzelstuk in het grotere verhaal
van het boek.
Maar wat heeft mij nu echt gemaakt? Ik weet het nog niet, ik zie wel dat die
puzzelstukjes nog in elkaar gaan vallen. Dat is toekomst. Hoe vaak heb ik
Henk nu gezien voor zijn overlijden? Dat is verleden. Niet genoeg om nu al
te weten wie ik ben. Mijn jongste dochter zat laatst te huilen omdat ze het zo
zielig voor me vond dat ik mijn vader zo weinig had gezien. Dat is wel weer
heel erg heden.

Waar sta je nu?
Waar kom je vandaan?
Waar ga je heen?
Neem eens de tijd
om met jezelf
in gesprek te gaan!
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Op commando met jezelf eens een flinke boom opzetten over moeilijke zaken
als je eigen verleden, heden en toekomst, is geen sinecure. In betrekkelijke
eenzaamheid in je ziel wroeten klinkt niet heel aantrekkelijk.
Mild beginnen is misschien een oplossing. Een vraag waarmee je gerust kunt
beginnen is: waar sta ik nu? Het is belangrijk dat je zicht krijgt op de balans
tussen je verleden en je toekomst. Niet dat je altijd maar hetzelfde hoeft te
doen. Sterker, een paar breekpunten in het leven verdiepen je ervaring en
maken het leven interessanter.

Zo bouw je
je eigen levensloop
en verhaal op.
Dat is jouw

storyflow.
Dit bewustzijn van het heden is de schakel tussen het verleden en de
toekomst. Waar ben je opgegroeid? Rotterdam? Is jouw motto ‘geen woorden
maar daden’? Voel je je daar dan ook echt thuis of ben je een Ajax-fan onder
de rook van de Kuip? Ben je geboren om met je hoofd te werken en zie je je
toekomst anders? Of andersom? Als je storyflow helder is, heb je een basis
gelegd die stevig genoeg is om de wereld aan te kunnen.

Je heden staat op
de lijn tussen verleden
en toekomst. Of je
zicht hebt op je heden,
bepaalt je levensloop,
bepaalt je storyflow.
Het is belangrijk – voor personen en voor bedrijven – dat je je door
ervaringen uit het verleden kunt inleven in de toekomst. Hoe die eruit zou
kunnen zien, welke mogelijkheden er zijn. Met elementen uit jouw storyflow
heb je een mogelijkheid om in het heden terecht te komen. Dat gesprek kan
je aangaan. Gebruik je storyflow.

Je storyflow
kan dienen als
een schoenlepel.
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En vooral ook eerlijk zijn. Soms ongenadig. Ik voel nog steeds een woede
over mijn jeugd. Nog steeds kan ik een angst voelen, een onveiligheid. Dat
uit zich soms in het moeilijk stellen van grenzen, merk ik. Het gevoel van
onveiligheid leidt tot afhankelijkheid. Ik wil dan aardig gevonden worden en
hierdoor worden mijn grenzen ongemerkt overschreden. Ik merk ook dat ik
dan heel soms weer stotter. Ook daar ben ik eerlijk over. Het is zoals het is.

Hoe kun je met jezelf in gesprek gaan? Journalist H.J.A. Hofland
zegt dat er drie manieren zijn om ‘iets met jezelf te overdenken’.
Hofland was ooit hoofdredacteur van NRC Handelsblad en is ver over
de tachtig. Tegenwoordig is hij al tientallen jaren columnist voor die
krant en ook voor De Groene Amsterdammer.
> Je hebt... denk-denken: je gaat in een gemakkelijke stoel zitten
of je loopt een stukje. Door het bos of over het strand en je
overdenkt wat je wilt overdenken. Onder de douche staan helpt
ook. Een comfortabele omgeving dus, maar ook een uitdagende
omgeving (bij min tien graden Celsius in de sneeuw van Lapland
de nacht doorbrengen bijvoorbeeld).
> Je hebt... praat-denken: je spreekt uit wat je denkt. Als je alleen
bent of je gaat een gesprek aan met iemand. Of met een groep
mensen. Zo kun je jouw gedachten verfijnen, aanscherpen met de
meningen en gedachten van anderen. Anderen zijn in staat jou op
zaken te wijzen die je zelf nog niet zag.
> En je hebt... schrijf-denken: je gaat achter je laptop zitten of met
een wit vel papier voor je neus als je iets klassieker van aard bent,
en je gaat dingen opschrijven. Net als met de andere manieren
moet je hier schaamteloos zijn. Dat moet hier makkelijk lukken,
want wie gaat het lezen? Jij alleen toch? Als je de sluizen openzet,
borrelt de onderstroom hier gemakkelijk naar boven.

>
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Die eerlijkheid voelt als een opluchting! Het mag eruit. Kwetsbaarheid is een
bevrijding, zoals onderzoekshoogleraar Brené Brown schrijft in haar boek
De kracht van kwetsbaarheid. Het gaat om het hebben van moed, gewone
moed, de dagelijkse moed om dingen te doen die je moeilijk vindt, zegt
Brown. De Engelse titel van haar boek, Daring Greatly, slaat qua thematiek
de spijker op zijn kop. Ze heeft hiervoor eigenlijk maar drie aanwijzingen:

• ga ergens naartoe
• laat jezelf zien
• leef moedig
Het is een zegening om vrij te zijn van schaamte en niet meer te hoeven
leven naar de verwachtingen van de mensen om je heen. Het gaat om jezelf
accepteren en ook aan anderen kunnen vragen om je te accepteren zoals je
bent. Met je mooie en minder mooie kanten.
Heel veel mensen in deze wereld leven vooral naar de verwachtingen van
hun peergroup, zoals hun collega’s of de sociale scene waar ze zich het meest
toe aangetrokken voelen. Met een groep gelijkgestemden kun je gemakkelijk
dingen delen. Je deelt dan waarschijnlijk ook je waarden. Je hebt daar een
keuze in. Anthony Robbins zegt dan ook: ‘Je moet je peergroup goed kiezen,
want die bepalen mede je levensloop.’
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1.3 Leer je waarden kennen
In de box voel je je misschien veel kleiner dan je in werkelijkheid bent. Ik heb
gemerkt dat het voor veel mensen een strijd is om elke avond in de spiegel
te kijken en dan nog trots op zichzelf te zijn. Dit heeft met veiligheid en
bescherming te maken, ik zei het al eerder.
Het is ook lekker als de veiligheid en bescherming geboden worden in andere
boxjes.

En
daar
gaat
het
mis.
Soms kan het heel veilig lijken om in andermans tuintje te harken, dat van de
buurman bijvoorbeeld. Organisaties bieden een box om ons werk in te doen.
Maar in dat tuintje, in die organisatiebox, gelden soms heel andere regels
dan in ons eigen boxje. En dat botst soms. Soms? Vaak eigenlijk. Vaker dan
ons lief is.
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Wat zijn
jouw
regels
eigenlijk?

Wat zijn
jouw
waarden?
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Waarden, ja, mmm, ik hoor je denken. We praten vaak over waarden, en dat
andere ding, normen. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee?
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Waarden zijn zaken die je belangrijk vindt. Waarden kunnen onderling
nogal verschillen en tegelijk hebben we heel veel waarden gemeen. Bijna
iedereen vindt het belangrijk om respectvol behandeld te worden. Dat klinkt
je misschien logisch in de oren, maar werkelijk, er zullen vast wel mensen te
vinden zijn die dit niet zo belangrijk vinden.
Misschien vind je het heel belangrijk om er goed uit te zien en durf je
absoluut de deur niet uit als je een pukkeltje naast je neus hebt. Maar dat is
niet jouw enige waarde. Je hebt altijd meerdere waarden, zoals eerlijkheid,
oprechtheid en onafhankelijkheid. Een goede vader (of moeder) zijn, is er
ook een. Of elke dag weer een goede bijdrage leveren aan de organisatie waar
je werkt.

Schrijf hier op wat jij belangrijk vindt
in het leven, je waarden:
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
5……………………………….
6……………………………….
7……………………………….
Ik heb nu (en jij misschien ook hierboven) meerdere waarden genoemd, die
jij allemaal belangrijk kunt vinden. Maar soms heb je het er moeilijk mee om
met die waarden te leven, vooral als ze met elkaar in conflict komen! Als je

het heel belangrijk vindt om een goede moeder of vader te zijn maar je hebt
het gevoel dat je de organisatie waar je werkt maar niet tevreden kunt stellen
– het lukt je maar niet om een goede bijdrage te leveren –, dan zit je met een
probleem.

Je moet dan kiezen
tussen belangrijke
waarden. Of je
waarden herzien.
Moet je dan kiezen tussen je kinderen of je werk? Veel mensen zullen dat zo
voelen. Maar misschien helpt het als je de tijd met je kinderen anders invult.
Of als je eens opnieuw kijkt naar wat voor jou een zinvolle bijdrage aan je
organisatie is. Natuurlijk zijn nooit alle waarden even belangrijk. Je hebt
zaken die je belangrijker vindt dan andere.
En welk gedrag hoort bij het in vervulling laten gaan van je waarden? Heb
je daar zicht op? En als je door je gedrag een waarde in vervulling laat gaan,
dan voelt dat als geluk. Daar word je dan blij van. Als met je gedrag jouw
waarden in het geding komen of geschonden worden, dan doet dat pijn.
Zeker bij hogere waarden.

Er is een rangorde
in waarden:
de waardenhiërarchie.
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Als jouw waarden telkens weer met elkaar moeten vechten om welke er nu
eigenlijk het belangrijkste is, dan ben je heel veel aan het worstelen en klopt
er iets niet helemaal. HET ZOU PRETTIG VOOR JE ZIJN ALS DE VERSCHILLENDE WAARDEN MET ELKAAR IN EEN LOGISCHE LIJN ZOUDEN STAAN.
Wat jij doet met je waarden bepaalt uiteindelijk of je als een tevreden mens
in het leven staat. Als jouw gedrag heel anders is dan de waarde die je daarin
zegt voor te staan, dan klopt er iets niet. HET LEVEN VERLOOPT EEN STUK
SOEPELER ALS GEDRAG EN WAARDEN IN EEN LOGISCHE LIJN MET ELKAAR
STAAN. ZE ZOUDEN CONGRUENT MET ELKAAR MOETEN ZIJN.

t

identitei

waarden
overtuigingen
capaciteiten
gedrag
omgeving
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Als je succes belangrijker vindt dan je kinderen, dan zul je je het apelazarus
werken en je kinderen minder zien. Omdat je succes nu eenmaal belangrijker
vindt. Misschien dat je dat nog probeert recht te praten voor je gevoel, ‘je
werkt zo hard omdat je je kinderen een mooi leven wilt geven’, maar het is
de waardenhiërarchie die de toekomst van je leven bepaalt. John Demartini
gaat hierbij nog een stap verder. Volgens hem worden je waarden bepaald
door datgene wat je in je leven het meest mist. De leegte die je ervaart,
bepaalt wat je het belangrijkste vindt. Je jaagt als het ware die zaken na
waarvan jij voelt dat ze je leegten op kunnen vullen.

Robert Dilts en Gregory Bateson ontwikkelden een denkmodel om dit te
laten zien; de logische niveaus. Al onze handelingen kun je uitsplitsen
naar deze niveaus. Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot
veranderingen op een hoger niveau. Verandering van omgeving kan iets met
jouw gedrag doen. En jouw gedrag weer iets met jouw capaciteiten.
Veranderingen op een hoger niveau leiden altijd tot veranderingen op een
lager niveau. Als jij er vanuit je waarden van overtuigd bent dat je anders
moet handelen, zul je iets teweegbrengen in de omgeving waarin je je
bevindt. Als je ergens nog een stemmetje in je hebt van twijfel, ben je er nog
niet echt van overtuigd en zal het moeilijker zijn ander gedrag te vertonen.

Als je in een dierenasiel werkt en zegt dat je een dierenvriend
bent... en toch geef je dat zielige, mishandelde hondje dat een
drolletje legt in een hok dat je net hebt schoongemaakt een enorme
rotschop...
dan klopt er iets niet.
Als jij een burgemeester bent die in verscheidene
raadsvergaderingen en kranteninterviews hoog van de toren blaast
over een zerotolerancebeleid inzake alcoholgebruik in het verkeer...
en jij wordt zelf met een paar slokken te veel betrapt achter het
stuur...
dan klopt er iets niet.

Dan kun je ook niet echt tevreden zijn met jezelf. Dan is het moeilijker om
echt gelukkig te zijn.
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Hoe vind je je waarden?
Tien manieren hoe je daarachter kunt komen:
Kijk naar wat je als kind belangrijk vond.
Waar ben je trots op uit je verleden?
Op welke vrienden ben je trots? En vooral: waarom?
Waar maak je je druk om?
Waar mag je je ’s nachts voor wakker maken?
En waar lig je ’s nachts wakker van?
Voel je je vervelend over iets uit het verleden?
Omdat het tegen je waarden inging misschien?
In welke groep voel je je gelukkig?
Wat doen zij wat jij belangrijk vindt?
Welke beroemdheid bewonder je? Waarom?
Wie in jouw organisatie bewonder je? Waarom?

Een familie, team, organisatie, bedrijf, stad, land; allemaal hebben ze
ook gezamenlijke waarden, een mandje met collectieve waarden. Eerder
hadden we het al over het Rotterdamse motto ‘niet lullen maar poetsen’,
dat is ook een waarde. In Engeland wordt meer waarde gehecht aan humor
dan in Duitsland, begrijp ik vaak (van Engelsen). Een organisatie kan zorg
en betrouwbaarheid als waarden hebben – dan moet je denken aan een
energiebedrijf of een ziekenhuis – of juist meedogenloze waarden voorstaan,
zoals een advocatenkantoor of een beleggingskantoor. Het kan alle kanten
op. Dat mandje met waarden vul je met alle medewerkers, als leider kun je
dat proces beïnvloeden.
Als individu moet je met je individuele waarden een plek vinden binnen
de collectieve waarden van de organisatie waar je voor werkt. Als jij als
journalist waarheid een heel belangrijke waarde vindt, dan heb je niks te
zoeken bij een roddelblad.
Binnen afdelingen kun je natuurlijk ook andere waarden hebben dan de
waarden waar de organisatie als geheel voor staat. De afdeling van de
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Rabobank waar een tiental bankmannen dagelijks de boel bedonderden door
afspraken te maken over de Euribor-rente, deed dat niet omdat ze dachten
dat dat binnen de waarden van de bank paste. Het kwam voort uit eigen
gewin en bonusgeilheid. Ongetwijfeld zal er tussen de bedriegers een bankier
gezeten hebben die intern verscheurd werd tussen zijn eigen waarden en de
waarden van zijn afdeling.

Als collega’s ben je op de werkvloer eigenlijk constant elkaars
waarden aan het toetsen. Hoe ver uit de pas loop je eigenlijk?
Hoeveel overeenkomsten hebben de sets van waarden van jou en
je collega’s? Hoe ver durf je af te wijken van de waarden van het
bedrijf? Of de waarden die de Raad van Bestuur voorstaat? Vaak
zijn dat gesprekken bij de koffieautomaat, tijdens het roken buiten
of in de kroeg na het werk. Vaak worden waarden ook bepaald door
roddel en achterklap. Val je vaak buiten de gesprekken? Of heb je
geen zin om mee te praten? Word je erop aangesproken door je
baas, dat je niet meedoet? Dat je misschien wel goede ideeën hebt,
maar dat de organisatie er nog niet aan toe is? Dan is het tijd om
eens goed na te gaan of je wel bij de juiste organisatie werkt.

Een organisatie is onderdeel van een groter geheel: de maatschappij. De
waarden van organisaties zullen voor een deel in lijn liggen met die van de
samenleving. Zo hechtten bankdirecties vroeger ongetwijfeld waarde aan
zorg en betrouwbaarheid, maar die lijken in de laatste decennia overboord
gegooid en vervangen te zijn door iets wat meer op eigen gewin lijkt. Wordt
er in de directiekamers goed genoeg gelet op en gehandeld naar waarden
van de samenleving? Als je kijkt naar de almaar terugkerende ophef over de
beloningen van de bancaire top, kun je je afvragen in welk waardensysteem
de top opereert. De kunst is de diverse waardensystemen te begrijpen
en je handelen hierop af te stemmen. Ongeacht of een keuze juridisch
te rechtvaardigen is, zijn er andere waarden die relevant zijn voor het
functioneren van een leider.

Ik liet het woord normen al eerder vallen. De combinatie ‘normen en
waarden’ wordt vaak gebezigd, maar normen doen er in dit verband niet zo
toe. Waarden kunnen namelijk fluctueren – ik vind respect heel belangrijk
of niet belangrijk – en ergens tussen die twee uiteinden zit een norm die we
met elkaar, bewust of onbewust, afspreken. Je begrijpt het al: die norm is
helemaal niet zo interessant als je bezig bent met het leren kennen van je
waarden en de relatie met de wereld buiten jouw box.

1.4 Met welke paradigma’s

ga jij jouw gesprek aan?

Het heden is soms te voelen als je werkt in een ‘flow’, zoals de Amerikaanse
psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi het noemt. Andere mensen zeggen dat
je dan ‘in the zone’ bent. Waarschijnlijk ken je het wel; je gaat helemaal in
iets op. Je voelt dat je met iets bezig bent wat helemaal aansluit bij je kern.
Het lijkt moeiteloos te gaan. De tijd gaat dan sneller (of de tijd staat stil)
en je voelt dat je ideeën door je heen vloeien, dat je een doorgeefluik bent.
Zoals kunstschilders die een kunstwerk maken; Jan Cremer slaapt zelfs bij
zijn kunstwerk om in de energie te blijven. Ik kan in een flow zijn als ik een
verandertraject voor een organisatie aan het uitdenken ben. Ik ben dan aan
het scheppen in mijn eigen wereld.

De geest moet
uit de fles,
uit Aladins
wonderlamp!
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Sta open voor al jouw talenten. Je hebt er veel in je. Ga niet meteen vanuit
onzekerheid en drang naar controle, vanuit je ego alle lege ruimte opvullen.
‘Omarm de onzekerheid,’ zegt Deepak Chopra in zijn bestseller De zeven
spirituele wetten van succes. Je moet er blij mee zijn dat niets zeker is!
Voor controlfreaks kan dat nogal bedreigend zijn. De eerste wet zegt dat je
alles wat je nodig hebt al met je meedraagt, alles is in potentie aanwezig.
Misschien nog mooier.
Controle opgeven, openstaan voor mogelijkheden, is niet gemakkelijk. In
angstige momenten heb ik de neiging terug te rennen naar mijn veilige
vluchtheuvel en dat is mijn bureau. Ik denk dan: jongens bekijk het maar,
ik ben weg (achter mijn bureau dus). Dat wordt bij mij ingegeven door
wantrouwen. Ik ben niet van nature een mensenmens. Ik vertrouw mensen
niet blindelings, kijk lang de kat uit de boom. Moet elke keer weer bewust
mijn best doen om aansluiting te zoeken. Mijn grootste drijfveer zorgt ervoor
dat ik zeer taakgericht ben; dat is het tegenovergestelde van mensgericht.

Drijfveren zijn
zeer bepalend
voor hoe wij
in het leven staan.
Drijfveren bewegen zich in de onderstroom van mensen. Je maakt je in de
groep zelden populair door tijdens een afdaling op de skihelling te zeggen: ik
hoef niet zo per se als eerste beneden te zijn, winnen jullie maar! De mores
van een groep vrienden is vaak: we moeten allemaal willen winnen! Iedereen
moet willen winnen! We praten moeilijk over onze drijfveren, zelfs met onze
beste vrienden.

Drijfveren hebben een oorsprong. Ik voel me niet goed genoeg, niet veilig.
Heeft mijn taakgerichtheid te maken met ervaringen uit mijn jeugd? Of is het
mijn vader Henk, van wie ik de genen heb en die zich op het einde van zijn
leven terugtrok in zijn huisje in de duinen? Ook geen mensenmens...

Is het nature?
Of is het nurture?
Ik had ooit een klant, een vriend bijna, laten we hem Steve noemen,
die duidelijk veel hart voor de zaak had. Op veel manieren. Hij was
soms heel hartelijk, vriendelijk en geduldig met mensen, soms
kon hij kwaad worden, verongelijkt doen en lang boos blijven.
Mensen om hem heen hadden soms het idee dat ze met een
gespleten persoonlijkheid te maken hadden. Niks mis mee, het
is voor jezelf te accepteren, maar het kan werken in een bedrijf
soms nodeloos moeilijk maken. Steve was chef van de HR-afdeling
van een grote organisatie waar een paar duizend man werkte. En
hij was HR-professional, met veel verstand van zaken. In die twee
rollen werkten zijn twee voornaamste drijfveren elkaar volledig
tegen. Als het over zijn chef-schap ging, dan moesten er targets
gehaald worden, anderen moesten zijn orders uitvoeren en er werd
flink geschreeuwd. Als het over zijn vak ging, de ontwikkeling van
mensen, over waarden, over vreugde in het werk, dan was hij de
relaxedheid zelve. Hij kon die twee drijfveren niet op een nuttige
manier laten samengaan. Voor de mensen om hem heen en voor het
bedrijf was op een gegeven moment de maat vol, hij kon gaan.
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Ken je drijfveren, de mate waarin ze jou beïnvloeden en waar ze vandaan
komen. Dan kun je het gesprek met jezelf ook eerlijker aangaan. Zoiets is
makkelijker gezegd dan gedaan, er bestaan natuurlijk tests over hoe je qua
drijfveren in elkaar steekt, zoals het disc-profiel, dat door een aantal vragen
te stellen uitvogelt of jij meer taak- of mensgericht bent.

Een denker over drijfveren leefde iets langer geleden en is een
beetje in de vergetelheid geraakt. Boëthius (niet de voetballer)
was een vroegchristelijke Romeinse filosoof. Hij was de vriend en
adviseur van de Oost-Gotische barbarenkoning Theodorik de Grote,
bij wie hij na een flink aantal jaren trouwe dienst in ongenade viel
en ter dood werd veroordeeld. Hij zat maanden in een dodencel en
schreef zijn gedachten op.

IEDEREEN HEEFT BEHOEFTE AAN AUTONOMIE. Mensen willen zaken zelf
kunnen bepalen. We willen geen slavernij, we gaan mentaal (een beetje)
dood van te weinig bewegingsruimte. We willen niet vastzitten in een
patroon waar we onmogelijk uit kunnen. Niemand zit graag in de gevangenis.
IEDEREEN HEEFT BEHOEFTE AAN MACHT. Niemand wil overgeleverd
zijn aan andermans wil. Vertaald in huidige tijd: het voelt voor iedereen
vervelend als iemand anders de afstandsbediening in handen heeft. We
willen zaken kunnen besturen. Achter het stuur van een auto voelen we ons
ook opeens ‘iemand’.
IEDEREEN WIL TOT EEN GROEP BEHOREN. Onafhankelijk zijn bestaat
eigenlijk niet. Zelfs de meest verstokte kluizenaar voelt zich aangesloten bij
een groep. Als hij een gelijkgestemde tegenkomt, zal hij toch opveren van
blijdschap. Nationalisme is een vorm van tot een groep behoren. Volvorijders behoren tot de groep Volvo-rijders.

>
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IEDEREEN WIL ERKENNING VOOR ZIJN PRESTATIES. Als je geen erkenning
krijgt, word je niet gezien. Als je niet gezien wordt, doe je er niet toe. Dan
word je genegeerd. Niemand wil dat! Alsof je niet bestaat en nooit bestaan
hebt. Niet voor niets is erkenning een menselijke eigenschap die je in het
boeddhisme van je af moet schudden, voordat je verlicht kunt zijn.
IEDEREEN WIL KUNNEN GENIETEN. Zet mij maar neer onder een palmboom
met een goed boek en een biertje. Na hard werken is het heerlijk uitrusten.
Na een lange wandeling smaakt eten altijd lekkerder. Het is bijna dierlijk, als
een kat die op de verwarming ligt.

1.5 De valse drijfveer: angst
Over angst als leidraad voor handelen, of niet-handelen, kun je wel een apart
boek schrijven. Angst is bij mensen zo dominant aanwezig dat het ons tot
veel handelen aanzet en van veel dingen weerhoudt. Dat kan heel veel werk,
omzet en carrièrestappen kosten. Angst doet ons soms verstijven of juist erop
los slaan.
Maar angst beschermt ons ook tegen onheil. Een gezonde dosis angst kan
een shot beschermende adrenaline in ons losmaken. In een proef van een
Nijmeegse onderzoeker werden twaalf proefpersonen in een hoge staat
van stress gebracht. Daarna werden de proefpersonen ingespoten met een
griepvirus. Achteraf bleek de gestreste groep minder ontstekingseiwitten in
hun bloed te hebben dan de controlegroep.
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Maar het aloude nut
van angst is een beetje in de
vergetelheid geraakt
door hoe we tegenwoordig
tegen angst aan kijken.
Ooit bedacht waarom we in Nederland zoveel verzekeringen hebben? We zijn
massaal oververzekerd tegen van alles en nog wat. Je inkomen, je leven, je
inboedel, alles kan je verzekeren, ook de ziektekosten van je favoriete cavia.
En soms zijn inkomen of huis zelfs twee of drie keer verzekerd. Het keren
van ongeluk door verzekeren is een enorm religieus gebeuren geworden,
waarin de oppergod van de almachtige zekerheid aanbeden wordt. Die angst
weerhoudt ons van het aangaan van uitdagingen en van het groeien in het
leven.

Ik was laatst bij een sessie van een grote overheidsinstelling waar
ik het managementteam adviseer. Vanuit de top van de organisatie
werd er een nieuw traject gelanceerd, iets met ‘zicht op 2020’ of
iets van dien aard. Voor dit traject was door de top een enorm groot
bureau binnengehaald (grote jongens doen het altijd met grote
jongens, oké, dit is een beetje kinnesinne). Het zielloze traject
kwam als vanouds weer neer op: we moeten harder werken, we
moeten onze doelen hoger stellen en alles moet bovendien sneller.
En, o ja, met minder mensen. Dat soort werk. Enorm sjabloondenken dus. Een van de mensen uit mijn team waagde het om een
van de leidinggevenden van dat traject een vraag te stellen. Of er
ook rekening gehouden werd met een mogelijke verhuizing van de
instelling. Een best zinnige vraag gezien de geschiedenis van de
organisatie. Een vraag ook waarop een normaal antwoord mogelijk
was. De organisatie bestaat bijna volledig uit weldenkende,
intelligente mensen die allemaal ideeën en gevoelens hebben.
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Degene aan wie de vraag werd gesteld, ontstak in woede en sabelde
de vragensteller volledig neer. Een openbare terechtstelling was
het eigenlijk, heel ongemakkelijk. Ik dacht meteen – en ik denk
dat iedereen in de zaal dat ook voelde: dit is angst, niet van de
vragensteller, maar van de leidinggevende.
We trekken ons graag terug, op een veilig eiland, in onze eigen box. Zet
er een hekje omheen, dan zijn we veilig, dat is de gedachtegang. Als ik het
nieuws volg kan ik me voorstellen dat je soms niets met de wereld te maken
wil hebben. Er is veel negativiteit. Nieuws als product heeft nou eenmaal
vaak een negatieve insteek. Het is dan prettig om de buitenwereld vooral
buiten te houden. Bang worden van negatief nieuws heeft de prettige
bijwerking dat je je nog extra veilig voelt in jouw box.
En voordat we het weten gaan we ons van angst wentelen in slachtofferschap.
Je hebt een beperkte verantwoordelijkheid en als je het goed weet te spelen
in je box, hoef je ook geen verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. Maar
dan komt er ook niks vernieuwends uit je handen.
Als je nu echt kijkt naar wat de feitelijke schade is van datgene waar je zo
bang voor bent, valt dat bijna altijd wel mee. Je concentreren op dat wat je
hebt en kwijt kunt raken, op de angst voor verliezen, is een cultuur die ons
soms danig in de weg zit als we iets willen bereiken.
Terwijl we boordevol zitten met potentiële ideeën, gaven en capaciteiten,
maken we er in de uitvoering door de angst een potje van. En we zijn
allemaal bang, we kennen het allemaal en om iets te bereiken, moeten we er
ook iets mee. Nelson Mandela vatte het zo samen:
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‘De dappere man
is niet hij
die niet bang is,

maar hij
die angst
overwint.’

Maar het gaat nog verder. We kunnen ook bang zijn voor wat we kunnen
bereiken. Wat als alles lukt? denken we vaak zonder dat we het uitspreken.
Volgens Berthold Gunster is de angst voor ons eigen kunnen, de
mogelijkheden die we hebben, de voornaamste reden om dingen na te laten.
Als ik angsten nader bekijk, zie ik twee soorten angst die onze levens kunnen
overnemen en het zicht op het heden en de toekomst vertroebelen. Eén soort
is direct verklaarbaar en heeft vaak met concrete feiten te maken of met
ervaringen. Verklaarbaarheid is vaak comfortabel. We verklaren graag want
het sluit aan bij onze behoefte aan logica en maakbaarheid. We doen het
vaak te snel om onzekerheid uit de weg te gaan en soms zitten we daardoor
ook jaren in therapie. We kunnen erachter komen waar die angst vandaan
komt. Dat noem ik bovenstroomangst.
De andere soort angst is wat diffuser. Soms zien mensen dingen, voorzien
ze wat er kan gebeuren, hebben ze bepaalde verwachtingen, hebben ze
faalangst. Of zijn ze gewoon bang om zich aan de wereld te laten zien; ze
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hebben podiumangst. Soms zijn mensen zo vol van iets, van een gedachte of
angst, zonder dat er op het eerste gezicht een verklaring voor is. Dat noem ik
onderstroomangst.

Een van mijn dochters is niet zo goed in gym op school. Dat is geen
halszaak maar in de wereld van een kind kan dat er flink in hakken.
We hebben hierover een gesprek gehad. Hoe komt dat? Wat maakt
het uit dat je iets niet durft? Na wat huilbuien kwam het hoge woord
eruit. Ze was een keer gevallen bij gym, en dat had veel pijn gedaan.
Dat was dus een gebeurtenis uit het verleden die haar doen en
laten in het heden bepaalde. Bovenstroomangst dus.
Of was het iets anders? Ik ken mijn dochter namelijk ook als een
meisje ‘met een vol hoofd’. Ze lijkt een beetje op mij. We zijn beiden
Waterman (je moet hierin geloven, vrees ik) en ik herken een gering
lichaamsbewustzijn bij haar. Ik heb hetzelfde en ik weet vaak niet
wat mijn armen en benen doen als ik aan het denken ben. Daarom
heb ik mezelf wat meer lichaamsbewust proberen te maken.
Voordat ik het podium op ga, voel ik mijn tenen, mijn vingertoppen
en schud ik mijn schouders los, waarmee geleidelijk de spanning
van mij af valt. Ik breng mijn hoofd en lichaam weer bij elkaar. Zo ga
ik de onderstroomangst te lijf.

In beide gevallen is het ook een
beetje uit de box stappen!
Niet alleen met één teen, maar
ervaren hoe het water echt is.
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met jezelf?

Volgens Stephen Covey berust goed leiderschap altijd op waarden en
principes. Wie zichzelf kent, en zijn principes volgt, vergroot volgens
Covey zijn of haar morele autoriteit. Als je leeft naar je waarden ben je
gewoon authentieker en geloofwaardiger.
Je zult jouw gesprek met jezelf niet met één strandwandeling voltooid
hebben, denk ik zo. Ik ben er zelf zeker nog niet klaar mee en ik denk
dat iedereen met het oog op reflectie de dialoog met zichzelf continu
gaande mag houden.

Nog belangrijker is
dat je alle nieuwe
inzichten over jouw
storyflow, jouw plaats
in het heden, jouw
drijfveren, angsten en
waarden in je gedrag
laat terugkomen.
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Ik zie het graag
als een rups die een
vlinder wordt.
Als rups kom je
de box niet uit,
als pop ben je in
de ultieme staat van
transformatie
en als vlinder
laat je je minderwaardigheidscomplex
voorgoed achter je!

Belangrijk in dit proces is dat je geen haast voelt. Mensen vragen ‘Waar
ben je van?’ Plak dat etiket nog niet op jezelf, kruip niet in die box, blijf als
vlinder rondfladderen. Laat die mensen gewoon links liggen. Het is een
rijpingsproces. Je hebt de popfase net achter je liggen. Heb compassie met
jezelf en blijf leren.
Niet alle uitkomsten van verandering zijn permanent. Je kunt een stoel in
huis die nu rechts van de tafel staat, links zetten. Morgen staat ie weer rechts.
Dat is niet echt een verandering.
Ik zie drie verschillende manieren van verandering met net zoveel
verschillende uitkomsten.

1.

Een eerste manier van verandering is wanneer je een schuur
aan een huis bouwt. Dat is geen fundamentele verandering, maar
een add-on voor een bestaand iets of een bestaande gedachtegang. Het is het resultaat van het eerste-orde-leren, zoals veranderprofessor Jaap Boonstra dat noemt. Je ziet een mogelijkheid
en handelt.

2.

Een tweede manier van verandering is als je de indeling van
de kamers verandert, het meubilair verschuift en de muren binnenshuis wegbreekt. Hierbij denk je na over je handelen, je past je
gedrag aan en soms bedenk je waarom je het doet. Je reflecteert.
Met deze verandering hoop je de structurele fouten, irritaties en
onmogelijkheden uit je bedrijf, huis of denken te halen.

3. De derde manier van verandering is veel ingrijpender. Je gooit

je huis tegen de vlakte en je gaat herbouwen. Maar wat komt ervoor
in de plaats? Wordt het wel weer een huis? Wat als we helemaal
overnieuw beginnen? Hierbij ben je dus bereid om diepgaand te
leren en om overal vragen bij te stellen. Jaap Boonstra’s model
heeft een vergelijkbare fase van het derde-orde-leren. Hier ga je
reflecteren op je eigen reflectie over je denken en handelen. Stel ik
wel de goede vragen?
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Organisaties zijn van nature altijd in beweging. Ze bewegen zich tussen
stabiliteit en instabiliteit. In de instabiele fase is er ruimte voor de
broodnodige veranderingen. Er ontstaat dan ruimte voor onvoorziene
processen en creativiteit. Chaos is er altijd, het hangt er alleen van af op welk
abstractieniveau je naar de ordening kijkt. In elke chaos is er namelijk altijd
een ordening. Een derde manier van verandering is altijd mogelijk.

In de
verandering
van rups, pop
naar vlinder
is er geen stap
terug!

Natuurlijk is het een leerproces, je zet stappen vooruit en soms moet je terug,
of val je terug. Maar eigenlijk zijn het loopings. Jouw ervaringen in het leven,
jouw gesprekken met jezelf zijn leermomenten en ze geven je feedback.

Hoe snel die loopings bij jou tot een werkelijke
verandering in gedrag zullen leiden verschilt van
persoon tot persoon. In 2009 is ooit onderzoek gedaan
naar hoe snel mensen een nieuwe gewoonte kunnen
creëren. 96 vrijwilligers gingen aan de slag met hun
eet- of sportgedrag. Ze mochten zelf kiezen. Gedurende
het onderzoek rapporteerden de proefpersonen hoe
vanzelfsprekend het gedrag aanvoelde. Dat liep nogal
uiteen. Sommige deelnemers hadden al het idee dat het
na 18 dagen als vanzelf ging terwijl er ook deelnemers
waren die er meer dan 250 dagen voor nodig hadden.
Het gemiddelde van de 96 vrijwilligers was 66 dagen.
Niet onoverzichtelijk, denk ik dan!

Dit leerproces is een contante looping naar boven, waarin je heel moeilijk
meer zaken kunt ont-leren! In de verandering van rups naar vlinder heb je
ook naar je waarden gekeken, jouw, misschien nieuwe, persoonlijke waarden
waarmee jij binnen de organisatie uit de voeten moet kunnen.
Voordat we de grote organisaties gaan aanpakken, kunnen we ons in ons
stappenplan beter richten op kleinere groepen. Het gesprek tussen jou en je
team komt aan bod in het volgende hoofdstuk.
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Stap 1
Gesprek
met jezelf
Samengevat
Ik kom in het bedrijfsleven zelden mensen tegen die goed in het HIER
• EN
NU kunnen leven. Voor hen lijkt het VERLEDEN of de TOEKOMST

belangrijker. Toekomst, heden en verleden maken je verhaal, as it is.
Waar sta je nu? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Neem eens de
tijd om met jezelf in gesprek te gaan!

Met de elementen uit je verleden en je toekomst van jouw
• STORYFLOW
heb je een mogelijkheid om in het heden terecht te komen.

Dat gesprek aan te gaan. Je storyflow kan dienen als een SCHOENLEPEL.

Hoe ga je dat gesprek aan? Waar begin je? Er zijn DRIE MANIEREN
• van
‘iets met jezelf overdenken’. Je hebt DENK-DENKEN: je gaat in een

gemakkelijke stoel zitten, of je loopt een stukje. Je hebt PRAAT-DENKEN:
je spreekt uit wat je denkt als je alleen bent of je gaat een gesprek aan
met iemand. Zo kun je jouw gedachten verfijnen. En je hebt SCHRIJFDENKEN: je zit achter je laptop of een vel papier en je gaat dingen
opschrijven. Zorg voor een SCHAAMTELOOS gesprek.

Leer je waarden kennen. Waarden zijn zaken die je belangrijk vindt.
• Waarden
kunnen onderling nogal verschillen en tegelijk hebben we heel
veel waarden gemeen. Natuurlijk zijn ze nooit allemaal even belangrijk.
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Je hebt zaken die je belangrijker vindt dan andere. Er is een RANGORDE
in waarden: de WAARDENHIËRARCHIE. Het leven verloopt een stuk
soepeler als GEDRAG en WAARDEN in een logische lijn met elkaar staan.
DRIJFVEREN zijn zeer bepalend voor hoe wij in het leven staan en
• bewegen
zich in de onderstroom van mensen. Ken je drijfveren en de

mate waarin ze jou beïnvloeden, en waar ze vandaan komen. Iedereen
heeft behoefte aan AUTONOMIE, en MACHT, iedereen wil bij een GROEP
BEHOREN en wil ERKENNING voor zijn prestaties. En iedereen wil
kunnen GENIETEN.

ANGST IS EEN VALSE DRIJFVEER die ons vaak verkeerde beslissingen
• laat
nemen. De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die angst
overwint. Hoe kun je angst aanpakken? Door hem te ontleden en de
gegevens gewoon als feiten te accepteren.

Na het gesprek met jezelf krijg je nieuwe inzichten en maak je een
• verandering
door. Ik zie het graag als een RUPS die een VLINDER

wordt. Als rups kom je de BOX NIET UIT, als pop ben je in de
ULTIEME STAAT VAN TRANSFORMATIE en als vlinder laat je je
MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX VOORGOED ACHTER JE! Er is geen
weg terug.
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De beste manier om iets te
leren is er les in te geven.
Seneca de jongere

Ze lachen me uit omdat
ik anders ben. Ik
lach hen uit omdat ze
allemaal hetzelfde zijn.
Kurt Cobain

Ik luister naar specialisten.
Doet u dat ook? Luisteren
naar uw werknemers?
Want dat zijn specialisten.
Louis van Gaal

Fouten horen bij de
prijs die je betaalt voor
een compleet leven.
Sophia Loren

118 NoBox

>
STAP

2

>>> Jij en je team 119

Jij en je team

We spelen even een klein weet-spelletje. Excuses aan de sporthaters; het
gaat over voetbal.

Ruim tien jaar terug, in 2004, was het EK Voetbal in Portugal,
kun je je dat nog herinneren?
Mmm... ja, denk het wel. Met die foute wissel van Robben toch?
Ja, maar wie werd er toen Europees Kampioen?
Eh... Frankrijk?
Nee.
Spanje dan?
Nee...
O... Wie dan?

Griekenland.
wie?!
Jawel, grie-ken-land!
Griekenland, dat was toen een team dat bestond uit spelers van wie we
daarvoor nog nooit hadden gehoord. Het stond in de aanloop van het EK
bekend als een stug team, met spelers uit een competitie die eh... tja, toch
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niet heel sterk was. Niet één Griekse club had ooit de Champions League
gewonnen of een andere grote prijs. En toch bleek dat Griekse nationale
elftal op het EK van 2004 opeens heel sterk en werd het team zelfs Europees Kampioen. Daarna hoorden we er nooit meer wat van. Griekenland
had geen sterspelers, zoals Ronaldo bij Portugal, of Ibrahimović bij Zweden. Griekenland was eigenlijk het lelijke eendje van dat EK.

Het Griekse
voetbalelftal
van 2004 had één
sterke troef.
Dat was de coach.
Coach Otto Rehhagel had de middelmatige Griekse voetballers binnen
de drie jaar dat hij er de scepter zwaaide weten om te vormen tot een
topteam. Pieken wanneer het moet en precies op tijd. Koning Otto, heet ie
tegenwoordig in Griekenland.
Eerder had Rehhagel overigens binnen één seizoen FC Kaiserslautern
na promotie uit de tweede divisie kampioen van de Bundesliga weten te
maken. Dus dat die man iets kon, dat wisten we. Het verhaal van Rehhagel
is vergelijkbaar met coach Guus Hiddink, die in 2002 voetbaldwerg ZuidKorea in extase bracht door de derde plek te bereiken op het WK. Of Louis
van Gaal, die in 2014 toch onverwacht ver kwam met Oranje in Brazilië.

Je begrijpt al
waar ik heen wil.
Is een topteam
maakbaar?
De wetenschap is niet erg overtuigend in het hoe en wat rondom de
maakbaarheid van topteams. Ik had niet anders verwacht. Misschien draait
het wel om andere dingen dan waar de wetenschap zich mee bezighoudt.
Misschien draait het niet om ratio – modelletje maken, uitschrijven,
simplificeren en voilà! – maar om zaken waar de wetenschap minder oog
voor heeft.
Bijna alle theorie en echte kennis over de vorming van teams komt uit de
praktijk, in Nederland gaat het dan om coaches als Louis van Gaal, Johan
Cruijff of Marc Lammers. Allemaal sporters. Da’s best logisch eigenlijk.
Voor de geloofwaardigheid van coaches is volgens Van Gaal vooral visie
en structuur van belang. Staf en spelers, de uitvoerders dus, moeten zeker
weten dat de leider, de coach dus, een visie heeft. Voorbereiding, training,
analyse en evaluatie zijn sleutelwoorden bij het maken van een team,
volgens Van Gaal. Dat geldt op het veld maar ook in het bedrijfsleven.
Maar is het zo tastbaar? Is het zo goed te benoemen? In het stadion, of op
het veld, voelen we het allemaal. Je voelt dat het team-zijn, het ergens bij
horen, uit je buik komt, of uit je hart. In het stadion ben je bereid om je
longen uit je lijf te schreeuwen voor je team. Op het veld heb je alles over
voor je medespelers. Als je in een winning team zit tenminste.
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Het grootste deel van de theoretische kennis over het creëren van teams
gaat over het verbeteren van de individuen in een team. Het gaat heel erg
over ‘ik’ en ‘jij’ en minder over ‘wij’. Als je nu maar in een team van zes
man, zes keer dat individu kan ontwikkelen, dan stijgt dat team ook wel tot
grote hoogte, is de gedachte. Ik geloof daar niet zo in. Ik wil hierbij graag
weer een citaat van Cruijff aanhalen dat ik in A4 al een keertje genoemd
heb:

‘Wat heb je nou liever?
Eén goed elftal?
Of elf goede ééntallen?’
Ik geloof heilig in de multiplier. Een team van zes mensen kan op een
moment als er aansluiting is, en de verbinding van goede kwaliteit is,
functioneren als twaalf ééntallen. Door met elkaar in een bepaald ritme, een
cadans of een flow te komen, en door elkaar te begrijpen en aan te voelen,
kun je meer bereiken dan je voor mogelijk had gehouden.

Als jij dat gesprek
aangaat met je team,
dan kom je samen
misschien in die flow!
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Die winning mood
zorgt voor een team!
Houden we de analogie met voetbal nog even vast en gaan we een paar
stappen terug zetten, dan kun je bedenken dat je een paar voorwaarden
moet hebben wil je een groep mensen tot een team kunnen smeden:

• de individuen kunnen voetballen, liefst met talent als basis
• iedereen kan op een positie in het veld spelen
• de mensen, of de verschillende linies, sluiten op elkaar aan
Laat de bal even weg en deze drie punten kun je zo toepassen op het
bedrijfsleven en jouw rol daarin. Ook daar is het handig als jij en je collega’s
individuele competenties hebben voor een taak, jullie gekozen hebben om
een rol te spelen en jij je als leider met je team kunt verbinden.
Verbinden is het grote thema van nu, van de laatste jaren, van misschien
wel de eerste helft van deze eeuw. Het is ook al een beetje versleten geraakt.
Iedereen heeft het over verbinden.
We willen ons verbonden voelen. Jij wil je verbonden voelen met anderen.
Maar door de druk in de maatschappij (we moeten steeds meer!) werken
we steeds individueler en is de onderstroom, daar waar de verbinding
plaatsvindt, meer op de achtergrond komen te staan. Dat herkennen
we allemaal. We moeten vooral presteren en dat vindt plaats in de
bovenstroom aan de hand van meetbare bijdragen aan de organisatie. Daar
kan de baas op sturen. Denkt ie.
Met de nadruk op het individu en zijn prestatie komt het verbinden in
het gedrang. Verbinden met je team, maar ook met je gezin thuis. Aan
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de kwaliteit van relaties met de mensen die dicht bij je horen te staan
wordt flink geknabbeld. Communicatie gaat via mails, apps of een interne
berichtenservice. De relaties op de werkvloer lijden daaronder en verschralen.
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In mijn kennissenkring heb ik een professor natuurkunde, Rob
heet ie. Hij is natuurlijk een stuk slimmer dan ik. Geen wonder
want ook zijn vader was professor. Soms wordt dat met de
paplepel ingegoten. Hij vertelde eens over het verschil tussen
het werken in de wetenschap nu en pak ’m beet dertig jaar
geleden. Rob werkt tegenwoordig ongeveer 14 tot 16 uur per dag.
Hij schrijft jaarlijks zo’n tien stukken voor wetenschappelijke
tijdschriften (hij zit vaak alleen in zijn werkkamer en werkt met
anderen op afstand, soms aan de andere kant van de wereld),
geeft een beetje onderwijs, werkt aan onderzoek, bezoekt jaarlijks
een paar conferenties en is soms thuis met zijn kinderen. Dat is
leven in de wetenschap (als je gemiddeld ambitieus bent). Zijn
vader werkte gewoon 8 uur per dag, had veel collega’s die hij
regelmatig zag, gaf veel onderwijs, had eens in de paar jaar een
congres in het buitenland en kwam elke dag thuis om samen met
zijn gezin te lunchen.

2.2 Leiders en volgers:

sta in je team

De term ‘sociale innovatie’ valt vaak in één zin met de kreet
‘participatiemaatschappij’. Beide termen zijn uiteraard ingegeven door
ingrediënten uit de bovenstroom. De wereld moet bestuurbaar blijven
voor de mensen die in de bovenstroomfuncties aan de touwtjes trekken.
Toch zijn dit niet direct begrippen die mensen bezighouden. De term
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‘sociale innovatie’ is geïntroduceerd om een onderscheid aan te geven met
technologische innovatie. Alleen de klank van de woorden al, geeft aan
dat het weinig van doen heeft met wat er in de onderstroom leeft, hoewel
het goed bedoeld is. We willen allemaal liefde, warmte en aandacht van de
mensen om ons heen. Ook op ons werk.
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Mensen weten soms niet meer wie er bij hun team horen. Ben ik van de
sales of van de binnendienst? Sommige organisaties, zoals banken, zijn
losgeraakt van hun waarden, zijn vergeten waarom ze op aarde zijn en
laten klanten in vertwijfeling achter. Binnen de kantoormuren lijken chefs
vaak blij dat ze in fte’s kunnen denken. Voor de duidelijkheid; een fte
staat voor fulltime-equivalent, een eenheid om aan te geven hoeveel je kan
werken in een volledige werkweek. Die fte’s doen tenminste niet lastig over
vakantiedagen, de inhoud van het werk en ze praten niet terug.
Op veel kantoren wordt er heel omzichtig met elkaar omgegaan. Vooral
vanuit de angst om elkaar direct te adresseren. Draagvlak krijgen is een
kwestie van omslachtig afstemmen. Mensen kunnen moeilijk eerlijk zijn.

Een vriend bij een groot advocatenkantoor vertelde laatst over
een gesprek dat hij had met een van de naamgevende partners.
Dat gesprek begon uiteraard met iets wat moest lijken op een
aftastende opmerking. Niks over het weer of de file van die
ochtend maar: ‘Vind je het ook niet vervelend? Al die mensen die
je hier in dit gebouw tegenkomt en die jou dan gaan groeten?’
Gedag zeggen vond hij blijkbaar niks.
Denk je dat Van Gaal, Rehhagel of Cruijff zo denkt? Van mensen die iets
dichter bij Van Gaal staan, begrijp ik dat hij dan in de pers wel een bullebak
kan lijken maar thuis en op het veld een uiterst attente leider is, die de
thuissituatie van de leden uit zijn team heel goed kent. Hetzelfde geldt voor
andere coaches, ze hebben ook niet voor niets een uitgebreide school van
coachende ex-voetballers om hen heen verzameld. Een leider heeft volgers.

Een leider
heeft ook
volgers nódig!
Volgers krijg je niet door jouw mensen aan te spreken en af te rekenen
op resultaten. Volgers krijg je als mensen voelen dat jij hun de weg kunt
wijzen. Als jij oog hebt voor de bijdragen die zij aan de organisatie leveren.
Als jij rekening houdt met hun wensen. Als jij verbinding weet te maken.
Als jij gewoon mensen groet op de gang.
Leiderschap dwing je niet af maar krijg je pas als je draagvlak hebt. Dat is
ook de basis van het Afrikaanse leiderschap gebaseerd op de Afrikaanse
filosofie Ubuntu, waarin alles draait om de relaties tussen mensen.

Ik ben

omdat wij zijn.
In het kort is dit waar Ubuntu voor staat. Ubuntu is een woord uit het
Zoeloe en betekent letterlijk: een mens is een mens door andere mensen.
Het gaat over één-zijn. Alleen ben je niets. Je betekent als teamleider
niets als mensen in jouw team jou niet volgen. Jouw volgers laten jou
zijn wie je bent.
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De leiders die we nodig hebben zijn authentiek, dienend en verbindend,
denkt antropoloog Leontine van Hooft. Zij schreef een boek over de
Afrikaanse manier van leiderschap. Over Ubuntu. Zij geeft vijf tips voor
Afrikaans leiderschap op de werkvloer (waar ik graag bij aansluit):

STAP

2

> creëer een omgeving met een ziel

Een ziel is authentiek en heeft waarden waarbij iedereen
kan aansluiten. Als leider moet je gericht zijn op het aangaan van authentieke relaties.

> stel de mens centraal

Een mens is meer dan zijn functie, zei ik al eerder. Spreek
mensen aan op hun mens-zijn. Niet als professional.

> organiseer open dialogen

Er moet gesproken worden. En geluisterd. Een tribale organisatie deelt zowel goed als slecht nieuws.

> gebruik verhalen, rituelen
en symbolen

Verbinden gaat niet door woorden alleen, zoek naar
materiaal, gebruiken en historie waar je uit kunt putten.

> sta midden in je organisatie,
sta er niet boven

Een leider die weet dat hij een schakel is in een groter geheel, denkt sowieso minder aan ‘ik’ en meer aan ‘wij’.

Als je deze vijf elementen kunt toepassen als leider, zal je team een
gezamenlijk eigenaarschap voelen; er is een gedeeld draagvlak en
betrokkenheid omdat ze deel uitmaken van iets groters. De individuele
waarden komen als het goed is overeen met de gemeenschappelijke
waarden, wat tot uiting komt in de ziel, in de manier van aansluiten, in
gesprekken, rituelen en in de positie die jij inneemt in het team.
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Een gesprek met je team begint met luisteren. Goed luisteren is
een essentiële eerste stap voor verbinden. Ook daar is een wereld te
winnen. In Leiderschap op een A4’tje had ik het al over de Theorie U
van Otto Scharmer. Mensen horen in een gesprek vooral de informatie
die ze al weten, downloading, noemt Scharmer dat. Mensen luisteren
bevooroordeeld. Ze bergen de informatie op in hokjes die ze daarvoor
hebben gemaakt.

Ook bij verbinden
moet de box weg!
Met een team van een adviesorganisatie bereidde ik een paar
jaar geleden een presentatie van een bedrijfsplan voor. Het was
een belangrijke meeting van hooggeplaatste personen binnen
het bedrijf. Het was crisis en de opdracht was iets nieuws te
bedenken, iets anders dan anders. Dat was tot nu toe nog niet
gelukt. Het rapport had een saaie titel, iets met het woord
crisis erin. Een van de leden van het team kwam met het idee
om de titel van het album van Supertramp, Crisis? What Crisis?,
te gebruiken. Ik vond het een lekker NoBox-idee en probeerde
een acceptatie te stimuleren. Daarna kwam iemand anders
eroverheen met een voorstel ook maar meteen de muziek van
Supertramp te draaien als de hotemetoten de zaal binnen zouden
komen. ‘Ho, ho, ho... Dat is niet zoals wij het hier doen.’ Dat was
een stap te ver voor de leider van het team. Terwijl het makkelijk
had gekund. De vraag was er, de ideeën waren er maar als puntje
bij paaltje komt, is het heel moeilijk om die box los te laten. Zeker
een box die je zelf hebt gemaakt.
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Luister naar de mensen in je team. Hoor wat ze feitelijk zeggen. Factual
listening, zoals Scharmer dat noemt. Sluit daarbij aan, doe dat met flexibiliteit
en sensitiviteit en verbind er geen oordeel aan. Geef mensen die kans!

STAP

Geef jezelf
die kans!
Luisteren wordt in de komende jaren belangrijker en belangrijker. Want
steeds meer vangen we services en processen in IT en moeten we de werkelijkheid in schema’s zien te vatten. Bedrijfsprocessen met heel veel verschillende dimensies moeten we dan heel nauwkeurig kunnen beschrijven.
Dat doe je niet in één keer. Dat doe je door een grove schets te maken en de
ervaringen uit de praktijk telkens weer terug te brengen naar de tekentafel.
En zo doorloop je een aantal ronden. Belangrijkste tool daarbij is luisteren.
Niet alleen naar wat iemand zegt, maar ook naar wat ie bedoelt.

2.4 Leiders en volgers:

leren doe je in je team

Een van mijn dochters heeft een meer speelse inslag dan de andere twee,
denk ik vaak te zien. Ik moet daar eigenlijk helemaal geen vooroordelen
over hebben, maar ik zie haar heel vaak vrolijk en speels. Het is een
speelmeisje. Afgelopen jaar was haar laatste jaar op de basisschool. Om
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haar leerniveau te bepalen (een stickertje te plakken!) moesten er natuurlijk
toetsen gemaakt worden. Ik had haar de afgelopen jaren vooral heel speels
gezien en ik had het lerende kind in haar verwaarloosd. Ook door besognes
thuis en een verhuizing had ik niet gezien dat we een belangrijk ding over
het hoofd hadden gezien: ze had niet geleerd om te leren!
STAP
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Ze heeft niet geleerd om even terug te bladeren, of om haar twijfels over de
leerstof te delen met bijvoorbeeld haar vader (‘Pap, hoe zit dat nou...’). Het
is niet dat ze niet geïnteresseerd is. Misschien is het ook niet zo dat ze te
speels is, maar...

... ik heb het haar gewoon nooit geleerd!
Zij is natuurlijk slachtoffer geworden van mijn box-denken. Of van het
teruggaan naar mijn eigen box in een meer stressvolle tijd.
Of het nu een maakbare samenleving is of niet, ik denk dat we leren kunnen
leren. We zitten te veel in ons veilige boxje, en we laten mensen te veel
in hun boxje zitten, en als we onszelf en anderen daar niet uit bevrijden,
blijft alles hetzelfde en leert niemand iets en dan wordt het lastig om te
verbinden.
Veranderen kan soms best pijnlijk zijn. Zeker voor de leider in kwestie.

Een paar jaar geleden werd ik gevraagd om te adviseren bij de
leidinggevenden van een fabrikant van halffabricaten. De directie
bestond uit vier man. Ik werd erbij geroepen door de ceo. De vier
mannen hadden niet echt onenigheid, leek het, maar er kwam
maar geen broodnodige vernieuwing op gang. En waar lag dat dan
aan? De communicatie bleek slecht en de vier mannen in het MT
hadden alle vier een ander perspectief op de toekomst. Grootste
probleem lag bij de leider van het team. Die was welwillend –

hij had mij er immers bij gehaald – maar zat praktisch gezien
qua leidinggeven nog in het stenen tijdperk. Hij leefde nog met
overtuigingen als ‘dat kunnen mijn mensen niet’ en ‘kennis
moeten we altijd van buiten halen’. Of nog erger ‘jij moet gewoon
doen wat ik zeg’ of ‘daar ga jij niet over’. Allemaal no-go’s wat mij
betreft. Die gedachten zorgen ervoor dat je geen stap verder komt.
De leider van dat team kon al die overtuigingen overboord gooien
(pijnlijk!), de boxjes waarin hij anderen en zichzelf had gepropt
mocht hij weggooien. En eind goed al goed; zijn team en zijn
werknemers bleken toch meer te kunnen dan hij dacht!
Leren gaat vaak op een heel andere manier dan we denken. Wij als ouders
nemen vaak aan dat we onze kinderen heel veel kunnen leren. En gelukkig
is dat ook zo... maar lang niet alles kunnen we sturen. Kinderen pikken veel
meer op van hun leeftijdsgenoten dan van hun ouders, blijkt uit onderzoek. Je
kunt je kinderen nog zo goed proberen af te leveren als ouder, maar als je kind
langdurig in kringen verkeert met veel foute vriendjes, met de bijbehorende
waarden, dan heeft jouw goedbedoelde opvoeding weinig effect.

Wij zijn soms net als kinderen.
Ook volwassenen pikken heel veel op, zonder dat we daar heel bewust mee
bezig zijn. Soms vraag ik mij weleens af of de toegevoegde waarde van
leiderschapstrajecten, groepsbijeenkomsten en brainstormdagen niet meer
zit in het leren kennen van elkaar (en elkaars besognes: Welke beslissingen
neemt de ander en waarom? Wat zijn de waarden van de ander? En
waarom?) dan in de officiële lesstof die we erin proberen mee te geven.
Bij een landelijk opererende overheidsdienst weet ik dat de bijeenkomsten
vooral gewaardeerd worden omdat mensen elkaar dan zien, spreken en
misschien zelfs kunnen aanraken. Eindelijk valt die altijd overheersende
hiërarchie in een veilige omgeving weg.
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Zo maak je ruimte
voor de onderstroom.
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Zo kunnen mensen werkelijk een verbinding maken. We ruimen daar ook
gewoon tijd voor in. Niet te officieel, maak gewoon de koffiepauzes wat langer. Het effect zie ik terug in de bijdrage van de mensen aan de organisatie!

2.5 Leiders en volgers

maak je niet op de tekentafel

In de overheidsorganisatie wordt traditioneel ook heel studeerkamerachtig
gedacht. Veranderprogramma’s worden daar door werkgroepen op papier
gezet.
Een oude bedrijfsvoering wordt uit de kast getrokken en er wordt een
nieuwe doelstelling verwoord in termen van fte’s en kpi’s, in taakstellingen
en protocollen. Vervolgens wordt dit als een nieuwe strategie gepresenteerd
in een eindeloze reeks PowerPoints en losse pdf’jes.

Krijg je dan wat je nodig hebt? Nee.
Krijg je dan wat je wilt? Mwah...
Krijg je wat je verdiend hebt? Ja!
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Die studeerkamermanagers zijn ook maar mensen. Ze hebben ook hun
drijfveren. Ze willen er ook toe doen en willen van betekenis zijn. Maar ze
vergeten iets. De realiteit in de ivoren toren is nooit dezelfde als die in het
echt is.

STAP

Nooit? Nee, echt nooit.
En hoe krijg je de mensen op de vloer mee?

Hoe krijg je je plannen uitgevoerd?
Ik ben omdat wij zijn!
Ongetwijfeld vind je dit een beetje vaag. Ik zal het iets inzichtelijker
proberen te maken. Verlaat als eerste die ivoren toren en begeef je tussen
de mensen op de vloer. Luister naar de mensen, kijk om je heen en ervaar
wat er gebeurt en sluit aan bij de mensen. Neem de praktijk serieus.

De tekentafel
kan bestaan
omdat de
praktijk er is,
niet andersom.
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op de tekentafel te krijgen.
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Een waarschuwing vooraf: dat gaat nooit helemaal lukken, maar je kunt
proberen de realiteit helder te maken en er heeeeeeel dichtbij te komen. En
daar heb je je mensen bij nodig. Jij bent er omdat zij er zijn. Wat doen de
mensen die ermee werken? Wat vinden mensen die ermee werken?

Hieronder een eindeloze reeks stappen
om dit te bereiken:

Stap 1 maak een grove schets
Stap 2 experimenteer

Stap 3 kijk naar ervaringen, omschrijf het

Stap 4 verfijn de grove schets met jouw ervaringen
Stap 5 experimenteer verder
Stap 6 kijk naar ervaringen en probeer het goed te
omschrijven
Stap 7 verfijn de grove schets opnieuw met ervaringen
Stap 8 experimenteer vrolijk verder
Stap 9 kijk naar ervaringen en probeer het goed te omschrijven
Stap 10 verfijn de schets op de tekentafel
Stap 11 experimenteer vrolijk verder
Stap 12 kijk naar ervaringen en probeer het goed te omschrijven
Stap zoveel verfijn de schets op de tekentafel

Ja, het is duidelijk. Ik ben dus wij zijn! Je luistert naar je mensen, naar de
praktijk! Eigenlijk is het een constant proces. Zeker in deze steeds sneller
veranderende tijd!

>
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Wat wij in onze kluizen hebben liggen aan bedrijfsgeheimen, wat in onze
handboeken staat aan bedrijfsprocessen, de functieomschrijvingen bij
HR, het is vaak hopeloos gedateerd. Managers die er niet in slagen hun
strategie goed uit te voeren grijpen vaak in een reflex terug bij een volgende
reorganisatie of herstructurering. Terwijl uit onderzoek over strategie en
uitvoering blijkt dat samen bespreken waarom beslissingen genomen zijn
en zorgen dat iedereen alle informatie heeft, de succesfactoren zijn voor een
goede uitvoering.

2.6 Leiden doe je van binnen

naar buiten

Als jij de werking van je team wilt veranderen, kun je niet anders dan goed
naar de praktijk kijken. Mensen moeten dan wel eerlijk tegenover zichzelf
zijn. De mens staat voorop, niet de functie.

Bij een internationaal adviesbureau mag ik een groot
veranderingstraject begeleiden. Veel mensen uit de top van
het bedrijf (en van de werkvloer) doen eraan mee. Ik had een
paar maanden geleden een afspraak gemaakt met de chef van
mijn opdrachtgever daar. Ik kende de chef nog niet en vanuit
verschillende hoeken kreeg ik opeens ‘waarschuwingen’ over het
gedrag van die chef. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik kijk niet meteen
naar wat er op het visitekaartje van mensen staat, ik ga niet af op
de reputatie die mensen hebben. Dat vertroebelt mijn zicht op de
werkelijkheid. Ik zie graag als eerste een mens.
Als je van mens tot mens communiceert, dan ben je in staat om echt contact
te maken. En hoe kom je daarin geloofwaardig over? Door je waarden te
leven. Zie de subtitel van dit boek. Communiceren van mens tot mens is
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feitelijk ook de diepere laag van leidinggeven. Dat is voor mij leiderschap.

STAP

Om jouw verhaal te vertellen, om anderen mee te krijgen in jouw
verandering ga je aftasten. Wat is nu mijn beste strategie om dat over te
brengen? Hoe kan ik goed gebruikmaken van mijn invloed?

‘Invloedrijke mensen
veranderen eerst zichzelf
van binnen naar buiten,
los van hun positie
binnen de organisatie.
Hun karakter, competenties,
initiatieven en positieve
energie inspireren anderen.’
Stephen Covey

Niet zeggen dat het bedrijf moet veranderen en vervolgens daar zelf geen
gevolg aan geven. Mensen die van binnen naar buiten veranderen hebben
een goed verankerde identiteit, volgens Covey. Ze hebben een morele
autoriteit. Dat valt de top binnen de organisatie op. Daar willen ze weten
welke ideeën jij nog meer hebt (als jij van binnen naar buiten verandert) en
zo kun jij de cultuur binnen een bedrijf veranderen.
Die positieve energie waar Covey het over heeft, is voor mij vaak een
leidraad voor mijn handelen en bepaalt met wie ik wil werken. Negatieve
mensen zijn de dood in de pot. Daar word je zelf ook niet gelukkig van.
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Voor een grote bank begeleidde ik een paar jaar geleden een
flink veranderingstraject met een programma genaamd Winning
Teams at Work® dat we in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben
met het doel om mensen uit verschillende lagen van een bedrijf
dichter bij elkaar te brengen. Bij de openingsspeech dacht ik: laat
ik deze 150 mannen (en een paar vrouwen) in grijze pakken eens
choqueren met het woord ‘energie’. Mmm… achteraf denk ik:
het is goed afgelopen, maar het was gedurfd in dat gezelschap.
Vooraf kreeg ik van mijn opdrachtgever mee: ‘Menno, van de 150
doen er hoogstens 30 mee.’ In mijn inleidende praatje vertelde
ik dat we zouden selecteren op energie. Woh... gemor in de zaal,
een enkel afkeurend woord. Vervolgens maakte ik duidelijk dat
de grijze pakken moesten rennen voor een plekje in verschillende
themagroepen – vrij naar Ren je Rot van Martin Brozius – en
dat er aan de andere kant van het gebouw een zaal was waar
de MT-leden stonden met een kraampje met specialiteiten van
hun thema’s. First come, first serve. De grijze pakken voelden de
competitie, en de energie om mee te doen stroomde door de zaal,
120 van de 150 man meldden zich aan bij een van de kraampjes
van de MT-leden. Het traject liep daarna op rolletjes.
Het gesprek met je team zal de bewustwording van je waarden waar vanuit
je leidt, misschien aangescherpt hebben. Je zult gemerkt hebben dat jij het
verschil kan maken in een team. Hoe dat op grotere schaal zal zijn, binnen
een organisatie, komt aan bod in het volgende hoofdstuk.

STAP
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Stap 2
Gesprek
met je team
Samengevat
De wetenschap is niet erg overtuigend in het hoe en wat rondom de
• MAAKBAARHEID
VAN TOPTEAMS. Dat is ook wel logisch. Misschien

draait het wel om andere dingen dan waar de wetenschap mee bezig is.
Bijna alle theorie en echte kennis over teams komt bij praktijkmensen
vandaan als Louis van Gaal.

Voor de geloofwaardigheid van leiders is vooral VISIE en STRUCTUUR
• van
belang. De werkvloer moet zeker weten dat de leider een visie

heeft. VOORBEREIDING, TRAINING, ANALYSE en EVALUATIE zijn
sleutelwoorden bij het vormen van een team. Dat geldt op het veld maar
ook in het bedrijfsleven.

AANSLUITING goed is en de VERBINDING van goede kwaliteit kun
• jeAlsalsdeteam
in een bepaald ritme, een cadans of FLOW komen. Je begrijpt
elkaar en voelt elkaar aan en je kunt meer bereiken dan je ooit voor
mogelijk had gehouden. Die verbinding kun je maken door te praten,
gesprekken te hebben. Daarna volgt meer begrip, ritme en wellicht een
versterkende WINNING MOOD!

STAP
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Een LEIDER heeft VOLGERS nodig. Die krijg je niet door jouw mensen
• aan
te spreken en af te rekenen op resultaten. Volgers krijg je als

mensen voelen dat jij hun de WEG KUNT WIJZEN. Als jij oog hebt voor
de bijdragen die zij aan de organisatie leveren. Als jij rekening houdt
met hun wensen.

OMDAT WIJ ZIJN. In het kort is dit waar UBUNTU voor staat.
• DeIK BEN
leiders die we nodig hebben zijn AUTHENTIEK, DIENEND en

VERBINDEND. Hoe doe je dat op de werkvloer? Creëer een OMGEVING
MET EEN ZIEL, stel de MENS CENTRAAL, organiseer OPEN DIALOGEN
en gebruik VERHALEN, RITUELEN EN SYMBOLEN. En bovenal, LUISTER
naar de mensen in je team. Zonder direct met een oordeel klaar te
staan.

Leiderschap en ook het volgen van een leider KUN JE LEREN. En dat
• gaat
vaak op heel andere manieren dan wij denken. Als we onszelf en

anderen niet uit de box bevrijden, leert niemand iets en blijft het lastig
om te verbinden. Ik vraag mij weleens af of de toegevoegde waarde van
leiderschapstrajecten en brainstormdagen niet meer zit in het LEREN
KENNEN van elkaar. De onderstroom krijgt zo de ruimte.

Leiders en volgers maak je niet op de tekentafel. DE TEKENTAFEL KAN
• BESTAAN
OMDAT DE PRAKTIJK ER IS, NIET ANDERSOM. De realiteit in
de ivoren toren is nooit dezelfde als in de echte, harde werkelijkheid.
Leiden doe je VAN BINNEN NAAR BUITEN. Authentiek leiderschap.
Jouw denken en jouw handelen zijn een voorbeeld voor je team.
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Niets is lastiger om aan te
pakken, hachelijker om er
de leiding over te nemen of
minder zeker van succes,
dan het invoeren van nieuwe
dingen, omdat degene die
nieuwigheden invoert, hen
die het in de oude toestand
goed ging tot vijanden en
hen die het onder de nieuwe
omstandigheden goed zou
kunnen gaan als lauwe
verdedigers heeft.
Niccolò Machiavelli

Vergaderingen zijn het
symptoom van een slechte
organisatie. Hoe minder
vergaderingen, hoe beter.
Peter F. Drucker
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Stap 3

STAP

Jij en de
organisatie

Een vriend van mij werkt al zo’n vijftien jaar bij een grote organisatie, een
televisiebedrijf, waar mensen altijd een beetje een idee van glamour bij
hebben. Creatief, dacht ik altijd. Afgezien dat vijftien jaar bij dezelfde baas
werken in deze tijd niet heel erg slim is (ik vergeef het hem uiteraard!) is
het een intelligente, slimme jongen. Van inmiddels een jaar of vijfenveertig.
In de kroeg vertelde hij me laatst over zijn werkplek:

‘Weet je, elke keer als ik dat pand binnenstap, lijkt het alsof ik mijn
creativiteit en mijn gezond verstand niet meegenomen heb naar mijn
werk. Ik heb mijn huissleutels bij me, mijn telefoon, mijn geld, mijn
tas met wat paperassen, maar mijn grijze massa laat ik thuis! En hoe
ik ook mijn best doe om creatief aan de slag te gaan op mijn werk, het
lukt me niet. Die stap over de drempel maakt dat mijn creativiteit in
rook lijkt op te gaan.’

Hij is vast niet de enige die daarmee worstelt, vrees ik. Er is veel kaalslag in
de kantoortuinen van Nederland, qua creativiteit. Ik weet dat mijn vriend
ook ander werk naast zijn televisiewerk doet. Creatief ook. Krijgt hij veel
waardering voor van zijn omgeving. Dat werk doet hij in zijn vrije tijd, in
een vrije omgeving zonder de beklemmende structuur van een organisatie.
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‘In mijn werk doe ik maar een deeltje van het geheel, ik stuur iets
aan, soms maak ik iets, maar ik heb niet het idee dat ik mijn hele
potentieel gebruik. Ik kan meer maar telkens als ik meer doe, of
initiatief toon, dingen van de grond trek, dan eindigen die in een
moeras van beleidsnota’s van project- en stuurgroepen. Er is zoveel
politiek in de organisatie! En ik wil gewoon mijn dingen doen!’
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Dit is een mooi voorbeeld van wat we in vele honderden jaren met de
division of labour hebben bereikt. Dit had Frederick Taylor niet voorzien
rond 1900! We hebben poppetjes gemaakt; pionnen die soms volledig
inwisselbaar zijn. En als het aan veel managers ligt, dan blijven we op dat
pad verder gaan. Er zijn geen gesprekken, er is geen dialoog. We doen
allemaal ons deeltje.

Dit is mijn klus
en dat is jouw klus,
en daar gaan we elkaar
op afrekenen!
Als we de drempel van onze werkplek overgaan, letterlijk en figuurlijk,
dan stappen we de ruimte of box van iemand anders in: de box van de
organisatie. Om te kunnen functioneren in die box moet je je aanpassen.
Soms is dat een beetje aan wat knopjes draaien in jouw set van waarden,
maar heel vaak zul je je rigoureus moeten aanpassen.
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3.1 Waarom werk je überhaupt

nog voor een baas?

STAP

Mensen komen vast te zitten in hun denken en doen, en dat is een groot
zorgenpunt van mijn beroepsgroep (de organisatieadviseurs). De omgang
wordt heel hoekig. Niet dat de organisatie jou geen mogelijkheden biedt...

We staan aan het begin van het jaar. We gaan jaarplannen maken!
Ambities formuleren. Iedereen mag dan meepraten... lijkt het.
Jou wordt gevraagd: wat wil jij gaan doen? Welke thema’s wil jij
uitdiepen? Waar wil jij je hard voor maken? Je gaat dat uitwerken
op een A4’tje, met wat meetbare doelstellingen en wat andere
kpi’s. Je stopt er al je energie in. En in de loop van dat jaar, ja...
eh... dan komen er andere dingen voorbij en verflauwt het een
beetje. De organisatie gaat toch een andere kant op (er is een
belangrijk beleidsstuk uit de Raad van Bestuur gekomen), jij gaat
er anders over denken. Je gaat je met andere dingen bezighouden.
En dan is het opeens Kerstmis en vraag je je af: hebben we
wel gedaan wat we hadden afgesproken? Nou nee... En het
frustrerende is: in januari begint het hele circus weer opnieuw.

Wat je doet in het licht van het geheel doet er niet zo toe. Mensen werken
niet meer vanuit hun intrinsieke drijfveren, vanuit hun waarden maar ze
denken meer in termen van: heb ik dit nodig om mijn baan te behouden?
De smeerolie is weg.
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van je wordt verwacht:
als we dat met z’n allen doen
dan blijven we op dit niveau
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hangen.

De wereld valt steeds verder uit elkaar. We trekken ons terug in onze box
(en we duwen anderen in hun box). De wereld atomiseert. Het geheel wordt
door een soort van wetenschappelijk denken uit elkaar getrokken, waardoor
niemand meer zicht lijkt te hebben op het geheel der dingen. Vaak ook de
mensen niet die het overzicht horen te hebben: de leiding. De nieuwe tijd
vraagt om andere organisaties.

Ook in de organisaties
is het tijd voor een goed gesprek!
In veel directiekamers is het besef wel doorgedrongen dat het vijf voor
twaalf is wat betreft de aanpassingen aan deze tijd. Veel bedrijven
reageerden in de afgelopen jaren te laat en bestaan inmiddels al niet
meer. Als grootwinkelbedrijven inmiddels nog geen aanpassingen hebben
gemaakt, zou het misschien weleens te laat kunnen zijn.
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3.2 Verandering is onderweg!

Als je vijf jaar geleden niet kon zien dat internet de retail grotendeels zou
gaan overnemen, dan had je misschien al niets meer te zoeken in die sector.
Her en der zie ik initiatieven waaruit blijkt dat een bedrijfsleiding probeert
mee te gaan met de tijd.
Begin dit jaar mocht ik meedenken over een strategieverandering bij een
bedrijf in de verzekeringssector. Er moest bedrijfsbreed iets gebeuren, was
de insteek. Al snel had ik door dat er nog niet goed genoeg was gekeken,
geluisterd en gedacht, vooral niet naar de eigen overtuigingen. Er was een
groep van vier mensen samengesteld die de werknemers van het bedrijf
productiever, verantwoordelijker, proactiever (en ga zo maar door) moest
maken. Waarom? Dat was niet duidelijk. Hoe? Vier mensen moesten dat
gaan bedenken. DIE VIER MENSEN ZOUDEN HET LEVEN VAN DUIZENDEN
GAAN BEPALEN! Zij zouden gaan uitmaken wat die mensen doen, hoe
die mensen zich moeten gaan gedragen en, tot op zekere hoogte, ook wat
ze moeten denken. Wat mij nog het meest stoorde was dat die vier alles
uitvoerden wat de baas had bedacht. Het kwam niet goed tussen mij
en dat team.

Dat is niet meegaan met de tijd.
Dat is mensen klein houden.
Ik baal ervan dat mensen klein
gehouden worden...

F*CK DE BOX!

STAP

Eh... toch?
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Nou ja, ik weet zeker dat dat verandertraject van die financiële instelling
niks gaat worden (dat zien we pas over een paar jaar), omdat het helemaal
vanuit de top wordt ingezet. En daar ben ik niet van, zoals je weet. Die
vier projectmanagers schrijven een papieren tijger, er worden wat nieuwe
mensen benoemd, er vallen links en rechts wat ontslagen, er zal heel wat
water naar de zee stromen en uiteindelijk zijn er best wel dingen veranderd,
maar of dat een verandering is die de leiding in gedachten had? Ik denk het
niet. Ze creëren een toekomstige teleurstelling. En nemen daarin heel wat
mensen mee.
Als je iets wilt veranderen in een organisatie heb je grofweg twee afslagen
die je kunt nemen. Eén afslag gaat via de bovenstroom, de andere afslag, je
raadt het al, neemt de onderstroom.

De bovenstroomafslag hebben we hierboven beschreven. Topdown, planmatig, gestructureerd, gecontroleerd. Dat is ten tijde
van crises enorm aan de orde. Als het huis in brand staat, ga je
niet eerst overleggen wat te doen.
De onderstroomaanpak gaat over transformatie, over gevoel en
over aanvoelen. Gaat over de mensen, wat brengen zij mee? Wat
zijn hun waarden? Hoe gaan we hier samen vorm aan geven?

De top van de organisatie staart zich blind op het begrip controle, op zaken
in de bovenstroom dus. Overal komt het terug. Je moet in control zijn, de
macht hebben of – nog beter – aan het roer staan. Een van de bekendste
managementmethodes (prince2, Project Result IN Controlled Environment)
is gebaseerd op het feit dat je alle omstandigheden kunt controleren.

>
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Nou vergeet
het maar
Je hebt nooit
ALLES onder
controle!

Ik geloof heilig in de combinatie van bovenstroom en onderstroom.
Dat is een heel moeilijke. Vooral voor de top van een organisatie. Die
kunnen zoete broodjes bakken door het te hebben over ‘meepraten over
cultuurveranderingen’ en over ‘de richting van het bedrijf’ maar als puntje
bij paaltje komt en er ontstaat onenigheid geven ze zelden thuis. Waarom
weet ik niet echt. Zou het zijn omdat de leiding dan denkt dat ze ‘niet in
control’ is als ze iets uit handen geeft? Dat ze de overtuiging heeft dat open
en kwetsbaar opereren een teken van zwakte is?
Mensen onthouden altijd wat je doet en soms wat je zegt. Het gedrag aan
de top beïnvloedt het bedrijf, veel meer dan wat er gezegd wordt. En zeggen
dat ze iets gaan doen is ook iets heel anders dan het daadwerkelijk doen.
Bij de Big Four van accountancybureaus staat de term ‘tone at the top’
tegenwoordig zelfs hoog op de agenda. Maar die term krijgt daar nauwelijks
invulling, is niet terug te vinden in het gedrag en lijkt louter voor de bühne.

Een van mijn voormalige collega-adviseurs is als interimmer aan
de slag gegaan bij een lokale vervoerder in het noorden van het
land. Daar werd ik uitgenodigd om met de baas in gesprek te gaan.
Ook die baas was daar tijdelijk. In het gesprek leek hij heel erg te
spreken over mijn aanpak en hij had een aantal exemplaren van
mijn eerste boek (Leiderschap op een A4’tje) aangeschaft om uit te
delen aan zijn MT. Achteraf zat ik met mijn collega na te praten.
‘Ja,’ zei hij, ‘hij lijkt heel blij met jou en het boek. Hij zegt dat nou
allemaal wel, maar ik weet niet of hij dat ook meent.’ Ik keek wat
verbaasd op. ‘Hij is hier ruim een jaar geleden gekomen met een
flinke belofte en heeft nog steeds geen stappen gezet om dat waar
te maken. Hij wil dus eigenlijk niet veranderen! Ik weet niet wat hij
wel wil. Hij moet nog één jaar, maar ik denk dat hij vanaf nu zijn
tijd gaat uitzitten. Want als hij met A4 gaat werken, moet hij echt
aan de bak.’
Ik denk, er is niet leukers dan een klant helpen die het niet weet of het
misschien niet kan.

3.3 Ik wil zwaluwstaarten maken!

Natuurlijk, misschien moet je iets kunnen als je leiding wilt geven aan
verandering, maar je moet vooral willen. Je kunt in je karrenspoor van
onwetendheid, afhankelijkheid of misschien zelfs slachtofferschap in de
richting van je pensioen blijven ploegen, maar je kunt ook je eigen pijn en
je angsten onder ogen komen en daadwerkelijk het gesprek tussen jezelf en
de organisatie aangaan! Je kunt dingen oplossen, met een hernieuwd elan.
Je moet het wíllen zien.

STAP

>>> Jij en de organisatie 155

3

>

156 NoBox

>
Je moet de verbinding wíllen zien
tussen het individu en de organisatie.
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Hoe maak je die brug tussen het individu en de organisatie? Wat is
daarvoor nodig? In feite heel simpel: een mens en een collectief. Wat
bepaalt of die twee kunnen aansluiten? Weer heel simpel: de wens en
de mogelijkheid. De ontvankelijkheid van de organisatie bepaalt of deze
openstaat voor jouw leiderschap.

Elke organisatie heeft
een mate van receptiviteit
die zorgt dat een verandering aanslaat
of dat er gewoon meer water
onder de brug door gaat
Is een organisatie toe aan jouw leiderschap, aan jouw plannen? Heb je
verbinding gemaakt? Heb je gekeken, geluisterd waar je kunt aansluiten?
Laat jij genoeg van jezelf zien? Is de organisatie klaar om jou te ontvangen?

‘Zeker op cursus geweest’, is een opmerking die wij allemaal
kennen als we na een training weer op de werkvloer komen. Maar
stel dat het anders zou zijn? Dat we terugkomen en dat mensen
je welkom heten met koffie en taartjes. Er een momentje voor
uittrekken en werkelijk aan jou zouden vragen hoe het op cursus
was? ‘Vertel, wat heb je gehoord?’ vraagt het haantje-de-voorste.
‘Nou,’ zeg jij dan, ‘best veel eigenlijk... we krijgen een grotere
onafhankelijkheid. Minder rapporteren aan het hoofdkantoor.’ En
de vrouw achter in de hoek vraagt: ‘Wat zijn daar de consequenties
van voor ons? Voor onze afdeling? Voor mij?’ En daar weet jij
dan weer op te zeggen dat de afdeling proactiever moet worden.
Uiteraard heb jij dan ideeën over hoe dat zou kunnen.
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en zo door jouw
ideeën besmet en
geïnspireerd raken.

Een organisatie kan ontvankelijk zijn om jou te ontvangen. Toegegeven,
dat klinkt helemaal als seks, daar ben ik me van bewust. Het is ook gewoon
als mannetje of vrouwtje, of beter, als yin en yang. De insteek van de topdowngerichte manager is masculien, is typisch instrumenteel, daar staat de
feminiene ontvankelijkheid met koffie en taartjes tegenover.
Het wordt steeds duidelijker dat het aantrekken van mensen die ‘anders
zijn’ loont. Verschillen tussen karakters, meningen, gedragingen,
geloofsovertuigingen en culturen in een omgeving waarin verschillen er
mogen zijn, waarin men openstaat voor andere opvattingen en waarin
diversiteit wordt gezien als een kans, brengen organisaties als vanzelf
naar een hoger niveau. Geen eenvoudige opgave in organisaties vol
vooroordelen, belemmerende overtuigingen en ingebedde patronen.
Met passende zwaluwstaartjes, met een onontkoombare yin en yang, met
een voorgekookte ontvankelijkheid kan een bedrijf een transformatie
doormaken. Met duizenden tegelijk kunnen we naast elkaar een stap zetten
naar het volgende honk en de schepen achter ons verbranden. Van pop tot
vlinder. Met de juiste leider en de juiste receptiviteit naar een veranderende
organisatie. Maar het kan misschien ook anders...

STAP

Ik wil zwaluwstaarten maken
tussen persoonlijk leiderschap
en de organisatie
die daar baat bij kan hebben
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3.4 Get the managers

Een paar jaar geleden lag zijn naam op ieders tong die iets met leidinggeven
had (of misschien beter: die niets met leidinggeven had): de Braziliaan
Ricardo Semler. Op zijn eenentwintigste mocht hij de scepter gaan zwaaien
in het bedrijf van zijn vader en ging vervolgens alles anders doen. Mensen
mochten zelf hun salaris bepalen en alle managers mochten hun biezen
pakken. Zijn zienswijze heeft zijn glans wel een beetje verloren, want hij
kwam terug op veel van zijn maatregelen, maar zijn basisidee was goed.

Laat de mensen zelf
hun zaakjes regelen.

Empower ze!

Geef ze zoveel kracht dat ze geen
belemmeringen ervaren.
Je streeft met elkaar naar een centraal doel, een centrale waarde. Je weet
wat je gezamenlijk met elkaar te doen staat in deze wereld. Je hebt als
leider nog wel een rol inzake richting en salaris uiteraard, maar voor de rest
ben je helemaal niet nodig.

STAP

out of the way!
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En de mensen
op de werkvloer
weten echt wel
wat ze te doen
hebben!

Ongeveer een jaar of tien terug werd ik gevraagd om te helpen bij
een re-integratiedienst. Er was recentelijk een overname gedaan
en daarmee had het bedrijf opeens vestigingen in het hele land.
Die moesten beter gaan samenwerken, had de leiding bedacht.
Maar de directie was eigenlijk rijkelijk laat met dit plan, want de
verschillende vestigingen in het land hadden via de telefoon al
contact met elkaar gezocht. Toch wilden de bazen doorzetten.
Want er moest immers iemand de agenda bepalen? De leiding
moest toch controle houden over de situatie? ‘Wij willen alles
weten als het gaat om duizend euro of meer... nee, bij alles van
meer dan vijfhonderd euro moet aan ons toestemming gevraagd
worden.’ Dat soort werk. Er moest geregeld overlegd worden op
een locatie ergens centraal in het land en de leiding reguleerde
het overleg. Zeer tegen de zin in van de werknemers. Die luchtten
hun hart bij mij. Het overleg was helemaal niet productief! De
kwaliteit van de dienstverlening had eronder te lijden. Kon die
leiding niet gewoon wegblijven? Dus ik als boodschappenjongen
naar de bazen. ‘Maar dan hebben ze geen voorzitter meer!’ werd
daar geroepen. Is dat eigenlijk wel nodig? stelde ik. Eind van het
liedje: het is een fantastisch (managementloos) overlegsysteem
geworden. De mensen pakken alles op en lossen alles zelf op!
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Soms moet je je mensen als leiding gewoon met rust laten.
‘Ja,’ zeggen mensen dan, ‘dit is gewoon n=1, Menno. Dat gaat echt
niet veel vaker op.’ Ik denk niet dat het zo toevallig is dat het bij het
re-integratiebedrijf goed uitpakte. Geef de mensen wat spelregels mee, het
is uiteraard niet vrijblijvend, geef dingen aan die je echt belangrijk vindt, en
er zal iets uit komen wat veel mooier is dan je voor mogelijk had gehouden.

STAP

Try it!
Het begint met de werkvloer. Kijk hoe de mensen werken! Kijk wát werkt
en weet dat het begint bij de mensen die wéten hoe het werkt. Wat het vak
is, hoe het proces verloopt en wat het proces nodig heeft. Wat de issues zijn.
Mensen met ervaring.
Het is de uitdaging je bewust te zijn wanneer je moet ingrijpen in een
proces en wanneer niet. Het is niet voor niets dat je in het boeddhisme het
begrip ‘niet-handelen’ tegenkomt. Het is een kunst om niet te handelen als
je je bewust bent van een situatie, een gevolg of een consequentie.
Ik denk dat we in de westerse wereld zo geprogrammeerd zijn dat als we
iets constateren, we er dan ook van uitgaan dat we er iets aan moeten doen.
In de onderstroom zie je soms bij je team ontwikkelingen die een goede
kant op gaan. Contacten worden gelegd, er wordt over de professionaliteit
en de uitdagingen in het team overlegd en je ziet dat dat goed is.
Moet je dan ingrijpen of niet? Is het noodzakelijk om dat te benoemen?
Ik denk het niet. De flow die je verstoort, het eigen ego laten horen (‘zie
je, ik weet en zie het wel’) leiden dan dusdanig af en zijn weinig relevant.
Dat kan beter achterwege gelaten worden. Leiderschap houdt ook in dat
je kunt observeren en het proces en de flow hun werk laat doen, binnen de
bandbreedte die je met elkaar voor ogen hebt.
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Een mooi voorbeeld waar zelfbestuur geweldig werkt is Buurtzorg
Nederland. De verpleegkundigen daar doen hetzelfde werk
als de grote thuiszorgorganisaties doen. Ze leveren zorg bij de
mensen thuis. Maar bij Buurtzorg Nederland is geen manager
te bekennen, terwijl veel thuiszorgorganisaties op omvallen
staan omdat ze te zwaar zijn aan de top. Buurtzorg Nederland
bestaat uit honderden kleine teams, die zichzelf aansturen.
Door het ontbreken van managers kunnen verpleegkundigen
meer zorg bieden. Bovendien werkt de organisatie tientallen
procenten goedkoper dan de normale thuiszorg. En wie anders
dan de verpleegkundigen hebben een goed beeld van wat er
moet gebeuren bij de klanten thuis? Alleen zij kunnen de goede
beslissing nemen, toch?

Het gemis aan sturing kan echter ook voor verwarring zorgen. Er kan een
gevoel van onveiligheid en onzekerheid ontstaan als er geen positieve
bevestiging plaatsvindt. Zeker in de opbouwfase van een team is het van
belang hier aandacht aan te schenken. Zodra het team in een volwassen
fase van onderlinge verhoudingen is gekomen, zullen de zelfsturing en
verantwoordelijkheid toenemen bij de teamleden. De teamleider kan dan
een stap terug doen en meer coachen op de achtergrond.
Wees je wel bewust van de wisselende rol van teamleiders en de verwarring
die dit bij hen teweeg kan brengen in termen van toegevoegde waarde,
zichtbaarheid en de noodzaak van hun functie! En zijn we daarmee niet
eens toe aan een verandering van bedrijfsfilosofie?

Een vriend van mij begon een paar jaar geleden een
creatief bedrijf met drie vrienden. Ze wilden pertinent géén
leidinggevenden maar een samenwerking van gelijkgestemde
individuen. Ze wilden een bedrijf waar ook andere mensen zich bij
konden aansluiten als ze daar brood in zagen en ook het verlaten

van het bedrijf moest zonder al te veel rompslomp kunnen
verlopen. Een organisatievorm dus waarbij de opbrengsten gelijk
verdeeld werden. Het was een experiment, en zo zagen zij het
ook. Misschien was dat beeld al niet helemaal goed. Deel van
het experiment was dat de vier geen ander werk ernaast zouden
hebben, want dan zou je de lucratieve klanten claimen en alleen
de klanten delen die niks opleverden. Samen de lusten en samen
de lasten, dat was het idee. Die lasten bleken toch te zwaar toen
het werk een beetje schaars werd en de spaarcenten op raakten.
Drie van de vier hadden een gezin en er moest toch gewoon
brood op de plank komen. Het was wachten op een conflict, dat
er uiteraard ook kwam: een van de vier bleek toch een klant
voor zichzelf te hebben gehouden. Niet lang daarna kregen de
voormalige vrienden zelfs ruzie. Met elkaar hebben ze het nog
geen jaar uitgehouden.

Er zijn veel tussenvormen in zelfsturing te bedenken en in hoe bedrijven
het initiatief en potentieel van hun werknemers het best kunnen benutten.
Het bekendste voorbeeld hiervan is Google. De leiding daar heeft de
procedures volledig uit de box gegooid. De oprichters waarschuwden al dat
hun investeringen in de ogen van de buitenwereld misschien absurd zouden
zijn. Maar wat hebben zij tot nu toe gelijk gehad!
Nog bekender bij Google is de fröbeldag. 20 procent van de tijd mogen
mensen in relatieve vrijheid besteden aan iets waar ze zelf voor mogen
kiezen. Hieruit zijn belangrijke dingen ontstaan bij Google, zoals de
routeplanning van Google Maps, Google Nieuws en Google Now.
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3.5 Een gezamenlijk doel

en gezamenlijke waarden
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Er zijn natuurlijk tal van andere redenen te bedenken waarom een
zelfsturend bedrijf niet zou werken, maar een van de belangrijkste is toch
wel als je het niet eens bent over de waarden van het bedrijf. Als je de
waarden niet kunt delen, of als je geen gezamenlijk doel hebt, dan is het
einde oefening.
Maar geldt dit eigenlijk ook niet voor een niet-zelfsturend bedrijf? Daar zijn
waarden ook doorslaggevend. Ik maak al twintig jaar veranderingstrajecten
van nabij mee en zie dat bedrijven, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben,
hun waarden veranderen. Er zijn mensen die daar makkelijk in meegaan.
Maar...

wat als je het
niet eens bent?

Wat als die nieuwe
waarden niet
bij jou passen?

>>> Jij en de organisatie 165

Laatst sprak ik een ontevreden leidinggevende bij een grote
overheidsdienst. Laten we hem Guus noemen. Guus was
tweeënvijftig en zat zijn tijd uit, zo zei hij. En dat terwijl Guus – hij
maakte op mij de indruk van een enorme bromsnor – een heel
rijk en gevarieerd leven had gehad binnen die dienst! Hij had
verschillende topfuncties bekleed en had een idee welke richting
zijn organisatie nu moest inslaan maar de leiding boven hem had
anders besloten. En dat zinde Guus niet. Maar ze zouden hem niet
klein krijgen! Zo begreep ik van Guus. De dienst was een beetje
militaristisch van aard, dus de instelling van de mensen was niet
al te flexibel en die van Guus al helemaal niet. Hij had heel veel
ervaring maar had het idee dat hij op een zijspoor was beland. Nog
even vijftien jaar werken, en dan met pensioen, vertelde Guus me!
Zonde, eeuwig zonde.

Je hebt altijd iets te kiezen! Je gaat kapot als je jaren achtereen tegen je
persoonlijke waarden in voor een organisatie werkt. Het komt er altijd
op neer: in hoeverre kun jij jezelf conformeren? Achterliggende vraag is
natuurlijk altijd: kun je je na zoveel jaar bij een bedrijf nog conformeren
aan het heersende waardensysteem?

STAP

Natuurlijk kun je je dan nog verder in jouw eigen box terugtrekken en dat
doen mensen maar al te graag.
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De verbinding
tussen jou
en de organisatie
is van elastiek,
als je te ver
uit elkaar
komt te liggen
dan breekt de
verbinding.
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Jouw persoonlijke waarden had je al een beetje in beeld gekregen bij Stap
2 toen je de dialoog met jezelf aanging. In jouw gesprek met de organisatie
moet het hoofdstukje waarden zeker aan bod komen. En daarin moet je ook
eerlijk durven zijn. Vooral over je gedrag.
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Er zal altijd een bepaald niveau van ‘persoonlijke hygiëne’ van jou mogen
worden geëist als je voor een organisatie hebt gekozen. En ik zie veel
mensen tegen die hygiëne zondigen. Ze gooien er met de pet naar en zijn
eigenlijk allang op weg naar de uitgang.

Net zoals je elke dag
je tanden poetst
moet je ook de
vergaderingen voorbereiden
(als dat de mores is
in de organisatie).

En net zoals dat je elke dag een schone onderbroek aandoet mag de
organisatie van jou vragen dat je in pak naar je werk komt en niet in een
slobberbroek. Als je in je hockeytenue het veld op komt, is het niet de
bedoeling dat je gaat voetballen. Je kunt de organisatie niet in je eentje
veranderen.

Bij een adviesbureau zag ik van nabij hoe een majeure promotie
misliep door zo’n ‘hygiëneprobleem’. Het beoogde rvb-lid wilde
vooraf een gesprek met de voorzitter. Was dat wel verstandig?
vroeg ik nog. Ja, kreeg ik als antwoord. Want er moest gesproken
worden over de accenten in het leiderschap. Misschien wist ik
wel te weinig over de persoonlijke verhoudingen, dacht ik nog.
Mijn idee was dat als je vooraf je eisen gaat stellen (vooral over
de onderstroom), een officieel gesprek daarover aanvraagt, dat
je dan net zo goed nu al je ontslagbrief kunt schrijven. Einde van
het verhaal was dat de promotie niet doorging en de betreffende
persoon niet lang na het debacle opstapte bij het bedrijf. Hij had er
meer dan tweeëndertig jaar gewerkt.
Natuurlijk moeten we de eenheidsworst weerstaan. We worden met z’n
allen monomaan een tunnel in geduwd om er aan het eind weer uit te
komen. Er is geen ontsnappen aan, net als bij ikea moet je achter de hele
meute aan. Tenzij je de kleine shortcuts in de winkel ziet en durft te volgen.
Het gaat erom dat je altijd blijft openstaan voor nieuwe dingen. Dat je
nieuwsgierig bent, dat je open durft te zijn en kwetsbaar. Want in jouw
werkzame leven kun je ervan op aan dat het bedrijf waar jij al twintig jaar
werkt een waardentransitie zal doormaken. En je kunt er ook van uitgaan
dat jij in de loop van die tijd andere waarden belangrijker gaat vinden.
Opstappen en verkassen omdat de waarden van jou en je organisatie niet
overeenkomen, is misschien een optie. In de maatschappij echter kan dat
vereenzaming betekenen en daar wordt niemand beter van. Hoe we er ook
tegenaan kijken en welke waarden we ook hebben, in onze samenleving
hebben we allemaal een rol te spelen. Daarover gaat het volgende
hoofdstuk.
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Stap 3
Gesprek
met de
organisatie
Samengevat
Als we de DREMPEL van onze werkplek over gaan, letterlijk en
• figuurlijk,
dan stappen we iemand anders ruimte of box binnen: de

box van de organisatie. Om te kunnen functioneren in die box moet je
je AANPASSEN. Vaak hebben we het idee dat we er iets voor moeten
inleveren.

De nieuwe tijd vraagt om ANDERE ORGANISATIES. Als je iets wilt
• veranderen
in een organisatie kun je dat doen in de BOVENSTROOM of

de ONDERSTROOM. De top van een organisatie staart zich vaak blind op
het begrip CONTROLE, de bovenstroom dus. Nou, vergeet het maar. Je
hebt nooit alles onder controle. Ik geloof heilig in de COMBINATIE van
bovenstroom en onderstroom.

maak je die brug tussen het individu en het collectief? Je moet
• deHoeverbinding
WILLEN zien tussen de mensen en de organisatie. Ik wil
ZWALUWSTAARTEN maken! De WENS en de MOGELIJKHEID bepalen
of er aangesloten kan worden. Elke organisatie heeft een mate van
RECEPTIVITEIT die bepaalt of een verandering aanslaat.

STAP
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GET THE MANAGERS OUT OF THE WAY. Laat de mensen zelf hun zaakjes
• regelen,
EMPOWER ZE. Geef ze zoveel kracht dat ze geen belemmeringen
ervaren. Geef de mensen wat SPELREGELS mee, niet vrijblijvend, geef
dingen aan die je echt belangrijk vindt, en er zal iets uit komen wat veel
mooier is dan je voor mogelijk had gehouden. Try it!

Het gemis aan sturing kan echter ook voor verwarring zorgen. Een
• gevoel
van onveiligheid en onzekerheid kan ontstaan als er geen

POSITIEVE BEVESTIGING plaatsvindt. Zeker in de opbouwfase van
een team is het van belang hier aandacht aan te schenken. Een mooi
voorbeeld van zelfsturing in Nederland is BUURTZORG, een thuiszorgbedrijf zonder management.

Je gaat kapot als je jaren achtereen tegen je persoonlijke waarden in
• voor
een organisatie werkt. Het komt er altijd op neer: in hoeverre kun

jij je CONFORMEREN? Achterliggende vraag is: kun je je na zoveel jaar
bij een bedrijf nog aanpassen aan het HEERSENDE WAARDENSYSTEEM?
De verbinding tussen jou en de organisatie is van elastiek. Als je te ver
uit elkaar komt te liggen dan BREEKT DE VERBINDING.
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Visie is echt niet alleen
op het spelletje, visie
is ook op de mens.
Op de maatschappij.
Louis van Gaal

Ik geloof dat de
massacommunicatiemiddelen
mensen dichter bij elkaar
hebben gebracht dan ooit.
Ted Turner

Als de ellende van de armen
niet wordt veroorzaakt
door de natuur maar door
de manier waarop we
onze samenleving hebben
ingericht, dan begaan we
een zonde.
Charles Darwin
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Stap 4

STAP

Jij en de
maatschappij

Een jaar of tien geleden zag ik een interview met Nelson Mandela op tv. Hij
vertelde iets over zijn jeugd, hoe het er vroeger aan toeging in Zuid-Afrika,
nog voordat de blanken de apartheid invoerden. Soms word je door dingen
geraakt, vallen de puzzelstukjes in elkaar en dit was zo’n moment voor mij.
Mandela groeide op in Qunu, in de Oost-Kaap, zijn vader was chief van het
dorp en had vier vrouwen. De vrouwen werkten meestal op het land, de
mannen waren vaak weg om te werken in de bedrijven van de blanken, vaak
was dat de mijnbouw. ‘Als er een reiziger langskwam,’ vertelde Mandela in
het interview, ‘en hij stapte af, dan kreeg hij eten en drinken van de mensen
uit het dorp. Hij hoefde er niet om te vragen. Hij kreeg onderdak. Hij
hoefde er niet om te vragen.’
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‘Doe jij iets om de
gemeenschap in staat te
stellen beter te worden?
Dit zijn belangrijke
dingen in het leven.’

STAP

4

Nelson Mandela
Dit is natuurlijk Ubuntu, ik had het hier al eerder over. De Afrikaanse
manier van omgaan met jezelf, met de ander en met de samenleving.
Nelson Mandela wordt vaak als bovennatuurlijk gezien, als een halve
heilige. Hij is een icoon geworden. Zijn gestileerde afbeelding staat op
T-shirts, waarmee de drager van het shirt wil aangeven de waarden van
Mandela aan te hangen. Of iets wat daarbij in de buurt komt.

4.1 Wat ga ik doen voor

deze wereld?

Hetzelfde geldt voor Mahatma Gandhi, die het immense subcontinent India
geweldloos naar de onafhankelijkheid leidde. Zijn basis was de swadeshigedachte: omarm wat dichtbij is en sluit wat ver weg is buiten. Dit leidde tot
een boycot van de producten van de Engelse kolonisator in India.
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Als er in Botswana een probleem is met de watervoorziening, dan
is er geen waterleidingsbedrijf waar de klachten naartoe gestuurd
kunnen worden. Het is de gewoonte om dan met het hele dorp
bijeen te gaan zitten om het probleem te bespreken. Iedereen
wordt gehoord om te kijken wat mensen ervan vinden. Iedereen
mag zijn zegje doen. En mensen die aan het woord zijn, worden
niet onderbroken. Het gebruik om mensen hun zegje te laten doen
wordt gebruikt in veel facetten van de Botswaanse maatschappij.
Als je het niet eens bent met de rekening in het restaurant mag
je ook je zegje doen, zonder onderbroken te worden. Deze manier
van omgaan met elkaar in Botswana bestaat al vele eeuwen,
misschien wel millennia, en heet Kgotla. Het land noemt zich ook
vaak de oudste democratie ter wereld.

Ubuntu, Kgotla, beide levens- en omgangsfilosofieën gaan uit van het feit
dat we elkaar nodig hebben, dat we elkaar moeten horen en dat we het
recht hebben er te zijn. Het wonderlijke is dat altijd als ik over Ubuntu
of Kgotla vertel, mensen enthousiast raken. Als Gandhi ter sprake komt,
wil iedereen leven in een geweldloze wereld zoals hij uitdroeg, waarin de
gemeenschap om je heen belangrijk is.
En toch, mensen nemen er maar weinig van mee in hun dagelijks bestaan.
Dan gaan ze naar hun werk, verdienen geld en geven het uit. Als er een
reiziger in de straat komt, gaan de gordijnen dicht, als er problemen zijn
met het waterleidingbedrijf, dan wordt er een boze brief geschreven of een
advocaat op afgestuurd. En als het heel erg tegenzit en onenigheden niet
met woorden kunnen worden opgelost, dan slaan we erop los.

STAP

Ook Gandhi wordt vaak op een voetstuk gezet. Alsof de personen uniek zijn,
de verlossers van hun volk. Vooral in het Westen heeft dit denkbeeld (en het
dragen van T-shirts) wortel geschoten. Zonder aan de bijzondere prestaties
van de mannen iets af te willen doen, denk ik dat het om meer gaat.
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Als je goed naar jezelf kijkt,
de tijd neemt om acties
te overdenken,
het gesprek met jezelf
durft aan te gaan
over wat je wilt betekenen
voor deze maatschappij,
dan weet je dat je nog
een lange weg te gaan hebt.
Ik geloof heilig in de volgorde van gesprekken. Eerst het gesprek met jezelf,
en via je team en de organisatie kom je uit bij jouw rol in de maatschappij.
Als je de gesprekken open en eerlijk hebt gevoerd, kun je het gesprek – hoe
stroef het misschien ook zal verlopen – met de maatschappij gaan voeren.
Mandela moet ook zo’n moment hebben gehad dat hij naar zichzelf keek
en dacht: wat ga ik doen voor mijn wereld? Mandela’s voornaam in het
Xhosa is Rolihlahla, wat zoiets betekent als onruststoker. Dat heeft het
apartheidsregime in Zuid-Afrika geweten; en ook de rest van de wereld.
Het is ook een van onze individuele drijfveren om deel uit te maken van het
grotere geheel. Misschien is het ook wel een basisbehoefte. In het gesprek
met jezelf mag je daar extra bij stilstaan. Je wilt verbinden met anderen
vanuit een zingeving die je wilt verbinden vanuit je bestaan.
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4.2 Alle wezens van Gods schepping

Van oudsher zijn we natuurlijk al bezig met onze samenleving. We maken
deel uit van een kerk, we zijn lid van een sportvereniging en verrichten
daar vrijwilligerswerk. Maar dat is een beetje aan slijtage onderhevig.
Verenigingen hebben steeds meer moeite om enthousiaste vrijwilligers
te krijgen en kerken lopen al jaren leeg. Hier geldt ook: we voelen ons
heel veilig in onze eigen box en het lukt ons maar heel moeilijk om
onvoorwaardelijk op te gaan in de samenleving. En om ons anders te
gedragen en toevallige reizigers brood en een slaapplaats te geven.

Laatst reed ik over de Ketelbrug bij Emmeloord. Boven de brug,
het water en de polder vlogen duizenden, misschien wel miljoenen
spreeuwen. Het waren enorme zwermen van gevleugelde
beestjes. Het natuurverschijnsel kende ik wel en het was ook niet
de eerste keer dat ik het zag, maar dit waren zoveel spreeuwen!
Even dacht ik dat echt álle spreeuwen van Nederland zich hadden
verzameld om een show synchroonvliegen te geven voor de
voorbijrazende automobilisten. Heel speels zag het er allemaal
uit, alsof de spreeuwen er ook echt plezier aan beleefden. Soms
kwam een deel van de zwerm los, vloog een paar honderd meter
als aparte groep om zich vervolgens weer bij de massa te voegen.
Het was prachtig, vooral toen de vogels op flinke afstand waren
en weg leken te vliegen, ontstonden de mooiste patronen in hun
formaties. Dichterbij kon je de individuele vogeltjes zien. Iedereen
op de snelweg leek te genieten van het schouwspel boven de
brug. Sommigen hadden hun auto stilgezet op de vluchtstrook,
heel gevaarlijk. Ik reed door, maar het gaf mij de uren erna wel
een heerlijk gevoel. Gelukkig kon ik op de terugweg weer ‘gevoel’
bijtanken, want de spreeuwen waren nog steeds bezig met hun
voorstelling bij de brug.

STAP

hunkeren. Naar wat?
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Overal op YouTube zijn prachtige filmpjes te vinden van zwermen
spreeuwen in volle vlucht. Stel dat je dit fenomeen vanuit de ruimte zou
bekijken, dan denk je toch dat je met één enorm levend wezen van doen
hebt? Terwijl sommige vogeltjes vanochtend waarschijnlijk nog heel allenig
op jouw gazon trippelden en daar de kruimels van het ontbijt wegpikten.
Het is bijna onvoorstelbaar dat individuele spreeuwen kunnen opgaan in
wolken van levende wezens zoals ik boven de Ketelbrug zag, in dat grote
levende organisme dat in de lucht heen en weer schoot.

STAP

Maar als
die vogels
dat kunnen...
waarom wij
dan niet?
Ben je weleens naar een voetbalwedstrijd geweest in een stadion? Of bij
een demonstratie met heel veel mensen? Wat voor gevoel kreeg je daar?
Ik voel mijn keel dan altijd een beetje samenknijpen, er gaat dan een
rilling door me heen. Vind ik het eng of is het van blijdschap misschien?
Ik hoor ergens bij!
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Als je ooit op Pinkpop geweest bent, of Dance Valley, of misschien
zelfs heel lang geleden op Woodstock, dan denk je misschien dat
je heel veel mensen bij elkaar gezien hebt maar de hadj in Mekka
is van een geheel andere orde. Twee miljoen moslimmannen
lopen dan zeven rondjes rond de Kaäba, het ‘Huis van God’. Maar
het toppunt van mensen op een kluitje is het hindoefestival Kumbh
Mela, het Kruikenfeest in India. Daarbij trekken de hindoes,
eens in de drie jaar, naar een van de heilige rivieren en gaan
zich daar wassen. Vijftig tot zeventig miljoen hindoes leven hun
behoefte uit om bij elkaar te horen. Om hun rituelen te delen. Om
verantwoordelijkheid te nemen en zich verbonden te voelen. Net
als de moslimmannen in Mekka en net als de hossende menigte
op Pinkpop.

Ook wij kunnen opgaan in iets groters, iets waarbij wij ons op ons
gemak voelen. Of soms misschien juist niet. Eén ding is zeker, een
massabijeenkomst doet iets met ons. En dat is misschien niet eens zo
verwonderlijk, want ook wij zijn ergens nog steeds dieren die deel uitmaken
van een gemeenschap van de diersoort mens. En ergens deel van uitmaken
is ook gezond. En daar varen we allemaal wel bij; als je socialer bent, dan
leef je langer bijvoorbeeld, blijkt uit Amerikaans onderzoek.
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Zeven manieren waarop je sociaal kunt zijn
(en dus langer leeft):

STAP

Ga naar een huil- of een lachfilm in de bioscoop
en huil schaamteloos!
Doe mee aan de wandelvierdaagse en geniet onderweg!
Bezoek een volle kerk en voel de energie.
Organiseer een feest in jouw straat, zet de muziek hard
en dans!
Of organiseer een feest met de hele stad...
Ga lunchen met je afdeling
(en probeer aan één tafeltje te zitten).
Maak jezelf nuttig voor je naaste, kies iemand uit,
maakt niet uit wie!
Ga naar een festival in de zomer.

Maar met de individualisering van de mensch zijn we een beetje losgeraakt
van onze soortgenoten. In het Westen zijn we onderhand ook een beetje de
kluts kwijt, denkt newagepublicist Lynne McTaggart. Volgens haar hebben
we massaal bedacht dat we door vechten, door haantje-de-voorste te zijn,
onszelf en zo ook de beschaving vooruitbrengen. Dat is een misinterpretatie
van de survival of the fittest van Darwin. We hebben de erfenis van Darwin
daarmee verkwanseld, zegt McTaggart.

We voelen ons inmiddels
primair individuen
Maar...
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we maken allemaal
onderdeel uit
van het grotere geheel.
Daardoor hebben we
allemaal een hunkerende
need to belong to.
We zijn deel van wat ons omringt, terwijl de motor achter ons handelen,
achter onze manier van zakendoen, dog-eat-dog is. Het is de manier
waarop individuen overleven, maar of het de soort nou veel verder brengt...
Veel mensen willen sociaal zijn maar zoeken naar manieren waarop. Ik
spreek regelmatig mensen die het helemaal met hun werk gehad hebben en
leven voor de dingen die ze ernaast doen. Die maken het voorzitterschap
van het bestuur van de voetbalvereniging tot hun belangrijkste
levensinvulling. Daar komen die mensen dan tot bloei omdat ze in hun
organisatie te weinig water krijgen. Wat een gemis aan bloei voor die
organisatie.
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4.3 Het nieuwe ‘belong to’

ligt voor het oprapen!

Maar in het app-tijdperk is er weer een nieuwe manier van verbondenheid
ontstaan. We delen onze rituelen via Facebook en Twitter. Soms is het
misschien wat onwennig en stuntelen we met onze verbintenissen.

Ik denk dat ik namens iedereen spreek
als ik zeg dat ik bij het internet
vooral ook het gevoel van verbondenheid heb.
Verbonden met gelijkgestemden,
verbonden met de rest van de wereld.
Een vriend van mij heeft een onderzoeksbureau. Een jaar of vijf
geleden had hij een droom qua verbondenheid en creativiteit en
inmiddels heeft hij die waargemaakt. Hij bouwt met een paar man
onlineplatforms waar duizenden mensen tegelijk nadenken en
schrijven over nieuwe producten en diensten. Die mensen maken
deel uit van een gemeenschap die ze nog nooit gezien hebben,
maar één ding weten ze zeker: ze horen ergens bij!
De rest van de wereld komt via tv en internet ook rechtstreeks in jouw
huiskamer. Er is geen locatie meer op aarde die voor de rest van de wereld
onbekend blijft. Dat schept ook mogelijkheden.

STAP

We zijn met elkaar verbonden, we zijn één. We waren het een beetje
vergeten, soms kwam het bovenborrelen, als we naar de kerk gingen om
samen een geloof te belijden bijvoorbeeld. Of naar een voetbalwedstrijd
gingen om ons gezamenlijke team aan te moedigen.
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Een werkloze Brit wist in 2014 feilloos de locatie te bepalen waar IS de
executies uitvoerde door hun filmpjes te vergelijken met de informatie
van Google Earth. Die speurneus begon er niet aan omdat hij omzet
wilde maken, hij deed het vanuit een interesse, omdat hij de behoefte
voelde iets te doen tegen de terroristen van IS. Om iets bij te dragen aan
de maatschappij waar hij van hield. Vanuit verantwoordelijkheid en
verbondenheid dus.
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Internet en de schermpjes beïnvloeden
ons leven dus op twee manieren:
• Enerzijds staat het echt emotioneel contact en fysiek
contact in de weg, doordat iedereen zich met een
schermpje in zijn of haar box terugtrekt en het leven
verschraalt.
• Anderzijds is er contact via de schermpjes met de rest
van de wereld en verrijkt het ons met een enorme
hoeveelheid nieuwe informatie en nieuwe werelden.

Waarschijnlijk bevinden we ons in een overgangsfase. In een transitie
naar een optimale benutting van de verbinding die we via het internet
kunnen hebben. We zijn op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe patronen
die aansluiten bij de middelen die we hebben. En de middelen zoals Wi-Fi,
zoals 4G, zoals de schermpjes, lijken ontworpen om meer verbindingen
te maken en zullen zich ook verder ontwikkelen (5G maakt over een paar
jaar nog sneller internet mogelijk). We zullen ongetwijfeld manieren
verzinnen om het fysieke contact weer te herstellen. Het is gewoon een
levensbehoefte, bijna als eten, drinken en slapen.

STAP
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4.4 Vrouwen omarmen,

mannen sluiten buiten

In dat nieuwe contact, in die nieuwe verbinding, hebben we meer behoefte
aan feminien leiderschap. Ik bedoel hiermee niet dat we meer vrouwen
moeten hebben als leider (al mag dat van mij zeker wel!), want mannen
hebben ook hun vrouwelijke kanten en kunnen ook feminien leidinggeven.
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Werkelijk feminien
leiderschap is een
heel ontvankelijke
manier van leiden,
waarin alles mag
zijn zoals het is.

As it is.

Ik weet dat ik dit eigenlijk niet mag schrijven, maar ik kom veel
vrouwen aan de top tegen die dezelfde dingen doen als mannen,
inmiddels beter. Ze kunnen ook keihard zijn, kunnen zonder
scrupules liegen, kunnen op leven en dood vechten om de plek
aan de top. Ze kunnen genadeloos kleineren naar onderen en
kunnen gehoorzamen naar boven als dat strategisch nodig is;
type Margaret Thatcher. Die topvrouwen hebben veel van die
mannelijke eigenschappen moeten leren omdat de meeste
vrouwen nu eenmaal meer feminiene eigenschappen hebben
meegekregen dan masculiene. Sommige vrouwen hebben die
mannelijke eigenschappen (vaak onbewust) zo goed afgekeken, zo
goed bestudeerd en zo goed geïncorporeerd dat ze in combinatie
met hun vrouwelijke eigenschappen goed de weg naar de top
kunnen vinden. Dit soort leiderschap bedoel ik dus niet.
Het enige wat vrouwen op weg naar de top nog tegenhoudt, denk ik, is
het ‘old boys network’ en de eigen perceptie van de grenzen van hun box.
Mannelijk leiderschap is sowieso veel beter in uitsluiten. ‘Jij hoort er
niet bij’, dat soort werk. Feminien leiderschap is ontvankelijk, de leider
accepteert en sluit niets buiten. Feminien leiderschap gaat over inclusie en
het waarderen van verschillen.

Uitsluiting is een
masculien gebaar,
insluiting
een feminien
gebaar.

STAP
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Het is niet voor niets dat insluiting of inclusie vrouwelijk is. Een kind wordt
immers uit de vrouw geboren. Een vrouw is getraind in geborgenheid, kan
je omhullen, kan je je veilig laten voelen.
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Inclusiviteit is in
sociale verbanden
het insluiten
van de medemens,
je laat mensen
erbij horen.
Meer inclusiviteit gaat gelijk op
met meer diversiteit.

Ik heb een vriendin die oorspronkelijk uit een ander, ver land
komt. Daar behoorde ze tot een familie die vervolgd werd omdat
de leden van die familie van oudsher heel vrij dachten. Er
waaide een nieuwe wind in dat land. Of beter gezegd, een heel
ouderwetse wind. Ze besloot, toen ze nog begin twintig was,
het land te ontvluchten omdat ze zich daar niet kon ontplooien.
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Het is niet makkelijk om inclusief te denken. Iedereen is ervan overtuigd
dat hij de belangrijkste persoon op deze aarde is. Maar uniek zijn is wat
anders dan exclusief zijn.

Ieder persoon of elke organisatie
streeft vaak zijn eigen belangen na,
ziet zichzelf graag als exclusief.
Ik denk dat we meer aandacht kunnen hebben voor wat ons als
samenleving bindt. We mogen anders zijn, we zijn uniek en ook dan horen
we erbij. De samenleving zit bomvol traditionele en andere vooroordelen.
Die zijn diepgeworteld en dat bemoeilijkt inclusiviteit.
Dat betekent niet dat we nu opeens allemaal over rozenblaadjes moeten
gaan lopen en dat we overal ‘ja’ tegen moeten zeggen omdat we alle mensen
in ons hart moeten sluiten. Maar in het gesprek dat je met de maatschappij
hebt kun je wel proberen bij jouw eigenschappen stil te staan. Goed naar
jezelf te kijken. Hoe inclusief denk ik? Wie sluit ik allemaal buiten? Wat wil
ik delen en met wie? Dat vereist een goed gesprek met jezelf.

STAP

Ze wilde uit haar box komen maar werd daar telkens weer in
teruggestopt. Ze kwam in Nederland terecht, omdat een vriend
van haar vader hier woonde. Via een aantal opleidingen – haar
diploma’s uit het land ver weg waren hier niet geldig – wist zij hier
te aarden en een leven op te bouwen. Ze is nu collega-adviseur
en laat nooit na om te melden dat ze Nederland altijd als een land
heeft ervaren waar mensen woonden die niemand buitensloten.
Een tolerant land waar mensen wonen die haar ruimte kunnen
geven, mensen die inclusief kunnen denken.
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Hoe ben ik?
En wat
doe ik
eraan?
Er gebeurt al heel veel op het gebied van het nieuwe delen. In
het nieuwe ‘belong to’ kunnen we via onze Facebook-groep een
boormachine lenen bij buren twee straten verderop. De Facebookgroep Amsterdam Deelt heeft duizenden leden die gebruikte
spullen zoals kleding en huisraad aan elkaar geven, diezelfde
soort spullen als je ook in de kringloopwinkel kunt kopen. Via
Airbnb kun je bij mensen thuis slapen, een internetdeelvariant
van de vroegere Bed & Breakfast. SnappCar is een service
waarbij je de auto van een particulier tegen een vergoeding
kunt lenen. Voor taxi’s bestaan er ook deelvarianten. Uiteraard
zijn deze initiatieven ‘bedreigend’ voor de hoteliers en taxi’s en
hun traditionele waardensysteem. Die zullen zichzelf dus weer
opnieuw moeten uitvinden. Via de deeleconomie kom je ook uit bij
de deelsamenleving.
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Voor Gandhi betekende de swadeshi-filosofie het inclusief maken van
de mensen om hem heen, alle mensen op het Indiase continent hoorden
erbij. De koloniale macht in Londen had volgens hem weinig op met de
Indiërs. Hij wilde India opbouwen en streefde ernaar dat zijn land meer
zelfvoorzienend werd.

Voor mij is een moestuin het tegenovergestelde van een bouwput. Een
moestuin is terug naar het leven. Een moestuin groeit en bloeit. Het is onze
culturele verbinding met de natuur. Het geeft de lichtheid die ons leven in
de kantoorparken dragelijk kan maken. Iedereen houdt van een moestuin.

Waarom maken we
geen moestuin
denk ik dan?
Waar mensen schreeuwen om een plek om samen te komen, wordt er
bedrijfsmatig meer afgescheiden en in kolommen georganiseerd. De
uitdaging is om het afbreken te verbinden met de opbouw. Om zaken
parallel neer te zetten in plaats van achter elkaar in de tijd.

STAP

Feminien leiderschap gaat ook over opbouwen en niet over afbreken. Bij
een van mijn opdrachtgevers is sinds een paar maanden een groot bureau
ingehuurd, met een groots plan, direct van de tekentafel. Het lijkt één grote
bouwput te gaan worden met leiders van buiten die zich als kolonisator
gaan gedragen, decreten in de rondte gaan strooien, terwijl ze de situatie
niet goed (kunnen) overzien. Managers die zich als haantjes gaan gedragen.
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In het vorige boek had ik het over de Chief Engagement Officer. Die mag
de mensen meenemen naar de moestuin. Weg van het taakgerichte, het
beknellende. Weg van de box. Hij mag de mensen aanzetten tot gesprekken
met zichzelf, met hun team, de organisatie en de maatschappij.
We snappen allemaal dat we taken hebben, dat we het werk in een
organisatie moeten doen. Maar als we de balans in de kantoortuinen meer
van het asfalt naar de moestuin kunnen krijgen – waarin de moestuin staat
voor de mogelijkheid tot jezelf te komen – zullen mensen beter in staat zijn
om hun werk te doen en dragen ze in goede zin bij aan de maatschappij.
Dat is een prettige boodschap. Het is simpelweg een menselijker manier
van omgaan met elkaar.

STAP

Door moestuinen aan te leggen – dat kan in figuurlijke zin door ruimte
te maken voor meer verbondenheid met de maatschappij, maar ook in
letterlijke zin, door als afdeling gezamenlijk wortels te gaan verbouwen
op het dakterras of als bedrijf een verwaarloosd park in de buurt van
het kantoor te adopteren – krijgen mensen ruimte om aan een box te
ontsnappen. Ze voelen zich even verlost van de permanente druk van de
organisatie. Los genoeg om rustig met elkaar van gedachten te wisselen. Je
kunt elkaar daar ontmoeten om te praten over alles en nog wat. Dat komt
de mens, de organisatie en de maatschappij ten goede.
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Stap 4
Gesprek
met de
maatschappij
samengevat
Doe jij iets om de GEMEENSCHAP in staat te stellen BETER TE
• WORDEN?
Dit is een belangrijke vraag, vindt Nelson Mandela en ik

ben het helemaal met hem eens! We hebben elkaar NODIG, we moeten
elkaar HOREN en we hebben het recht er te ZIJN. Ieder zinnig mens is
het hiermee eens, Mandela is onze held en toch doen we maar weinig
met die overtuiging in ons dagelijks leven.

Ik geloof heilig in de VOLGORDE VAN GESPREKKEN. Eerst het
• gesprek
met jezelf, en via je team en je organisatie kom je uit bij jouw

rol in de maatschappij. Als je de voorgaande gesprekken open en eerlijk
hebt gevoerd, kun je het gesprek – hoe stroef het misschien ook zal
verlopen – met de maatschappij gaan voeren.

Ook wij kunnen opgaan in IETS GROTERS, iets waarbij wij ons op
• ons
gemak voelen. Of soms misschien juist niet. Ooit bij een

voetbalwedstrijd geweest, een popconcert of een kerkdienst met
tienduizenden anderen? Een massabijeenkomst doet iets met ons.
Ergens deel van uitmaken is GEZOND. Daar varen we als individu
wel bij.

In het Westen zijn we door de individualisering een beetje
• LOSGERAAKT
van onze soort. We zijn een beetje de kluts kwijt. We

voelen ons primair individu. Toch maken we allemaal deel uit van
het grotere geheel. Daardoor hebben we een HUNKERENDE NEED TO
BELONG TO.

In het app-tijdperk is er een NIEUWE MANIER van verbondenheid
• ontstaan.
We delen onze rituelen via Facebook en Twitter. We stuntelen

soms nog wat, maar ik denk dat we bij het internet vooral het gevoel van
VERBONDENHEID hebben; met GELIJKGESTEMDEN en de REST VAN DE
WERELD.

In dat nieuwe contact hebben we meer behoefte aan FEMINIEN
• LEIDERSCHAP.
Dat is een heel ontvankelijke manier van leiden,

waarin alles mag ZIJN ZOALS HET IS. De leider accepteert en sluit niets
buiten. Feminien leiderschap gaat over INCLUSIE, het waarderen van
verschillen.

Feminien leiderschap gaat ook over OPBOUW. De uitdaging is om
• het
afbreken te verbinden met de opbouw, tegelijk te laten plaatsvinden.
Door moestuinen aan te leggen – waarin moestuinen staan voor tot
jezelf komen –, kunnen mensen ontspannen. Als we de balans in de
kantoortuinen meer van asfalt naar moestuin verleggen, doen mensen
beter hun werk en dragen ze in goede zin bij aan de maatschappij.

STAP
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Didn’t know that you
would be jammin’ until
the break of dawn.

Je moet het hele leven
begrijpen, niet alleen een
klein deel. Daarom moet je
lezen en kijken naar de lucht.
Daarom moet je zingen,
dansen en gedichten schrijven.
Daarom moet je lijden en
begrijpen. Want dat is leven.
Jiddu Krishnamurti

They paved paradise
and put up a parking lot.
Joni Mitchell

STAP
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Wat losse
gedachten
tot slot
Ik loop tegenwoordig vaker op het strand dan vroeger. Vaak loop ik dan
met de hond, die elke keer weer uitgelaten reageert op de elementen van
de natuur. In de zomer kan ik vaak niet wachten om mijn schoenen uit te
doen als ik bij het strand ben. Het contact met het zand maakt dat je meer
verbonden bent met de natuur. In de winter kijk ik dan ook soms wat jaloers
naar de hond waarmee ik dan vaak ben. Die heeft nooit schoenen aan zijn
pootjes. Schoenen zijn de box om je voet. Een fysieke barrière. Met schoenen
op het strand lopen voelt gewoon raar.
In het vorige boek heb ik mijn vader Henk veel aan het woord gelaten. Hij
is overleden maar als organisatieadviseur zou hij onze tijd heel spannend
hebben gevonden. In het contact met de natuur was hij zijn tijd vooruit.
Hij zou de moestuinengedachte omarmd hebben, dat weet ik zeker. Hij zat
aan het einde van zijn leven dagenlang in de tuin van zijn zomerhuisje in de
duinen om te leren van de natuur. Hij had fysiek contact met de natuur.
Ik zie mezelf steeds vaker dingen doen als Henk. Hij was ook al vroeg wars
van boxen. Hij kon moeilijk gevangen zijn, paste zich slecht aan. Het is
niet voor niets dat ik hem de eerste zevenentwintig jaar van mijn leven niet
gezien heb. Hij was ook een moeilijke man, hoor ik van mensen die hem
langer hebben meegemaakt dan ik en hem waarschijnlijk ook beter kenden.
Die drang naar de natuur neem ik graag van hem over.
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Ik kan ook moeilijk zijn voor mijn omgeving. Voor mij lijkt dat soms een
feit waarmee ik moet leven. Dit boek en het vorige zijn een poging om die
omgeving te snappen en daarbij aan te sluiten, een poging minder moeilijk
te worden, minder hoekig. Ik verkeer in de veronderstelling dat ik met mijn
zoektocht ook anderen help. We zijn hier immers om anderen te helpen.
Door dat te doen, help je jezelf het meest.
We maken zo gezamenlijk een stap naar meer menselijkheid. Je weet het
allemaal wel heel mooi te vertellen en op te schrijven, hoor ik de mensen
om mij heen al denken. Maar ga je het ook nog doen? Misschien benader ik
het aansluiten iets te veel vanuit ratio en te weinig vanuit gevoel. Ik mag het
gewoon meer doen. Ik mag het misschien gewoon meer zijn.
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Gedachten, personen
en boeken die ertoe doen
(en waar je ze kunt vinden)

Lynne McTaggart is onderzoeksjournalist. Ze weet goed de
praktijk en de wetenschap te verbinden; takes the science out of the lab.
Haar belangrijkste punt is dat wij op kwantumfysisch niveau allemaal
met elkaar verbonden zijn. Haar bekendste boek is Het veld. Lees het! Ze
werkte ook mee aan de film What the Bleep Do We Know!?; kijken!
Ubuntu is een levensfilosofie uit Afrika. Iedereen die in een
leidinggevende rol zit, zou zich er een keer in moeten verdiepen. Het
draait om verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Ik ben omdat wij
zijn. Leontine van Hooft deed er onderzoek naar en schreef daar een
aansprekend boek over: De kracht van Afrikaans denken.
Berthold Gunster is de man van het Omdenken. Een must read
voor iedereen die naar manieren zoekt om een eigen denkkader te
ontwikkelen. Je leert vanuit een ander perspectief naar vraagstukken te
kijken. Hij heeft ook een Facebook-pagina waarop je je kunt abonneren.
Stephen Covey blijft een man naar mijn hart. Sommige wijsheden
die ik in dit boek gebruik, komen nota bene uit een scheurkalender! Hij
is overleden. Hij was vader van negen kinderen en opa van tweeënvijftig
kleinkinderen. Zijn geestelijke nalatenschap wordt door hen voortgezet.
Brené Brown Als er iemand een expert is in het overwinnen van

angsten is het Brené Brown. Ze is ook maatschappelijk bezig. Via Oprah
Winfrey zet ze een gemeenschap op om mensen te leren om te gaan met
het gedachtegoed van De kracht van kwetsbaarheid.

Bart Drenth Leiders hebben volgers nodig, is een gedachte van Bart
die mij altijd is bijgebleven. Hij heeft een boek geschreven, De kunst van het
volgen. Het perspectief dat hij hierin beschrijft blijft vaak buiten beeld en
Bart heeft dat goed inzichtelijk gemaakt.
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Mahatma Gandhi kennen we vooral van zijn geweldloosheid maar
wellicht is zijn opvatting over nabijheid belangrijker voor ons functioneren.
Nabij is beter dan veraf. Een spirituele variant van ‘een goede buur is beter
dan een verre vriend’.
John Demartini heeft een belangrijke rol in de film The Secret.

Hij vertelt daar over het leven naar je waarden. Wat hij zegt is dat jij je
leven inricht naar de waarden die je voor jezelf bewust of onbewust in een
hiërarchie hebt gezet. Een belangrijk inzicht voor iedereen!

Louis van Gaal wordt in de eeuwige vetes met de pers en Johan
Cruijff vaak weggezet als bullebak, maar voetballers die hem goed kennen,
weten wel beter. Louis van Gaal is ‘uitvinder’ van het Totale Mens Principe.
In het organiseren van teams geeft hij een belangrijke rol aan het compleet
mens-zijn.
Khalil Gibran is een Libanese filosoof. Zijn bekendste boek is De

profeet. Daarin geeft hij op een pure, directe manier antwoord op vraagstukken van het leven. Zo is het boek ook opgebouwd, de profeet geeft antwoord zonder iemand tekort te doen.

Joris Luyendijk combineert de wereld van de journalistiek met zijn
kijk op mensen en ontwikkeling. Zeer helder en bondig in zijn uitingen en
stelt voortdurend de financiële sector op de proef om veranderingen teweeg te brengen. Je kunt niet om hem heen als je de menselijke kant van
het systeem wilt begrijpen.
Van David Deida had ik tot een aantal jaren geleden nog nooit gehoord. In een onbewaakt moment nam ik het boekje De kracht van echte
mannen van de toonbank mee op vakantie. Wat een indruk maakte dit op
me! Hij schrijft over de (on)natuurlijke spanning tussen mannen en vrouwen en zijn boodschap komt hard binnen. Blij hem te hebben ontdekt.

TUT is The Universe Talks en dat universum heeft het per definitie goed
met jou voor! Echt. Ga naar TUT.com en abonneer je op de Notes from
the Universe. Drijvende kracht achter TUT is Mike Dooley. Voor hem, en
voor ons allemaal, is het hele leven een avontuur. Jambo!
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Dankbaarheid
De afgelopen jaren zijn wervelend en boeiend geweest. Sinds het verschijnen
van mijn eerste boek heb ik talrijke gesprekken gevoerd over wat ik had
opgeschreven. Dat boek kwam na tien jaar eindelijk tot stand. Dat is een
lange tijd en een flinke worsteling geweest. De gesprekken die ik daarna had
zijn daar ook niet los van te zien.
Voor mij is de dagelijkse praktijk de inspiratiebron om mijn gedachten te
ordenen en dat te schrijven wat jij nu leest. Ik ben me bewust van het feit
dat ik mensen om me heen heb verzameld die me inspireren op mijn reis
en de vraagstukken die ik hierbij heb, blijven mij boeien. Dat is natuurlijk
niet toevallig, ik heb dat blijkbaar zo uitgekozen, waarbij ik er pas veel later
achter kwam dat ik dat gedaan had.
Om te zien, te verkennen en te genieten van de reis van het leven heb ik wel
even tijd nodig gehad. Zoals altijd nemen mijn kinderen Liene, Sterre en
Kaatje mij hierin op sleeptouw. Zij staan voor mij zeer dichtbij en voelen het
meest verwant. Klinkt logisch maar dat rationele, logistieke niveau probeer
ik nu juist te ontstijgen. Soms zijn hun opmerkingen en geuite behoeftes,
verlangens en eisen ongenadig en prachtig tegelijk. Het brengt me elke keer
weer snel terug naar het kind in mij als ik weer eens te serieus bezig ben met
opdrachtgevers en andere grotemensendingen.
Op mijn reis ben ik meer in contact gekomen met de natuur om mij heen.
Ik had niet eens door dat ik verdwaald was toen Mir mij hierin meenam en
liet ervaren wat het is om in contact te zijn met iets wat goed voelt en groter
is dan jijzelf. De wandelingen met de hond zijn voor mij nog het meest te
vergelijken met een rugbytraining van vroeger: moeilijk om je ertoe te zetten
maar als je eenmaal bent geweest voel je je als herboren. Dank ook aan
Koeka.
De gesprekken die ik met mijn vrienden heb, vormen de basis van de
integratie tussen de theorie en praktijk van dit boek. Ik hou van een gezonde
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fundering waarbij mijn overtuiging is dat er veel tot stilstand komt omdat het
op een westerse wetenschappelijke manier niet te bewijzen valt.
De afgelopen jaren ben ik meer teruggegaan naar mijn kern. Voor mij
houdt dat in dat de franje, poespas, het hooghouden en de mooie volzinnen
steeds minder worden. Het hoeft niet meer. Zelfs de naam van mijn bedrijf
is eenvoudiger geworden. Ons team bij MennoMolendijk werkt met zo’n
twintig professionals dagelijks aan het begeleiden van mensen, organisaties
en teams om ze een stap vooruit te brengen op het gebied van leren, leiden
en veranderen. We doen dat samen. Vanuit een behoefte zin te geven aan
dit bestaan en door via het geven van die zin aan anderen de zin zelf te
ontvangen die nodig is voor de volgende stap. Ik hoop nog lang deel uit
te maken van veel teams en hoop dat ik in wisselwerking met klanten de
vraagstukken van deze tijd mag helpen oplossen.
‘We zijn elkaars passanten op de lichtflits die leven heet,’ is een zin die
ik eens hoorde en die mij bijgebleven is. In die flits wil ik wel een aantal
mensen noemen, in willekeurige volgorde en zonder uitputtend te zijn. Ik
ben dankbaar dat ik die mensen heb ontmoet. Manon Jongeling, die al jaren
mijn steun en toeverlaat is en die voor mij alle regeldingen ter hand neemt.
Marloeke Werst, Daan Putman Cramer voor de feedback en René van der
Heijden, mijn dierbare vriend sinds mijn derde levensjaar, om dit boek in
leesbare vorm te krijgen.
Hoe mooi is het dat jij dit nu leest? Voor mij voelt het als schoonheid. Ik
schrijf dit nu in een prachtige ochtendzon terwijl de vogels zingen en de
dauw nog op het gras ligt. We maken ons op voor een nieuwe dag. Ik hoop
dat jij dat ook doet.
Dank voor de tijd en energie die je nam om dit te lezen en wellicht om
erover te praten. Door deze letters staan we in contact met elkaar. Door de
betekenis creëren we verbinding. Geniet van het leven.
Heb je opmerkingen? Vragen? Ideeën? Aarzel niet om contact met me op te
nemen via mennomolendijk@mmo.nl.

