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Hoe maak je van dit boek jouw eigen boek?

Handleiding
Zo veel mogelijk mensen bereiken, dat is de bedoeling van dit boek. Daarom biedt
het zo veel mogelijk invalshoeken. Want mensen leren en werken op verschillende manieren. Volg steeds je eigen voorkeur en Zin! wordt stapje voor stapje
jouw eigen boek.
Zin! bestaat uit verschillende onderdelen. Aan de opmaak kun je merken
waar je bent en wat je leest of ziet. Een managementsamenvatting ziet er
anders uit dan een sprookje, een oefening weer anders dan een essay of
een column.
Zin! is een workshop in boekvorm. Lezen of werken in dit boek kan
niet fout gaan want elk onderdeel staat op zich en onderdelen laten
zich ook weer met elkaar combineren. Door er je persoonlijke workshop van te maken zet je je eigen boek in elkaar.
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Reisgids
Wat kun je van dit boek verwachten?
Pas op! Dit is een vreemd boek. Het is een
managementboek. Het is ook een leesboek.
En een plaatjesboek. En het is een werkboek.

Met dit boek kun je alle kanten op. Je kunt
het gebruiken als inspiratie. Je kunt er
wijzer van worden. Je kunt ervan in de war
raken. Het kan je in het dagelijks leven een
stapje verder brengen.
Het is aan jou wat je ermee doet. Er doorheen bladeren, af en toe iets in lezen, het in
een hoek gooien, van kaft tot kaft verslinden. Je kunt alleen de plaatjes bekijken,
de verhalen lezen of juist de oefeningen
doen. Of je kiest voor de managementsamenvattingen (die weer een verhaal op
zich zijn).
Nog iets: ik vertel je in dit boek niets
nieuws. Eigenlijk weet je het allemaal al.
Maar soms zit het diep opgeborgen. Dit
boek kan je helpen om het weer op te graven. Je kunt het gebruiken als een reisgids,
of een schatkaart. Met ideeën, aanwijzingen en opdrachten.
In dit boek vertel ik mijn verhaal. Het zijn
mijn waarnemingen en mijn ervaringen.
Het zijn mijn belevenissen en mijn associaties. Het zijn mijn beelden. Het is mijn
waarheid. Zoals er in deze wereld nog zes
miljard waarheden zijn. En dankzij de waarheid van al die anderen kan ik de mijne
vormgeven. En jij de jouwe.
Maak je geen zorgen. Misschien zul je bladerend, lezend, werkend in dit boek denken: Waar gáát dit over? Gewoon doorgaan
naar de volgende bladzijde. Er zit een ste-

vige structuur in dit boek. En op het eind
komt alles op z’n pootjes terecht. ‘There is
a system in this madness,’ om met Shakespeare te spreken.
Dit boek is voor zo veel mogelijk mensen
bedoeld. Mensen lezen en leren op verschillende manieren. Wat de een raakt
doet de ander niets. De een heeft behoefte
aan structuur, de ander aan vrijheid. De
een denkt rationeel, de ander associatief.
De een wil tekst lezen, de ander plaatjes
kijken. Het kan allemaal in dit boek. Take
your pick!
Hoe dan ook, één ding kan ik je garanderen. Wanneer je je overgeeft aan de stroom
van dit boek zal het je minstens één inzicht
opleveren waar je iets aan hebt. Een inzicht
waar je je voordeel mee kunt doen, waar je
verder mee kunt. Een inzicht dat je dagelijks in praktijk kunt brengen.
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Mag ik me voorstellen?
Voor we aan de slag gaan wil ik me voorstellen. Dan weet je wie je voor je hebt, met
wie je in dit boek van doen hebt.

Op m’n vijfenveertigste ben ik voor mezelf
begonnen. Als trainer, coach en adviseur:
het bekende rijtje. Volgens mijn omgeving
ben ik daar erg van opgeknapt. Want ik kan
niets of niemand meer de schuld geven.
Geen baas die naar doet, geen collega’s die
vervelend zijn, geen cultuur die niet deugt,
geen strategie die niet klopt. Ik heb alleen
maar klanten. En één ding leer je al heel
snel als je zelfstandig werkt: de klant heeft
altijd gelijk. Als een klant niet terugkomt
heb ik iets niet goed gedaan. Alles wat ik
doe komt dus terug bij mijzelf. Direct effect.
10

Op eigen benen
Ik heb gewerkt als manager van professionals. In de communicatie, marketing,
strategie. Bij bedrijven en in de publieke
sector. In dienst en als freelancer. Op een
dag, ik was drieënveertig, werd ik naar een
managementleergang gestuurd. Ik dacht
dat het als compliment bedoeld was. Dat
lag ietsje anders. Het was gewoon hard nodig. Dat jaar heb ik mezelf maar eens goed
aangekeken. Besloten dat het tijd werd om
volwassen te worden. Heb het toen gelijk
ook maar goed gedaan en ben op eigen benen gaan staan.

Eigenwijs
Want heel eigenwijs dacht ik tijdens die
leergang: Dat wil ik ook! Trainen, coachen.
Maar dat kan alleen als er genoeg mensen
in je geloven. Dat geluk had ik. Om te beginnen mijn vrouw die zei: ‘Ga alsjeblieft
doen wat je graag wilt...’ En een paar opdrachtgevers die zeiden: ‘Kom het hier
maar proberen.’ Dat was lef van hen, want
papieren en ervaring had ik niet. ‘Niet gehinderd door enige kennis van zaken’ ben
ik aan de slag gegaan. Gezegend met veel
optimisme en naïviteit.

En wie ben jij?

OEFENING > Vertel eens...
Wat heeft jou nou echt geraakt de laatste tijd?
Waar kreeg je tranen van in je ogen?
Waar moest je enorm om lachen?
Wat kwam er echt binnen?
> Schrijf dat eens op.
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Instant Karma’s gonna get you
Gonna look you right in the face
You better get yourself together darlin’
Join the human race
How in the world you gonna see
Laughin’ at fools like me
Who in the heck d’you think you are
A super star?
Well, right you are!

John Lennon

13

Dit raakt mij...
Hier zie je onze drie kinderen Camiel, Wrister en Quinten. Zo scherp als op deze foto zag ik
het niet bij hun eerste optreden. Op het straatfeest. Te veel tranen in m’n ogen. Zo trots op
die jongens. Ze hebben met elkaar een band gevormd, All Missing Pieces. Ze spelen zoals
ze zelf zeggen ‘optimistische punkpoprock’. Ze schrijven alle nummers zelf. Ze zitten zelf
achter optredens aan. Ze sparen en werken om hun instrumenten en apparatuur te kunnen
kopen. Het speelplezier spat er vanaf, ze hebben een aanstekelijk enthousiasme. Ze staan er
voor, ze gaan er voor. Ze doen het op hun manier, in hun tempo, op hun voorwaarden. En ze
worden van de weeromstuit van alle kanten geholpen door een groeiende kring van mensen
die in hen gelooft – omdat ze for real zijn. Zoals een buurtgenoot – iemand die het weten
kan, zelf popmuzikant en producer – bij hun eerste optreden zei: ‘Het ziet er niet alleen leuk
uit... ze zijn écht goed!’ Get up! heet hun eerste demo-cd.

14

1
Zin krijgen
Bewustworden van jezelf en je omgeving

15

Vraagje vooraf
Hoe zit het met jou?
Zin om je dag te beginnen?
Een gevoel van: er lekker tegenaan?
Of met ‘gezonde tegenzin’ weer aan de slag?

OEFENING > Vijf vragen aan jezelf
> Als ik eerlijk ben, word ik dan blij van wat ik doe?
> Heb ik vaak het gevoel: Waar gáát dit over?
> Ben ik aan het eind van een dag echt tevreden?
> Zit ik nou in m’n groef, of er eigenlijk net naast?
> Wanneer werkte ik voor het laatst echt moeiteloos?

16

Verwacht niet langer dat andere mensen
je de oplossing aanreiken.
Jij bent de oplossing.
Als je dat niet bent, is er geen oplossing.
Onbekend

17
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DE PROFUNDIS
12 October 1918
Mijn leven is te kort, ik kan niet haasten, m’n werk is een cathedraal,
ik heb veel tijd noodig, eeuwen. En hoe lang zal ik nog leven?
Uit mijn oneindige droevenis en mijn mateloze verteederingen, uit
m’n lijfelijke zelf bouw ik m’n cathedraal. Wat U verheugt, heeft mij
vermagerd en verteerd, op den berg heb ik U gevoerd en U kijkt over
de vallei der liefelijkheden. Daar op gindschen top aan de overzijde
rijst mijn cathedraal, die ik nooit zal voltooien. Maar de afgrond van
waanzin achter mij heeft u niet gezien, ongemerkt heb ik U daar langs
geleid en och, dat was immers ook juist wat ik wilde.
Uit niet te kunnen wat ik wil, uit niet te willen wat ik kon, uit te
verlangen naar wat ik niet heb en naar wat ik niet ben. En uit niet
te begeeren naar wat ik heb en niet te willen wezen waar ik ben,
uit weemoed om ’t verleden, dat voorbijging en eerst daarna werd
begrepen en wachten op wat komen zal en nooit komt. – Uit mijn
gruwzame melancholie en mijn ijzige eenzaamheid, uit al deze
dingen die mij hadden kunnen verderven, zoals ze velen verdorven
hebben, uit al deze dingen bouw ik mijn cathedraal. En mijn
cathedraal staat daar als enkel vreugde, zij blinkt in de zon met haar
beide torens, onvoltooid om steeds hooger te rijzen.
Het leven is een droom, zegt U dat wel. (...)
Nescio
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Het labyrint
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Bestemming

Ken je dat gevoel? Dat je al heel lang onderweg bent... Dat je er onderhand toch moet
zijn... Maar ondertussen heb je het gevoel dat
je verder dan ooit van je doel verwijderd bent.

leven. Je bent op weg, maar regelmatig
vraag je je af: ‘Ga ik wel de goeie kant op?
Ik lijk verder dan ooit verwijderd van m’n
bestemming!’

Stap voor stap...
In de kathedraal van Chartres ligt in de
oude stenen vloer een labyrint. Meestal
staan er stoelen op, soms gaan die aan
de kant. Dan kun je het labyrint ook lopen.
Heel fysiek ervaren dat je regelmatig vlak
bij het centrum bent maar er nog niet in
komt, net niet bij kan. Eerst moet je weer
ver terug, soms helemaal naar de rand.
Naar ‘de buitenste duisternis’ om het maar
Bijbels te zeggen (we zijn toch in een kerk).
Maar ondertussen nader je het centrum
stap voor stap. Dat weet je. Al voelt het
anders. Het labyrint, en het lopen van het
labyrint, is een beeld van de loop van het

...steeds dichterbij
En toch, terugkijkend op een vreemd cv en
een wonderlijk levensverhaal, ‘klopt’ het
allemaal wonderwel. Het leven kent onbegrijpelijke afslagen en zijstappen. ‘Ga terug naar Start en begin opnieuw.’ Maar ondertussen kom je steeds dichterbij. Alleen
weet je niet waarbij. Ja, je bestemming.
Het is maar goed dat je tevoren niet weet
wat je op weg daar naar toe tegen komt. Je
had er misschien niet aan durven beginnen. Maar halverwege het labyrint kun je
ook denken: ik had er geen stap van willen
missen.

‘Wanneer iemand zoekt,’ zei Siddhartha,
‘dan kan het licht gebeuren dat hij alleen
oog heeft voor hetgeen hij zoekt, dat hij
zichzelf niet toestaat om iets te vinden,
verblind is omdat hij alleen maar aan
datgene denkt waarnaar hij op zoek is,
omdat hij een omschreven doel heeft, en
van dat doel bezeten is. Zoeken betekent:
een doel hebben. Vinden daarentegen:
vrij zijn, open staan, geen doel hebben.
U, eerwaarde, bent misschien inderdaad
een zoeker, want terwijl u uw doel
nastreeft, ziet u veel over het hoofd, van
wat zich dicht onder uw ogen ophoudt.’
Hermann Hesse, Siddhartha
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Helemaal de weg kwijt
Op mijn 36e begon een vrije val van zeven
jaar. Mijn vrouw was zwanger van onze
oudste. We kochten een groot huis voor
ons nieuwe gezin. Ik maakte drie fotoboeken met mijn leven tot dan toe. Mijn vader
ging met pensioen en ik verdiende evenveel als hij. Doel bereikt! Want daar kwam
ik achter: ik wilde m’n vader voorbij. Nu
had ik het wonderlijke gevoel dat ik klaar
was. Ik stond op de top! De brandende
vraag was: Wat nu?
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Ik wilde er even nog niet aan denken. Tot
ik halverwege m’n 37e van een hele lange
trap viel, op m’n stuit terechtkwam en m’n
staartbeen brak. Toen had ik alle tijd om erover na te denken... Er schoot me een liedje
te binnen: ‘Wie ben ik, wat moet ik, waar
ga ik naar toe? Ben ik de shag of ben ik het
vloe?’ Voorlopig had ik geen clou. Daarvoor
moest het eerst veel erger worden.
Ik wilde iets doen dat er toe deed. ‘Goede
werken.’ Iets doen waar een ander op zat te
wachten. Niet zo plat alleen maar geld verdienen. M’n leven zin geven. Ik ging samen
met m’n vrouw werken voor een bedrijf met
een goed doel. Natuurzuivere verzorgingsproducten, natuurlijke geneesmiddelen.
Wat we deden werkte. De producten stegen
naar ooghoogte op de schappen, en de omzet steeg mee. Nog steeds een grote jongen,
met veel succes. En toch was ik niet blij.
Voelde me niet thuis. Met ruzie vertrokken.
Ondertussen een heuse goeroe ontmoet.
Die alles wist, die iedereen kende. Tenminste, als je hem moest geloven. En dat deed
ik, maar al te graag. Op zoek naar antwoorden op grote vragen. In de hoop dat hij die
had. Helemaal in de ban van deze man. Je
verzint het niet: we gingen samen zeep verkopen. ‘Als dat maar geen zeperd wordt,’
zei mijn accountant nog heel gevat...

De nood het hoogst
Ik was bijna 42. Helemaal aan de grond. Al
tien maanden geen werk, de bank dreigde
het huis te verkopen. Toen was het erg genoeg. M’n ego gaf het op. Ik probeerde niets
meer op te houden, me niet meer groot te
houden. Ik durfde te zeggen: ‘Oké, ik weet
het niet meer...’ Maar ik was dan ook echt
de weg kwijt. Heel veel domme dingen gedaan. M’n vrouw tot wanhoop en razernij
gedreven. Ik was niet alleen de weg kwijt,
ik was mezelf helemaal kwijt. Toen leerde
ik wel dat in de diepste diepte van het dal
de schat te vinden is. En dat als de nood het
hoogst is... ‘En nu wil ik een hele goeie psychiater spreken...’ zei ik tegen mijn huisarts, want ik dacht echt dat ik langzamerhand gek werd. Ik had geluk, de therapeut
was een hartelijke vrouw die me stevig aanpakte. Ik wilde negen maanden mijn ouders niet zien. Dat deed hen veel pijn, maar
ik had het nodig. Heel symbolisch, negen
maanden: ik voelde me opnieuw geboren
worden. En kreeg daarna een nieuwe, volwassen relatie met mijn ouders.
Spiegel
Ik werd 43. Vraag niet hoe, maar ik had weer
werk. Daar werd ik al snel naar de Baak gestuurd, voor een managementopleiding.
Waarom begreep ik later pas. De meeste
mensen om me heen hadden het gewoon
met me gehad, ook thuis. Van mijn vrouw
wist ik het, maar nu begrepen m’n kinderen me ook al niet meer. En toen ik dat
merkte was het op. Ik heb me er maar aan
overgegeven, kon ook niet anders meer. Ik
durfde voor het eerst echt in de spiegel te
kijken. Ik zag een klein bang jongetje. Een
jongetje dat uit alle macht probeerde zich
staande te houden. Een jongetje dat alles
in de strijd gooide om aardig gevonden en
geaccepteerd te worden. Een jongetje dat

zich anders voelde, maar dat niet wilde
zijn. Een jongetje dat zich ongemakkelijk
voelde maar dat niet begreep. Een jongetje
dat echt dacht dat het altijd aan een ander
ligt, dat je leven door anderen geregeerd
wordt, dat anderen vaak niet te vertrouwen
zijn – kortom, dat anderen het gedaan hebben en dat jij daar het slachtoffer van bent.
De weg terug
En datzelfde jaar kwam ik er achter dat
ik me zo lang al verschrikkelijk verveelde.
Niet dat ik het niet druk had, heel druk
zelfs – maar het gaf me geen bevrediging.
Ik miste iets, maar ik wist niet wat. Ik dacht
dat het aan alles en iedereen lag, behalve
aan mezelf. De therapeut raadde me The
Artist’s Way aan, van Julia Cameron. Voor
het eerst een boek dat hielp! Een werkboek

om je creatieve blokkades op te ruimen.
Dagelijks mijn eigen drempels nemen, en
dat waren er heel wat. Het was een hordenloop van twaalf weken. Ik kwam er achter
wat ik miste: werkelijke bezieling. En ook
waar ik die kon vinden: diep van binnen.
En dat ik dat zelf moest doen. Door alle
belemmeringen stelselmatig op te ruimen:
Al m’n angsten, verwijten, oordelen – en
dat is nog steeds dagelijks werk. Door m’n
dromen serieus te nemen. Toen wist ik ook
wat ik kwijt was: m’n creativiteit. Ik was
afgesneden van m’n bron. Ik stond droog.
En daarmee was ik mezelf kwijt. Langzaam
begon tot me door te dringen dat ik niet de
enige was die iets kwijt was – de mensen
om mij heen misten mij net zo hard. Toen
kon ik langzaam maar zeker de weg terugvinden. Terug naar huis.
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Het verwerven van heelheid vereist dat men zijn hele
wezen op het spel zet, en niets minder dan dat.
Op gemakkelijker voorwaarden kan het niet,
vervangende methoden zijn er niet, compromissen
zijn niet mogelijk.
Carl Gustav Jung

De auto van Johan Cruijff

Sporen

Dit is Johan Cruijff met zijn auto. Niet zomaar een auto. Het is een Citroën SM. De S van
Sport, de M van Maserati. Het is een sportmodel van Citroën met een Maseratimotor erin.
‘Cruijffie’ kreeg de auto van de importeur. Onder voorwaarde dat hij er reclame voor zou maken. Dat was niet zo moeilijk voor hem: dit was gewoon ‘zijn’ auto. Johan ‘spoort’ met zijn
auto. Cruijff is de auto, de auto is Cruijff. Sierlijk, sterk en soepel. Eigenwijs en eigengereid.
Anders dan alle anderen. Onnavolgbaar en onvergelijkbaar. En voorzien van een enorme
krachtbron. Alsof de ontwerper Johan Cruijff voor ogen had toen hij de auto vormgaf...

24

Niet alleen voor jongens!

OEFENING > Jouw droomauto
> Vertel eens... Wat is jouw droomauto? Niet die leasebak die je nu misschien hebt, niet
die auto van de zaak. Nee, de auto waar jij het liefst in zou rijden. De auto waar jij graag in
gezien wilt worden. Waar jij je helemaal lekker in voelt.
> En omschrijf die auto eens. Wat maakt die auto voor jou nou bijzonder? Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Geef woorden aan het uiterlijk, de rijeigenschappen, het vermogen
en de prestaties. Wat karakteriseert deze auto voor jou het meest?
> Schrijf dat op. Lees dat nog eens na. Je hebt zojuist een beschrijving van jezelf gegeven.
Een zelfportret gemaakt. Dit ben jij, in je eigen woorden.
> Heb je niets met auto’s? Geeft niks! Kies dan zelf iets waar je wel wat mee hebt: een dier,
een bloem, een steen, een gerecht, een kledingstuk, een meubelstuk, een muziekinstrument, een kunstwerk... Wat jij wilt. Wat karakteriseert het voorwerp dat jij kiest het meest?
Schrijf dat op. Het is jouw zelfportret.
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Nu hoor ik u, meneer Balkenende

Bevlogen

heid

Ik heb de kans om Jan Peter Balkenende te horen spreken. Benieuwd hoe hij ‘in het echt’ zal
zijn. Daar ben ik snel achter: net als op tv. Hij staat achter een katheder. Voor een zaal met
honderd jonge ambtenaren zal hij spreken over ‘De eeuw van mijn dochter’.

Van papier leest hij zijn verhaal voor. Het gaat eerst over de eeuw van zijn vader. Dan over de
maatschappij die hij zijn dochter gunt. En dat gaat naadloos over in een college over de hervormingsagenda van zijn kabinet. In de zaal gebeurt weinig. Dooie boel. Er komen nog wat
vragen, nog wat antwoorden – met ietsje meer leven – maar dat is het dan. De jonge ambtenaren weten de bar snel te vinden. In een hoek achterin de zaal ontwaar ik de premier. Hij is
nog even gebleven. ‘Nu wil ik het weten ook,’ schiet door me heen, ‘is hij echt zo saai?’
Er op af ! Bij Balkenende staan een paar jonge vrouwen. Ze hebben hem van alles te vragen.
En hij gaat er ontspannen op in, met een glas bier in z’n hand. Er staat een aantal journalisten omheen dat aandachtig luistert. Balkenende maakt gebaren, hij lacht. Ik schuif naar
voren, hoor hem praten. Hè? Is dit dezelfde man? Ik hoor iemand iemand die overtuigt,
iemand die bevlogen is. Sterker nog, iemand die uit z’n hart praat. Verbaasd roep ik: ‘Meneer Balkenende, nu hoor ik u!’ Nu is hij verbaasd, waarop ik zeg: ‘Misschien ligt het aan die
leuke dames, of aan dat glas bier, maar nu hoor ik uw bevlogenheid.’ Hij verslikt zich bijna
en zegt: ‘Ja ja, en zometeen gaan die journalisten hier schrijven dat ik morgen maar met een
glas bier in Nieuwspoort moet gaan zitten!’ Dat was het inkoppertje van het jaar...
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What comes from the heart
goes to the heart.
Samuel Taylor Coleridge

Werp weg die slang rond uw
adamsappel, werp weg.
Dasdragers aller landen verenigt
u. Bevrijd uzelf, trek zonder strop
de wereld in.
Prins Claus
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Bevrijd

Hoe Prins Claus ons land bevrijdde
Misschien weet je het nog. Die allereerste foto’s van Beatrix en Claus. Samen lopen ze in
de tuin van Drakensteyn. Hand in hand, helemaal verliefd. De diplomaat Claus von Amsberg – een charmante, aantrekkelijke man. En
Prinses Beatrix – een meisje dat huppelt van
geluk. Ze trouwen, in weerwil van alle protest.
‘Claus Raus’, een rookbom – het maakt niet uit.
Het verhaal wil dat Beatrix zachtjes ‘Doe het
zelf maar’ zegt als ze tijdens de ceremonie de
ring niet om de vinger van Claus krijgt.

Protocol
De rest van het verhaal kennen we. Prins
Claus lijdt onder de dwang van het protocol. Hij ervaart nauwelijks bewegingsruimte. Hij wordt depressief en ziek. We
zien hem verstijven. En dan eind 1998, hij
is 72 jaar, vier jaar voor zijn dood, doet
juist hij wat niemand van hem verwacht.
Hij gooit zijn stropdas af. In het openbaar,
tijdens de uitreiking van de naar hem vernoemde prijs, variërend op de tekst van de
Internationale:
Werp weg die slang rond uw adamsappel,
werp weg. Dasdragers aller landen verenigt
u. Bevrijd uzelf, trek zonder strop de wereld
in.
Grote hilariteit in de zaal, Koningin Beatrix
moet ontzettend lachen, het is op alle zenders en in alle kranten. ‘Prins Claus doorbreekt het protocol.’ Het protocol waar hij
als geen ander onder geleden had. Prins
Claus bevrijdt niet alleen zichzelf. Met dit
gebaar geeft hij iedere Nederlander toestemming om hetzelfde te doen. Want als
juist hij het kan en mag, kunnen en mogen
we het allemaal.

ing

Held
In de jaren die hem dan nog resten zien we
vaker die onbekende kant van hem. Eindelijk laat hij ons delen in zijn humor. Bij
de volgende prijsuitreiking – nog steeds
zonder das – houdt hij een mini-conference (Vrouwen zijn een van mijn hobby’s)
en spreekt een liefdevolle ode uit aan zijn
vrouw (Thank you, Beatrix). Op een mooie
Koninginnedag vraagt hij een jonge vrouw
achterop z’n fiets te springen. Hij is populairder dan ooit. Hij is een held geworden.
Hoe Prins Claus niet alleen zichzelf maar
iedereen een beetje bevrijdde... door zichzelf te durven zijn.
Hij sprak zich uit, en dat sprak aan. Hij liet
zichzelf zien, en hij werd gezien, meer dan
ooit.
29
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We see things not as they are,
but as we are.
Oude Joodse wijsheid

Twee kanten van Koningin Beatrix
Misschien weet je het wel. We hebben allemaal twee gezichtshelften. Bij de meeste mensen kun je dat goed zien. Dan zie je twee kanten, van hun gezicht en van hun persoonlijkheid. Bijvoorbeeld bij onze vorstin, Koningin Beatrix. Als hoogste dienaar van ons land en
volk is zij (met haar verschijning en optreden) een treffend voorbeeld van de verschillende
gezichten die we allemaal hebben.

OEFENING > Goed kijken
> Vertel eens... Kijk opnieuw en aandachtig naar de foto. Alsof je haar nog nooit gezien
hebt. Wat is je eerste indruk van deze vrouw? Beschrijf kort wat voor iemand je hier ziet.
> Bedek dan de ene helft van het gezicht en schrijf in steekwoorden op wat je ziet. Wat is
dit voor iemand? Let op de ogen, de mond, de wenkbrauwen, het voorhoofd, de neus – kijk
eens goed.
> Bedek dan de andere helft. Doe daar hetzelfde. Wat zie je, wie zie je?
> Vergelijk nu de twee beschrijvingen. Waarschijnlijk lijkt het of je het over twee verschillende mensen hebt.

Hier zie je dat mensen verschillende kanten hebben. Soms is de ene kant veel zichtbaarder
dan de andere. Vaak laten mensen bij voorkeur een bepaalde kant van zichzelf zien. Op hun
werk bijvoorbeeld een andere dan thuis. Zo kan het ook gebeuren dat verschillende mensen totaal verschillende indrukken hebben van dezelfde persoon.
Vergelijk de twee beschrijvingen nu nog eens met je eerste indruk. Welke komt het meest
in de buurt? Jouw ‘bril’ is dus ook van belang: wat zie jij, waar focus jij op? We zien vaak,
meestal onbewust en gekleurd door ervaringen, maar een deel van de ander.
De vraag is: kun je, al laat iemand bijvoorbeeld zijn vriendelijke, speelse kant niet zien,
dat toch weten en daar een beroep op doen? Kun je, al laat iemand bijvoorbeeld haar stevige, zakelijke kant niet zien, dat wel weten en daar toch aan appelleren?
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‘Van Tiggelen... één tegen één... wordt het.
Mühren. Van Basten... goed!... o, wat een goal!!
Wat een goal!! Wat een schitterend doelpunt zeg,
ja, niet te gelóven zoals-ie die bal uit de
lucht oppakt in die hoek daar. Niét te geloven.
Wat een weergaloos doelpunt. Tjongejonge, wat
een doelpunt zeg. Onvoorstelbaar ingeknald.’

Theo Reitsma, 21 juni 1988, Finale EK Voetbal

Hoe Marco van Basten wereldberoemd werd

De allermooiste goal van Oranje
Die zaterdagmiddag in München. Een oranjegekleurd stadion. Drukkend weer. En een
‘onmogelijke’ goal. Marco van Basten scoort
vanaf de (rechter)rand van het strafschopgebied. Hij ‘tikt’ een hoge voorzet van links in
één keer door... terwijl hij bijna op de achterlijn
staat. De bal gaat langs de verdediger en over
de keeper in de bovenhoek. De keeper heeft
– letterlijk! – het nakijken. Het is de goal die
Marco van Basten wereldberoemd maakt.

Maar wat als het schot niet gelukt was en
de bal over of naast was gegaan? Oranje
stond tegen de Sovjet Unie in de finale.
Weliswaar met 1 - 0 voor, en het was al een
eind in de tweede helft, maar de wedstrijd
was nog niet beslist. De Russen gaven het
nog lang niet op. En als je dan een kans
verknoeit is iedereen boos. Het publiek, je
ploeggenoten, de trainer. Je bent al gauw
iemand die voor eigen glorie gaat. Ego st,
hoor je dan.
Professioneel
Dus wat hoor je te doen als je van Arnold
Mühren zo’n hoge voorzet krijgt terwijl je
op die positie staat? Inderdaad, niet zelf
schieten. In voetbaltermen: aannemen,
controleren en terugleggen. Dat leer je al
heel jong. Doorspelen naar iemand die in
een betere positie staat. Naar Ruud Gullit die zich vrij kan lopen. Of terug naar de
mee opgekomen Adri van Tiggelen. Dat is
professioneel, daar heb je met z’n allen op
getraind.
Liefhebber
Maar Marco van Basten heeft ook nog ergens anders op getraind. Hij wil laten zien
wat hij kan. Wil terugkomen. Want hij heeft
een rotjaar achter de rug. Is door veel

Speelple

zier

blessureleed nauwelijks aan spelen toegekomen bij zijn nieuwe club AC Milan. En
niet kunnen spelen is het ergste wat je als
voetballer kan gebeuren. Zeker een ambitieuze liefhebber als Marco van Basten.
Plezier
En Van Basten heeft die middag domweg plezier in het spelletje. Als een jonge
jongen geniet hij van zijn eigen voetbalkunsten. Staat versteld van zichzelf. Is
verbaasd over zijn eigen prestatie. Hij laat
zien wat hij kan. De allermooiste goal maken. Volgens zijn trainer is voetbal oorlog
en volgens de bond en de sponsors is het
big business. Maar het is toch ook een
spelletje?
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The only limitation is
our own imagination.
Albert Einstein
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Het voorstellingvermogen van Albert Einstein
Albert Einstein... De knapste kop ooit begreep
als geen ander dat een hoog IQ weinig zegt.
Verbazing is de sleutel naar begrip van ingewikkelde zaken. Ontraadselen begint met
verwondering. En ontzag, besef van onze eigen nietigheid.

Want dat is toch wat veel mensen overkomt
als ze in een heldere sterrennacht omhoog
kijken, en zich de oneindige diepte van de
kosmos proberen voor te stellen. Eindeloos veel sterren, lichtjaren van ons verwijderd, en daarachter nog meer en nog meer
en nog meer... Dat is groot, dat is veel, wel
heel erg veel.

Maar het was de tragiek van Einstein dat
ook – zelfs! – hij werd gehinderd door een
beperkt voorstellingsvermogen. Toen tot
hem doordrong wat de consequenties van
zijn eigen relativiteitstheorie waren heeft
hij er alles aan gedaan om aan te tonen dat
dat toch echt niet waar kon zijn. Hij kon het
zich domweg niet voorstellen... ‘God dobbelt niet,’ was zijn reactie op de volgende
stap in de theoretische fysica, de kwantummechanica waarin alles van toeval afhankelijk lijkt.

Verb

gskr
eeldin

acht
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God is...
dat alles mogelijk is
Quinten, 7 jaar

Stel je voor...
OEFENING > Vertel eens...
> Wat zou jij je nou het liefst voorstellen? Hoe jij zou willen dat het is? Hoe het leven zou
gaan, als het aan jou ligt?
> Schrijf dat op, en blijf schrijven tot je echt niets meer weet.
> Lees aandachtig door wat je allemaal hebt opgeschreven en vraag je hardop af: Wat zou
ik hier aan kunnen doen? En wat houdt mij tegen om daar NU mee te beginnen?
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Ondertussen op kantoor...
Ken je dat gevoel? ’s Morgens op weg naar je
werk? Er weer tegenaan? Ten strijde trekken? Het gevecht weer aangaan? Tegenstand
overwinnen? Harnas aan, helm op, vizier
voor... Het gaat weer beginnen! We gaan de
kantooroorlog weer in!

Waar zijn we mee bezig? Loeren naar elkaar. Kijken naar de baas. Praten over elkaar, in plaats van met elkaar. Elkaar voor
de gek houden. Niet zeggen hoe het echt
zit. Grapjes maken. Te hard lachen. Meelachen. Dit zeggen, dat doen. Zo komen we
onze dagen door.
Er weer klaar voor
Thuisgekomen kunnen we weer normaal
doen. Mag het harnas uit, kunnen we weer
ontspannen. Bijkomen om er morgen weer
helemaal klaar voor te zijn. We ontspannen voor de tv waar we zien dat het er in de
rest van de wereld nog erger aan toe gaat.

Het is oorlog
Oorlog is toch normaal? Lees de krant, kijk
naar het journaal. Kijk maar, ze doen het
overal. In de hoe-kan-ik-jou-zo-veel-mogelijk-treiteren soaps, en in de hoe-pest-ikjou-hier-weg reality-tv. In de onderwereld,
en in de boardroom. Er is een supermarktoorlog, en verkiezingen zijn oorlog. Het is
oorlog, en we genieten ervan. Maar zeg
nou eens eerlijk... Word je er ook blij van?
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De kleuterschool
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Het schoolplein

Kleine jongens worden groot...
De kleuterschool
Het begint al heel jong.
Tegen elkaar op.
De beste willen zijn.
Beter dan die ander.
Willen winnen van die ander.
Heel onschuldig allemaal.
Competitie,
klassementen,
medailles,
kampioenschappen.

Het schoolplein
Groter en sterker worden.
Stoer doen.
Haantje de voorste.
Pikorde.

De baas spelen.
Het gebeurt zoals jij het wilt.
Net als papa en mama thuis.
Vechten.
Voorrang.
Elkaar er onder houden.
Wie ligt er boven?

Het echte werk
En dan, klaar voor het grote werk.
Eindelijk voor ‘het echie’.
Wel eens laten zien wie hier de baas is.
Niet met je laten sollen.
Ze een poepie laten ruiken.
‘Heb je me begrepen?’
Soms net zoals je vader en moeder dat
vroeger zeiden?
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Het echte werk

Wie maakte dit schetsje?
40

Het verhaal gaat dat dit schattige schetsje is gemaakt door de man die verantwoordelijk was
voor de dood van 50 miljoen mensen. Zittend aan een restauranttafeltje in München zou Adolf
Hitler in de zomer van 1932 dit ontwerp hebben getekend voor de eerste Volkswagen, een auto
voor het volk. Hitler was ervan overtuigd dat het voor iedereen mogelijk moest zijn om een
auto
datdeze
een slim
Wieteisbezitten
er bang en
voor
man?ontwerp daarbij zou helpen. Toen de auto vijf jaar later in productie ging kreeg hij de naam Kraft durch Freude (KdF-Wagen). Beter bekend als de Kever.

Der Untergang

De laatste tien dagen van Adolf Hitler
In de film Der Untergang beleef je de laatste
tien dagen van het Derde Rijk. Begin mei 1945.
In Berlijn groeit de waanzin met de dag. De
Russische troepen hebben de stad ingesloten
en rukken op naar Hitlers commandobunker.
Boven de grond wordt hevig gevochten. Kinderen vormen de laatste verdedigingslinie. De
oprukkende Russen zijn razend. Plunderend
en verkrachtend naderen ze het centrum. De
burgers die zich nog in de stad bevinden zijn
doodsbang. Ze kunnen geen kant op, zitten
als ratten in de val.

Onder de grond, diep in de bunkers, bevinden zich Hitler en zijn staf. In totaal enkele
honderden mensen. Een wereld op zich.
Mannen en vrouwen, kinderen en een hond.
Op de achtergrond het groeiende gerommel van kanonschoten... maar het leven
gaat gewoon door. Er zijn stafbesprekingen, er worden orders uitgedeeld. Kinderen spelen, er wordt een huwelijk gesloten.
Er wordt gedronken, gedanst en gefeest
– al is het allemaal weinig feestelijk.
Onzichtbaar verbonden
In Der Führer’s Bunker is alles en iedereen
gericht op een persoon: Adolf Hitler. Hij
houdt een arm achter zijn rug want die
trilt. Hij is eigenlijk niet meer aanspreekbaar, steeds meer in zichzelf gekeerd. Een
buitenstaander zou zeggen: knettergek
aan het worden. Maar hij bepaalt, zijn wil
is wet. Tegenspraak duldt hij niet. De mensen om hem heen lijken hem precies te
begrijpen. Iedereen weet wat hij wil. Of ze
zijn gedachten kunnen lezen. Vaak hoeft hij
niets te zeggen. Een gebaar met zijn hand,
een buiging van zijn rug is soms al genoeg
om hen in beweging te krijgen. Of ze onzichtbaar met hem zijn verbonden. Alsof al

die mensen samen een groot lichaam vormen. Of die ene man zich heeft verspreid
in al die mensen.
Tot het laatste uur
De meeste mensen in de bunker voelen
heel goed dat het laatste uur nadert. Hitler
in de eerste plaats. Maar hij laat daar niets
van merken. Hij krijgt zijn bekende woedeaanvallen, en is even later weer rustig en
charmant. Hij trouwt op de valreep. En hij
blijft orders geven om te blijven vechten.
Hij geeft zelfs nog opdracht voor een grote
tegenaanval. Alle orders worden opgevolgd... Terwijl iedereen weet dat de oorlog
verloren is. Iedereen weet dat het allemaal
nergens meer op slaat... Maar niemand doet
iets.
De ban verbroken
Ondertussen neemt Hitler zijn persoonlijke
maatregelen. Hij trekt zich terug, samen
met Eva Braun. Hij probeert de cyaankali
die hij altijd bij zich heeft uit op zijn trouwe
herdershond Blondie. Dan is de beurt aan
zijn vrouw en even later aan hemzelf.
Dan gebeurt er iets fascinerends. Mensen
raken in verwarring. Want nu Der Führer
dood is... wie is er dan de baas? Verschillende mensen werpen zich op als leider.
Maar daar wordt niet naar geluisterd. Iedereen heeft ineens een mening. En al die
meningen zijn verschillend. De een wil dit,
de ander wil dat. Ze kunnen het nergens
over eens worden. Het organisme dat perfect functioneerde valt binnen de kortste
keren uiteen. Er is niets meer dat het bij
elkaar houdt. Het lijk van Hitler wordt verbrand. De ban is verbroken. Het is voorbij.
Schluss.
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Ben je bang voor je vader en je moeder?!
Der Untergang is gebaseerd op de herinneringen van Traudl Junge, privésecretaresse van
Adolf Hitler. Ondanks een enorm schuldgevoel is zij na de oorlog in staat om zonder oordeel of zelfbeklag te vertellen over de jaren dat zij dagelijks, tot het allerlaatst, met Hitler
verkeerde. Zij heeft zicht gegeven op het alledaagse leven van een man die miljoenen
mensen zo ver kreeg miljoenen andere mensen naar het leven te staan en te vermoorden.
Dat zegt iets over de kracht die in een mens kan huizen, en over de macht die anderen aan
die mens kunnen geven... Weggeven.
Hoe kan het... Dat we zo veel macht kunnen weggeven? Dat we zo onder de indruk kunnen
zijn van andermans kracht? Dat we kunnen gaan doen wat een ander wil? Dat we kunnen
vergeten wat we zelf willen? Dat we dingen kunnen doen die echt niet kunnen? Zou het
kunnen dat we bang zijn?
Kleine kinderen hebben een spelletje. Ze komen bij je staan, vragen ‘Ben je bang voor je
vader en je moeder?’ en klappen dan vlak voor je gezicht in hun handen. Als je dan schrikt
en met je ogen knippert roepen ze: ‘Jij bent bang voor je vader en je moeder..!’ Zou het kunnen dat we elkaar bang maken?
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OEFENING > Zeg eens eerlijk...
Ben je bang voor je baas?

Ben je bang voor je collega’s?

Ben je bang voor je medewerkers?

Ben je bang voor je kinderen?

Ben je bang voor je partner?

Ben je bang voor jezelf?

Onze grootste angst...
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze
grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons
licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig,
talentvol, fantastisch? Maar, wie ben jij om dat niet te
zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen
bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere
mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn
allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn
geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in
iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust
andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van
onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid
vanzelf anderen.
Marianne Williamson
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Helden
We hebben allemaal helden. Mensen die voor ons een voorbeeld zijn. Mensen waarvan je
denkt: ‘Zo zou ik ook wel willen zijn.’ Mensen die je bewondert.

OEFENING > Vertel eens, wie is jouw held?
> Haal je eens iemand voor de geest waar je groot respect voor had. Iemand uit je eigen
leven, die je van dichtbij hebt meegemaakt. Iemand waar je leiding van kreeg. Vroeger op
school, bij het sporten, in je vrije tijd of op je werk. Bijvoorbeeld een leidinggevende, een
leraar, een trainer. Iemand waar je echt voor ging. Iemand waar je alles voor deed, waar je
voor rende. Iemand waar je je voor inspande. Iemand die het beste in jou boven haalde.
> Beschijf die persoon eens.
Noem drie woorden die voor jou het meest kenmerkend zijn aan deze persoon.
> Schrijf die drie woorden onder elkaar midden op de volgende bladzijde.
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> Schrijf daar boven:
Dit zijn mijn sleutelwoorden:
> Schrijf daar onder:
Dit heb ik ook in me!

Misschien zijn dit wel jouw beste eigenschappen.
Misschien dat ze er nog niet helemaal uitkomen.
Misschien heb je ze wel diep opgeborgen.
Misschien denk je dat je dat nooit kunt.
Misschien schrik je er van.
Een ding is zeker: Dit zijn eigenschappen die jij aantrekkelijk vindt. En jij hebt ze in je.
Daarom vallen ze je bij een ander op. Je herkent ze omdat je ze van jezelf kent. Misschien
onbewust. Maar nu niet meer.
Je kunt ermee aan de slag. Je kunt ze ontwikkelen. Je kunt anderen ervan laten meegenieten. Met anderen omgaan zoals jij het ooit fijn vond dat er met jou werd omgegaan. Probeer
het. Je wordt er nooit slechter van!
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Degene die je zou willen
vermoorden is nooit ene
meneer X, hij is beslist
een vermomming. Als we
iemand haten, dan haten
we in zijn beeld iets dat in
onszelf huist. Wat niet in
onszelf huist, windt ons
niet op.
Hermann Hesse, Demian

Wat je zegt ben je zelf...
Vervelend maar waar: Mensen waar je je vreselijk aan ergert, of erger nog, die je zelfs
haat... Je voelt ‘m al, dat zegt alles over jou.
Je herkent in de ander iets van jezelf. Iets dat
je niet kent, misschien ontkent of liever niet
wil weten. Een eigenschap waar je lang geleden misschien van besloten hebt om die goed
op te bergen. Een trek die je misschien maar
al te goed kent uit je familie, een familietrek
waar je persoonlijk slechte ervaringen mee
hebt. Misschien rust er voor jou een taboe op.
Dat soort gedrag wil jij echt nooit vertonen. En
je staat een ander dat ook niet toe! Dat mag
niet want het is ‘fout’ gedrag, volgens jou.

Stel, je hebt slechte ervaringen met dominante mensen. Misschien had je thuis een
verkeerd voorbeeld – een bazige vader, of
een overheersende moeder. Je vindt anderen al gauw bazig, overheersend. Mensen
hebben volgens jou vaak een grote mond.
Je haren gaan ervan overeind staan. Zo
wil jij echt nooit zijn, dat vind je zo ontzettend ergerlijk. Je verbiedt jezelf om je zo
te gedragen. Maar daarmee sluit je niet
alleen uit dat je datzelfde dominante gedrag vertoont (tenminste, zolang je je dat
bewust bent, in een dronken bui kan het
bijvoorbeeld zomaar omslaan). Daarmee
heb je jezelf ook afgesneden van de kwaliteit waarmee die dominantie onlosmakelijk verbonden is, namelijk stevigheid!
Je hebt het kind met het badwater weggegooid... Omdat je van jezelf niet dominant
mag zijn kun je automatisch ook niet meer
stevig zijn. En ga je je des te meer ergeren aan al die dominante mensen die ondertussen (nog wel) zijn wat jij niet (meer)
bent: stevig. ‘Die mensen doen maar, met
hun grote mond.’ En jij bent ondertussen

Kwaliteit

jaloers en voelt je machteloos. Daar kun je
soms ineens heel boos over worden. Omdat je er niet tegenop kunt. Want daarvoor
ontbreekt je de stevigheid. Denk je.
Goed opgeborgen
Maar het goede nieuws is: die stevigheid
zit nog steeds in je. Weliswaar heel goed
opgeborgen maar die zit er echt. Je kunt
nu besluiten dat je dat irritante dominante
gedrag niet wilt vertonen en tegelijkertijd
jezelf toestaan die stevigheid wel te tonen.
Dominantie is vaak misvormde stevigheid.
Meestal uit onzekerheid of onwetendheid
geboren. Probeer het maar, als je wilt kun
je stevig zijn zonder dominant te worden.
Voor dominantie kun je ook invullen slap of
zwak, of emotioneel, of rationeel, kortom
alle ergernissen die je je maar voor kunt
stellen. Daar hoort net als in het koppel dominant/stevig altijd een kwaliteit bij. Door
van jezelf niet slap en zwak te mogen zijn
kan het zijn dat je niet zacht en gevoelig
kunt zijn. Als je van jezelf niet emotioneel
mag worden kan het zijn dat je niet goed
bij je gevoel kunt. Wanneer je je ergert aan
rationaliteit (koud!) kan het zijn dat je je
zelf ook niet toestaat om nuchter te zijn.
Jouw kwaliteit
Wat ooit begon als een goed voornemen
– Zo wil ik echt niet zijn – keert zich op
den duur dus tegen je. Het voornemen ontneemt je de toegang tot een bepaalde kwaliteit. Misschien wel een kwaliteit die je goed
kunt gebruiken. Misschien wel een kwaliteit die jouw omgeving je je juist toewenst.
Misschien wel een kwaliteit die voor jou
het verschil betekent tussen een gewone
dag en een fijne dag.
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Ich bin Laden
In de dagen na 11 september voel ik me machteloos en boos. Ik heb zin om woedende brieven
te schrijven – maar naar wie? Zin om naar het Midden-Oosten te reizen... en daar naar de
bekende weg te vragen. Ik zoek ruzie, krijg ruzie, voer mijn eigen kleine oorlog. Maar tegen
wie?
De kinderen komen al snel thuis met 11-septembermoppen. Pap, ken je deze al? In New York
werkt een Duitser. Die is een truck aan het volladen. Een Amerikaan vraagt hem: ‘What are
you doing?’ Zegt die Duitser: ‘Ich bin laden!’
Vanbinnen ontdek ik mijn eigen Osama. Ik ben ook een terrorist. Ik kom er achter dat ik
verslaafd ben aan ruzie en oorlog, uit onmacht en woede.
Ich, Bin Laden...
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Niets meer te verliezen

Spiegelpaleis
Het is de kennismakingsavond van De
Nieuwe Manager, een opleiding bij de
Baak. Bedoeld voor managers die toe zijn
aan een nieuwe stap in hun loopbaan. Die
meer met mensen gaan werken. ‘Mensen’,
verschrikkelijk!

Iedereen had een verhaal, variërend van
‘Kijk mij eens’ tot ‘Ik hoop hier veel te leren’.
Daar stond ik dan. ‘Naakt’, zoals ze me later
vertelden. Ik had niets meer te verliezen. Ik
wist het niet meer, het maakte me ook niets
meer uit. Dit was mijn presentatiesheet:
ik ben een gelijkhebber
ik ben onmogelijk
ik ben een overlever
ik ben niet gemakkelijk
ik ben ongeduldig
ik ben nou eenmaal...
wie ik ben, toch?

Nog wat dingen die ik die avond gezegd
heb: ‘Ik doe zo mijn best, maar niemand
begrijpt me’, ‘Mijn werk is paarlen voor de
zwijnen’, ‘Mijn medewerkers zijn niet goed
genoeg’, ‘Had ik wel moeten trouwen’ en
‘Wilde ik eigenlijk wel kinderen’... terwijl ik
inmiddels drie kinderen had.
Eindelijk, ik gaf het op!
Direct kreeg ik de wind van voren: ‘Dit kun
je niet doen, dat mag je niet zeggen, zo
praat je niet...’ Of ik mijn moeder hoorde!
Maar het kon mij niet zo veel meer schelen.
Ik had toch al mot met iedereen om me
heen, thuis en op mijn werk. Het maakte
mij echt niet meer uit wat iedereen van me
vond. Ik hoefde niet meer aardig gevonden
te worden, ‘ze’ moesten maar zien. Ik was
op, ik was leeg – ik gaf het op.

Volstrekt onmogelijk
Vanaf dat moment durfde ik echt te zijn
wat op die sheet stond: volstrekt onmogelijk. Ik gaf me er volledig aan over. Wat
ben ik boos geweest, wat heb ik een ruzie
gemaakt, wat heb ik veel mensen tegen me
in het harnas gejaagd. Ik maakte het heel
bont. Ik versjteerde de boel, maakte mensen aan het huilen, sloeg iemand zijn mobieltje van zijn hoofd – echt een aanwinst
voor de groep.
Lachspiegel
En toen ging De Nieuwe Manager voor me
werken als een spiegelpaleis. Al die mensen waar ik zo boos op kon zijn, zo veel
ruzie mee maakte, maar waar ik ook mee
kon lachen en feesten – ze hielden me een
spiegel voor. Ik zag mezelf, hoorde mezelf, maakte mezelf mee. Vaak keek ik in
een lachspiegel: ben ik echt zo erg? Ja dus!
Stukje bij beetje kreeg ik zicht op mezelf,
door in al die spiegels te kijken. Ik kwam
mezelf tegen in al die andere Nieuwe Managers, steeds een ander stuk.
Nu kiezen
Maar dat is een reconstructie, een verhaal
achteraf. Toen had ik het niet door. Wel had
ik ergens een besef dat ik kon kiezen. Nu in
de spiegel kijken... of af door de zijdeur.
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Hoofd, hart en handen
Drie vragen
> Heb je een heldere kop?
> Komt het uit een goed hart?
> Kun je het handen en voeten geven?
Dit zijn de drie centrale vragen waar het bij leidinggeven om gaat. Maar ook bij lesgeven,
opvoeden of coachen.
Is het antwoord driewerf ‘Ja’ dan werken Hoofd, Hart en Handen ook als vanzelf samen.
Zeg maar ‘Heel de mens’.
Wanneer je twijfelt of je volmondig ‘Ja’ kunt zeggen of wanneer het antwoord gewoon ‘Nee’
is dan is er werk aan de winkel.

OEFENING > Hoe werkt het bij jou?
> Ben je er met je hoofd bij? Of staat je hoofd ergens anders naar? Heb je alle ruimte in je
hoofd om echt helder te denken? Zonder hersenspinsels, zonder ‘mitsen & maren’?

> Wees eens eerlijk: Laat je je hart genoeg spreken? Of geef je je hoofd voorrang? Zeg je
wel eens met droge ogen: ‘Als mens zou ik zus doen maar als manager moet ik zo doen.’
En hoe voel je je dan?

> Krijg je de dingen die je wilt ook voor elkaar? Lukt het je om je plannen uit te voeren?
Of blijven je voornemens ergens steken? Word je ook praktisch? Maak je af waar je aan
begonnen bent?
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M a n a g e m e n t s a m e n vat t i n g

Doe normaal!
Een gemiddelde MT-vergadering. Hoe vertel je dat
thuis? Kijken naar de baas, loeren naar de anderen,
wachten tot je weet wat zij ervan vinden. In de vergadering je mond houden en op de gang zeggen
wat je eigenlijk vindt. ‘Doe normaal!’ hoor je ze
thuis al zeggen. ‘Hou op met die flauwekul!’
Mijn kinderen hebben een spelletje. Ze vragen:
‘Ben je bang voor je vader en je moeder..?’ Dan
klappen ze in hun handen, vlak voor je gezicht.
Als je knippert met je ogen roepen ze: ‘Jíj bent
bang voor je vader en je moeder..!’ Je vader en je
moeder, lees alle autoriteiten en boven ons gestelden. Wees eerlijk, we zijn toch bang voor de baas?
En niet alleen voor onze baas, ook voor onze collega’s, en voor onze medewerkers. We zijn bang
voor elkaar...
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We hebben moeite te zeggen wat we op ons hart
hebben. We zijn bang voor gezichtsverlies. Bang
om dom gevonden te worden. Bang om voor schut
te staan. We zeggen niet wat we vinden. Bang om
te kwetsen. Bang om afgewezen te worden. Bang
om niet aardig gevonden te worden. Bang om
boos te worden. Wat we echt vinden slikken we
in. We zouten het op. We dringen het weg. Of we
gaan er juist over praten. Met mensen die het niet
aangaat. Bij de koffieautomaat, in de rookcabine,
thuis aan tafel. Allemaal frustratie en machteloosheid. En we vinden het normaal: ‘Zo gaat het nou
eenmaal...’
Stel je voor, een dag op kantoor. Een dag waarop
iedereen zegt waar het op staat, hoe het zit. Dat
wordt ruzie! Dat loopt uit de hand! Dat gaat helemaal fout! Hoe komt dat? We zitten in ons hoofd.
We komen ’s morgens om 9.00 uur op kantoor...
en we trekken ons terug in onze linkerhersenhelft. Om
daar om 17.00 uur weer uit tevoorschijn te komen.
Dan kunnen we weer normaal doen. Dan durven

we weer vrij te associëren. Weer te voelen wat we
voelen, weer te doen wat we echt willen.
Met je hoofd kun je niet voelen – met je hoofd kun
je wel bang zijn. Angst ontstaat in je hoofd. Toevallig ook de plek waar we tijdens ons werk juist
op vertrouwen. En dan ook nog op die ene rationele, digitale helft. Ondertussen vragen we ons af
hoe het toch komt dat vergaderingen zo lang duren, dat er zo weinig in gezegd wordt en waarom
de genomen beslissingen vaak zo discutabel zijn.
Daar helpt geen bedrijfskunde aan. En nóg een
MBA is geen oplossing. We zitten opgesloten in
onze linkerhersenhelft. Daar leren we vanaf de basisschool, vanaf onze eerste Cito-toets op vertrouwen. Zo kom je verder in deze wereld. Maar zo wil
je je werkdag toch niet doorkomen? Hoezo, ‘Heel
de mens’?

Daarom drie praktische voorstellen.
Voorstel 1: Op je werk ga je je rechterhersenhelft ook gebruiken. Voortaan denk je ook in beelden, je vertelt verhalen, gebruikt metaforen. Je ziet
voor je wat je wilt en je spreekt er beeldend over.
Voorstel 2: Je laat je hart spreken. Je laat zien
hoe je je voelt. Dat is wat anders dan ongegeneerd
emotioneel zijn en alles maar laten lopen. En zeker iets anders dan sentimenteel zijn, dat is juist
níet voelen. Nee, je echte gevoel. Je laat merken
wat je raakt, waar je passie zit, wat je in beweging
brengt.
Voorstel 3: Je gebruikt je hoofd waarvoor het
bedoeld is, namelijk om vrij en helder te denken.
Niet om jezelf bang te maken met spookbeelden
van boze ouders die je overal om je heen terugziet.
Onbevangen en voor de duvel niet bang.

Wat betekent dat praktisch? Voortaan ben je jezelf. Helemaal, met alles erop en eraan. Je bent
duidelijk. Je spreekt je uit en je spreekt de ander
aan – je bent uitgesproken en aansprekend. In
jargon: authentiek en transparant. Of in gewoon
Nederlands: je doet normaal. De nieuwste competentie – zo oud als de wereld.
Normaal doen... Wat betekent dat? Zelf het wandelende voorbeeld zijn. Door te zeggen waar het
op staat. Door te gaan staan, door er helemaal te
zijn. Door ‘Nee’ te zeggen als iets je niet bevalt. Of
‘Ja’ als niemand anders durft. Door volstrekt helder en begrijpelijk te communiceren. Jezelf zijn
is misschien wel de grootste uitdaging in je werkende leven...
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Mijn beste vriend
Het is weer tijd om haren te wassen. De kinderen onder de douche of in bad. Tegenover
het bad hangt een grote spiegel. De jongste
van vijf heeft meestal geen voorkeur voor
bad of douche. Op de bekende vraag: ‘Wil
je in bad of onder de douche?’ komt dit
keer het antwoord: ‘In bad natuurlijk!’
‘Hoezo, natuurlijk?’ vraag ik.
‘Dan zie ik m’n beste vriend!’ zegt hij, terwijl hij doet of hij in een spiegel kijkt. Hij
schatert het uit.
‘Daar heb ik vijfenveertig jaar over gedaan,
om daar achter te komen...’ mompel ik.
‘Maar pap,’ hoor ik hem zeggen, ‘heb jij dan
zo lang in bad gezeten?’

Even checken...
Zo, je bent aan het eind van Deel I gekomen. Hoe is het? Hoe gaat het met je? Wat heb je
beleefd onderweg? Waar ben je je van bewust geworden?

OEFENING > Blader nog eens terug
> Wat heeft je het meest geraakt? Wat kwam echt binnen?
> Schrijf hieronder (of in je schrift) wat je belangrijkste
conclusies zijn. Wat neem je mee?
Wat wil je je blijven herinneren?
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2
Zin hebben
Weten wat je wilt en doen wat je kunt

55

Ontdekking is het privilege van het kind,
het kind dat geen angst heeft om iets fout
te doen, om voor gek te staan, om niet
serieus genomen te worden, om niet als
iedereen te doen. Dat kind is in ons allen.
Alexendre Grothendieck
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Hou op met zeuren...
en ga iets doen dat je
leuk vindt!
Léonne Meiresonne, tegen de kinderen

De skaters van Dogtown

Vervelen of spelen
Kun je nog dromen? Lekker spelen? Gekke
dingen doen? Waar anderen van zeggen: Doe
niet zo raar? Een handstand maken op een
plankje waar rolschaatswieltjes onder zitten? Op het idee komen dat je met zo’n ding
kunt doen alsof je aan het surfen bent? En
dan geen mooie handstandjes maar heel hard
op rijden? Er lekker laag op hurken, en in de
bochten je hand de grond laten raken zoals bij
het surfen je vingertoppen het water? Je voorstellen dat de binnenkant van een leegstaand
zwembad net zo’n holling heeft als een golf in
de branding? Dat je in een pool kunt skaten

Fantasie
zoals je surft in de branding? Surf her like a
wave? Dat je met je board los kunt komen van
de grond? Boven de rand van het zwembad uit
kunt komen? Dat een naam geeft, a frontside
air? Dat je samen een nieuwe sport uitvindt?
Dat je met elkaar een subcultuur aan het creëren bent? Een miljoenenbusiness aan het
opbouwen? Omdat je met elkaar iets leuks
bedacht om te gaan doen toen er geen goeie
golven waren om op te surfen? Omdat je geen
zin hebt om je te vervelen?

Zo verging het acht vrienden in de seventies
in Californië. Het waren jaren van extreem
droge zomers, het watergebruik werd aan
banden gelegd, de zwembaden in de villawijken stonden leeg. De meesten waren
schoffies, ze woonden in Venice Beach,
toen nog the ghetto by the sea. Dogtown
werd het genoemd. Ze vormden een surf
gang. Elke dag surfen tussen de pijlers van
een verlaten pretpark aan zee, de Pacific
Ocean Park Pier. Omdat het daar kicken is,
lekker gevaarlijk, stunten onder de pier.
Maar vaak zijn er geen goeie golven. Dan
ontdekken ze het skateboard. Ze monteren
er de nieuwste vinding onder: urethaan
wieltjes. Het maakt de skateboards soepeler, sneller, wendbaarder. Samen vormen
ze het Zephyr Skateboardteam, Z-Boys.
Ze leven zich uit in de leegstaande zwembaden van de rijken – gevlucht voor de droogte.
De eerste frontside air van Jay Adams
markeert de geboorte van een sport, een
cultuur, een miljoenenbusiness. Maar het
is meer dan dat. ‘We discovered ourselves
through skateboarding,’ zegt Z-Boy Stacy
Peralta later.
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Visie
Wat zie je voor je?
Kijk je echt, of wil je zien wat je al
verwacht te zien?
Weet je het allemaal al?
Hoeven ze jou niets meer te vertellen?
Laat je ze maar praten zolang ze maar
doen wat jij zegt?
Want jij ziet het toch goed?
Maar wat zie je eigenlijk?
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Missie
Trek je je eigen plan of laat je je gek maken door anderen?
Wie bepaalt jouw agenda?
Acteer je, of reageer je?
Komt het bij jou van binnenuit of kom je
pas in actie als anderen iets doen of iets
van je willen?
Heb je een eigen koers of laat je die
door anderen bepalen?

Strategie
Wat wil je eigenlijk?
En zeg eens eerlijk...
Heb je echt het beste met iedereen
voor?
Of heb je misschien een geheime
agenda?
Die anderen weer doorhebben?
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Resultaat
Weet je wat je aanricht?
Heb je een idee van de collateral
damage?
Van wat er allemaal gebeurt door wat
jij wilt?
Wat mag het kosten?
Weet je echt waar je mee bezig bent?
Weet je zeker dat je op de goede koers
zit?
Is dit wat je wilt?

Parallel universum

Vervreemding
Later die dag bedenk je een gedetailleerde
regeling waar het hoofd van de school van
je kinderen stress van gaat krijgen. Maar
ja, we moeten toch weten waar al dat belastinggeld heengaat? Dan maar wat extra
administratie. Of je bedenkt een complex
declaratiesysteem dat in het hele bedrijf
wereldwijd wordt ingevoerd zodat voortaan
alles onder controle is. Je collega’s zullen
eerst wel piepen maar al die vrijheid die
er nu is, dat gaat zo toch niet langer? Of je
bent weer dagen bezig met het maken van
je maandrapportage waarvan je je afvraagt
wie hem leest. Zo weet je natuurlijk wel
precies wat er allemaal omgaat en waar
iedereen mee bezig is.
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Herken je het volgende? ’s Morgens breng
je je kinderen naar de crèche of naar
school. Op het schoolplein is er volop leven.
Je groet wat andere ouders, maakt nog een
praatje met de vader of moeder van een
klasgenootje van je kind, je spreekt misschien even een leerkracht aan over hoe
het gaat op school.
Dan gaat je mobiel. Je loopt al bellend van
het schoolplein en binnen een paar tellen zit je al in een andere wereld, de Grote
Mensen Wereld. Het lijkt wel een parallel
universum. Het speelt zich af in het hier en
nu, maar het is toch anders. Je spreekt er
een andere taal, op een andere toon, gebruikt moeilijke woorden.
Inmiddels ben je op je werk aangekomen.
En daar ga je dingen doen waar je kinderen zich van afvragen: Is dat nou werken? Stafbespreking. Wat doe je dan? Managementvergadering. Wat maak je dan?
Teamoverleg. Is dat leuk, mam? Functioneringsgesprekken. Word je daar blij van,
pap? Maken jullie wel eens een mooie tekening? Knutselen jullie wel eens samen?

Maar is dat nou wel zo? Weet je inderdaad
hoe het gaat in jouw organisatie? Weet je
of jouw klanten echt blij met jou zijn? Als
je door jouw ziekenhuis loopt, zie je dan
tevreden patiënten, opgewekte verpleegsters, betrokken artsen? Als je in jouw
onderwijsinstelling rondkijkt zie je dan gemotiveerde studenten en gedreven docenten? En zie je in jouw politiebureau bijna
geen mens in uniform omdat je dienders
op straat zijn? En zie je je winkelpersoneel praten met hun klanten in plaats van
met elkaar? En zie je jezelf praten met je
klanten, je gebruikers? Praat je met de
mensen die afhankelijk zijn van jou... maar
waar jij even goed afhankelijk van bent?
Sluit je aan?
Genoeg geklaagd! Misschien kan het allemaal een beetje anders, een tikje beter.
Meer plezier in het werk, meer tevreden
klanten. Maar hoe doe je dat?

Chaos en creativiteit
Je bent gewend om veranderingen en verbeteringen rationeel te benaderen en gestructureerd aan te pakken. Niks mis mee,
maar het kent z’n beperkingen. Je mist
iets. Gevoel. En nog iets. Associatief denken. En nog iets. Chaos.
En chaos is zo ongeveer het laatste dat
je wilt. De wereld is al chaotisch genoeg.
Daarin wil je juist orde scheppen. En daarmee onthoud je jezelf tegelijkertijd de mogelijkheid om het echt eens anders te gaan

Verbetering
doen. Verbeteringen aan te brengen die
niet marginaal maar fundamenteel zijn.
Daarvoor is creativiteit nodig. En creativiteit laat zich niet sturen. Creativiteit ontstaat in vrijheid. En vrijheid is iets dat je jezelf toestaat. Vrijheid om alles los te laten.
Vrijheid om de gekste dingen te denken.
Dan gaat de creativiteit vanzelf stromen.
Dan komen er ideeën waar je nog jaren
mee voort kunt. Dan krijg je veranderingen
die ook echt verbeteringen zijn.
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‘Ik kan weer lopen,’ stamelt de revaliderende man uit het Rotterdamse
verpleeghuis in het zwembad van het
Spaanse zorghotel. Heel voorzichtig,
via een smalle hellingbaan, heeft een
Spaanse verpleegster hem met rolstoel
en al het water ingereden. Terwijl
hij met zijn armen op de leggers
langs de kant leunt wordt hij, dankzij de opwaartse druk van het water,
uit zijn rolstoel getild. Zich voortbewegend langs de leggers heeft hij
voor het eerst sinds jaren weer het
gevoel dat hij kan lopen. Hij heeft
tranen in zijn ogen. (En revalideren
in Spanje is goedkoper dan in Rotterdam...)

Ga niet uit van geld,
maar van een visie.
Dan komt het met het
geld vanzelf wel goed.
Hans Becker,
directeur Humanitas,
organisatie voor wonen en zorg

Item NOS Journaal, augustus 2004

Samen eten beter
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Een gezellige, gezamenlijke maaltijd is goed voor de gezondheid van verpleeghuisbewoners. Zo blijkt uit onderzoek van promovenda Kristal Nijs van de afdeling humane voeding
van Wageningen Universiteit. Zij vergeleek zes maanden lang in vijf verpleeghuizen de
standaardmaaltijdverstrekking met de aan verpleeghuizen aangepaste versie van een ouderwetse gezinsmaaltijd.
Gezellig eten hield in: samen aan tafel, een bloemetje op tafel, eten van echte borden, zelf
opscheppen uit opdienschalen, een keuze uit twee gerechten, bewoners die elkaar helpen
en personeel dat ook aanschuift.
Na zes maanden waren de 95 ‘gezellige’ eters gemiddeld een pond zwaarder geworden. De 83
mensen die een controlegroep vormden en op standaardmanier hun verpleeghuismaaltijden alleen oppeuzelden, verloren in dat halve jaar een kilo lichaamsgewicht. Alle verpleeghuisbewoners in dit onderzoek waren gemiddeld 77 jaar oud, leden gemiddeld aan drie
ziekten en slikten zeven medicijnen. Behoud van lichaamsgewicht is dan vaak van levensbelang. De sameneters hadden na dat halve jaar ook een beduidend betere motoriek en een
betere ‘kwaliteit van leven’.
Standaard krijgen verpleeghuisbewoners hun eten uitgedeeld in drievaksborden en start
hun solomaaltijd op het moment dat dit voor hun neus wordt gezet. Ondertussen gaan de
tehuisroutines gewoon door: dokter en schoonmaker kunnen zo komen binnenvallen. In
de ‘gezellige’ omstandigheden gaan de bewoners naar de eetkamer en gaan de deuren dicht
tijdens het eten,
De gezinsmaaltijd beviel zo goed dat de deelnemende verpleeghuizen hebben besloten deze
na het onderzoek in ere te houden en die ook op andere afdelingen te introduceren.

NRC Next, 5 mei 2006

Menselijke maat
Er zijn genoeg voorbeelden van veranderingen die ook verbeteringen blijken te
zijn. Veranderingen die resulteren in meer
klanttevredenheid en meer medewerkerstevredenheid.

De sleutel ligt bij betrokkenheid. Werkelijk betrokken zijn bij degene die jouw
dienst of product afneemt en gebruikt.
Wat valt op bij veranderingen die ook
verbeteringen zijn?

Betrokkenheid
> Meestal zijn ze niet geld-gedreven, maar
wel profijtelijk.
> Meestal kenmerken ze zich door kleinschaligheid – ook binnen grote organisaties.
> Meestal gaan ze uit van wat mensen willen, van wat voor hen goed is – de menselijke maat is het uitgangspunt.
> Meestal zijn ze een uitdrukking van echte aandacht voor mensen en van oprechte
betrokkenheid bij hun wensen en behoeften.

63

Bij jou kweken de mensen vijfduizend rozen in één tuin, zei het
prinsje en ze vinden daarin niet wat ze zoeken.
Nee, dat vinden ze niet, antwoordde ik.
En toch zouden ze kunnen vinden wat ze zoeken in één enkele
roos of in een beetje water.
Ja, dat is zo, antwoordde ik.
En het prinsje voegde eraan toe:
Maar ogen zijn blind. Met het hart moet men zoeken.
Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins
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Jezelf zijn
Wees jezelf... Wat is daar nou moeilijk aan?
Misschien is het lastig zolang je er nog niet
helemaal uit bent wie jij zelf dan bent.

Masker
Je weet zelf wel dat je regelmatig een masker ophebt. Van de grote meneer, of de
drukke moeder, of het verlegen meisje, of
de stoere jongen. Daar begint het al mee.
Ben je nou dat masker? Nee, je hebt het op.
En zoals je het opzet (vaak onbewust) kun
je het ook afzetten. Dat masker is vooral
lastig als je het ophebt zonder dat je in de
gaten hebt dat je het ophebt en anderen er
wel op reageren. Je begrijpt niet waarom
ze zo raar doen, hoe het toch komt dat het
contact zo stroef loopt. Nou heel eenvoudig hoor, mensen voelen dat er iets niet
klopt, dat binnen en buiten bij jou niet hetzelfde is. Je kunt overwegen je masker af
te zetten.
Harnas
En je weet ook wel dat je een harnas aanhebt. Niet te veel van je gevoel tonen, niet
te spontaan zijn, niet te veel binnen laten
komen, gevoelens van anderen afhouden.
En dat harnas knelt af en toe behoorlijk.
Je hebt veel gehad aan de bescherming
van dat harnas. Want je hebt het niet voor
niets aangetrokken. Ooit vond je het nodig. Het werkte, het bood je veiligheid die
je toen nodig had. Vervolgens ben je er
aan gewend geraakt en kun je je moeilijk
voorstellen dat je zonder kunt. Dat zou je
toch veel te kwetsbaar maken? Dan kan
iedereen je zo maar raken! Straks word je
ineens een huilebalk, of een watje. En toch
knelt het... Je begint er onbeweeglijk in te
worden. Het belemmert je in je groei. Misschien ben je inmiddels groot en sterk genoeg om wat minder geharnast te zijn. Kun
je het voorzichtig uittrekken en laten zien

Soevereiniteit
wie zich daarin verborgen houdt. Dat is
eng. Maar zeer de moeite waard. Het gaat
namelijk om jou. Jij komt dan tevoorschijn.
Ook voor jezelf.
Kleine Jij
En je weet ook dat je je dagelijkse persoonlijkheid bij je hebt. Zeg maar degene die ze
thuis kennen. Met z’n leuke kanten en z’n
makken, haar aantrekkelijkheid en haar
gebruiksaanwijzing. Zeg maar je Kleine Ik,
Kleine Jij.
Schaduw
Maar dan... Daar achter die dagelijkse persoonlijkheid, daar schuilt iets mysterieus.
Iets dat je zelf niet goed kent. Je partner
kent dat stuk misschien nog wel beter dan
jij. Dat is je Schaduw. Dat stemt lang niet
altijd vrolijk. Jou niet en je omgeving niet.
Daar kun je soms ineens in terecht komen.
Als je ineens heel onredelijk wordt. Als
je zomaar begint te schelden, of te slaan.
Daar heb je weinig controle over lijkt wel.
‘Het werd zwart voor m’n ogen...’ Je omgeving is bang voor die kant. En dat ben je
zelf ook, misschien nog wel het meest! En
toch... goeie kans dat je grootste schatten
juist daar liggen opgeborgen.
Grote IK
En dan is er nog een instantie die dit allemaal bij elkaar houdt. Die jouw masker,
je harnas, je kleine ik en je schaduw bestiert. Die de echte baas is. Meestal denkt
je kleine ik dat het de baas is, je omgeving
verkijkt zich nogal eens op je masker en je
harnas, wie pech heeft maakt kennis met
je schaduw, maar geen van die delen zijn
echt de baas. Soms proberen ze het over
te nemen. Maar gelukkig is er nog een instantie die al die losse delen overstijgt en
bij elkaar houdt. Dat is je Grote Ik, je Echte
Zelf. Daar ben je soeverein. Daar is het
rustig, daar is het goed. Daar ben je thuis.
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Jezelf laten zien
OEFENING > Vertel eens...
Hoe zien bij jou je masker en je harnas eruit? En je kleine ik en je schaduw?
> Je kunt er woorden aan geven door die delen te beschrijven. Schrijf dit in steekwoorden
hieronder op. Maak dan een kort verhaal waarin ze allemaal voorkomen en waarin ze zich
aan elkaar voorstellen. Zoals een team dat onderzoekt wat ieders verschillende kwaliteiten zijn en hoe die het beste kunnen worden ingezet. Laat iedereen zijn eigen kwaliteit
beschrijven en aangeven hoe het team daar het meeste aan kan hebben. Laat de andere
teamleden daar op reageren. Beschrijf of en hoe de teamleden er met elkaar uitkomen.
> Je kunt er ook voor kiezen vorm te geven aan je masker en je harnas, je kleine ik en je
schaduw door die delen te verbeelden. Neem een stapel tijdschriften en scheur er afbeeldingen uit die de vier verschillende delen verbeelden (geen teksten, alleen plaatjes!) Plak
ze op een groot vel (bij voorkeur een flipovervel) en laat zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. Verbeeld de verschillende rollen en geef hen hun plek in het geheel.
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> Je kunt natuurlijk ook allebei de oefeningen doen.
Ze doen een beroep op verschillende delen van je hersenen.

Je eigen leven leiden
Leven naar andermans verwachting... Daar
wordt niemand vrolijk van. En ondertussen
gebeurt het volop. Ga maar na bij jezelf. Hoe
vaak doe je iets omdat het zo hoort? Omdat je
het zo geleerd hebt? Omdat je denkt dat anderen dat op prijs stellen? En hoe vaak gebeurt
het niet dat anderen, als je dan eens iets op je
geheel eigen manier doet, zeggen dat je dat
veel eerder had moeten doen! ‘Goed zo, doe
dat vaker zo!’

‘Wees gewoon maar jezelf...’
Weet je nog hoe je binnenkwam in het
werk dat je nu doet? Vol verwachtingen, vol
plannen en vol voornemens? Aangenomen
omdat je was wie je was. In het sollicitatiegesprek heb je er alles aan gedaan om te
zijn wie je bent. ‘Wees gewoon maar jezelf,’
had iemand je nog aangeraden. Dat had je
gedaan en het was goed gegaan. Daarom
wilden ze je hebben.

Autonomie
Leid je eigen leven!
Nu ben je alweer een tijd aan het werk...
en ben je je langzaam maar zeker gaan
aanpassen. Aan de verwachtingen van
de mensen om je heen. Aan ‘de cultuur’.
Goede kans dat degene die jou heeft aangenomen – om wie je bent! – er alles aan
heeft gedaan om jou in het stramien te
krijgen. En ondertussen toch een beetje
teleurgesteld raakt dat jij de verwachting
niet helemaal waarmaakt, of helemaal
niet waarmaakt. Je was in dat sollicitatiegesprek toch veel steviger? ‘Toch jammer.’
En ondertussen doe jij zo je best... Hou
maar op. ‘Ga terug naar Start en begin
opnieuw.’ Voor je weer gaat solliciteren en
weer hetzelfde gebeurt. Weer een nieuwe
baan, weer een andere relatie... het werkt
niet. Er is maar één uitgang. Onder het
bordje: Leid je eigen leven!

Rabbi Susja, kort voor zijn dood:

‘In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd
worden: ‘Waarom zijt gij Mozes niet geweest?’
Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet
Susja geweest?’
Martin Buber, De weg van de mens
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People will forget what you said,
people will forget what you did,
but they will never forget how
you made them feel.
Maya Angelou
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Jezelf laten kennen
Je eigen leven leiden. Helemaal jezelf zijn. Ook in je werk. Maar hoe doe je dat? Dat begint
met jezelf laten zien. Met alles erop en eraan. Je niet mooier voordoen dan je bent. Met al
je leuke kanten, maar ook met al je makken. In het vertrouwen dat anderen jou willen zien
zoals je bent. Voorbij die krampachtige rol. Geen spel meer spelen. Niet meer de schijn
ophouden.
Je weet zelf heel goed wie diegene is die zich eigenlijk wil laten zien. Maar nu misschien
nog niet durft. Zeg maar degene die ’s zomers zo ontspannen op de camping zit. Die op de
sportclub achter de bar staat. Of op het personeelsfeest ineens tevoorschijn komt.
Je weet waarschijnlijk precies wat er in jou te prijzen valt. Wat het is waarom jij gewaardeerd kunt en wilt worden. Wat jouw meest wezenlijke bijdrage kan zijn. Om dat duidelijk
te krijgen de volgende oefening.

OEFENING > Afscheidsspeech
Je neemt afscheid van je huidige team. Je gaat wat anders doen. Je neemt afscheid van
de mensen waar je mee samenwerkt. Er is een afscheidsfeestje georganiseerd. Wat wil je
dat je collega’s, je medewerkers en je leidinggevenden over je zeggen?
> Schrijf de afscheidsspeech die jij het liefst zou willen horen. Een toespraak waardoor je
je echt gekend voelt. Een verhaal waar je echt blij mee bent en blij van wordt. Schrijf hieronder de sleutelwoorden van die speech.
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> Lees als je klaar bent de speech nog eens rustig door. Wat ga je vanaf nu doen om alles wat in die speech staat ook waar te maken? Welke voornemens maak je? Welk besluit
neem je daarover?
> Schrijf dat besluit op. Deel het met iemand die jij echt vertrouwt. En vraag die ander jou
er regelmatig naar te vragen.

70

Hoe Gerard van Velde zichzelf voorbij schaatste

Altijd vierde...

Wilskrac

ht

Weet je nog, ‘Tarzan’? Gerard van Velde bevrijdt zich in de Olympic Oval uit z’n knellende
schaatspak. Zoals hij zich net bevrijd heeft
van ‘Altijd vierde’. Dat ging zo.

Hij opent sneller dan hij zich had voorgenomen. Dan rijdt hij het snelste rondje ooit.
Zestig kilometer per uur. Hoort of ziet niets
of niemand. ‘Ik was in trance.’

Op z’n twintigste mist Gerard van Velde op
de Olympische Spelen op éénhonderdste
seconde brons en wordt vierde. Dat wordt
zijn verhaal: Net niet.

Hij slaat een hand voor zijn ogen als hij ziet
wat er op de klok staat: 1.07.18. Nieuw wereldrecord. Ruim een halve seconde sneller dan het oude. Niet te evenaren.

Hij kan niet wennen aan de klapschaats.
Gaat ermee uit de bocht. Hij heeft problemen in z’n privéleven. Op z’n 26e geeft ‘ie
er de brui aan, gaat weer auto’s verkopen.

Goud... eindelijk goud. Zijn vriendin valt
hem even later in z’n armen. Zij was het
die hem herinnerde aan het plezier in het
schaatsen. En hij luisterde.

Rintje Ritsma komt bij hem langs. Heeft
een auto bij hem staan. Ritma zegt dat hij
hem er echt graag weer bij heeft. Ritsma
blijft langskomen, blijft aandringen.

‘Ik realiseerde me dat ik hier voor m’n plezier ben,’ zegt hij na de race. ‘Ik dacht van
we kijken waar het schip strandt. Ik wilde
alles geven wat ik in me had.’

Na de vierde keer gaat Van Velde overstag.
Vooruit dan maar, nog één keer. Hij heeft
niets meer te verliezen. En kwalificeert
zich weer voor de Olympische Spelen.

‘In de laatste paar honderd meter straalt
de wilskracht er vanaf,’ is zijn commentaar als hij zijn gouden race terugziet. Hij
is zichzelf voorbijgeschaatst.

Salt Lake City 2002. Hij is dertig. En hij is
terug. Het is nu of nooit. Hij rijdt een goede
500 meter en wordt... vierde. Weer geen
medaille. Hij is er helemaal klaar mee.
Dan zegt zijn vriendin Paulien: ‘Kijk waar
je vandaan komt, hoe je bent teruggekomen. Laat je het plezier in het schaatsen
niet afpakken.’ Hij geeft haar gelijk.
... en eindelijk goud
De volgende dag schrijft hij ‘1.07.30’ op
een A4-tje. Met tussentijden. Hij hangt het
op de muur van zijn kamer. Het wereldrecord op de 1000 meter staat op 1.07.72.
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Whatever you can do, or
dream you can... begin it.
Boldness has genius, power
and magic in it.
Johann Wolfgang von Goethe

Jouw hoogsteigen doel
Wat is in jouw leven nou het doel wat je steeds maar niet bereikt? Het doel van het ‘net
niet’ gevoel? Waar je altijd vierde wordt?
Het kan zijn dat je het al diep opgeborgen hebt, dat je er niet meer aan wilt denken omdat
je dan die teleurstelling weer voelt. Je had jezelf er ooit veel van voorgesteld. Maar nu is
het een onhaalbare droom geworden.
Misschien is het iets waar je plezier in had en toch mee gestopt bent omdat het gewoon
niet ging. Maar waar anderen misschien wel van zeggen: Wat jammer nou, probeer het nog
eens.

OEFENING > Stemmetjes
> Ga bij jezelf na wat de dingen zijn die je graag deed, waar je plezier in had en waarmee
je toch bent gestopt, of zelfs nog nooit aan bent begonnen. Ga na wat het was dat je deed
stoppen, of je weerhield eraan te beginnen. Schrijf die hieronder op.
Het gaat niet om uiterlijke omstandigheden, die zijn er altijd genoeg. Het gaat om dat stemmetje in jezelf dat zegt: Niet doen, gevaar! Of: Dat kun je niet, vergeet het nou maar. En:
Laat maar, ik vond het eigenlijk toch al niks. Het stemmetje dat bang is voor teleurstelling
en dat jou wil beschermen tegen de pijn ervan.

> Vraag nu drie mensen in je directe omgeving, mensen die je vertrouwt en die jou goed
en al wat langer kennen (bijvoorbeeld je partner, je beste vriend of vriendin, een broer of
zus, een nabije collega) wat zij nou iets vinden dat helemaal bij jou past, waarvan ze weten
of aanvoelen dat jij er plezier in hebt (of had) en wat je toch niet doet of waar je mee opgehouden bent.
> Zeg het hen niet voor, laat ze zelf denken en navoelen en met dingen komen. Geef hen
even de tijd. Laat je verrassen en ga er niet over in discussie. Vraag door: Waarom denk je
dat? Kauw er eens op. Vergeet niet: Ze hebben het beste met je voor. En hebben misschien
meer kijk op jouw talenten en kwaliteiten dan jijzelf. Want zij hebben geen last van dat
stemmetje van jou.
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Happy Together
Er was eens een popkoor...
‘Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be, the only
one for me is you and you for me, so happy together...’ was elke maandagavond de inzinger van popkoor Pepperoni. Nou niet dus. Niks happy together! Het was ruzie
en gedoe. Iedereen klaagde over elkaar: de dirigent was niet goed, het repertoire
deugde niet. Onvrede en onmacht. Gekat van de sopranen op de alten: ‘Jullie zetten nooit op tijd in.’ Geklaag van de bassen over de tenoren: ‘Door jullie kan ik
mezelf niet horen.’ De dirigent gooide de knuppel in het hoenderhok: ‘Meer geld
of ik stap op!’ Dat betekende het bestuur eruit of hij eruit. Verwijten over en weer,
iedereen wees naar elkaar, niemand luisterde meer. Het liep hoog op, geruzie en
geschreeuw. En toen was het erg genoeg, de crisis was compleet. Het koor zat op
de bodem. Het werd eindelijk stil.
Niemand wist hoe het verder moest, maar opgeven was er nou ook weer niet bij.
Het koor had tijd nodig, dus kwam er een echte polderoplossing. Pappen en nathouden. De dirigent kreeg voorlopig meer salaris. Om dat te betalen werd de contributie tijdelijk verhoogd. Reden genoeg voor het bestuur om zichzelf demissionair te verklaren. En er werd een kwaliteitscommissie ingesteld. De opdracht
luidde: kom snel met voorstellen om hier weer uit te komen. Tijd voor een goed
gesprek, wist de kwaliteitscommissie. Of eerst maar eens luisteren? Iedereen
– leden, bestuur, dirigent – werd dezelfde vraag gesteld: ‘Wat wil je nou, wat zoek
je hier eigenlijk?’ Iedereen bleek hetzelfde te willen: beter repeteren, meer repertoire, vaker optreden, meer discipline en hogere kwaliteit. Kort samengevat: We
Willen Meer en Beter. Dat was tenminste uitgesproken en duidelijk. En behalve
zingen was dit wat hen bond: samen meer kwaliteit bieden, met elkaar meer uitdaging aangaan.
Ze zijn begonnen bij het begin, bij het zingen zelf. Bij de zangkwaliteit van de individuele koorleden. Want dat kon wel beter. Ze voerden stemtesten in. Sommige
koorleden bleken geen toon te kunnen houden. Heel vervelend voor degene die
niet aan de maat is. Die kan beter vertrekken. Want toon houden is echt het minste dat je van een koorlid mag verwachten. En dat trekken sommige anderen zich
weer aan: loyaliteitsproblemen, solidariteitsconflicten. Want een amateurkoor
is ook een gemeenschap, heeft meestal ook een sociaal doel. Veel mensen gaan
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nu eenmaal ook op een koor voor de gezelligheid en het sociale contact. Samen
iets doen, en misschien ook wel om ergens bij te horen. Hoe dan ook, de stemtest was de lat en voor het eerst werd de kwaliteit meetbaar. En ze introduceerden
stemvorming. Leren omgaan met je stem, je hele lichaam leren gebruiken bij het
zingen. Je stem steun geven vanuit je buik. Dan loop je tegen je eigen drempels
op – vooral de angst om je te uiten. Niet voor iedereen even leuk. Confronterend,
maar toch ook wel weer spannend. De stemtest en de stemvorming vormden een
nieuwe basis. Vanuit de groeiende kwaliteit van de individuele stemmen gingen
ze werken aan de gezamenlijke stem. Koorzang is per slot zingen met dezelfde
stem, samen dat ene geluid maken – alsof het uit een mond komt.
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Voor de duidelijkheid: Popkoor Pepperoni staat niet op zichzelf. Het is onderdeel
van een vereniging van vier Haagse popkoren, VokaalTotaal. Bij elkaar een kinderkoor, een puberkoor (best wel cool), een meidenkoor en een oudere-jongerenkoor,
respectievelijk Roezemoes, Chill, Madam Jeanet en Pepperoni. Elk koor is gewend
elk jaar een eigen uitvoering te geven en daarnaast nog wat losse optredens. Feesten en partijen, maar soms ook op televisie, afhankelijk van wat zich aandient. Op
zo’n jaaruitvoering komen zo’n honderd mensen af, veelal vrienden en bekenden.
Elk koor heeft zo zijn eigen publiek.
Ze wilden dus meer en beter. Beter werden ze, want de kwaliteit verbeterde – maar
nu nog meer. Meer repertoire, meer optredens – meer uitdaging. Langzaam maar
zeker gingen ze van binnen naar buiten kijken. Want daar lag de uitdaging: bij
de optredens, het applaus, de erkenning – de kick van het succes. Als ze te lang
bleven oefenen zonder op te treden zou de energie verloren gaan. Veel oefenen
– maar voor wat? Toen viel het muntje. Als we nu eens iets met z’n allen gaan ondernemen? Met alle vier de koren van onze vereniging. Met z’n vieren kun je meer
dan alleen. Vier koren trekken vier keer zo veel publiek. Vier koren kunnen in een
vier keer zo grote zaal. Vier koren kunnen samen zingen – en ook in verschillende
combinaties en diverse samenstellingen. Ineens was er een reden om te gaan samenwerken: een gezamenlijke ambitie om het groter en beter aan te pakken. De
oplossing voor meer kwaliteit en meer uitdaging. Het lag zo voor de hand, en
toch had nog niemand het verzonnen.

Ze sloegen de handen ineen... en toch was er nog iets wat hen tegenhield. De richting was duidelijk: Vooruit, er op af ! Maar waar op af, behalve iets abstracts als
kwaliteit en uitdaging? Hoezo, wat bedoel je? Ze voelden er nog niets bij. Nog
niets om echt warm voor te lopen. Geen heilig vuur. Er was geen hoger doel om
naar te streven. Nog niet iets om alles voor opzij te zetten. Nog niets om voor te
sterven. Ze zagen het gewoon nog niet voor zich. Samen op pad, maar naar wat?
Er was nog geen plaatje. Ze hadden geen beeld, laat staan geluid... Geluid! Dat gaf
een ingang: het Haagse popgeluid! ‘Oh Oh Den Haag!’ Den Haag, sinds jaar en
dag Nederlands Popstad Nummer 1. Toen The Golden Earrings, Shocking Blue en
Earth and Fire, nu Anouk, Kane en Di-Rect. Het lag zo voor de hand. En zo ontstond het idee van Haagse Koren Zingen Haagse Pop. Vier Haagse popkoren op
een groot Haags podium. Dat betekende twintig nieuwe Haagse popnummers instuderen. Eindelijk richting bij het kiezen van het repertoire: alleen maar Haags.
Dat reduceert de keuze (en de kans op ruzie) met heel veel nullen! En voor een
bijzonder lokaal project zijn er ineens ook volop lokale subsidiemogelijkheden.
Voor het zover was hadden ze nog wel wat hindernissen te nemen. Want het is
natuurlijk wel schrikken, van achterafzaaltjes naar een Echt Theater. Van het bekende repertoire naar al die nieuwe nummers en arrangementen. En van zingen
met je eigen vertrouwde koor naar samenwerken met al die mensen die je nog
nooit hebt gezien. Of van je eigen plekje naast je vertrouwde partner naar zingen
op verschillende plekken met wisselende partners. Volop verandering, dus volop
weerstand. Tegenstribbelen, argumenteren, beren op de weg. Naast de gebruikelijke weerstand tegen verandering was er nog een hobbel, van een iets andere
orde. Ongeloof. Dat kan toch niet, dat lukt ons nooit..! En gebrek aan voorstellingsvermogen. Hoe moet dat dan? Zie jíj het voor je? Ik niet hoor! Weer geruzie
en gedoe... En daar wilden ze nou juist van af.
Toen werd het tijd voor een verhaal, Het Grote Verhaal. Een van de koorleden
werd, na de zoveelste vervelende vergadering de avond ervoor, ’s morgens om zes
uur wakker. Hij kroop nog slaperig achter z’n scherm en klopte een mailtje. Een
mailtje dat alles veranderde. Dit is wat hij rondstuurde. ‘Probeer je eens voor te
stellen: Op een winterse zaterdagavond, een uitverkocht Theater Zwembad De
Regentes. Vijfhonderd mensen in de zaal. Vier koren, in totaal honderd zangers
en zangeressen, groot en klein, in de coulissen. Daar staan we, in gespannen af-
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wachting. Straks staan we op het podium. Ieder koor op zich, en in wisselende
samenstellingen: de kinderen met de mannen, jonge vrouwen met grote meiden,
en op het eind, in een schitterende climax, iedereen tegelijk. We worden begeleid
door een gelegenheidsband van professionele Haagse popmuzikanten, gerekruteerd uit bekende Haagse bands. Er is een gastoptreden van een heuse Haagse
poplegende. Er is een veranderend decor, er zijn videoprojecties, er is toneellicht
en professioneel geluid. En een ervaren regisseur die alles op rolletjes laat lopen.
En aan het eind is er een daverend applaus en roepen mensen ons terug voor een
toegift. Hoe klinkt jullie dat? Zie je het voor je?’ Ja, dat klonk. En eindelijk was het
zichtbaar. Er was een beeld. Ineens was het begrijpelijk, aansprekend en uitdagend. Niet meer iets om bang voor te zijn.
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Dit verhaal gaf een heel concreet beeld en dat konden ze terughalen in de maanden die volgden. Steeds als er onrust of gemor ontstond konden ze elkaar er aan
herinneren. Weer terug naar dat beeld, terug naar Het Grote Verhaal: Weet je
nog..? Dan wisten ze weer waar ze het voor deden. Iets doen wat ze nog nooit gedaan hadden. Daar was veel voor nodig. Vooral veel mensen om alles wat er bij
zo’n concert komt kijken te organiseren. Zo raakten als vanzelf ook steeds meer
mensen steeds intensiever betrokken. Uiteindelijk had iedereen wel iets te doen.
En zo werd het ook iets van iedereen. Niet alleen van de dirigent, van het bestuur
of van een commissie. Geen ontkomen meer aan. Iets waar iedereen aan werkte
omdat iedereen er in geloofde – al was dat niet altijd even gemakkelijk. Maar als
iedereen om je heen ergens in gelooft is het lastig om er zelf niet in te geloven. De
meesten gingen mee op de golf, ook als iemand begon te panieken of afhaakte.
Toen stonden ze daar op die winterse avond. Gespannen en opgewonden. Het was
een daverend succes. Mooier en beter dan ze ooit hadden durven dromen. Het
publiek was enthousiast, maar zelf waren ze nog veel enthousiaster. Ze wisten
niet dat ze het konden. Kinderlijk plezier in wat hen gelukt was. Tweeënhalf jaar
tevoren: grote crisis. Het koor was bijna uit elkaar geklapt. Vanuit een fermate,
een aangehouden rust, vonden ze elkaar in een nieuwe basis. Een nieuw doel gaf
hun weer richting, en daarmee een kader, en ze hebben dat doel bereikt. Happy
together! Zolang het duurt natuurlijk. Want dan is het al weer tijd voor een nieuw
doel, en een nieuw verhaal.

Kracht, geen macht
Happy Together is het waargebeurde verhaal van een amateurkoor in crisis. Het handelt
over het nut van een crisis en het effect van een gevechtspauze. En over de aantrekkingskracht van een hoger doel – tenminste, als je dat samen wilt bereiken. Het koor dient
als metafoor: een club van vrijwilligers verschilt in wezen niet van een organisatie van
professionals. In beide gevallen is er weinig of geen hiërarchische macht. Het komt aan
op visie en leiderschap: verbeelding en overtuigingskracht als sleutel naar beweging en
verandering.

OEFENING > Rode draden
> Wat zijn voor jou de rode draden in Happy Together, het verhaal over het popkoor? Schrijf
hieronder zo veel mogelijk steekwoorden op die je daarbij te binnen schieten.

79

> Stel je dan een situatie voor waarin mensen geen zin hebben om samen te werken, om
aan de slag te gaan, waarin het een en al treurnis is. Een situatie die je misschien wel hebt
meegemaakt of middenin zit. Een situatie die eigenlijk niemand wil maar wel door iedereen in stand gehouden wordt.
> Schrijf nu een kort verhaal waarin je je door de steekwoorden die je net opgeschreven
hebt laat leiden. Schrijf dat verhaal in de eerste persoon enkelvoud: Praat vanuit een ‘Ik’.
Verplaats je in die situatie. Wat zou jij doen om dit op te lossen? Waar begin je? Hoe pak je
dit aan? Hoe verloopt het proces? Waar loop je gaandeweg tegenaan? Hoe kom je daar uit?
Wat is de uitkomst? Vat het proces in tien zinnen samen en gebruik daarbij de steekwoorden die je eerder genoteerd had.
> Lees je verhaal na. Je hebt zojuist beschreven hoe je zonder macht uit te oefenen mensen die geen zin hadden weer zin hebt laten krijgen. En jouzelf ook weer.
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Het gelegenheidskoor USA for Africa ontstond binnen enkele
dagen, net als de compositie We are the world van Michael
Jackson en Lionel Ritchie. In Afrika heerste midden jaren
tachtig een grote hongersnood. USA for Africa was het
Amerikaanse antwoord op het Engelse Band Aid-initiatief.
De opname vond plaats op de avond van de uitreiking van
de American Music Awards op 28 januari 1985, waar toch al
veel artiesten voor aanwezig waren. Iedereen wilde meedoen.
In de uitnodiging stond: ‘Please, check your ego at the
door.’ Sinds Imagine van John Lennon was geen nummer zo hoog
binnengekomen in de Amerikaanse hitparade. Het werd een
wereldhit die miljoenen opbracht.

M a n a g e m e n t s a m e n vat t i n g

Een Gezamenlijk Doel
Wanneer mensen geen duidelijk doel voor ogen
hebben gaan ze alle kanten op. Hun energie is
ongericht en botst met die van anderen. Een doel
om naar te streven geeft richting en brengt tegelijkertijd een kader aan.

Bepaal met elkaar een aansprekend doel en de weg
zal zich wijzen. Zo wordt het gezamenlijke doel
vanzelf de goede afloop van het verhaal dat je samen schrijft.

Vergelijk het met een wiskundige kegel (voor de
alfa’s: een puntmuts). De punt van de kegel is het
doel, en wil je daar komen dan kun je maar beter
binnen de wand van de kegel – het kader – blijven
want buitenom is een omweg.
Een doel werkt pas aantrekkelijk als het ook nastrevenswaardig is – aansprekend, uitdagend en
vooral: gedeeld. Anders gezegd, als iedereen er
zijn eigen verhaal bij heeft. En zich een voorstelling van kan maken. Een beeld dat je voor je kunt
zien. En samen terug kunt halen.
Een doel dat je echt deelt, daar loop je warm voor,
daarover vertel je aan tafel en daarover wil je aangesproken worden op verjaardagen. Een gedeeld
doel is er als iedereen zich erin herkent en er mee
uit de voeten kan.
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Vervelia’s en Stresskippen

Van Flauw naar Flow
Heel wat mensen vervelen zich helemaal suf.
Jij natuurlijk niet, maar anderen wel. Debiteuren Crediteuren gebeurt ook in het echt.
The Office wordt niet alleen herhaald op televisie. Je kunt het elke dag meemaken. Bij
de koffieautomaat, in de rookcabine. Bij het
praten over anderen, over al die mensen die
er niets van begrijpen. De directie, de manager, de collega’s – die er niet bij zijn. Bij het
je druk maken over zaken die je eigenlijk niet
aangaan – andermans zaken. Er zijn volop
mensen die er alle tijd en energie voor hebben. Vervelia’s, een onaangeboorde bron van
energie. En dan zijn er mensen die juist nergens tijd en energie voor hebben. Mensen die

doodop zijn. Die de hele dag lopen te draven,
werk van anderen overnemen, zich met iedereen bemoeien en in de gaten houden of alles
wel goed gaat. Stresskippen, een uitgeputte
bron van energie.

Flauwe Mannen
Hoe ontstaat verveling? Het gaat over de
balans tussen willen en kunnen. Je gaat
je vervelen als je meer kunt dan je wilt.
Als je weinig mag van jezelf, jezelf weinig
toestaat. Als je bang bent voor uitdaging,
vernieuwing, verandering. Angst als remmende factor. Je ziet het veel bij veertigers,
vooral mannen. Ze weten het allemaal be-

Flow
ter, maar durven het zelf niet te doen. Zeg
maar Flauwe Mannen.
Meer uitdaging
Remedie: ga een echte uitdaging aan. En
dat is wat anders dan een motor kopen of
een vriendin nemen! Hou op met die vrijblijvendheid. Neem verantwoordelijkheid.
Ga zelf eens doen wat je een ander (je
baas, je collega’s, je kinderen, enzovoort)
steeds aanraadt, wat die anderen volgens
jou moeten doen. Neem de leiding, op z’n
minst over je eigen leven. Laat maar eens
zien wat je kunt!
Gestresste Vrouwen
Bij stress werkt het andersom: als je meer
wilt dan je kunt, dan raak je gestresst. Als
je heel veel moet van jezelf, jezelf de hele
dag opjaagt: nog meer, nog beter. Ook hier
is angst de remmende factor. Maar dan de
angst om het niet goed te doen, bang om
iets te missen. Je ziet het veel bij dertigers,

vooral vrouwen. Ze worstelen dagelijks
met alle rollen die ze willen spelen: ideale
moeder, partner, collega, vriendin, dochter, enzovoort. Zeg maar Gestresste Vrouwen. Maar ook bij mannen hoor! Mannen
die merken dat ze niet meer kunnen wat
ze ‘vroeguh’ met gemak konden. En daar
soms ook boos over zijn.
Minder moeten, meer mogen
Remedie: hou op zo veel te moeten. Van
wie moet dat eigenlijk? Uiteindelijk toch
van jezelf? Geef toe dat je nu eenmaal niet
alles (meer) kunt en dat het misschien ook
helemaal niet nodig is. Kortom, ‘minder
moeten’ en ‘meer mogen’ – van jezelf.
Willen en kunnen
Een gezond evenwicht tussen willen en
kunnen levert ‘Flow’ op. Je kent het misschien wel: alles lijkt vanzelf te gaan, het
loopt op rolletjes. En aan het eind van de
dag ben je voldaan. Moe, maar tevreden.
Ruimte en uitdaging, kaders en grenzen
Zowel verveelde mensen als gestresste
mensen leveren managers werk op. Verveelde mensen vervelen anderen en houden
hen van het werk. Bovendien worden ze ook
nog vervelend. Uiteindelijk tegen de manager. Gestresste mensen stressen anderen en
zorgen voor onrust. Bovendien gaan ze zeuren en klagen. Of krijgen een burn-out. Ze
eindigen bij de manager. Daar zit je toch niet
op te wachten? Doe dat dan ook niet! Geef
Vervelia’s meer ruimte en vrijheid, geef ze
verantwoordelijkheid en uitdaging. En doe
met Stresskippen het omgekeerde. Geef hen
kaders, stel grenzen. Maar pas op, je krijgt
het een stuk minder druk. Ben je ineens om
zes uur thuis. Vragen ze aan je: ‘Wat kom jij
nou doen? Moet jij niet werken? Lekker belangrijk zijn?’
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Modern leven

Een lang verhaal
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Waar ben je allemaal mee bezig?
“Nou, ik werk natuurlijk. Vier dagen per
week hoor. En mijn partner ook. We hebben
dat goed geregeld samen. Dat moet wel hè?
We willen allebei graag vooruit in ons werk.
Je echt aan die vier dagen houden is wel lastig hoor. Op die vrije dag moet je toch wel
bereikbaar zijn. Ja, dat hoort bij werken op
jouw niveau. Ze bellen alleen als ze je nodig hebben hoor, een keer of tien per dag.
Maar het lukt goed, je kunt een kind ook te
eten geven terwijl je aan de telefoon bent.
Gewoon op de speaker zetten. En mensen
begrijpen dat wel, die kindergeluiden op
de achtergrond. Vinden ze vaak leuk. Ja,
we hebben drie kinderen. Lekker dicht op
elkaar. Het kan maar gebeurd zijn, hè? Ben
je er maar vanaf, zeg ik altijd maar. En m’n
partner is bezig met een MBA. Vaak een
hele week weg, soms twee of drie weken
aaneengesloten. Tja moet wel hè, zonder
een MBA tel je echt niet meer mee. In het
buitenland. Dan ook gelijk maar een goeie.
Moet tegenwoordig wel hè? En we hebben
een druk sociaal leven. Je moet je familie
genoeg aandacht geven. Ja, we doen heel
veel met elkaar. Verjaardagen, en natuurlijk
de feestdagen. Hartstikke gezellig. Ja, enig.
Soms wel veel hoor, maar ja, je kunt je familie toch niet teleurstellen? Verder doen
we hier in de buurt veel met elkaar. Dat
is leuk, goed voor de samenhang. En een
goede buur is beter dan een verre vriend,
niet? Want veel vrienden wonen ver weg.
Daar hebben we wel weekendjes mee: oude
studievrienden, clubgenootjes, je kent het
wel. En de kinderen hè? Die moeten naar
allerlei clubjes en lessen. We voelen ons
wel steeds vaker chauffeur hoor. Maar ja,
moet wel. Je wilt toch niet dat ze iets missen? Je wilt dat ze zo veel mogelijk kunnen

ontwikkelen. En met muziek en sport moet
je jong beginnen hoor, anders haal je het
nooit meer in. En je moet er toch niet aan
denken dat ze iets niet kunnen doen wat de
andere kinderen in de buurt en op school
wel doen, toch? Dat zou toch heel erg zijn
voor die kinderen? Gelukkig hebben we nu
een werkster èn iemand die strijkt, want
dat komt er echt niet meer van. Daar voel je
je wel eens schuldig over hoor. Maar goed,
ongestreken overhemden dat kan toch echt
niet? En van die overhemden met polyester
erin, daar kun je toch niet in rondlopen? Je
voelt je thuis trouwens ook net een manager hoor. Want met de werkster en zo’n mevrouw van de strijk moet je af en toe toch
ook een praatje maken, even wat aandacht
aan geven? En we hebben een abonnement
op de schouwburg, een cabaretserie. Je
moet af en toe ook eens goed kunnen lachen. En natuurlijk sporten. Drie keer per
week. Je moet toch een beetje in vorm blijven? Ja conditie, natuurlijk, anders hou je
het niet vol. Maar er ook een beetje uit blijven zien hoor. Je moet je toch ook nog op
het strand kunnen vertonen? Ja, ik zou wel
eens wat meer willen lezen. Ja, dat moet
ook hè? Of eens helemaal niets doen. Moet
ook hoorde ik laatst. Dan kom je op goeie
ideeën, zeggen ze. Maar goed, dat gaat nu
echt niet hoor. En zeg nou zelf, je kunt toch
niet alles hebben? En we zijn bezig met een
tweede huisje. Het is drie uur rijden maar
dan zit je ook middenin de natuur. Dat je
tegenwoordig zo ver moet gaan om echt
rust te vinden hè? We moeten er nog wel
een hoop aan doen hoor. Ja, altijd bezig
hè? Maar goed, de laatste tijd ben ik wel
vaak moe... M’n partner klaagt erover. Dat
ik nergens zin in heb. Vandaar dat huisje.
Misschien moet ik ook eens op yoga...”

OEFENING > Moeten!?

Burn-out

Hoe vaak komt het woord ‘moeten’ voor in het gesprek hiervoor? En hoe vaak ‘kan niet’ of
‘mag niet?’ Markeer het eens met een stift.
> En vertel eens, wat moet jij allemaal van jezelf? En wat kan er allemaal niet, en wat mag
niet? En vertel ook eens: Van wie moet dat eigenlijk? Wie zegt ‘kan niet, mag niet?’
> Maak een lijst van dingen die volgens jou moeten. Een uitputtende lijst met alle dingen
die op een dag moeten.
> Ga met die lijst naar iemand die jou goed kent en minstens twintig jaar ouder is, maar
het liefst dertig of veertig jaar ouder. Iemand die jij waardeert om zijn of haar levenswijsheid en relativeringsvermogen. Loop daar je lijst mee door. Vraag aan die ander te reageren. Ga je niet verdedigen. Laat die ander zich verbazen. Ga het niet uitleggen. Luister. Hoor
dat het ooit ook anders kon. Geniet ervan.
> Je kunt dit ook in je eentje doen, of met een vriend of vriendin. Je neemt de lijst en per
punt stel je de vraag: ‘Is dit echt nodig?’ Als het antwoord ‘Ja’ is stel je de vraag: ‘Wat gebeurt er als ik het niet meer doe?’ Als het antwoord er op neer komt dat er dan iets he-lemaal fout gaat zeg je: ‘Nou èn?’ En blijf ‘Nou èn-nen’ tot je erachter bent waarom dit moet
en van wie dit moet. Je kunt ook vragen: ‘Word ik dan ontslagen?’ Of: ‘Verkoopt de bank dan
mijn huis?’ Of: ‘Kom ik dan in de bijstand?’ Of: ‘Wil mijn familie me dan nooit meer zien?’

Een Kort Gesprek
Vertel eens, hoe ziet jouw leven er in
vogelvlucht uit?
“Ik werk, vier dagen per week. Mijn partner
ook. Die andere dag moet ik wel bereikbaar
zijn hoor. We hebben drie kinderen, dicht
op elkaar. Mijn partner doet een MBA in
het buitenland. Vaak een week weg, soms
ook twee of drie. We hebben veel sociale
contacten. Familie, vrienden, de buurt. Elk
weekend wel wat. En de kinderen hebben
clubjes en lessen. Veel met ze rondrijden.
We hebben een schouwburgabonnement.
We sporten allebei een paar keer per week.”
Goh, en jij hebt een burn-out...
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Hoe durf je?!
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Een jonge beleidsmedewerker op het Ministerie van Financiën mag met z’n directeur
mee naar de minister, Wim Kok. Binnen het
departement bekend om z’n humeur. Kok
vertelt kort wat hij wil. De directeur knikt begrijpend en wil alweer vertrekken. De jonge
ambtenaar begrijpt het nog niet helemaal en
stelt een vraag. Aan Wim Kok! Die er altijd
van uitgaat dat jij begrijpt wat hij bedoelt! Dat
je aan een half woord genoeg hebt! Wim Kok
kijkt verrast op en beantwoordt de vraag. De
junior vraagt verder. En de minister vertelt
verder. Vindt het merkbaar leuk om hierover
door te praten en zijn bedoelingen toe te lichten. Wim Kok zit op z’n praatstoel. Als alles
helemaal duidelijk en doorgeakkerd is verlaat het tweetal de kamer. ‘Ben je helemaal
gek geworden? Zulke vragen stel je niet aan
de minister!’ briest de directeur. ‘Hoe durf je?’
Goeie vraag...

Intelligent en ervaren
Hoe durf je de meest voor de hand liggende vragen te stellen? Terwijl je ook
net kunt doen of je het helemaal begrijpt.
En met iets terugkomen wat echt niet de
bedoeling is... Hoe durf je te laten merken dat je het domweg nog niet begrijpt?
Terwijl je je ook het bos in kunt laten sturen. En straks echt niet weet wat je moet
gaan doen... Misschien is het een idee om
er met ingang van nu van uit te gaan dat je
deze functie hebt omdat anderen denken
dat je daar geschikt voor bent. Omdat zij
vinden dat jij daarvoor genoeg intelligentie
en ervaring hebt. En misschien is het een
idee om er voortaan van uit te gaan dat als
jij iets niet begrijpt dat niet komt doordat
jouw oren dichtzitten of doordat jij te dom
bent maar doordat die ander nog niet duidelijk genoeg is.

Onbevangenheid
Dom en irritant
Je loopt het risico dat de ander
raakt. Overduidelijk ‘Snap je het nu nog
niet’ uitdrukt. Boos wordt. Dan kun je er
gevoeglijk van uitgaan dat die ander eigenlijk niet precies weet wat ‘ie wil. Het zelf
nog niet helemaal goed doordacht heeft.
Of zelfs helemaal niet. Daar helemaal niet
tegen kan en het zichzelf misschien wel
kwalijk neemt. Met jouw vragen maak jij
dat allemaal pijnlijk duidelijk. En dan ben
jij de klos. Weet je gelijk met wie je te maken hebt. Maar je kunt het ook treffen. En
iemand als Wim Kok tegenkomen. Iemand
die blij verrast is dat iemand een vraag
durft te stellen. En die graag beantwoordt.
Wat heb je te verliezen? Wat is het ergste
wat je kan gebeuren? Die ander kan jou
hoogstens dom en irritant vinden. Maar
dat vindt ‘ie dan waarschijnlijk (diep van
binnen!) vooral van zichzelf... Dat zal die
ander jou niet gauw toegeven. Misschien
omdat ‘ie het zichzelf niet toe kan geven.
Maar daar hoef jij je niet door te laten
leiden. Stel je vragen, onbevangen en oprecht.

Je mag altijd alles vragen
‘Je mag altijd alles vragen...’ heb ik geleerd van mijn tante Willy.
Klinkt goed, maar nu nog doen!

OEFENING > Had ik maar...
Durf jij ook wel eens iets niet te vragen? Bang dat je dom gevonden wordt? Bang om uitgelachen te worden? Bang om voor gek te staan? Bang dat iemand boos op je wordt?
> Ga bij jezelf eens na wanneer dat de laatste tijd gebeurd is. Dat je iets niet begreep en
dat niet zei, niets vroeg. Dat je je met een kluitje in het riet liet sturen. Dat je achteraf dacht:
had ik het maar gevraagd. Dat je niet meer terug durfde om het alsnog te vragen en maar
wat ging doen.
> Ga per situatie eens na wat je had kunnen doen. Wat was er gebeurd als je gezegd had:
Wacht even, ik begrijp het nog niet helemaal. Of: Mag ik nog even wat vragen stellen om het
helemaal helder te krijgen. Of: Ik vind het vervelend als ik er straks niet aan kan beginnen
omdat ik het nog niet helemaal begrijp; mag ik nog wat vragen stellen. Of: Ik wil het graag
gelijk goed kunnen aanpakken, laat me nog even wat vragen stellen, dan kan ik straks direct aan de slag. Was je dan ontslagen of had je die vragen kunnen stellen?
Het begint met tegenwoordigheid van geest. Neem even de tijd om jezelf de vraag te stellen: Begrijp ik het echt? Terwijl die ander misschien wel ongeduldig is. En jij je ongemakkelijk voelt. Maar ja, die ander wil toch dat jij iets gaat doen? Dan is het toch ook in diens
belang dat jij het goed begrijpt?
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Blonde vragen
“Ik ben een dom blondje. Ik stel hele domme vragen. Blonde vragen. Mijn hele leven al. De mensen op het werk vinden dat
meestal niet leuk. Ik krijg vaak van die
blikken: Och arm, je weet ook niet beter.
En soms komt er dan zo’n vermoeid antwoord, op een toon van: Hoe vaak moet ik
het je nou nog vertellen..? Maar ik snap het
wel, het is ook niet leuk als iemand de hele
dag door domme vragen stelt.

Nou ben ik op cursus geweest. Eerlijk gezegd had ik het gevoel dat ik erheen gestuurd werd hoor. Misschien hoopte mijn
baas dat ik er wat op zou steken en dan
minder vaak domme vragen zou stellen. Ik
vond het best spannend. Er zaten allemaal
mensen die er een stuk slimmer uitzagen
dan ik. Allemaal goed opgeleid, sommigen
waren zelfs ingenieur èn doctorandus. Er
waren er ook die een MBA-opleiding hadden gevolgd. In het buitenland. Je begrijpt
wel, ik voelde me niet echt op m’n gemak
met m’n Schoevers. Ik viel echt uit de toon.
Al bij het voorstelrondje vertelde iedereen
erg ingewikkelde verhalen. Over processen en sturing, participatie en rationaliteit,
over structureren en formaliseren. Nou
nou, om duizelig van te worden. Het duurde lang voor het koffiepauze was. Even roken hoor.
Maar toen werd het leuk. De docent was een
professor. Hij was rector bij een belangrijk
instituut en ook nog hoogleraar aan een
grote universiteit. Hij vertelde verhalen
over dingen die hij zelf had meegemaakt.
Hij had veel stomme dingen uitgehaald en
moest er zelf hartelijk om lachen. Hij maakte ook leuke tekeningetjes en liet grappige
foto’s zien. Nou dacht ik altijd, omdat professors heel knap zijn, dat daar dan ook
hele moeilijke woorden bij horen. En van

die ingewikkelde redeneringen. Maar nee
hoor, ik snapte deze professor! Hij vertelde
over een kinderboek, De Kleine Prins. Van
een fransman met een soort heiligennaam.
Iets van Sint Ex en nog wat. Moesten we
allemaal gaan lezen. ‘Verplichte kost voor
elke manager,’ zei hij nog.
Het boek gaat over een jongetje van een
andere planeet die per ongeluk op Aarde
terecht is gekomen. ‘Zo voel ik me ook wel
eens,’ zei iemand in de groep. Het leek wel
of dat jongetje, die kleine prins dus, de hele
tijd alleen maar vragen stelde. Ik herkende
die vragen wel. Ik stel ze ook heel vaak.
Daarom moest ik geloof ik naar die cursus,
om dat minder te hoeven doen. Want mensen worden er kriegel van. En wat zegt die
professor nou? Doe als de kleine prins! Stel
vragen, zo veel mogelijk vragen! Stap de
wereld onbevangen tegemoet... Stel onbevangen vragen! ‘Onbevangen’, dat vonden
mijn medecursisten een mooi woord. Dat
sloeg gelijk aan bij al die doorgeleerde mensen. We zijn gelijk gaan oefenen. Je had ze
moeten zien, ze vonden het moeilijk!
‘Maar dat zijn eigenlijk hele simpele vragen,’ zei iemand. ‘Zo voor de hand liggend,’
riep een ander. ‘M’n kinderen stellen ze de
hele dag!’ ‘Mijn vrouw trouwens ook,’ zei
m’n buurman zachtjes voor zich uit. Nou
weet je, ik doe het al jaren. Ik kan niet anders. Blijk ik al die jaren al gedaan te hebben wat volgens die professor het meest
voor de hand liggend is: onbevangen vragen stellen. Ben ik even blij dat ik het nooit
heb afgeleerd! Maar waarom moest ik nou
op cursus? Zou het misschien iets voor
m’n baas zijn?”
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Verantwoord
e

Hondendrollen en ander ongemak
Een van de grootste ergernissen op straat is
de hondendrol. Dat blijkt uit onderzoek. En
vooral grotestadsbewoners weten dat uit eigen ervaring. De hondendrollen dringen zich
regelmatig aan je op. Zeker voor mensen met
kinderen komen de uitwerpselen van andermans geliefde huisdier vaak wel erg dichtbij.
Want de drol komt ook in huis. Via de wielen
van de wandelwagen en de profielzolen van
de kinderen.

Doen wat je kunt
Wat te doen? Je boos maken? Klagen, samen met andere slachtoffers? Tegen honden zijn? Wachten op een verordening van
de gemeente? Of je richten op wat jij kunt
doen? En de drol die daar ligt opruimen.
‘Ja dahag... Andermans drol opruimen zeker! Of tenminste, de drol van andermans
hond... Kom nou, laat de eigenaar van die
hond dat zelf maar doen!’ Klopt, maar als
die dat nou niet doet en die drol ligt voor
jouw deur, wat dan? Er omheen lopen? Er
overheen stappen?
Je egootje voorbij
Of over jezelf heen stappen? Je eigen egoo
tje voorbij... Die drol ligt voor jouw deur. De
hond is in geen velden of wegen meer te
zien, de eigenaar evenmin. Jij hebt er last
van. Verder niemand op dat moment. Je
kunt ‘m opruimen. Je kunt er voor kiezen
het zelf te doen. Dan ben je er van af. Daarna kun je je buren gaan mobiliseren. Besluiten om samen de straat te gaan vegen.
Zodat er minder vaak drollen liggen. Zodat
het vreemd wordt als er ergens een drol
ligt. Zelfs hondenbezitters hebben daar
oog voor. Het is niet alleen de duivel die op
een hoop schijt...

lijkheid

Tip
De ultieme Wat-kan-ik-zelf-tegen-hondendrollen-doen-actie is de volgende.
Maar let op: dit vergt grote zelfbeheersing
en veel wakkerheid! Het is de opbrengst
van vele jaren ergernis. Over honden, drollen en hun eigenaren. En vooral over eigen onmacht en boosheid. Toen praten
niet bleek te helpen (Daar betaal ik toch
hondenbelasting voor?), toen ruziemaken
niet werkte (Mot je een knal voor je kop?),
toen achternalopen niet verstandig leek
(pitbull!), toen het er echt kansloos uitzag
(Zal ik ‘m losmaken?, andere pitbull), toen
was daar eindelijk het moment van helder
inzicht.
Nog een prettige dag
Een praktisch punt: het werkt alleen bij
een verse drol, als hij net door de hond is
gedraaid en de eigenaar nog aanwezig is.
Het gaat als volgt. Je ziet een hond die zijn
behoefte doet. Je loopt naar de voordeur
en controleert of je schep in de hal staat.
Je wacht tot de hond klaar is. Je wacht ook
af of de eigenaar een plastic zakje tevoorschijn haalt om de drol zelf op te ruimen
(wees niet vooringenomen, geef iedereen
een eerlijke kans!) Als dat niet het geval
is, loop je direct met je schep naar buiten
en je schept onder het toeziend oog van de
eigenaar de drol op en gooit die in een put.
Je kijkt neutraal en zegt niets. Je wenst
de eigenaar nog een prettige dag en gaat
weer naar binnen. Je ziet hem waarschijnlijk niet meer terug. En de hond dus ook
niet.
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Hoe Frank Rijkaard eerst geel en toen rood kreeg

De beroemdste fluim
Misschien wel de beroemdste fluim uit de geschiedenis. In ieder geval uit de Nederlandse
sporthistorie. Frank Rijkaard spuugt in de nek
van Rudi Völler. Het levert Frank Rijkaard de
bijnaam ‘Lama’ op. En de grap over de introductie van een nieuwe shampoo: Für völler
Haar.
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Het is de kwartfinale van het WK 1990 in
Italië. Door zwak spel in de eerste ronde
(driemaal gelijk spel) speelt Europees
Kampioen Nederland in de achtste finale
al tegen Duitsland. Een beladen wedstrijd.
Het was Nederland dat Duitsland twee jaar
eerder tijdens het EK in Duitsland in de
halve finale met 1 - 2 versloeg. ‘Nu begint
het WK pas voor ons,’ zegt Rijkaard vooraf.
‘De ware Europese kampioen zal toch eens
moeten opstaan,’ zegt Marco van Basten.
Schorsing
Halverwege de eerste helft gaat het fout.
Frank Rijkaard heeft het helemaal gehad
met Rudi Völler. De Duitse spits maakt
steeds opmerkingen over zijn huidskleur.
En als Berry van Aerle de doorgebroken
Völler niet kan stoppen neemt Rijkaard
hem in een heupzwaai. Dat levert hem een
gele kaart op. Erger nog, dat betekent een
schorsing voor de volgende wedstijd, de
kwartfinale.
Razend
Rijkaard is dan zo gefrustreerd dat hij Völler een forse fluim in zijn nek spuugt. Buiten beeld voor de scheidsrechter, maar via
de televisie voor de hele wereld te volgen.
Völler wordt razend. Om vervolgens van
de Argentijnse scheidsrechter ook geel te
krijgen. Hij protesteert, laat de klodders
zien, het helpt niets.

Frustratie

Einde oefening
Even later loopt Völler hard (maar professioneel, in voetbaltermen) in op doelman
Van Breukelen. Die stort ter aarde (dat
heet in het voetbal ook professioneel)
waarop Rijkaard zich er mee gaat bemoeien. Hij trekt de op de grond zittende
Völler aan zijn oor. Nu een heuse ruzie
dreigt geeft de scheidsrechter beide spelers een rode kaart. Met Rijkaard verdwijnt het ritme uit de ploeg. Nederland
verliest met 1 – 2. Gestrand in de achtste
finale. Einde oefening. Einde WK.
Bij zichzelf
Het kan ook anders. Je kunt leren. Tien
jaar later. Het EK 2000, in Nederland.
Rijkaard is inmiddels bondscoach van
Nederland. En Rudi Völler van Duitsland.
Het Nederlands elftal speelt in de halve
finale tegen Italië. Het komt op strafschoppen aan en dat verliest Nederland.
Frank Rijkaard houdt de volgende dag
een persconferentie waar hij zijn vertrek
aankondigt. Hij houdt het bij zichzelf. En
niemand haalt het in zijn hoofd om hem
de schuld te geven. Onvergetelijke beelden van Rijkaard met tranen in de ogen
voorin de spelersbus. Aan het begin van
een succesvolle loopbaan als trainer.

Voetbal 2000:
van de penalties op het EK
Frank de Boer na het missen
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Macht en Onmacht
OEFENING > Waar maak jij je druk over?!
Hoeveel tijd besteed je aan zaken die jou opvallen en raken, die jou iets doen, maar waar
je niet over gaat, die jij op dat moment niet kunt veranderen? Hoeveel tijd besteed je aan
denken, praten, schrijven over zaken die buiten jou bepaald worden?
> Ga de komende dagen eens na van welk deel van je tijd je kunt zeggen: Daar ga ik over,
daar ben ik met iets bezig wat binnen mijn macht ligt. Welke activiteiten zijn dat? En wanneer, en hoe vaak ben je bezig met je druk maken over zaken die jou wel aangaan maar
waar je niets aan kunt doen omdat ze buiten je macht liggen?
Waarschuwing: Hoe eerlijker je deze oefening
doet, hoe frustrerender het is..!
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Geluk is alleen mogelijk als je accepteert
dat je niet overal greep op hebt en wanneer
je je tegelijkertijd richt op datgene waarop
je wel invloed hebt.
Stephen Covey

Doen wat binnen je macht ligt

De koffieautomaat

Invloed

We praten wat af... Over anderen. We vinden
zo veel... Over anderen. We hebben heel wat
op te merken... Over anderen. Kranten worden volgeschreven... Over anderen. Televisiezenders worden ermee gevuld. Internetsites
en chatboxen bestaan eruit. Meningen, opvattingen en oprispingen... Over anderen.

niet. De directie van je bedrijf ook niet. De
regering van ons land ook niet. En Europa
al helemaal niet. Tenminste niet op korte
termijn. Voor nu, op dit moment, moet je
het ermee doen. Ook met je partner, of
juist geen partner. Ook met je kinderen, of
juist zonder kinderen.

Op het werk is het niet anders. Leg je oor
te luisteren bij de koffieautomaat. Steek je
hoofd eens in de rookcabine. De directie
heeft het gedaan. De aandeelhouders deugen niet. De cultuur is niet goed. De strategie werkt niet. De overheid werkt tegen. En
Europa is helemaal foute boel.

Kies maar
Je kunt kiezen: Wil je bezig zijn met al die
dingen om je heen die jou bezighouden
maar waar je geen invloed op hebt, of ga
je je bepalen tot hetgeen binnen jouw macht
ligt? Wil je leven in frustratie en machteloosheid of ga je doen waar jij de kracht voor
op kunt brengen?

Je moet het ermee doen
Het weer kun je niet veranderen. De file
waar je in staat ook niet. De trein die vertraagd is ook niet. De buren die je hebt ook
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Respect!
Aardig gevonden...

... of gerespecteerd worden?

Eminem is de rapper die het voor elkaar kreeg
dat de van oorsprong zwarte hiphopmuziek
wereldwijd doorbrak naar een blank publiek.
Net als Elvis Presley dat jaren eerder deed
met de van oorsprong zwarte rock ’n roll.

‘Uit onderzoek blijkt...’ dat eenderde van de
mensen jou drie keer niks vindt, dat eenderde
van de mensen neutraal tegenover je staat en
dat eenderde van de mensen je misschien wel
aardig vindt. Die laatsten, dat zijn er twee miljard..! Mag dat genoeg zijn?

Eminem groeit op in een trailer park, met
een verslaafde moeder: hij is white trash.
Hij vecht zich via rapbattles een weg omhoog in de overwegend zwarte hiphopscene
van Detroit. Als hij van zijn hart niet langer een moordkuil maakt en besluit zich
aan niets en niemand meer iets gelegen
te laten liggen krijgt hij eindelijk waar hij
zo naar verlangt: respect en succes. Bij
de prijsuitreikingen van MTV valt hij jaren
achtereen in de prijzen. Het hoort bij zijn
act om daarbij heel cool en vooral niet van
onder de indruk te zijn.
Bij een van die gelegenheden geeft hij voor
een miljoenenpubliek aan hoe hij naar de
wereld kijkt: ‘I want to thank everyone who
loves me, everyone who hates me and everyone who doesn’t give a [bleep] about me.’
Hij hoeft niet met iedereen vrienden te zijn.
Hij hoeft niet door iedereen aardig gevonden te worden. En hij weet dat je dan wel
respect kunt krijgen. En dat is wat hij wil:
respect als rapper en als artiest.

Dat betekent dat ook in jouw team mensen zitten die jou niet aardig vinden. Wat je
ook doet, hoe je ook je best doet om aardig
gevonden te worden. Ze vinden je gewoon
niet aardig.
En andersom, ga eens na bij jezelf: Vind jij
iedereen aardig? Nee toch zeker! Hoe kun
je dan verwachten dat iedereen jou wel
aardig vindt?
Wat kun je wel krijgen, wat kun je wel verdienen? Inderdaad: respect. Als je aardig
gevonden wilt worden, ga dan een avond
op stap met je beste vrienden of vriendinnen.
Je wordt er niet voor betaald om aardig gevonden te worden. Je wordt ervoor betaald
om leiding te geven. Daarin kun je gerespecteerd worden. En als je dan aardig gevonden
wordt is dat mooi meegenomen.

I want to thank everyone who loves me,
everyone who hates me and everyone
who doesn’t give a [bleep] about me.
Eminem, MTV Europe Music Awards 2003
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Kaders
Het verschil tussen Wat en Hoe

De baas durven zijn

98

Ik heb een gesprek met Jenny Thunnissen.
Zij is Directeur-Generaal bij het Ministerie
van Financiën. Beter bekend als ‘de baas
van de Belastingsdienst’. Ook bekend als
Overheidsmanager van het Jaar (2003). En
als knorrig, zeker ’s morgens vroeg. Ik ben
wat eerder, kwart voor negen, en zie haar
al zitten in haar kamer. Ik steek m’n hoofd
om de hoek. Een grote kamer, een grote
ovale tafel, en geen computer te bekennen.
Met een kopje thee zit de DG gebogen over
de krant. ‘Goedemorgen Jenny.’ Ik hoor
wat gehum terug. Ik kijk over haar schouder en zie waar ze zich over buigt: de kruiswoordpuzzel... ‘Doe ik elke ochtend,’ zegt
ze, ‘zullen we zo beginnen?’ De baas van
dertigduizend professionals neemt elke
ochtend de tijd en de rust om een kruiswoordpuzzel op te lossen!

Hoe krijg je het voor elkaar dat je daar rustig kan zitten? Bijna meditatief de dag kunt
beginnen? Bij een organisatie waar elke
dag zo veel fout kan gaan, waar iedereen
wel een vervelend verhaal over kan vertellen, waar altijd met argusogen naar gekeken wordt? Misschien wel de meest kwetsbare organisatie van Nederland...
Duidelijk kader
Later legt ze het uit. Ze heeft een heel eenvoudig managementprincipe. ‘Kijk,’ zegt
ze, ‘ik ben hier de baas.’ Dus ik zeg ‘Wat’ er
moet gebeuren. Daar ga ik over. Daarom zit
ik hier. ‘Hoe’ dat gebeurt, mogen mijn medewerkers zelf invullen. Dat verwacht ik
ook van ze. Want daar hebben zij verstand
van. Daar zijn ze voor opgeleid. En daar
blijven we ze ook in opleiden. En er is een
duidelijk kader waar ze binnen moeten blijven: de belastingwetgeving. Dat betekent

dat ik ze niet dagelijks met van alles lastig
val. We maken afspraken over wat er gaat
gebeuren en daar spreek ik vervolgens iedereen weer op aan. Zo heb ik tijd om na te
denken waar het heen moet – het volgende
‘Wat’ – en hebben zij de tijd, de ruimte en
de rust om te doen wat nu nodig is. Zo heb
ik ook de tijd om bij allerlei onderdelen van
onze dienst regelmatig op bezoek te gaan
en met de mensen in het land te praten.’
Weten waar je aan toe bent
Nu ben ik benieuwd hoe je zoiets verzint.
Wat en Hoe, dat klinkt toch te simpel voor
woorden? Kan toch niet waar zijn? Ze vertelt waar ze de inspiratie vandaan haalt:
thuis. ‘Ik heb drie kinderen, vrij dicht op
elkaar. Toen ze op de middelbare school zaten heb ik op een dag gezegd: Ik maak drie
afspraken: 1. We gaan hier met respect met
elkaar om; dus geen gescheld en gevloek
tegen elkaar. 2. We houden de boel hier
heel. Dus we gaan niet slaan met de deuren
en niet schoppen tegen de kasten. 3. Je bent
om een uur ’s nachts thuis. En als dat niet
zo is, bel je me en vertel je me waar je bent.’
Dat werkte, ze wisten waar ze aan toe waren en ze konden er mee omgaan.
Een leuke middag
Toen was ik ook weer thuis. Ik herinnerde
me de verjaardag van een van onze kinderen toen hij zeven werd. Zeven jaar betekent
bij ons dat je zeven kinderen mag uitnodigen. Zeven stuiterende jongetjes. Al bij het
begin voorzag mijn vrouw een verschrikkelijke middag. Ze heeft in haar handen
geklapt en gezegd: ‘Laten we er een leuke
middag van maken. Dit zijn de regels. Als
ik praat houden jullie je mond. Verder wil
ik geen getrek en gesjor aan elkaar. En niet
rondrennen en over de vloer glijden.’ Het
werd een leuk feestje. Sommigen noemden
haar de rest van de middag... juf.

Wat wil je zien?
De theoretische fysici, zeg maar de knapste
koppen ter wereld, hebben ons geleerd dat
het antwoord afhangt van hoe je de vraag stelt.
De theorie van kwantummechanica beschrijft
elementaire deeltjes, zoals elektronen, door
een golfformule. Afhankelijk van het type
meting (ofwel de vraag die je stelt, ofwel de
manier hoe je tegen een probleem aankijkt)
gedraagt een elektron in een botsingsexperiment zich als een deeltje of bij een interferentie-experiment als een golf. De verschijningsvorm van een elektron hangt af van waar je
je aandacht op richt. Richt je je aandacht op
‘deeltjes’ dan neem je een deeltje waar, terwijl
je een golfje waarneemt als je je aandacht op
‘golfjes’ richt. Je krijgt te zien wat je wilt zien.

Zo gaat het ook tussen mensen. Je ziet
de persoon die je verwacht te zien. Dat is
meestal afhankelijk van je opvatting, oordeel of vooringenomenheid over die persoon. Wie je wilt zien krijg je ook te zien.
Vind je bijvoorbeeld je vrouw een heks, dan
zie je ook een heks. Sterker nog, dan wordt
ze een heks want ze gedraagt zich ook als
zodanig! Kijk maar! Wat jou bevestigt in
je mening over haar: het is een heks. Het
leuke is natuurlijk dat je ooit verliefd was
op diezelfde vrouw en haar toen het tegendeel van een heks vond. Ze was volgens jou
de allerliefste... en dat werd ze ook. Vind je
je man een boer? Klopt, kijk maar! Doet ‘ie
het weer!
Geheim
Mensen in het onderwijs weten het: richt
je aandacht op de positieve kant van een
kind (ga er bijvoorbeeld van uit dat elk kind
graag wil leren, zijn best wil doen, enzovoort) en je zult zien dat het goed gaat met
dat kind. Elke succesvolle leerkracht kent
dit geheim. Bij het leidinggeven aan mensen is het niet anders. Elke professional

n
Waarneme
wil graag lekker werken, laten zien wat ‘ie
kan. Richt je aandacht op wat je graag van
die professional wilt zien. En je zult zien...
Ga maar na, zo wil je toch ook dat er naar
jou wordt gekeken? En dan gedraag je je
daar toch ook naar?
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Een goede stimulatie
van de spenen voor
en tijdens het melken
is essentieel voor een
optimale melkafgifte.
Diergericht melken, een stap vooruit! Animal Sciences Group, Wageningen UR
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Stimulatio...
Nou, als jij en je vrouw nou van plan zijn om
doktertje te gaan spelen, dan heb jij achter
haar hoof de Panorama èn de Nieuwe Revue èn de
Bunte Illustrierte opegeslage klaarlegge op
de bladzijde waar de grootste pramme hange.
Dat heet “stimulatio” in de sex. Vroeger was
dat heel onbeleefd tegeover je vrouw, maar
tegenwoordig mag dat van de Viva.

Kees van Kooten en Wim de Bie, Hengstenbal

Stimuleren..?
Leidinggeven zou inhouden je medewerkers stimuleren. Maar zeg dat niet tegen hen want
dan klinkt het of zij eigenlijk gewoon moeten doen wat jij wilt. En je wilt niet dat zij dat
denken.
Maar ondertussen bedoel je dat wel natuurlijk. Want je wilt dat zij denken dat ze het zelf
bedacht hebben. Dat heb je geleerd. Want anders zijn ze niet gemotiveerd om het te doen.
Dus je probeert ze te stimuleren om zelf te bedenken wat jij wilt dat ze doen.

OEFENING > Zeg eens eerlijk...
> Hoe voel jij je als jouw leidinggevende zo over jou denkt, zo met jou omgaat?

Het komt neer op een ander voor de gek houden. Waarom zou je het dan zelf doen?
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...Luisteren!
Wie heb je voor je? Dat is misschien de meest relevante vraag die je jezelf kunt stellen als je leiding geeft: Wie heb ik hier voor me? En wat heeft diegene nodig? Wat zou die ander willen? Dat
betekent vragen, sterker nog: luisteren!

‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ klinkt eerlijk maar pakt oneerlijk uit: niemand komt echt
tot z’n recht. Alles over een kam scheren lijkt makkelijk maar maakt het moeilijk: mensen
voelen zich tekort gedaan.
De grap is: het gaat over mensen. En dat zijn geen machines, of fte’s, zelfs geen medewerkers. Het zijn mensen... Vaak heel lastig en heel vervelend, en soms heel leuk en heel
plezierig.
Je hoeft niet helderziend te zijn om te weten wat iemand nodig heeft. Want je kunt het ook
vragen. Vragen? Dat is doodeng! Stel je voor dat iemand iets anders wil dan jij? Nou, dan
wil diegene blijkbaar wat anders...
Wat heb je liever? Dat iemand tegen z’n zin aan het werk is, of dat iemand lekker bezig is? Dat
iemand z’n kont tegen de krib gooit of gewoon meedoet? Dat iemand lekker in z’n vel zit of loopt
te zieken? Zeg het maar.

Get Smart!
Er was eens een communicatieafdeling...
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Een bevlogen en hardwerkend ICT-bedrijf in de buurt van Schiphol. Het bedrijf ontwikkelde smartcards. Alles was er prima geregeld want het was een prestigeproject
van een grote bank en een groot telecombedrijf. De communicatieafdeling bestond
uit drie mensen. Een manager en twee medewerkers. Dat waren twee leuke jonge
vrouwen. Goed opgeleid, allebei doctorandus in de communicatie. De een was verantwoordelijk voor de interne communicatie, de ander voor de externe communicatie. Zo hoort dat in het communicatievak. Zo staat dat in elk boek. Maar het liep
voor geen meter. Ja, ze werkten hard en deden hun best. Maar als ze een vliegtuig
zagen opstijgen dachten ze: Zat ik daar maar in. Geen bevlogenheid, geen werkplezier. Moeilijk in beweging komen. En alles vragen. Aan de manager. Die was het op
een dag zat. Voelde zich gevangen. Vastgeknoopt. Waarom vragen jullie steeds alles aan mij? Weten jullie zelf dan niks? Tijd voor een gesprek. Dat leverde niets op.
Want de manager (een man!) ging oplossingen verzinnen. Die sloegen niet aan. Het
maakte de verwarring allen nog maar groter. Twee goed opgeleide jonge vrouwen,
uitdagend werk, regelmatig voor dat werk naar het buitenland, goed salaris – wat
wil je nog meer? Ik weet het niet meer hoor, dacht de manager hardop. Wat willen
jullie? Eindelijk, hij stelde een vraag!
Toen werd het tijd voor een Goed Gesprek. De manager – ten einde raad – had eindelijk de moed om oprecht te vragen wat zij het liefste zouden willen. ‘Nou,’ zei
de een, ‘ik zou zo graag meer de creatieve kant op willen. Briefings maken, concepten ontwikkelen, teksten schrijven.’ ‘Nou,’ zei de ander, ‘ik krijg wat van al dat
geschrijf. Ik zou zo graag veel meer willen regelen. De logistiek, alle contacten met
de bureaus en de leveranciers.’ Inderdaad, bij elkaar opgeteld precies het werk dat
gedaan moest worden. Alleen niet meer verdeeld naar hoe het hoort maar naar hoe
ze het zelf graag wilden. De manager was net op cursus geweest en had geleerd over
lateraal denken. Get Smart! Hoezo Interne en Externe Communicatie? Zo kun je de
afdeling noemen. Maar moet je het werk dan ook zo verdelen? Wie zegt dat? Van wie
moet dat? Omdat het zo hoort? Omdat je het zo geleerd hebt? En zo geschiedde...
Het werk werd opnieuw verdeeld, als vanzelf. De twee vrouwen gingen aan de slag,
als vanzelf. Ook als vanzelf had de manager daarna weinig meer te doen. Dat kwam
hem goed uit. En ze leefden nog lang en gelukkig... tot het bedrijf werd opgesplitst
en overgenomen.

Doormodderen is geen optie
Het verhaal hiernaast klinkt ideaal. En
het is waargebeurd. Ze wilden allebei wat
anders en het werk kon anders verdeeld
worden. Het had anders kunnen lopen. Ze
hadden allebei hetzelfde kunnen willen.
Dan was er een te veel geweest, en miste
er een ander. Dan heb je een ander gesprek. Of ze hadden geen van beiden iets
gewild. Dan waren er twee teveel geweest.
En dan heb je ook een ander gesprek.

Hoe dan ook, doormodderen is geen optie.
Om te stoppen met doormodderen moet
het wel erg genoeg zijn. Het helpt als je
het zat bent. Hoe ver je in de modder zit is
nauwelijks te meten. Maar je voelt het des
te beter. Al duurt dat soms wel een tijdje
voor je het voelt, of durft te voelen.
Daarover gaat de volgende oefening.

OEFENING > Lekker klagen
Zijn er situaties om je heen die je eigenlijk zat bent? Waar je het gevoel hebt dat het stroperig gaat? Dat het allemaal veel te veel moeite kost? Dat het duwen en trekken is? Slepen en sjorren? Dat het je veel te veel tijd, aandacht en energie kost?
> Schrijf die situaties eens op. Zet ze puntsgewijs op een vel papier. Schrijf ze op in de vorm
van een klacht. De klacht zoals je hem om je heen hoort, van je mensen of van jezelf. Stel bij
elke klacht hardop de vraag: Hoezo? En blijf Hoezo-en tot je bent doorgedrongen tot de kern
van het probleem. Schrijf die hieronder op.
Mocht je vastlopen in het doorvragen lees dan nog eens het verhaal over de communicatieafdeling. Het kan altijd anders, en vaak kan het beter. Zeker als je toch al aan het modderen
bent. Durf ongepast door te vragen. Blijf voelen dat je het zat bent zoals het gaat. Dat helpt,
probeer maar.

En toch, bij het verhaal over de communicatieafdeling zit het venijn in de staart. Want wat
doe je als manager als alles vanzelf gaat? Wat heb je dan nog toe te voegen? Misschien is
dat wel een hele diepe angst van veel managers.
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OEFENING > Jouw toegevoegde waarde
Wat voeg je hier toe? Ben je wel nodig? Wat voeg jij eigenlijk toe als leidinggevende? Wat
zou er niet gebeuren als jij er niet zou zijn? Wat gaat er fout als je er niet bent?
> Ga eens terug naar een periode dat je er een tijdje niet was op je werk. Je was op vakantie, een tijdje ziek, naar een opleiding. Je kwam weer terug. Hoe was het gegaan op je
werk? Wat trof je daar aan? Schrijf op een vel: Dit ging goed, en op een ander vel: Dit ging
niet goed.
> Laat goed tot je doordringen wat er staat op het vel: Dit ging goed. Loop het van boven
naar onder door en verbaas je er over. Dit ging allemaal goed terwijl jij er niet was! Verander de kop in: Dit gaat goed, ook zonder mij. En schrijf onderaan: Hier hebben ze mij niet
voor nodig.
> Stel jezelf hardop de vraag: Waarom bemoei ik me daar mee? Kijk wat er bij je boven
komt. Lach eens hartelijk om jezelf. Om je zorgen, je bemoeizucht, je behoefte om alles
onder controle te houden. Weet dat het niet nodig is. Dat je jezelf en anderen ermee in de
weg loopt. Neem het innerlijke besluit hier mee op te houden. Spreek je besluit hardop uit:
‘Ik hou op met...’
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> Laat dan goed tot je doordringen wat er staat op het vel: Dit ging niet goed. Loop het van
boven naar onder door. Weet dat dit is waar je wat te doen hebt. Hier kun je waarde toevoegen. Hiervoor ben je nodig. Verbaas je ook over de dingen waarvan je dacht dat ze zonder
jou wel goed gingen maar toch niet goed bleken te gaan. Ook daar heb je wat te doen.
> Stel jezelf hardop de vraag: ‘Wil ik hier mee bezig zijn? Wil ik hier voor gaan? Wil ik dit
oppakken?’ Doe dat per onderwerp. Als het antwoord ondubbelzinnig ‘Ja’ is dan neem je
het innerlijke besluit daar ook echt mee aan de gang te gaan. Spreek je besluit steeds
hardop uit: ‘Dit pak ik aan: ...’
> Als het antwoord ‘Nee’ is heb je een heel ander probleem. Ga dan bij jezelf te rade
waarom je dit niet wilt. Als je het niet jouw werk vindt maar dat van je mensen, leg het dan
met een duidelijke opdracht bij hen. Als het wel jouw werk is maar je vindt er gewoon niets
aan, kun je je afvragen of je wel op de juiste plek zit.
> Als je het geheel nu overziet, is er dan een verschuiving zichtbaar? Schat in hoe je je
tijd voortaan gaat verdelen. Houd de bestaande vergaderritmes en besprekingenregelmaat
tegen het licht. Is dit nog nodig gezien de besluiten die je hebt genomen? Kan het anders,
beter? Maak een nieuw activiteitenoverzicht. Maak een nieuwe tijdsindeling.
Misschien verandert de aard van je werk. Misschien heb je ineens meer tijd om na te denken, of tijd voor zomaar een praatje. Misschien kun je meer genieten van wat je mensen
aan werk verzetten – uit zichzelf, als vanzelf. Weet wat jij hebt toe te voegen: het scheppen
van een werkklimaat waarin iedereen kan groeien en bloeien. Niet alleen zij, ook jij.

Je kent ze wel. Professionals die altijd alles beter weten. ‘Doe als ik,’ stralen ze uit. ‘Als
iedereen nou was als ik zou er niets aan de hand zijn en alles op rolletjes lopen.’ Maar het
werkt natuurlijk niet. Waarom eigenlijk niet? En hoe krijg je het wel werkend?

OEFENING > (Stront)eigenwijze professionals
In elk team zit wel een Edgar Davids. Hoe krijg je het voor elkaar dat ook zo iemand – technisch perfect, zeer gedreven, bijzonder ambitieus en erg eigenwijs – toch kan presteren
en tot z’n recht komt?
> Ga er voor zitten. Verplaats je in zo iemand. Voel de energie, de wil om te winnen, de
wens om de beste te zijn. Voel de gerichtheid op het allerhoogste, de niet aflatende bereidheid om er voor te gaan. Voel de ijver en de eerzucht. Voel de drang om te presteren.
> Wat heeft zo iemand nodig? Wat komt er bij je boven? Waar maak je zo iemand gelukkig
mee? Wat zal hem nog beter doen presteren? En wat heeft zo iemand nodig om in een team
te kunnen functioneren? Om mee te kunnen doen? Om een bijdrage te kunnen leveren?
> Tenslotte, wat vraagt dat van jou als leidinggevende? Welke houding past daarbij? Hoe
pak je dat aan? Hoe ga je met zo iemand om?
> Werk dit uit met iemand uit je team voor ogen. Ga echt in die ander z’n schoenen staan.
Voel z’n energie. Stel hardop de vraag: ‘Wat heb jij nodig?’ Schrijf dan op wat er binnen
komt. Laat je verrassen door de antwoorden.
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Leidinggeven aan professionals
Wat hebben professionals nodig?
1. Richting
2. Ruimte
3. Rust

Wat kun je geven?
1. Een duidelijk en uitdagend doel
2. Een helder kader om binnen te werken
3. Vertrouwen dat je mensen het kunnen

Wat vraagt dat van jou?
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1. Een aansprekende visie
2. Kennis van de kwaliteit van je mensen
3. Zelfvertrouwen

Hoe hangt dit samen?
1. Met jouw visie stel je een doel, en dat geeft richting.
2. Met jouw kennis van de kwaliteit van je mensen bepaal je het
kader waarbinnen voor hen ruimte is om te werken.
3. Wanneer jij zelfvertrouwen hebt, kun je anderen ook vertrouwen
en hun zo de rust en de ruimte geven die ze nodig hebben om te
werken in de richting van het doel.

Eenvoud uit Holland
Het eenvoudig houden is misschien wel
een oerhollandse eigenschap. Gecombineerd met creativiteit levert dat vaak geestige ideeën op. Het Nederlandse Droog Design is er wereldberoemd mee geworden.
Zoals met deze melkfleslampen van Tejo
Remy. Het was toch Johan Cruijff die zei:
‘Simpel is het moeilijkst’?
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De grote uitdaging is het vereenvoudigen van complexiteit.
Mensen zijn snel geneigd om zaken te complex te maken.
Dat komt doordat vereenvoudigen altijd een prijs heeft,
namelijk aantasting van het ego. Alles wat simpel is, is slecht
voor het ego. Alles wat ingewikkeld is, bevredigt ego’s.
Ben Verwaayen

Eenvoud is het kenmerk van het ware
(Simplex veri sigillum)
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Op een van zijn laatste zelfportretten zie je achter Rembrandt twee cirkels. Tenminste, als
kijker denk je al gauw dat de bogen die je ziet wel volledige cirkels zullen zijn. In de oudheid
gold het uit de vrije hand – in één vloeiende beweging – kunnen maken van een perfecte cirkel
als de ultieme proef van meesterschap. Het meest eenvoudige is soms het allermoeilijkst.

Succesvolle managers

Koers

Uit onderzoek blijkt...
Google ‘leadership’ en verbaas je over de hoeveelheid hits. Honderden miljoenen meer dan
‘sex’. Amerikaanse bestsellers zijn er genoeg.
En ook veel Angelsaksisch onderzoek. Maar
hoe doen we dat nou in Nederland?

De Universiteit Twente doet onderzoek
naar succesvolle (middel)managers in Nederland. Met de nodige nuchterheid. Deromancing Leadership heet het onderzoek
dan ook. Hoe geven Nederlanders op hun
best leiding? Wat is het geheim van hun
leiderschap? Dit is het gedrag dat naar voren komt uit het onderzoek.

Een succesvolle leidinggevende (m/v) is bijzonder duidelijk, over waar hij naar toe wil,
wat hij van zijn mensen verwacht en wat hij
van de resultaten vindt; hij verdedigt zeer
goed zijn belangen en corrigeert zijn medewerkers waar nodig.
‘In zeiltermen uitgedrukt komt het vooral
neer op: koers bepalen en koers houden!’
zegt onderzoeker Joost van der Weide. Duidelijkheid en stevigheid zijn de slagwoorden. Zeggen waar het op staat. Inderdaad,
geen romantisch verhaal. Maar misschien
wel bruikbaar?
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“Ik ben niet hard, ik ben duidelijk...”
Plak hier je
pasfoto

Léonne Meiresonne,
huismoeder

Mariënne Verhoef,
topambtenaar

Vul hier je naam in
.................................

OEFENING > Zeggen waar het op staat
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Van je hart geen moordkuil maken is lastig. Er zijn zo veel redenen om het niet te doen.
Maar je kunt er ook weer last van krijgen als je je niet uitspreekt.
Waar ben je bang voor als je zegt waar het op staat? Waar zie je tegen op? Wat kan er
gebeuren? Wat houdt jou tegen om duidelijk te zijn?
> Pak een vel papier en begin te schrijven: Als ik zeg waar het op staat ben ik bang dat...
Schrijf door tot je echt niets meer weet om nog bang voor te zijn. Neem even pauze.
> Lees die hele waslijst nog eens door. Denk je echt dat zal gebeuren wat daar staat? Kun
je je dat voorstellen? En al zou het gebeuren? Wat dan nog? Lach er eens hartelijk om!
> Maar ga ook bij jezelf na: Als je duidelijk bent, komt het dan uit een goed hart? Of
komt er dan venijn mee? Ben je ineens overduidelijk? Overschreeuw je misschien je eigen
angst? Lach daar ook eens hartelijk om!
> Verscheur de lijst en weet: Als je oprecht en zonder bijbedoelingen duidelijk bent is een
ander daar misschien niet blij mee, maar dat wil niet zeggen dat jij dan maar niet duidelijk
moet zijn. Integendeel.
Een duidelijke boodschap kan voor een ander een vervelende boodschap zijn. Houd daar
rekening mee. Een vervelende boodschap hoef je niet onaardig te brengen! Je kunt vriendelijk blijven. En toch duidelijk zijn. Dat maakt het voor iedereen een stuk eenvoudiger.

De nieuwe controller
John is de nieuwe controller bij een bureau
voor detachering en werving & selectie. Een
bureau met veel vrouwen, merendeels goed
opgeleid. John is een echte Amsterdammer
en dus niet op z’n mondje gevallen. Het is
de bedoeling dat John ervoor gaat zorgen
dat er betrouwbare maandrapportages gaan
komen. John stuurt al snel zijn eerste mailtje. Of iedereen er maar voor wil zorgen dat
de cijfers ogenblikkelijk worden aangeleverd,
en wel per direct ja! Een mail waar zo’n bureau helemaal van de slag van raakt.
Maarten is een van de directeuren van het bureau. Hij ziet [pling!] het mailtje binnenkomen en leest het. Hij loopt naar John.
‘Ha John!’
‘Ha Maarten, heb je m’n mailtje al gezien?’
‘Ik zie je mailtje net binnenkomen.’

‘Goed hè? Ik denk gelijk de beuk er maar in!’
‘Ik voel me er niet goed bij John.’
‘???’
‘Zo gaan we hier niet met elkaar om.’
‘Ohh...’
‘Ik wil je vragen aan iedereen even een mailtje
te sturen dat dit een vergissing is.’
‘Maar...’
‘En wil je dan een nieuw mailtje sturen op een
uitnodigende toon? Ik zie dat eerste mailtje
zo wel komen. En kom even langs als ik je nog
kan helpen met die tweede mail.’
Maarten gaat terug naar z’n kamer.
Even later hoort hij ‘pling!’
Het is allemaal goed gekomen met John. Hij
is de taal van het bureau gaan spreken en op
de hoogte geraakt van de waarden en normen
van de organisatie. Een soort inburgeren.
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Zeg drie keer ‘Ik’
We hebben het er al eerder over gehad: Kun je het bij jezelf houden?

OEFENING > Vertel eens...
> Wat gebeurt hier? Waarom gaat het goed?
> Wat zijn de drie sleutelzinnen in het gesprek? Ze beginnen met ‘Ik’. Markeer die drie
zinnen.
> En wat gebeurt hier niet? Wat wordt er niet gezegd? Welke emoties ontbreken? Hoe
blijft het zo rustig?
> Beschrijf voor jezelf eens een rampenscenario met dezelfde spelers, in dezelfde setting.
Wat had er kunnen gebeuren na de eerste ‘pling!’? Laat het maar goed escaleren!

Gedoe op het werk…

Duidelijkh

eid

Veel ‘gedoe’ op het werk ontstaat door ongelukkig en onhandig communiceren. Veel mensen vinden het lastig om een duidelijk appèl te doen. Om vriendelijk te vragen in plaats van te eisen. Om
de ander niet direct iets te verwijten als het even tegen zit. Om te praten vanuit vertrouwen in
plaats vanuit wantrouwen. Heel menselijk. Dagelijkse kost. Het levert een hoop gedoe op.

Aan dat gedoe is wat te doen. En dat is hard nodig ook. Want er gaat veel te veel tijd mee
heen. Allemaal energie die je beter kunt gebruiken. De oplossing ligt bij duidelijk durven
zijn. Zeggen waar het op staat. Op een manier die werkt, die niet afstoot.
We hebben de neiging elkaar te willen sparen, we blijven vriendelijk, en ondertussen zijn
we niet eerlijk. Voor wie heb je meer respect: aardig maar niet eerlijk, of duidelijk en wel
eerlijk? En ben je bereid in iemand te investeren, door hem/haar te vertellen wat je echt
van zijn/haar prestaties vindt. Met het risico dat iemand boos wordt, wegloopt? Maar ook
met de kans dat een ander het begrijpt en zijn gedrag gaat veranderen?
Durf je het er op aan te laten komen, wetende dat doormodderen, je ergeren, enzovoort,
vroeg of laat op jou terugslaat in de vorm van een suboptimaal functionerend team? Want
wie heeft er uiteindelijk een probleem als een medewerker niet functioneert? Dat is toch
altijd de leidinggevende? Het is de kunst om van meet af aan duidelijk te zijn.
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Een moeilijk gesprek makkelijk maken...
Niet over de persoon oordelen,
Wel de situatie beschrijven:
IK ZIE...
Niet de ander iets verwijten,
Wel je eigen gevoel erbij uitdrukken:
IK VOEL...
Niet in het midden laten,
Wel je eigen behoefte duidelijk aangeven:
IK WIL...
Niet dwingen,
Wel duidelijk en prettig uitnodigen:
... JE VRAGEN
Zeg niet: Jij...
Dat is wijzen naar de ander
En dan krijg je ruzie
Zeg: Ik...
Dan houd je het bij jezelf
En krijg je geen ruzie
Zoek je ruzie?
Zeg vooral ‘Jij!’
Let op: Je vinger wijst automatisch naar de ander
Wil je rust?
Zeg vooral ‘Ik’
Let op: Je hand gaat automatisch naar je borst

Geen oordeel - Geen verwijt - Geen dwang
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Why should anyone be led by you?

Liefde op het werk
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Kwetsbaarheid

‘Why should anyone be led by you?’ staat op een
uitnodiging voor een seminar van de Baak.
Een prikkelende vraag als aandachttrekkende
entree voor een leerzame middag over leiderschap. Als keynote speakers een professor uit
Canada en een genomineerde voor ‘Teacher
of the Year’ van de London Business School.
Intelligente sprekers treden op voor intelligente luisteraars. De meest recente inzichten over leiderschap passeren die middag de
revue. Natuurlijk moeten leiders beschikken
over visie, energie, autoriteit en strategische
richting. Maar: ‘Uit onderzoek blijkt...’ dat inspirerende leiders over nog vier andere, meer
onverwachte kwaliteiten beschikken: 1. laat
(wat van) je kwetsbaarheid zien, 2. vertrouw
, 3. wees invoelend en toch stevig
op je
(tough empathy), en 4. durf anders te zijn.

Respecteren, van anderen en jezelf
Inspringen? Ik moet toch leren delegeren?
Het is een heel
verhaal dat ze
te vertellen heeft. Het gaat over aandacht
voor mensen en over betrokkenheid bij het
bedrijf. Heel concreet en to-the-point. Het
gaat gewoon over haar, hoe zij het doet.
Dat begint al met de titel van haar verhaal:
‘Why should anyone be led by me?’ Ze betrekt
het op zichzelf. ‘Some kind of practice’ is de
relativerende ondertitel van haar presentatie. Ze heeft het over het respecteren van
andermans ideeën, gevoelens en wensen,
net zo goed als die van haarzelf. Over zichzelf leren begrijpen, managen en beheersen. Maar verhalen over management en
leiderschap gaan toch altijd over anderen?
Over anderen motiveren en stimuleren?

Maar ja, hoe doe je dat? Wat zijn dat eigenlijk voor kwaliteiten? Waar leer je dat? Op
de universiteit? Bij een MBA-opleiding?
‘Vroeger thuis,’ vertelt Petra Hesser, de
laatste spreker van die middag. ‘Van mijn
oma. Die legde mij uit: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.’
De positieve variant van onze ‘Wat gij niet
wilt...’ Petra Hesser werkt al twintig jaar bij
het Zweedse IKEA en is op dat moment general manager NL. Ze is Duits en spreekt
Nederlands en Engels. En ze is verrassend: na een middagje knappe colleges
van knappe docenten: een vrouw uit de
praktijk, die praat over haar oma. En niet
alleen over haar grootmoeder, ze heeft het
ook over het werkplezier èn de werkdruk
van haar medewerkers en inspringen in
het restaurant als het nodig is.

More than interest, a kind of love
‘Respect and Awareness. Me.’ staat achter
haar geprojecteerd. Verwarrend, vooral
voor mannen. Zeker als deze komt: ‘It is
more than interest in people. It is in fact a
kind of love.’ Hoe doe je dat dan, liefde geven op het werk?, vraagt iemand vol verbazing, en ook wat achterdochtig. Wacht
maar tot je mijn laatste sheet ziet, is het
antwoord. Grrmmm. ‘Listening and Asking. The Others.’ Ja ja, me verplaatsen in
de ander - en wanneer kan ik als leider
dan vertellen wat ik wil? ‘Verontschuldig
je voor je fouten en leer ervan’ – maar ik
kan me helemaal niet veroorloven om
fouten te maken! ‘Leg het Waarom en het
Wat uit, laat het Hoe aan je medewerkers
over’ – en hoe weet ik dan zeker dat het
goed gaat? En dan komt de laatste sheet.
Haar bureaublad, vol met fotolijstjes met
stralende foto’s van... haar ‘co-workers’.
Geintje, gedaan voor de foto. Hoewel...
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Om mensen te leiden moet je mensen
begrijpen. Om mensen te begrijpen moet
je dicht bij mensen zijn. Als je dicht bij
mensen wilt zijn, moet je van ze houden.
Moeder Theresa (geen lieverdje)

116

M a n a g e m e n t s a m e n vat t i n g
Zeven persoonlijke vragen aan iedereen die leiding geeft
1. Wat wil je eigenlijk, en wat doe je eraan?
> Weet ik wat ik wil en ben ik daar duidelijk over?
Wanneer je niet uitermate duidelijk bent over wat
je wilt leidt dat al gauw tot verwarring bij alle betrokkenen. ‘Dat heb ik toch gezegd?’ ‘Dat weet je
toch?’ – Niet dus. We noemen dat miscommunicatie, maar gebrek aan moed om duidelijk te zijn
komt meer in de richting. Als je niet weet wat je
wilt kun je ook niet duidelijk zijn. En andersom,
je bent duidelijk als je helder voor ogen hebt wat
je wilt.
> Handel ik er ook naar, geef ik zelf het
goede voorbeeld?
Niets is fnuikender dan een leidinggevende die
niet de daad bij het woord voegt en zelf het goede
voorbeeld geeft. Als de aanvoerder te laat komt,
mag iedereen te laat komen, en als de baas fraudeert is dat een vrijbrief voor alle medewerkers.
Als ik thuis tegen mijn kinderen roep: ‘Jongens
aan tafel!’ gebeurt er niets als ik ondertussen nog
even naar het toilet loop. Doe zelf wat je van anderen verlangt, wees het wandelende voorbeeld.
Voor integriteit is bewustzijn nodig. Zo vertelde een
getuige in de bouwfraude-enquête dat hij tijdens een
cursus op De Baak erachter was gekomen dat het gebruikelijke sjoemelen in de bouw eigenlijk een vorm
van fraude was. De reactie van Paul Fentener van Vlissingen op het gedrag van Cor Boonstra en Cees Van der
Hoeven was: ‘Dat doe je gewoon niet..!’ Maar ja, dan
moet je het je wel bewust zijn.
2. Wat heb je te geven?
> Geef ik richting?
Wijs je je mensen de weg en loop je zelf voorop?
Markeer je steeds weer een volgend doel, schep je
een aansprekend perspectief ? Geef je een doel om

naar te streven – begrijpelijk, haalbaar, binnen bereik voor alle betrokkenen?
> Geef ik ruimte?
Schep je een duidelijk kader waarbinnen je mensen de ruimte hebben om zichzelf te zijn en het
beste te geven? Elke ruimte, zelfs het heelal, houdt
ergens op: geef je duidelijk aan waar de grens ligt
in termen van tijd, geld en middelen?
> Geef ik rust?
Laat je je mensen met rust, zodat ze hun werk
kunnen doen? Val je hen niet lastig, laat je hen?
Mensen weten vaak meer dan ze denken... en misschien ook wel meer dan jij denkt. Geef je mensen
de kans dat te ontdekken? Geniet van hun vindingrijkheid!
> Durf ik vrijheid te geven?
Kun je het aan om je mensen los te laten en het
bereiken van resultaten aan hen over te laten? De
meeste zijn per slot professionals, ze worden geacht te weten waar ze mee bezig zijn. En... als je
echt denkt dat je het zelf beter kunt dan ga je het
toch lekker zelf doen?!
> Durf ik verantwoordelijkheid te geven?
Kun je niet alleen taken, maar ook de bijbehorende verantwoordelijkheden overdragen? We hebben het over volwassen mensen, goed opgeleid
en toegerust voor hun werk. Ze zijn er toch voor
aangenomen?
> Durf ik vertrouwen te geven?
Kun je leven met de gedachte dat het misschien
niet helemaal goed gaat, of in ieder geval anders
dan je het zelf zou doen? Misschien gaat het wel
beter dan je je voor kunt stellen. Laat je eens verrassen!
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Het management van Jenny Thunnissen, directeur van
de Belastingdienst en overheidsmanager van het jaar,
is van een briljante eenvoud: Wees duidelijk over het
Wat (het resultaat dat je van je mensen verlangt), laat
je mensen zelf het Hoe bepalen (de manier waarop ze
dat resultaat bereiken) en spreek ze dan weer aan op
het bereiken van het Wat.
3. Wat durf je te vragen?
> ‘Dit kun je van mij verwachten’
Het is natuurlijk eng om afspraken te maken over
wat een ander van jou aan resultaten kan verwachten. Zeker als je in het behalen daarvan weer afhankelijk bent van anderen, bijvoorbeeld van je
medewerkers. Want als het goed is word je er op
aangesproken.
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> ‘En wat kan ik van jou verwachten?’
Misschien is het nog veel enger om met een ander
af te spreken wat je van hem of haar kunt verwachten. Want je zult die ander daar weer op moeten
aanspreken. Als je dat niet doet worden het lege,
loze woorden en gaat die ander uiteindelijk met je
aan de haal. Je weet het, en toch is het lastig.
Als je met iemand een afspraak maakt dan mag je hem
of haar daar toch op aanspreken? Daar stoot je iemand
toch niet mee voor het hoofd? Je kunt iemand toch niet
kwetsen door te rekenen op wat is toegezegd? En je mag
toch teleurgesteld zijn als het niet gebeurd is? Je mag er
zelfs boos over zijn! Want jij kunt op jouw beurt niet
leveren wat jij hebt toegezegd omdat de afspraak met
jou niet is nagekomen. Door een ander serieus te nemen,
neem je jezelf serieus. En andersom, de ander zal jou serieus nemen. Eigenlijk hebben we het hier over volwassen met elkaar omgaan.
> ‘Dit heb ik nodig om mijn werk goed te
kunnen doen’
Om optimaal te kunnen presteren heb je resources nodig. En het is lastig om daar expliciet om te
vragen. Het ‘Kinderen die vragen...’ zit diep. Vaak
zijn we zo blij dat we iets mogen doen dat we ver-

geten om te vertellen wat we daarvoor nodig hebben: tijd, ruimte, mensen, middelen.
> ‘En wat heb jij nodig om je werk goed te
kunnen doen?’
Geconfronteerd met deze directe vraag komt bijna
elke medewerker met suggesties voor kwaliteitsverbetering. De meesten weten heel goed wat ze
nodig hebben om beter te presteren. Je hoeft als
manager heus niet alles zelf te bedenken: vraag
het je mensen en ze zullen je het vertellen.
4. Kun je nog spelen?
> Kan ik plezier maken?
Misschien is het hebben van plezier in je werk
– en dat uitstralen! – wel het belangrijkste wat je
als leidinggevende kunt bijdragen. En als je dat
plezier in jezelf niet voelt, is het misschien de
hoogste tijd om jezelf eens achter de oren te krabben. Een ander kan jou niet blij maken, dat kun je
alleen zelf. Het helpt niet om te wachten op een
nieuwe directeur, nieuw beleid of de volgende reorganisatie. ‘I can’t make you feel happy if you don’t
feel happy already..!’ riep Donna Summer tijdens
haar optredens.
> Ben ik echt zo belangrijk?
Misschien is het niet nodig om de hele dag met
zo’n uitgestreken gezicht rond te lopen. Natuurlijk, je hebt grote verantwoordelijkheden en je wilt
serieus genomen worden... maar doe je thuis ook
zo? Probeer jezelf eens voor te stellen, op weg naar
de volgende bespreking – hoe zie je eruit? Als iemand die plezier heeft in zijn werk, die lekker bezig is? Of als iemand die het heel druk heeft, heel
belangrijk is en zich veel zorgen maakt?
> Ben ik wel open en eerlijk?
Durf je te zeggen wat je voelt? Over wat je voelt
zul je nooit aanvaringen krijgen. Kun je terugkomen op uitspraken waarvan je spijt hebt? Een
voorbeeld uit huiselijke kring. We zitten aan het
avondeten. Ik voel me gespannen en val uit tegen
de middelste van onze drie kinderen. Er valt een

pijnlijke stilte. Ik begin me te schamen, maar kan
geen sorry zeggen. Dan zegt de oudste: ‘Pap, jij
bent toch trainer/coach..?’ Zo, die zit. Ik kan m’n
excuses maken – opgeruimd.
5. Ken je jezelf?
> Wie ben ik?
De meest brandende vraag, die niemand voor je
kan beantwoorden – dat kun je alleen zelf en het
is een hele zoektocht. Een ding is zeker, in een
managementboek zul je het antwoord niet vinden.
Een goeie film, een mooie roman, de stilte van
muziek, een lange wandeling, een retraite, een
fikse burn-out – het kan allemaal helpen om (een
stukje van) het antwoord te vinden. Maar recepten
zijn er niet.
> Wat wil ik?
Chagrijn en depressie kunnen signalen zijn dat
je niet bezig bent met wat je echt wilt. Maar misschien ben je gewoon nog niet zover dat je daar
achter bent of al bij kunt. Hopeloze vragen als:
‘Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?’ helpen je
bewust te worden van je ongemak en ongeluk. Zin
en zingeving komen hier om de hoek kijken, net
als bij de volgende vraag.
> Wat draag ik bij?
Bij deze vraag komt de ander in beeld. Je omgeving
beoordeelt jouw bijdrage op de relevantie voor het
geheel – als gebruiker, klant, medewerker, leidinggevende, partner. Vraag het eens om je heen, aan
de mensen in je omgeving: ‘Wat vind jij dat mijn
belangrijkste bijdrage is?’ De antwoorden kunnen
je nog verrassen. En meestal zijn het andere dingen dan je tot nu toe in je cv hebt gezet.
> Hoe verpest ik het?
Een andere, verrassender vraag is: ‘Zeg nou eens
eerlijk, waar kan ik wat jou betreft nou beter mee
ophouden?’ Die antwoorden ken je soms wel, maar
ja, je doet het nog steeds. Steeds diezelfde dingen
waarmee je het jezelf moeilijk maakt. Maar zolang
de mensen om je heen het je nog willen vertellen

heb je nog krediet. En alleen al het durven stellen
van de vraag levert je weer krediet op.
6. Waar maak je je druk over?
> Ligt dit binnen mijn macht?
Veel dingen die je op televisie ziet of waarover je
in de krant leest kunnen je raken. Je voelt je bij een
onderwerp betrokken – honger in de wereld, geweld op straat – maar heb je er ook echt invloed
op? Hetzelfde geldt voor de koers van de organisatie waarvoor je werkt of wat de collega’s om je heen
elkaar op een dag allemaal aandoen. Het raakt je,
maar je kunt er minder aan doen dan je misschien
zou willen. Om frustratie te voorkomen kun je jezelf de volgende vraag stellen.
> Wat kan ik er zelf aan doen?
Bouw ik de frustratie al in door me te bemoeien
met iets waar ik niet over ga, of misschien zelfs
niets mee te maken heb? Deze nuchterheid hoeft
er niet toe te leiden dat je het erbij laat zitten. Toen
de oorlog tegen Irak begon waren mijn vrouw en
ik er ons van bewust dat we er niets tegen konden
doen: het lag buiten onze macht. Toen hebben we
tegen elkaar gezegd: ‘Laten we hier thuis minder
oorlog maken.’ Dat lukte, minder ruzie lag binnen
ons bereik.
7. Ben je echt?
> Durf ik mezelf te zijn?
Ga maar na, van wie krijg je zelf liever leiding, van
iemand die zichzelf is, of van iemand die doet zoals hij denkt dat hij moet doen: hoogst vermoeiend, eigenlijk een geaccepteerde vorm van elkaar
voor de gek houden. Hou op een ander te spelen!
Martin Buber vertelt het verhaal van Rabbi Susja,
die kort voor zijn dood zegt: ‘In het toekomende
Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom zijt
gij Mozes niet geweest?’ Mij zal gevraagd worden:
‘Waarom zijt gij Susja niet geweest?’
Authenticiteit is in, je moet ‘echt’ zijn. Maar hoe doe
je dat? Soms gebeurt het pas als het niet meer hoeft.
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Toen beroepspoliticus Ad Melkert zich terugtrok zagen
we weer een mens tevoorschijn komen. Zijn afscheidsspeech was indrukwekkend, zijn bevlogenheid en betrokkenheid werd voelbaar. Toen lijsttrekker Thom de
Graaf op de avond voor de verkiezingen niets meer te
verliezen had liet hij bij Barend en Van Dorp eindelijk
meer van zichzelf zien. ‘Als je altijd zo doet wil ik wel
op je stemmen hoor!’ was het commentaar in de studio.
> Mogen anderen er ook zijn?
Kun je bij binnenkomst je ego aan de kapstok hangen? Hoef je niet altijd haantje de voorste te zijn?
Als je gewend bent om hard te roepen en veel te
toeteren is het vaak moeilijk om zelf te luisteren.
Misschien ben je bang dat een ander je voor is: het
beste-jongetje-van-de-klas syndroom. Geef een
ander de ruimte, geef eens voorrang. Geniet van
al die verzamelde energie en intelligentie om je
heen!
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> ‘Dit voelt me niet goed’
Durf je op je gevoel te vertrouwen? In je hoofd is
het een kloppend verhaal, je hebt het weer knap
bedacht... en toch, het voelt niet goed. Want ergens weet je wel dat er iets niet klopt. Je hoofd
argumenteert, maar je hart zegt anders. Kun je
dat toelaten, of misschien nog beter: toegeven. Je
weet meer dan je denkt... als je je hoofd af en toe
uit kunt zetten.

Weet ik veel?!

De internationale perschef van een van de grootste Nederlandse concerns leek er tijdens een bijeenkomst met
communicatiecollega’s werkelijk van overtuigd dat
het hem niets kon schelen dat de naam van zijn bedrijf
in Nederland minder goed was dan in veel andere landen. ‘Helemaal niet erg, want...’ en dan volgde een sluitende redenering. Vanuit de steeds onrustiger zaal werd
hem de ‘Jan Mulder-vraag’ gesteld: ‘Maar hoe voel je je
nou..?’ De perschef ging er tot twee maal toe niet op in.
Tot iemand het antwoord door de zaal schalde: ‘Je voelt
je klote..!’ Toen viel hij eindelijk stil.

> ‘Ik weet het niet’
Durf je tegen een medewerker, een leidinggevende
of een opdrachtgever te zeggen: ‘Ik weet het niet’?
Durft een secretaris-generaal tegen zijn minister
te zeggen: ‘Het spijt me, maar dit kan gewoon
niet’? Zegt een minister tegen de Tweede Kamer:
‘Wat jullie van me vragen is te zot voor woorden, ik
doe het niet’? Niets is zo vermoeiend als de schijn
ophouden, voor jezelf en voor een ander. Ja zeggen, nee doen – ‘Yes Minister’. Maar ‘Nee’ is ook
een antwoord. Weinig dingen werken zo bevrijdend als durven zeggen: ‘Ik weet het niet’ of: ‘Ik
kan dit niet’.

> ‘Wie het weet, mag het zeggen’
Er wel eens aan gedacht om het je kinderen te
vragen als je het niet meer weet? Die kunnen nog
heel oorspronkelijk denken. Wij volgen creativiteitsworkshops om het weer te veroveren. Of een
eind gaan wandelen: de cadans van stevig doorstappen brengt binnen de kortste keren een gedachtestroom op gang. Ingevingen krijg je pas als
je even niets meer aan je hoofd hebt: Archimedes
riep ‘Eureka’ terwijl hij in bad lag, Newton zat te
mijmeren onder een appelboom. Direct toegegeven, ogenschijnlijk niets doen is lastig voor ons
calvinisten...

Bij zijn afscheid werd Wim Dik gevraagd wat nou het
belangrijkste was dat hij geleerd had in zijn jaren als
voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN. Hij vertelde dat hij er achter was gekomen dat hij een grote
organisatie kon aansturen, maar niet het leven van
zijn eigen zoon. Je hoeft niet alles te weten, en zeker niet
alles te kunnen – het maakt je menselijk.

‘Ama et fac quod vis’ was de leefregel van kerkvader
Augustinus. In het engels vertaald: ‘Love, and do
what you will’ – in het Nederlands lastig te vertalen. Mijn vertaling: doe de dingen die je doet liefdevol. En doe alleen maar liefdevolle dingen. Want
liefde is misschien het enige wat werkelijk telt. Op
11 september 2001 konden sommige mensen nog
met hun geliefden bellen voor ze te pletter werden
gevlogen. ‘I love you,’ waren hun laatste woorden.

Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen
mensen op om hout te verzamelen. Ga geen werk
verdelen en geef geen orders. Leer hen in plaats
daarvan verlangen naar de eindeloze zee.
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes
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Weer even checken...
Je bent aan het eind van Deel II gekomen. Hoe gaat het met je? Wat heb je beleefd op weg
hier naar toe? Waar ben je je van bewust geworden?

OEFENING > Blader nog eens terug
> Blader deel II nog eens terug. Wat trof je het meest? Wat blijft hangen?
> Schrijf hieronder (of in je schrift) wat je belangrijkste conclusies zijn.
> Wat zijn je besluiten? Wat ga je anders doen?
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3
Zin geven
En nu aanpakken
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‘Het spel gaat nu wat beter,’ zei ze om maar iets te zeggen. ‘Dat is waar,’ zei
de Hertogin, ‘en de moraal daarvan is: “Het is de liefde, de liefde, waar de
wereld om draait.”’
‘Iemand zei me laatst,’ fluisterde Alice, ‘dat de wereld sneller draait als
iedereen zich met zijn eigen zaken bemoeit.’
‘Ja, ja, maar dat betekent toch hetzelfde?’ zei de Hertogin.
Ze porde met haar scherpe kinnetje in Alice’ schouder en vervolgde:
‘En de moraal daarvan is: “Wie het zijne niet eert, is het grote niet weerd.”’
‘Ze is wel steeds bezig met de moraal van alles,’ dacht Alice.

Lewis Carroll, De avonturen van Alice in Wonderland
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Heel erg verbonden...
Heel soms heb ik dat – dat ik me verbonden voel met alles en iedereen. De eerste
keer was dat hoog in de bergen. Ik kom met
de lift aan op een hoge bergkam en kijk om
me heen. Voel me rustig en tevreden. Voor
het eerst het gevoel dat ík bepaal waar m’n
skies naar toe gaan. Niet meer zo onhandig,
niet meer zo bang. Dan dringt een wonderlijk gevoel tot me door. Voel mezelf daar
staan, boven in de sneeuw. Maar ook op de
bergtop aan de overkant. Op alle bergen om
me heen – ik bén die bergen. Ik ben alles en
overal. Dat is gek, zo ’s morgens vroeg. ‘Het
zal de hoogte wel zijn,’ denk ik en ski weer
verder, harder dan ooit tevoren. Eindelijk
kan ik m’n vrouw bijhouden.
Jaren later gebeurt het me weer, op een zaterdagochtend in de supermarkt. Sta in de
rij voor de kassa. Twaalf kassa’s open, nog
vijf volle winkelwagens voor me. M’n kinderen gebruiken de kassahekjes als klimrek. Ik sta daar en kan niets anders dan
wachten. Maar wat een rust eigenlijk. Even
niets, helemaal niets. Wacht en kijk rond.

Herman Kuijer

Naar al die andere wachtende mensen met
al hun boodschappen. Kijk er naar, er langs,
er over. Dan gebeurt er iets geks. Ik voel me
één worden met al die rijen. Eén en hetzelfde. Aangesloten op iets wat boven die winkelwagens hangt, opgenomen in iets veel
groters. Een groter geheel. Even voel ik me
samen, verbonden met alles en iedereen.
Ondertussen staat bij de kassa een haveloze
oude man de rij op te houden. Hij heeft niet
genoeg geld bij zich. Het kassameisje is geduldig maar beslist: als hij niet alles kan
betalen moet hij boodschappen terugleggen. Maar de man kan niet kiezen, hij heeft
alles nodig. Het duurt nu al minutenlang.
Iedereen staat er bij en kijkt er naar. Ik voel
een combinatie van irritatie en gêne opkomen. En doe niets. Dan vraagt de man voor
me, type sportschoolhouder met gouden
ketting, aan de caissière hoeveel de oude
man tekort komt en past het bij. Iedereen
haalt opgelucht adem. Daar sta ik dan, met
al mijn verbondenheid met alles en iedereen. Nu nog iets mee doen...
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Vanuit een goed hart

Overgave
Misschien is het de kunst om je eerst en vooral te verbinden met jezelf. Van binnen aansluiten. Wat zijn jouw diepste wensen? Dat verzin
je niet, je hoofd kan je daar niet bij helpen. Je
hoofd kan je daarbij zelfs behoorlijk in de weg
zitten. Daar zitten de ‘mitsen en maren’. De
angst om het niet goed te doen. Maar wat je
echt wilt, je grootste wens komt van verder,
van dieper, van hoger. Je kunt het je verbeelden – weet je nog: Imagination is the only
limitation? Stap voorbij die beperkingen. Je
– vertrouw
kunt je laten leiden door je
raken – een indaarop. Je kunt
geving van boven krijgen.
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In de stroom
Hoe beter je aansluit op je eigen diepste
wensen hoe beter je een wezenlijke bijdrage kunt leveren aan de wereld om je
heen. Dat is het kleine wonder dat gebeurt
als je echt gaat doen wat je het allerliefste
wilt. Je bijdrage groeit. Mensen reageren
positief, willen je helpen. Doen wat je het
allerliefste doet verzekert je van een rol
in de wereld. Je komt in een stroom. Alles
en iedereen werkt mee. Het is niet meer
te stoppen. ‘Het universum spant samen.’
Zo is het boek dat je nu leest er ook gekomen.
Hetzelfde anders doen
Hou steeds voor ogen: Wat je nu doet hoeft
van niemand... Hoe je het nu doet hoeft ook
van niemand. Het zijn jouw beslissingen,
het is jouw leven. En denk nu niet dat meteen alles anders moet. Vaak is het geen
kwestie van andere dingen gaan maar dezelfde dingen anders gaan doen. Het is zo
oud als de wereld: It ain’t what you do it’s
the way that you do it... and that’s what gets
results.

Zeg ‘Ja!’
En als je iets doet doe het dan goed. Doe
het met overgave. En lukt het je niet om
het te doen met overgave vraag je dan af
of je het goede doet. Of je wel goed bezig bent. Aan je mate van overgave kun je
merken of je doet wat je kunt. Of je eruit
haalt wat erin zit. En waarom zou je tevreden zijn met minder dan het beste? Haal
uit je leven wat erin zit. Leef met overgave.
Geef je over aan het leven. Zeg volmondig
en hardop ‘Ja!’
Uitnodiging
Als je leeft met overgave leid je als vanzelf
ook je eigen leven. Je doet wat je kunt. Omdat je weet wat je wilt. Als je je eigen leven
leidt kun je ook anderen leiden. Dan nodig
je anderen uit hetzelfde te doen. Ben je
voor hen een voorbeeld. Een wandelende
uitnodiging om zelf het heft in handen te
nemen. Vastberaden en bescheiden. Stevig en duidelijk. Uitgesproken en aansprekend.
Niets hoeft, alles mag
Jezelf durven zijn betekent jezelf durven
laten zien. Niets op te houden hebben. Je
eigen grootheid kennen. Weten wie je bent.
Weten wat je waard bent. Weten dat anderen evenveel waard zijn. Dat vergt moed.
Jezelf niet boven of onder een ander stellen. Jezelf serieus nemen. Dan kun je een
ander ook serieus nemen. Dan kun je een
ander laten. En dan kun je je ook echt verbinden. Als jij dat wilt. En met wie je wilt.
Dan hoeft er niets meer. En alles mag. Zolang het uit een goed hart komt. Love... and
do what you will ♥

HET DAL DER PLICHTEN
Ik zit op den berg en kijk in het dal der plichten. Dat is dor, er is geen water,
het dal is zonder bloemen en boomen. Er loopen veel menschen door elkaar.
De meesten zijn wanstaltig en verwelkt en kijken voortdurend naar den
grond. Enkelen kijken nu en dan op en dan schreeuwen zij. Na eenigen tijd
sterven zij allen, toch zie ik niet dat hun aantal mindert, het dal ziet er steeds
eender uit. Verdienen zij beter?
Ik rek mij uit en kijk langs mijn armen naar de blauwe lucht.
Ik sta in het dal op een pleintje van zwarte sintels, bij een kleine stapel
afbraakplanken en een onbruikbare waschketel. En ik kijk en zie mezelf
zitten, daar boven, en ik jank als een hond in de nacht.

November 1922
Nescio
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OEFENING > Hoe ziet het eruit in jouw dal?
Ga in gedachten boven je eigen dal staan. Daar bevindt zich alles wat jij erg vindt in jouw
leven. Alles waar je niet tegen kan. Alles wat jij moet maar niet wilt.
> Kijk eens in dat donkere dal, in die afgrond. Wat zie je daar beneden? Wat maakt jou verdrietig van wat je daar ziet? Waar voel jij je machteloos over? Waar zou je vanaf willen?
Schrijf dat op een vel. Alles wat je erg vindt in je leven. Alles wat je naar vindt. Waar je niet
tegen kan. En wat je graag anders zou zien. Schrijf door tot je niets meer weet.
> Loop die lijst door. Dit vind jij het allerergste. Hier kun je wel van janken. Dit gebeurt in
jouw leven. Wat is de rode draad? Welke lijnen kun je ontdekken? Ga bij jezelf na: Wat draag
je zelf bij aan het instandhouden ervan? En wat kun jij doen om het anders te maken?
> Kies drie zaken die je de komende tijd wilt aanpakken. Zaken die binnen jouw macht liggen, waarvan jij nu besluit: Ik wil dit echt anders doen. Schrijf die besluiten hieronder op.
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DESIDERATA
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk, welk
een vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle
mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en
duidelijk en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal. Mijd
luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je
je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden,
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf
bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf
belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge
zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid in het zaken doen, want de wereld is vol
bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel
mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin
cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is
zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang
niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij
onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf
niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit eenzaamheid en
vermoeidheid geboren. Leg jezelf een gezonde discipline op, maar
wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet
minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn en
ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich
zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede met God,
hoe je ook denkt dat hij moge zijn en wat je aspiraties ook mogen zijn:
houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met
al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog
steeds een prachtige wereld. Wees waarachtig. Streef naar geluk.
Max Ehrmann
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OEFENING > Jouw persoonlijke wensen
> Is er iets dat je aanspreekt in de tekst op de vorige pagina? Zijn er zinsneden die je raken? Woorden of zinnen die je aantrekken?
> Markeer die in de tekst. En schrijf ze op een apart vel. Zie je een verband? En hoe kun je
deze wensen praktisch maken?
> Werk drie wensen uit naar praktische voornemens. Wat ga je daar vanaf nu aan doen?
Zie het voor je. Doordenk de consequenties.
> Schrijf dan op:
Ik wil (de wens)
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Ik begin daar nu mee (het besluit)
Ik ga daar het volgende aan doen (de actie)

Your time is limited, so don’t waste it
living someone else’s life.
Don’t be trapped by dogma – which
is living with the results of other
people’s thinking.
Don’t let the noise of other’s opinions
drown out your own inner voice.
And most important, have the
courage to follow your heart and
intuition. They somehow already
know what you truly want to become.
Everything else is secondary.
Steve Jobs
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M a n a g e m e n t s a m e n vat t i n g

Bezieling
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Dieper weten
Bezieling... een groot woord. En toch, je kunt het
dagelijks ervaren. ‘Ik ben toch veel langer onderweg geweest?’ denk je misschien wel eens als je op
de klok kijkt na een stevige wandeling. Of: ‘Heb ik
dat geschreven?’ als je iets van jezelf terugleest.
Dat gaat over ergens helemaal in opgaan. Openstaan voor inspiratie. Een diepere bron aanboren.
En volledige overgave. Dat is bezieling. Bezieling
begint met iets of iemand je volle aandacht geven. Daar helemaal bij betrokken zijn. Je verliest
besef van ruimte en tijd. Daar kom je los van. Wat
Albert Einstein al wist en aantoonde – de relativiteit van ruimte en tijd – kun je zelf beleven. De
ruimte wordt groter, de tijd vertraagt. Je bent in
het moment, komt los van waar je bent. Je weet
wat je te doen hebt, je denkt er niet over na – je
handelt vanuit een dieper weten. Er zijn geen ‘mitsen en maren’. Je voelt geen twijfel, geen angst. Je
bent nergens bang voor, je doet het. Alles mag, en
niets moet. Je voelt alle ruimte, en toestemming.
En sterker nog: je voelt dat dit de bedoeling is. Het
voelt goed, dit is wat er moet gebeuren – al begrijp
je misschien zelf niet waarom.
Hoe je hoofd in de weg kan zitten
Bezield leven, dat wil iedereen toch? Als er één
ding is wat daarbij in de weg kan zitten is het je
hoofd. Bij sexualiteit kun je het goed merken: het
gevoel verdwijnt als je in je kop zit. Dan kun je wel
leuke dingen verzinnen maar ondertussen voel je
minder, het wordt bedacht. En bedachte sex is niet
erg bevredigend. Je gaat niet echt op in het vrijen,
niet echt op in elkaar – je bent niet echt samen. Je
komt niet in die tijdloze, grote ruimte.
Gebruik je hoofd waarvoor het bedoeld is
Je hoofd is de grootste belemmering om je echt
en diep te verbinden. Want je verbinden met iets
of iemand doe je met je gevoel, met je hart – niet
met je hoofd. Als je bezield wilt leven: zet uit dat

hoofd! Gebruik je hoofd waarvoor het bedoeld
is: om helder te denken, als het nodig is. Zet die
PC daarboven aan als het echt nodig is. Gebruik
je hoofd als tekstverwerker, als routeplanner, als
spreadsheet, als agenda. Laat je hoofd je leven niet
overnemen. Je bent zo veel meer dan die ene overbelaste linkerhersenhelft.
Van moeten naar mogen
Je hoofd is de grootste belemmering om bezield
te leven. In je hoofd zetelt je ego. En dat wil zich
groot houden en blaast zich graag nog wat op. In
je hoofd zitten je angsten, je belemmeringen, je
drempels, alle ‘mitsen en maren’. In je hoofd zitten
al die stemmetjes die zeggen ‘kan niet, mag niet’.
In je hoofd zit hoe het hoort: wat je allemaal moet,
en wat je allemaal niet mag. Maar van wie eigenlijk? Van wie mag jij niet doen wat je eigenlijk
het liefste zou doen? Van je vader en je moeder?
Hoezo, je bent toch volwassen? Van je partner?
Hoezo, je bent toch een zelfstandig mens? Van je
kinderen? Hoezo, jij hebt toch ook een leven? Van
je werkgever? Hoezo, dan zoek je toch een andere
baas? We zijn geneigd om ons dagelijks ‘moeten’
en ‘niet mogen’ te wijten aan anderen. Maar vraag
het eens aan die anderen, je zult er nog van opkijken! Van hen hoeft het misschien wel niet, probeer het eens! Misschien blijkt dat je het zelf in
stand houdt...
Waar gaat je hart naar uit?
Bezieling, bezield zijn is iets dat je jezelf toestaat.
Daar gaat een ander niet over. De enige die daar
over gaat dat ben jij. Je kunt er een ander ook niet
de schuld van geven als het jou aan bezieling ontbreekt. Je kunt een ander er ook niet om vragen,
niemand kan het je geven. Je kunt het wel aan jezelf geven. Tenminste, je kunt je er voor openstellen. Je kunt er de omstandigheden voor creëren.
Door te voelen waar je hart naar uit gaat, waar je
warm voor loopt. Door jezelf toe te staan te doen

wat je het liefste zou doen, waar je echt blij van
wordt. Door het risico te nemen dat niemand je
meer nodig heeft of nog interessant vindt. Door
de kans te lopen dat je helemaal blut raakt. Door
jezelf te vraag te stellen: Wat is het ergste wat me
kan gebeuren? ‘Voel je angst, en doe het toch,’ zoals een grote geest ooit zei.
Niet denken maar doen
Kunstenaars, musici, sporters, die weten van bezieling. Voorbeelden? De ‘onmogelijke’ goal van
Marco van Basten in de finale van het EK Voetbal in
1988. Zijn eigen verbazing en het plezier dat de bal
erin zat. Hoe hij nog een keer achterom keek, hoe
Rinus Michels vol ongeloof naar zijn hoofd greep.

Of het ‘Ik rotzooi maar wat an...’ van Karel Appel.
Dat meende hij echt: hij dacht er niet over na, hij
schilderde – vol overgave en gedrevenheid. Zoals
een collega-muzikant over Bob Dylan zei: ‘He can’t
help what he’s doing. I mean he’s got the Holy Spirit
about him. You can look at him and tell that..!’ Dat
is bezieling. Maar vraag het niet aan hen. Ze zullen zeggen: ‘Waar heb je het over? Ik doe het gewoon.’ En dat is de clou: ze denken er niet over na,
ze handelen. Als Marco van Basten had nagedacht
dan had hij de bal aangenomen en een voorzet gegeven naar de opkomende Ruud Gullit. Dan was
de mooiste Oranjegoal-ooit er nooit geweest.

Voel

je angst, en doe het toch
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Herman Kuijer

Tenslotte...

Loslaten
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Loslaten van zekerheden is doodeng. Je
weet wat je hebt, en niet wat je krijgt. Toen
ik m’n vaste baan opgaf had ik geen opdrachten. Ik had wel mensen om me heen
die in mij geloofden. Mensen die me steunden, die zeiden: ‘Je kunt het...’ Maar ik
kreeg pas werk toen ik alles had losgelaten.
Dat is blijkbaar hoe het werkt: het nieuwe
komt pas naar je toe als je het oude loslaat.
Misschien is het nieuwe er al die tijd al, en
wacht het met tevoorschijn komen tot jij
loslaat. Zolang je het oude vasthoudt heb
je geen handen vrij om het nieuwe aan te
pakken. Je hebt er geen ruimte voor, je ziet
het niet, je kunt het er niet bij hebben. Bovendien, vaak is het nieuwe net wat anders
dan je dacht – wat je echt nodig hebt bedenk je niet. Laat je eens verrassen!
Ruimte
Loslaten wat je niet meer wilt en niet meer
nodig hebt. Dat is misschien wel het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven. Dan

ontstaat er ruimte voor bezieling. Dan gaat
de inspiratie stromen. Dan komt de creativiteit op gang, krijg je ingevingen. Dan
sta je open voor wat er is en laat je het binnenkomen. Dan blijkt dat je je veel minder
hoeft in te spannen dan je altijd dacht. Dan
lijken dingen vanzelf te gaan. Je wordt wel
moe, maar anders: moe maar tevreden. Dan
denk je: Heb ik dat gedaan? Zoals ik straks
misschien denk: Heb ik dat geschreven? Ik
weet het niet...
Thuis
Steeds vaker heb ik het gevoel dat ik het
zelf niet ben. Dat ik ook maar een kanaal
ben, een spreekbuis – instrument van iets
groters. En als ik me er voor openstel maak
ik me er ook weer deel van uit. Dan ben ik
in een grotere ruimte, waarin alles stroomt.
Dan voel ik me aangesloten, verbonden,
meegenomen – opgenomen in een groter
geheel. Daar word ik wel moe van maar ik
raak niet uitgeput. Ik voel me tevreden. En
daar voel ik me thuis. Wat wil een mens
nog meer?

Onderhoudstips
Neem minimaal een keer per week minstens twee uur voor jezelf en breng die buiten de
deur door. Niet met een vriend of vriendin maar met jezelf! Maak een stevige wandeling,
ga naar het museum, zwerf door de stad, bezoek een concert. Merk dat er echt even uit zijn
nieuwe energie en ideeën oplevert.
Ga even rustig met jezelf zitten aan het begin van elke werkdag. Begin niet direct te rennen. Maak je eigen oefening. Ga ‘naar binnen’, maak contact met de diepte in jezelf, verbind
je met het grotere geheel. Voel de rust en maak je voornemens voor de dag. Vooral over je
houding, hoe je er vandaag in wilt staan.
Kijk aan het eind van een werkdag er ook op terug. Draai muziek, of juist niet – wat jou
goed doet. Laat de dag nog eens langskomen. Ben je tevreden of knaagt er nog iets? Wat
wil je morgen anders doen? Dan kun je in je slaap doen waar slapen voor bedoeld is: uitrusten.
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Love... and do what you will
(Ama et fac quod vis)
Augustinus

Tot ziens!
OEFENING > Nog een keer checken...
Je bent aan het eind van dit boek gekomen.
Viel het mee, vond je het moeilijk, of spannend?
Voorin het boek heb ik je minstens één inzicht beloofd.
Is dat uitgekomen, en kun je er ook mee uit de voeten?
Je bent aan het eind van de reis, tenminste voorlopig.

> Wat neem je mee van dit boek?
> Wat wil je je blijven herinneren?
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> En wat ga je anders doen?

En als je wilt kun je dit boek altijd weer oppakken.
Dan begin je gewoon weer opnieuw.
Je zult zien, dan is het toch weer een ander boek.

Het ga je goed!

Bronnen
Afbeeldingen

Overige tekst
33
41

Fotografie en beeldbewerking > Jacky van Heist, www.jacky-o.nl
Foto auteur > Josje Deekens, Den Haag
13
All Missing Pieces > kiekje auteur
18
De Cathedraal van Rouen > Claude Monet (1893)
Musée d’Orsay, Parijs
24
Johan Cruijff > poster Citroën Nederland
30
Koningin Beatrix > www.koninklijkhuis.nl ©RVD
Foto > Studio Max Koot (Rob Ris)
32
NRC Handelsblad > sportkatern, 27 juni 1988
50
Vitruvian Man > Leonardo da Vinci
60
Interferentie > internet
61
Chaos > www.chaos.umd.edu
64, 72 Maan > www.nasa.gov
70
NRC Handelsblad > sportkatern, 18 februari 2002
74
Haags Straatnieuws > augustus 2006
www.haagsstraatnieuws.nl
93
Sportweek > nr. 51 /1, 19 december 2000
107
Droog Design Milk-bottle lamp > Tejo Remy (1991)
Collection Droog Design / Foto > Marsel Loermans
108
Zelfportret > Rembrandt van Rijn (1661)
Kenwood House, Londen
112
De Kruisdraging > Jeroen Bosch (ca. 1510)
Museum voor Schone Kunsten, Gent
121
Zeegezicht bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer > Vincent
van Gogh (1888), Van Gogh Museum, Amsterdam
125 & Zonder titel > Herman Kuijer c/o Beeldrecht
128,133 www.hermankuijer.com
Foto’s > Norbert van Onna, www.onna.nl
Overige afbeeldingen > internet

43
62

65
75 ev

82 ev

85
89
91

92

99
104
107
111

Teksten
Verschillende tekstgedeelten zijn al eerder verschenen, in druk
en op internet, vaak in iets andere vorm
Helemaal de weg kwijt > Jonas, februari 2006
Ich bin Laden > Nieuwsbrief 13, Stichting Rudolf Steiner
Vertalingen (SRSV), najaar 2002
49
Spiegelpaleis > Nieuwsbrief van De Nieuwe Manager 		
www.debaak.nl, januari 2004
52 ev
Doe normaal! > Tijdschrift voor Management
Development, juni 2005
53
Mijn beste vriend > Nieuwsbrief 14, SRSV, najaar 2003
75 ev & Happy Together
81
Een gezamenlijk doel > Storytelling, De kracht van
verhalen in communicatie, Communicatiedossier 24
Guido Rijnja en Ron van der Jagt, Kluwer 2004
82 ev
Van Flauw naar Flow > Tijdschrift voor Management 		
Development, winter 2005
115
Liefde op het werk > Publiek Management
februari 2004
117 ev Zeven persoonlijke vragen aan iedereen die leiding wil
geven > Baak!, april / mei 2004
125
Heel erg verbonden > Nieuwsbrief 12, SRSV, najaar 2001
132 ev Bezieling > Jonas, februari 2006
134
Loslaten > Jonas, februari 2006
22
48

121
124
129
131
135

Meer over de mooiste goal van Oranje > Het mysterie
Marco, Johan Faber, Thomas Rap 2004
Meer herinneringen aan Adolf Hitler > Tot het laatste
uur, Traudl Junge, Tirion 2004
Vertaling ‘Onze grootste angst’ > Onbekend
Citaat Hans Becker > De onverstoorbare aanpak van
Hans Becker, Floor Basten en ThomasThijssen
Management Consultant Magazine 3, 2004
Voor de inspiratie voor ‘Jezelf zijn’ > dank aan Bout &
Partners, Ik en de Anderen, www.boutpartners.nl
Voor de belevenissen in ‘Happy Together’ > dank aan
Olaf Mossinkoff en alle anderen bij VokaalTotaal
Den Haag
Voor het verschil tussen kunnen en willen in
‘Van Flauw naar Flow’ > dank aan Harold Smits
www.a-life.nl
Voor ‘Een kort gesprek’ > dank aan Jenny Thunnissen
DG Belastingdienst
Voor De Kleine Prins in ‘Blonde vragen’ > dank aan
Prof. Jaap Boonstra, Universiteit van Amsterdam, SIOO
Voor de inspiratie voor ‘Hondendrollen en ander ongemak’ > dank aan de buurtgenoten in de Hugo de 		
Grootstraat, Den Haag
Meer over de fluim van Frank Rijkaard > Wereldkampioenschap Voetbal Italië 1990, Ben de Graaf
Südwest Verlag 1990
Voor de uitleg over kwantumfysica bij ‘Wat wil je zien?’
> dank aan Prof. Leo Kouwenhoven, TU Delft
Voor de inspiratie voor ‘Get Smart’ > dank aan de 		
collega’s bij Chipper Nederland
Citaat Ben Verwaayen > Management Scope
april 2004
Voor ‘De nieuwe controller’ > dank aan Maarten de
Haas, RaymakersvdBruggen
Vertaling ‘Als je een schip wilt bouwen’ > Onbekend
Vertaling De avonturen van Alice in Wonderland > Sofia
Engelsman, Gottmer Kinderboeken, 2001
Vertaling ‘Desiderata’ > Onbekend
Citaat Steve Jobs > Stanford University Commencement address, 12 juni 2005
Inspiratie voor ‘Onderhoudstips’ > The Artist’s Way
Julia Cameron, Indigo 2002

137

138

139

