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DE
VOORBESCHOUWING

Iedereen een crisis
Mijn broer belde mij op en sprak zijn verbazing uit, dat ik
een boek ging schrijven over onzekere tijden, crises en complexe situaties. Zijn beeld was, dat ik toch redelijk succesvol
was geweest als volleybalcoach met elf prijzen, als manager
gedurende twintig jaar in diverse omgevingen en nu bij AZ.
Hij had een lijst gelezen in het voetbalblad Voetbal International met de resultaten van AZ in de afgelopen seizoenen,
dat ik daar gewerkt heb. Negen keer Europees voetbal in elf
jaar, de recente bekerwinst, de landstitel en de supercup. En
zelfs in Europa waren er aansprekende resultaten met een
halve finale plaats en twee keer het bereiken van een kwartfinale. En dat allemaal met een club in de subtop van Nederland. Jij bent toch geen ervaringsdeskundige als het gaat om
crises, was zijn stelling.
We bespraken eerst de definitie van een crisis. Op internet
had ik een paar verrassende omschrijvingen gevonden:
‘een periode waarin iets heel erg slecht is’, ‘een omslagpunt
met een neerwaartse beweging’, ‘een probleem of conflict
wordt een drama’, ‘periode van ernstige ontwrichting’, ‘plotselinge ineenstorting’, ‘ernstige ziekteaanval’, ‘een zware
noodsituatie’, ‘ernstige verstoring van de stand van zaken’,
‘hachelijke toestand’.
Dit maakt toch iedereen wel eens mee, was mijn weerwoord.
Ik kon hem makkelijk een groot aantal zaken in mijn leven
opnoemen, die hier aan voldeden. Mijn lijst was nog langer
dan ik vooraf had ingeschat: het faillissement van het
adviesbureau waar ik werkte, een zeer teleurstellend resultaat als coach van Jong Oranje, persoonlijk leed in de familie
8

(ziekte en overlijden), een onzekere periode als coach van
het Nederlands volleybalteam, mindere sportieve periodes
bij AZ met alle mediadruk en onrust onder supporters, de
curator bij AZ, de onzekere toekomst van AZ, zorgen in de
privésfeer die iedereen krijgt. Mijn broer onderbrak mij toen
ik bezig was met de opsomming. De boodschap was duidelijk voor hem. Hoe succesvol iemand soms ook lijkt, iedereen
krijgt meerdere keren in zijn leven te maken met onzekere
periodes. Dit boek is dus voor iedereen en gaat eigenlijk
gewoon over het leven.
En wat zou het inspirerend zijn, als er ook een gezonde
dosis relativering in het boek zou komen. Elk boek heeft
een boodschap en zet mensen aan tot denken. Een stevige
relativering creëert wellicht ook weer nieuwe inzichten.
Op mijn netvlies stond direct mijn naamgenoot, de striptekenaar Toon van Driel. Over zijn meest bekende strip
FC Knudde door Toon, zijn al heel veel opmerkingen in mijn
richting gemaakt. Dat zou het boek compleet maken. Ik heb
hem gevraagd, en hij heeft de verwachtingen overtroffen.
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Elke crisis zijn eigen
oplossing
Crisis? Wat is een crisis? Hoe pak je een crisis aan? Drie
vragen waar ik mee worstelde in de voorbereiding op dit
boek. In 2012 las ik het boek ‘Psychiatrie bij nacht en ontij’
– een fascinerend relaas over de psychiatrische crisisdienst.
De vijfentwintig verhalen in dit boek geven een indringend
beeld van de problemen en dilemma’s waarmee sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en artsen te maken krijgen. Bij
deze dienst werken de mensen met de meeste ervaring om
een crisis op te lossen. Zij weten wat er bij komt kijken om
een noodsituatie te bezweren. Zij weten dat in een crisis
situatie tegenstrijdige belangen een rol spelen. Zij weten
dat er sprake is van meerdere perspectieven, andere verwachtingen over de oplossing, hoogoplopende emoties.
In het boek wordt beschreven dat het in zo’n krachtenveld
niet makkelijk opereren is en de oplossingen niet voor de
hand liggen. Natuurlijk maken de verpleegkundigen en
artsen gebruik van standaarden, protocollen en richtlijnen,
die richting geven en eisen stellen aan de aanpak van de
crisissituatie, maar die geven niet overal het antwoord op.
Zij weten dat iedere crisis uniek is. Door het lezen van hun
ervaringen werd ik geraakt.
Bij de psychiatrische crisisdienst ervaren de verpleegkun
digen en artsen vaak dat een crisis een kans is om het
anders te gaan doen, uit het patroon te stappen, of een
wending te forceren. Wat moet je doen, wiens belang prevaleert? Er zijn twijfels en zorgen, die de scheidslijn aangeven
tussen de professionele – maar ook de menselijke – afweging die gemaakt moet worden. Vaak is die afweging goed,
maar soms kan het ook minder goed uitpakken. Het is geen
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exacte wetenschap, het blijft mensenwerk. Naast flexibiliteit moeten de medewerkers van de crisisdienst beschikken
over vakkennis, improvisatievermogen, daadkracht, en communicatieve en sociale vaardigheden. Als je ‘Psychiatrie bij
nacht en ontij’ leest, dan word je terug gezet in de harde realiteit van het leven. Wat een kennis en kunde hebben deze
mensen. Het lijkt op de functieomschrijving van een topcoach, de manager van een bedrijf, de leider van een organisatie of een politicus.
Er valt veel te leren van de psychiatrische crisisdienst. Elke
omgeving heeft haar eigen wetten, haar eigen mores, en
dus ook haar eigen oplossing. Alleen de direct betrokkenen
kunnen de inschatting maken van de keuzes die er moeten
worden gemaakt om de weg te vinden naar een oplossing.
Gelukkig bestaan er standaarden, protocollen, richtlijnen,
praktijkervaringen, principes en oplossingsrichtingen, die
de kans op succes verhogen, ook in het ‘normale’ leven. De
bruikbaarheid hiervan kan alleen worden bepaald door de
mensen die dagelijks in deze omgeving werken. Zij zijn vergelijkbaar met de medewerkers van de crisisdienst, die een
afweging moeten maken in een complexe omgeving en een
onzekere situatie.
Ik heb dit boek geschreven voor de crisisdienst van het
bedrijfsleven, overheidsinstanties, sportclubs – maar op
mijn netvlies stond ook vaak het gezin. Voor mij is het boek
al geslaagd als u iets zou leren, tot denken wordt aangezet
of geïnspireerd raakt. Stel dat ik iemand zou helpen of dat
het boek tot de oplossing van een probleem leidt. Dan werkt
het min-één-principe. Dat betekent, dat er iemand echt is
geholpen en dat er één probleem minder op de wereld is.
Een geweldige gedachte toch en direct het grootste compliment, dat je kunt krijgen.

11

DE
BASIS
DE AANPAK
DE PRAKTIJK
DE REALITEIT
DE STRATEGIE
DE UITVOERING

De prestatieklok
Is er nog voldoende scherpte bij jezelf en bij de
organisatie om te presteren?
Is er nog voldoende energie om verder te ontwikkelen en
door te groeien?
Kan de organisatie de crisis nog aan of is de organisatie
zelf de reden van de crisis?
Als er signalen zijn dat je meer zaken op de automatische
piloot uitvoert, dan is dit vaak een patroon waarbij de
scherpte er langzaam vanaf gaat. Dit geldt ook voor
organisaties waar de interactie nauwelijks aanwezig
is en er plichtmatig en zonder echte betrokkenheid
wordt gewerkt. Om te presteren moet er sprake zijn
van scherpte, energie, inzet en drive. Een manier om te
analyseren waar je staat, als het gaat om scherpte en
resultaten willen boeken, is de prestatieklok.

14

In oktober 2012 bezocht ik in Londen het congres ‘Leaders in
performance’. Dit congres wordt gehouden in het stadion van
de voetbalclub Chelsea. Alle mensen en organisaties, die op
de een of andere manier betrokken zijn bij presteren, komen
hier hun ervaringen met elkaar delen. Met name de diversiteit maakt dit congres zo interessant. Er kwamen dit jaar
mensen uit de wereld van de Formule 1, de NASA, de organisatie van de Olympische Spelen, de sportwereld, het bedrijfsleven, het topmanagement en de politiek. En dat is slechts
een kleine greep uit de aanwezigen en de inleiders. De media
waren hierbij niet vertegenwoordigd om de verhalen zo zuiver
mogelijk te houden, waardoor er ook meer details konden
worden gedeeld. Zo’n 300 mensen waren aandachtig toehoorder gedurende twee dagen. Een onderscheidend en inspirerend verhaal was de lezing van Stuart Lancaster, de coach
van het Britse rugbyteam. Hij werd aangesteld toen het slecht
ging met het Britse rugby. Zijn aanpak was vooral gebaseerd
op het zo snel mogelijk creëren van de juiste cultuur binnen
het team. Volgens hem is uitkomen voor een nationaal team
veel meer dan alleen maar presteren met je medespelers. Hij
ging op zoek naar de jeugdtrainer, de vroegere buurman en
de onderwijzer van de lagere school. Hij vroeg hun om op te
schrijven, wat het voor hen betekende als zij de speler zagen
presteren in het nationale team. Dat liet hij ze opschrijven, en
daarna confronteerde hij de speler er mee. Toen pas realiseerden de spelers zich dat de impact vele malen groter was dan
zij ooit konden bedenken. Zijn aanpak is dat als je de juiste
cultuur ontwikkelt binnen een team, daarna de prestaties
vanzelf volgen. Cultuur stuurt motivatie en gedrag. Als het
minder gaat met een team of een organisatie, dan kom je
daar altijd weer uit als je de focus richt op: de visie (de keuzes),
het plan (het programma) en de cultuur van de organisatie
(de normen, waarden en de omgangsvormen). Soms kan het
namelijk ook gewoon tegen zitten in het leven en dan kom je
er zeker niet met emotie. Tijdens zijn presentatie noemde hij
een klein zinnetje, die je ook niet terug zag op de sheets. Hij
15

zei: “de performanceklok had zijn werk gedaan en de levenscyclus van het team was ten einde”. Ik had nog nooit gehoord
van de performanceklok. Niemand vroeg er naar. Ik ben na
zijn lezing naar hem toe gegaan en heb hem om uitleg gevraagd: ‘Wat is een prestatieklok?’ Ê

Vanaf 12 uur begint de ellende

Een prestatieklok is een klok die je voor elk team of organisatie
zou kunnen gebruiken. De theorie van deze klok lijkt het beste te
omschrijven als je begint op het moment dat de klok op 5 voor
12 staat. Dat is het moment, dat alles goed valt. Er kan maximaal
worden gepresteerd, want alles klopt op het juiste moment:
er is een match met de coach, het team heeft voldoende ervaring, er is sprake van een lichting spelers op topniveau, de pers
steunt het team, de supporters hebben er geloof in en er wordt
gepresteerd. Kortom alles is aanwezig om een goede prestatie
te leveren. Stuart Lancaster noemde als voorbeeld om het duidelijk te maken: het Nederlandse voetbalteam in de finalewedstrijd tegen Spanje tijdens het wereldkampioenschap voetbal in
Zuid-Afrika. Het team van bondscoach Bert van Marwijk was in
2010 in bloedvorm en het scheelde weinig of de wereldtitel werd
behaald. De valkuil is dan, dat het team en de spelers op ongeveer dezelfde manier doorgaan. Dan ontstaat er (onbewust) een
houding, dat ze zich goed voelen en daardoor minder scherp zijn
en er net iets minder voor doen dan in de jaren in de aanloop
van het WK, aldus Lancaster.
Tijdens het Europees kampioenschap twee jaar later gaat het
dan met ongeveer dezelfde spelersgroep mis. De prestatieklok
tikt genadeloos door, en als de klok na 12 uur komt, sluipen er
allemaal ontwikkelingen in een team die het succes in de weg
staan. Om 1 uur is de open mind en creativiteit verdwenen. ‘Onze
methode is de beste, dat hebben we toch bewezen’, krijgen criticasters te horen. De prestatieklok is dan zonder het te besef16

Prestatieklok

Team

Speler

Coach

fen naar 1 uur door getikt en de wake-up call komt dan tijdens
het EK. Een valkuil volgens hem, waar menig succesvol team
aan ten onder gaat. De prestatieklok komt op 2 uur tijdens het
toernooi en er gaat veel mis. Als de klok op 3 uur staat, na het
mislukte toernooi, dan kost het de coach zijn baan. Op 4 uur realiseert de voetbalbond zich dat er wat rigoureus moet veranderen, en op 5 uur wordt er een nieuwe coach aangesteld, die aan
de slag gaat met het doorvoeren van veranderingen en het selecteren van een nieuw team. Dit nieuwe team begint dan weer
met de klok op 7 uur en heeft dan een periode de kans om door
te groeien. Om 9 uur krijgen de spelers er weer vertrouwen in en
dan worden ze ook weer volledig uitgedaagd. Het enthousiasme
en de winnaarsgeest is weer terug. Als de klok op 10 uur staat,
is er sprake van een hecht team met een eigen stijl en cultuur.
Lukt het dan nog om stappen te maken, dan kom je ook weer in
de buurt van 11 uur of half 12 en dan wordt er weer gepresteerd.
Deze theorie geeft een heel nieuwe kijk op teamprocessen en
presteren.

Doorselecteren

Lancaster gaf aan dat door de Nederlandse voetbalbond de juiste
stappen zijn gezet op weg naar succes. Een topcoach (Louis van
Gaal) is aangesteld, die heel goed een nieuw team kan opbou17

wen. Hij heeft direct het team veranderd en een andere cultuur
ingevoerd. Als het team begint met de prestatieklok op 7 uur,
dan loop je natuurlijk in het begin wel risico’s. De spelers en
het team staan pas aan het begin van hun route. Bij het nieuwe
Nederlands elftal zat het mee in de eerste kwalificatiewedstrijden. De pers is namelijk volgens hem niet op de hoogte van de
theorie van de prestatieklok. Dan kan er toch nog ongewenste
grote mediadruk ontstaan, met soms emotionele beslissingen
van bondsbestuurders. Dat zou de doodsteek zijn voor het team
en dan ben je jaren terug geworpen.
Wat had Van Marwijk dan moeten doen na het WK, was mijn
vraag. Volgens Lancaster is het lastig om alles precies aan te
geven, want je bent niet elke dag aanwezig bij het team. Maar
volgens het principe van de prestatieklok moet je doorselecteren in een team. Zelfs na het behalen van grote prestaties.
Dat klink natuurlijk paradoxaal, maar het is de enige manier.
De klok moet weer van 5 voor 12 naar 11 uur of half 11. Dat kan
door nieuwe energie toe te voegen en dynamiek te creëren in
het groepsproces, met nieuwe spelers en nieuwe stafleden. Dat
wordt dan lang niet door iedereen begrepen, zeker niet door de
buitenwacht en de media. Maar het is de enige manier. Het is
een fascinerende benadering: veranderen moet je vooral doen
als je succes hebt. De prestatieklok wordt hierdoor een intrigerend fenomeen. Je kunt het betrekken op elk team of elke organisatie, maar ook op iedere persoon. De Engelse bondscoach vroeg
ten slotte aan mij: ‘hoe laat is het op jouw prestatieklok en waar
staat de klok bij jouw voetbalclub AZ’. Een confronterende vraag,
want ik realiseerde mij dat als mijn persoonlijke klok na 12 uur
zou staan, het tijd zou worden voor een andere baan, en als de
klok bij AZ na 12 uur zou staan, er grote veranderingen moesten
worden doorgevoerd. Ik beloofde hem om hier over na te denken.
Met een handdruk bedankte ik hem, en ik complimenteerde
hem met het feit dat hij mij tot denken had aangezet.

18

Levenscyclus van een team
Samen
Strijden

Afscheid

Starten

De teamcyclus van levine

De prestatieklok laat zich goed combineren met de levenscyclus
van een team. De Amerikaanse psycholoog Levine (1979) vergeleek de ontwikkeling van een team met die van een mens. In
zijn optiek doorloopt ieder team in zijn bestaan een bepaalde
ontwikkeling die erg lijkt op de leeftijdsfasen van een mens. Van
grote afhankelijkheid van zijn ouders komt een mens vervolgens
in een opstandige fase, voordat hij zelfstandig en volwassen
wordt. Om uiteindelijk na zijn oude dag te sterven.
Een team kent:
• een startfase waarin enthousiasme en structuur de
kernwoorden zijn;
• een strijdfase waarbij er bepaald wordt hoe dit team met
elkaar de klus klaart;
• een samenfase waarin het team effectief en efficiënt
functioneert en de top bereikt;
• een slotfase waarin het team afscheid neemt.
Voor een organisatie is een belangrijke analyse te maken door
het combineren van de prestatieklok en de teamcyclus van
Levine. Deze combinatie geeft iets aan over de vitaliteit van de
organisatie. Als een team zich bevindt in de eindfase van de
19

cyclus van Levine en – bij de prestatieklok na 12 uur – dan is
het tijd voor veranderingen en doorselecteren. Is het team in
de startfase en strijdfase, en het heeft nog voldoende tijd op de
prestatieklok, dan is het team nog volop in ontwikkeling. Dan
moet er een grote geduldfactor worden betracht door de verantwoordelijken. Geef dan ruimte aan het team, de coach, de medewerkers, de leidinggevenden.

Always change a winning team

De cruciale vraag voor een organisatie is: hoe laat is het op de
prestatieklok en in welke fase bevindt de organisatie zich op
de levenscyclus. Hoe weet ik of ik de goede inschatting maak?
Als betrokken manager is het vaak heel moeilijk die positie te
bepalen omdat je onderdeel bent van het proces. Voor succesvolle organisaties is het zogenoemde doorselecteren erg belangrijk, essentieel om de onderneming vitaal te houden. En soms
is de zittende manager niet in staat om dit zelf te doen, door
een te grote emotionele en daardoor betrokken binding. Hij is
teveel vergroeid met de organisatie. Wat is het juiste moment?
Een duivels dilemma.
Lang werd de opvatting gehanteerd: never change a winning
team. In de praktijk is gebleken, dat dit heel vaak niet opgaat.
De prestatieklok gaat uit van de benadering: always change a
winning team. Het is zonneklaar dat voor deze opvatting meer
lef en inzicht nodig is. Ga er maar aanstaan: je gaat een substantieel gedeelte van een kampioensteam vervangen om ook
volgend jaar weer kampioen te worden. De supporters zullen
vaak dit inzicht niet delen met de coach. Je creëert permanent
onzekerheid, je daagt mensen constant uit en daar komt nog
eens bij, dat je ook nog eens risico loopt. Het is namelijk nooit
100 procent zeker, dat je succesvol zult zijn. Grote leiders nemen
verantwoordelijkheid en weten, dat lef nodig is om te presteren
en verschil te maken.

20

De klok die stilstaat

Om de organisatie scherp te houden zou eigenlijk overal een
klok moeten hangen die stilstaat. In elk gebouw, in elke kamer,
in elke kleedkamer. Mensen zien de klok en worden zich bewust
van de positie op de prestatieklok. Dat geldt ook voor elk mens
persoonlijk. Hoe laat is het op je eigen prestatieklok, waar sta je
en wat wil je zelf nog bereiken. De eigen prestatieklok kan zowel
gelden voor je werkomgeving, als je privéleven. Bij sommige
mensen staat de eigen prestatieklok op hun werk op 1 of 2 uur,
terwijl ze met hun hobby thuis een prestatieklok hebben staan
op 10 of 11 uur.

Na het congres in Londen vertrok ik via Heathrow weer op
weg naar Amsterdam. Ik was mijn indrukken van het congres
aan het overdenken. Met name het verhaal van Stuart Lancaster hield mij bezig. Ik vroeg mij af of Bert van Marwijk
anders zou hebben gehandeld, als hij deze theorie zou hebben
gekend? Trouwens, misschien is hij wel op de hoogte van deze
theorie en was er veel meer aan de hand. Als je niet alles weet,
dan is het toch wel lastig oordelen. Volgens de theorie van
de prestatieklok zijn de eerste stappen van Louis van Gaal de
juiste. Maar krijgt hij wel voldoende ruimte van het publiek
en met name van de media om zijn team op te bouwen? Tenslotte kent het publiek en de pers de theorie van de prestatieklok niet. Het zal ook nooit een steekhoudend argument
blijken te zijn. Er moet tenslotte gepresteerd worden. Ik vraag
mij ook af of het overal toepasbaar en bruikbaar is. Is er verschil tussen kleine en grote organisaties. De impact voor grote
organisaties is namelijk veel groter en het heeft ook grotere
consequenties, en daar zal het proces langzamer en dus
minder effectief verlopen. De overheid is een mooi voorbeeld,
uit mijn persoonlijke ervaring, waar de prestatieklok vaak na
12 uur zal aangeven. Maar door de te logge organisatievorm
zullen veel veranderingen niet haalbaar blijken te zijn. Een

Ê
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oplossing is om dit aan te pakken per afdeling en dan zo geleidelijk winst te boeken. Het vliegtuig gaat landen. Er blijven
nog een paar vragen over:
• hoe laat is het op mijn eigen prestatieklok?
• hoe is de wisselwerking privé-zakelijk op mijn
prestatieklok?
• always change a winning team vraagt heel veel lef.
Loop je zelf minder risico door voor veiligheid te kiezen?
Met andere woorden: angst zal er voor zorgen dat het niet
vaak wordt toegepast;
• hoe weet ik zeker of ik de goede tijd op de prestatieklok
kan bepalen? De valkuil blijft: je ziet wat je wilt zien.
In 2014 zegde ik mijn baan als directeur bij AZ op. 1 juli 2014
begon ik in een nieuwe omgeving in Eindhoven als algemeen
directeur bij PSV. Een baan met veel nieuwe uitdagingen.
De performanceklok had zijn werk verricht.
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Investeren in
duidelijkheid
Wanneer is er sprake van succes?
Is succes ‘maakbaar’?
Hoe weet je of de doelen realistisch zijn?
Hoe weet je of de uitgezette koers en de gemaakte keuze
juist is?
Als je iets wilt bereiken of iets wilt veranderen, dan start
je een route op weg naar succes. Het succes is een nieuw
perspectief waarbij de verwachting is, dat er sprake is van
verbetering en ontwikkeling. Hoe belangrijk is de rol van
visie en keuzes maken om dit resultaat te behalen?
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In mei 2009 schreef Volkskrant-journalist Poul Annema een
artikel over presteren en onderscheidende resultaten in de
topsport. Hij belde mij en vroeg mijn medewerking. Hij was
op zoek naar de parallellen tussen de resultaten in de volleybalsport (coach Olympische Spelen in 2000), de schaatssport
(directeur schaatsploeg met Olympische kampioenen) en de
voetbalsport (directeur met een landskampioenschap voor
AZ). We waren net kampioen geworden en bij een kop koffie
en een AZ-tompouce spraken we in de AZ-brasserie over mijn
ervaringen in het volleybal, de schaatssport en voetbal. Als
coach van de volleybalclub Dynamo was ik twee keer landskampioen. Ik daagde de club uit met de stelling: ‘Wat heb ik
aan tien of twaalf landstitels, dat is veel van hetzelfde. Ik wil
een sprong maken en dus ga ik voor een plaats bij de beste
vier van Europa.’Twee seizoenen later wonnen we met deze
benadering de Europa Cup. En nu was AZ kampioen geworden. Annema wilde weten hoe we dat hadden geflikt. Hij
vroeg zich af of er een verband was tussen deze prestaties in
meerdere sporten, die behaald zijn in onvergelijkbare omgevingen. Hij vroeg mij om hierover na te denken en dan slechts
met één woord te komen wat de overeenkomst is. Ik hoefde
niet lang na te denken: ‘visie’. Ê

De maakbaarheid van succes

Het is een basisvraag om te bepalen of succes maakbaar is.
Het belangrijkste woord hierbij is het woord succes. In de praktijk blijkt, dat heel veel bedrijven en organisaties niet kunnen
benoemen wanneer er sprake is van succes. Of het is helemaal
niet bekend of succes wordt achteraf verklaard als de resultaten
bekend zijn. Toch is het een basisvoorwaarde om dit wel vooraf
te benoemen. Dat betekent dan automatisch dat je de juiste
mensen kunt aantrekken en duidelijke doelen kunt bepalen.
Deze duidelijkheid levert betere resultaten op. Het andere voordeel is, dat iedereen dezelfde richting volgt en dat succes kan
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worden gevierd als het is behaald. Iedereen wil graag bij een
winnende organisatie horen. Een belangrijke tip is om behaalde
successen altijd met elkaar te vieren. Al is het maar gebak bij de
koffie. In Nederland liggen hier nog grote kansen.
Een analyse leert, dat succes nooit voor 100 procent maakbaar
is. Er is altijd een klein gedeelte, dat niet onder controle is en
daarmee onbeheersbaar wordt. Dit betreft bijvoorbeeld: de
invloed van de concurrentie, externe factoren (financiële crisis),
de scheidsrechter in sport, blessures of ziektes, geluk, toeval,
momentum en flow. Kortom er is een gedeelte waar je geen
directe invloed op kunt uitoefenen.
In de overige 90 procent ligt de kans om een stevig prestatiefundament op te bouwen. Vanaf 2002 is er bij AZ gewerkt om
dit realiseren. De filosofie was om alle stappen, die wij zelf onder
controle hadden, aan te pakken. Op de lijn van de maakbaarheid
van succes stond AZ in 2002 ongeveer op de 50 procent positie.
Dat betekende dat wij zelf nog veel zaken konden realiseren om
te verbeteren en zo op te schuiven naar de 90 procent positie.
Wij zijn hiermee aan de slag gegaan. Voorbeelden van zaken die
werden aangepakt: een professionele jeugdopleiding, een onderscheidende scouting van spelers, het aantrekken van toptrainers
en goed management, verbetering van de medische begeleiding,
het aantrekken van een jurist, een nieuw modern stadion, innovatieve testapparatuur voor de spelers, het vaststellen van allerlei protocollen (autobeleid), andere vorm van omgaan met de
sponsoren en supporters. Op deze wijze lukte het om in vier jaar
een soort fundament te leggen van allemaal zaken, die wij zelf
in de hand hadden.

De 90 procent basis

Het idee hierachter was, dat als de 90 procent basis van de maakbaarheid van succes aanwezig was, dan de kans op succes groter
zou zijn en dat in minder goede tijden kon worden teruggevallen
op dit aanwezige en bewezen fundament in de totale organisa26

tie. AZ heeft vanaf dat moment gedurende langere tijd met een
begroting, die hoort bij de subtop, zeer aansprekende resultaten
behaald. In elf jaar tijd plaatste AZ zich negen keer voor Europees voetbal, won de bekerfinale, de landstitel en de supercup en
had ook nog bijzondere resultaten in Europa: de halve finale en
twee keer de kwartfinale. Toen AZ onder druk kwam te staan en
er een curator op het toneel verscheen om de aandelen van de
club te verkopen, bleek het 90 procent fundament ook toen goed
te functioneren. De organisatie bleef intact en redde zich in de
jaren daarna door te groeien naar een financieel gezonde club in
de subtop van Nederland.
Als een organisatie besluit om op te schuiven van 50 procent
naar 90 procent, dan is daaraan gekoppeld dat er hogere eisen
worden gesteld aan de uitvoering en de resultaten. Dat houdt
ook in dat de druk wat zal toenemen, omdat er professioneler zal
worden gewerkt. Professioneel werken betekent altijd dat de verantwoordelijkheid zal toenemen, de voorbereiding zorgvuldiger
wordt en er zeer hoge normen worden gevraagd bij de uitvoering. Dat betekent toename van druk. Mensen die in een bedrijf
werken waarbij de 90 procent basis de standaard is, zullen over
het algemeen medewerkers zijn met onderscheidende en hoge
kwaliteiten. Zij voelen zich intrinsiek verantwoordelijk voor hun
taak en kunnen goed omgaan met de spanning, die bij het presteren komt kijken. Het zijn toppers op hun eigen vakgebied.

De wet van de verminderde meeropbrengst

Als de 90 procent basis aanwezig is, dan is er nog altijd het gebied
van de laatste 10 procent. In dat gebied kunnen toporganisaties
het verschil maken. Daar ga je de strijd aan met je concurrenten,
die zich ook allemaal in dit gebied bewegen en resultaten willen
halen. En dan lijken de resterende 10 procent weinig, maar dat
is wel precies het gebied waar topsport zich probeert te onderscheiden. Leren, verbeteren, ontwikkelen en progressie boeken.
In dit gebied geldt de wet van de verminderde meeropbrengst.
Het kost onevenredig veel tijd om de stappen van 90 naar 92
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Keuzes
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procent en vervolgens van 92 naar 93 procent te maken. Het is
goed om te beseffen, dat je daar heel veel arbeid moet verrichten
met relatief weinig meeropbrengst. Een bovenmatige inspanning met een beperkte meerwaarde. Toch is dat de enige werkwijze als je in de top wilt presteren met een bedrijf.
Naast de benadering van de maakbaarheid van succes is de volgende pijler het vaststellen van een visie. Wat is dat eigenlijk
een visie. Er is veel over geschreven en vaak in wat algemene
termen en vaagheden. Toch blijkt dat een relatief simpele benadering tot snellere en betere resultaten leidt.
Je staat ergens (elke willekeurige startsituatie) en je wilt ergens
naar toe (het doel). Dat is het begin van een route, die zeker
gepaard zal gaan met successen en meevallers, maar ook met
teleurstellingen, tegenvallers en mislukkingen. Het is dus zeker
dat de weg niet recht is en dat er zich veel situaties zullen voordoen waar keuzes moeten worden gemaakt. Als er vooraf over
de keuzes is nagedacht, dan heet dat visie. Doe je dat niet, dan
word je op elk moment gedwongen om na te denken en een
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beslissing te nemen. De kans op consistentie is dan veel minder
en daarmee daalt de kans op succes.

Visie = koers

De voorfase van het bepalen van een visie is het onderzoeken
van de tendensen. Het bestuderen van ontwikkelingen vormt
hiervan de basis. In de volleybalsport was Nederland een land
zonder geschiedenis, te weinig topvolleyballers, geen sterke competitie en een wereldwijde sterke concurrentie. Dit leidde tot de
keuze en visie om elke vier jaar een team op te bouwen dat zou
deelnemen aan de Olympische Spelen. Daar hoorde een langdurig trainingsprogramma bij met onvoorwaardelijke keuzes voor
de sporters. Gedurende twintig jaar lukte het om deel te nemen
aan dit evenement met grote successen. De rest van de wereld
begreep hier niets van.
Een club als AZ kan de slag in de voetbalsport nooit winnen
met geld. De tendens is dat de verschillen qua financiën elk jaar
groter worden. De visie van AZ is om spelers te scouten met
opbouwende carrières, die zich dan meerdere jaren bij AZ ontwikkelen en dan meestal de stap maken naar een grotere club,
een buitenlandse competitie of het nationaal elftal. AZ heeft een
uitgebreid programma om spelers te ontwikkelen. Daar wordt
geld in gestoken. Daarnaast is het belangrijk om toptrainers aan
te trekken en een staf met specialisten, die de spelers elke dag
beter kunnen maken. De infrastructuur (zoals: trainingsfaciliteiten, testapparatuur) moet perfect georganiseerd zijn. Door deze
keuzes en visie is het mogelijk om als AZ een unieke positie te
krijgen, waar spelers graag hun contract tekenen.
Bij de schaatsploeg is er toentertijd gekozen voor een visie om
uitsluitend sprinters en midden-afstandschaatsers een contract
te geven en met elkaar te laten trainen. Dit volgens het principe: de besten met de besten tegen de besten. Het resultaat was
uitermate succesvol: titels en olympische medailles. De overeenkomst tussen alle drie de sporten: ‘visie’. Elke organisatie kan
29

het verschil maken, door een simpele visie vast te stellen. Iedere
medewerker in de organisatie moet deze visie - en ook wanneer
er sprake is van succes - kunnen benoemen. De praktijk leert dat
de meeste bedrijven voor deze lakmoestest zakken.
De maakbaarheid van succes en visie kunnen ook heel goed individueel worden toegepast, zowel in de privésfeer als voor je persoonlijke carrière op je werk. Ook daar kun je werken met keuzes,
doelen, visie en het ontwikkelen van de eigen 90 procent basis.
Om coach te worden, directeur te worden, een speeltuinvereniging op te richten gelden dezelfde principes en wetmatigheden.

Visie overwint tegenslag

Het seizoen voordat AZ kampioen werd, eindigde het elftal als
11de in de competitie. Iedereen sprak van een dramatisch seizoen.
Sportief was dat ook zo. Maar qua leren en ontwikkelen was het
een geweldig seizoen. Het ‘dramatische seizoen’ bracht ons niet
van koers: de top-5 in Nederland. Het is altijd belangrijk je visie
en doelen duidelijk te formuleren – en zeker in een periode van
crisis. Zonder contrast is er niets. Een betere periode wordt altijd
vooraf gegaan aan door een mindere periode. Chinezen hebben
daar een mooi spreekwoord voor: ‘de verliezer is de grootste
winnaar.’ Verliezers evalueren altijd scherper dan de winnaars.
Niemand zoekt de tegenslag bewust op, maar iedereen krijgt er
mee te maken. Visie is dan de sleutel tot de ommekeer.
Bij een succesvolle visie hoort een benadering, die gebaseerd is
op de volgende pijlers:
• onderscheid doelstelling (haalbaar resultaat) van ambitie
(droomdoel en incidenteel succes);
• een visie is gekoppeld aan keuzes maken, de route bepalen,
kernwaarden en het vastleggen van stijl en werkwijze;
• de intrinsieke motivatie van medewerkers maakt het verschil
en bepaalt het succes;
• programma boven team, team boven speler;
• organisatiedoel boven persoonlijk doel;
30

• drietrapsraket: groots denken, klein beginnen en snel
opschalen;
• eisende partij in plaats van vragende partij.
De visie is de management-tom-tom naar succes en alle mensen
van de organisatie committeren zich aan die route. Het dwingt
tot eenheid van leiding – er mag strijd plaatsvinden binnen
elke organisatie, maar de visie wordt te allen tijde onderschreven door iedereen. In de onzekere tijden bij AZ is de crisis met de
curator opgelost door te werken volgens het principe: zorg voor
richting (visie en koers), binding (praat veel en overal met de
medewerkers) en duidelijkheid (licht iedereen altijd over alles in).
Ambitie zonder geduld is altijd heel gevaarlijk. Forceren leidt tot
niets. Achter de ontwikkeling van elk idee schuilt een minutieus
proces van vallen en opstaan. Dit proces valt niet te versnellen.

Onduidelijkheid is asociaal

Hoe eerder het eindplaatje en de keuzes bekend zijn, des te beter
is het proces van uitvoering en realisatie te begeleiden. Dit leidt
tot veel minder onrust in de organisatie. Medewerkers en teamleden willen duidelijkheid. Uit een onderzoek waar mensen
behoefte aan hebben in een werkomgeving, kwam de volgende
lijst naar voren:
• duidelijke doelstellingen;
• goede informatie;
• een overzicht van taken en bevoegdheden;
• het gevoel controle te hebben over de situatie;
• dingen kunnen afmaken;
• betrokken zijn bij besluiten;
• het leveren van een bijdrage;
• het krijgen van erkenning en waardering.
De boodschap is duidelijk: mensen willen structuur. Keer de
stelling om en zorg voor onduidelijkheid. Het gevolg is asociaal.
Als mensen werken zonder doel of afrekenmoment, dan zijn ze
vogelvrij bij een crisis en bij calamiteiten. In dat geval zijn er
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geen normen en criteria en dus kan niemand ergens op terugvallen. Doelen (=duidelijkheid) reguleren het gedrag van mensen.

Vraag gestuurd in plaats van aanbod gericht

Grote bekende organisaties krijgen vaak te maken met externe
partijen, die zich gaan bemoeien met het bedrijf en de visie. Ze
komen met allerlei vormen van ideeën, oplossingen en modellen. Vaak zijn ze uit op een opdracht of een baantje. Toch is het
belangrijk om als organisatie eisende partij te blijven en de regie
te houden. Een mooi voorbeeld hoe je hier het beste mee kan
omgaan, is de aanpak in de Formule 1 (autoracesport). Heel veel
bedrijven, fans en specialisten bieden zeer diverse ideeën aan
om zaken te verbeteren in deze gemotoriseerde sport. Het probleem van deze aanpak is, dat mensen zaken aanbieden, maar
er is geen vraag. De Formule 1 heeft de zaak omgekeerd na meerdere lastige en tijdrovende ervaringen.
Hun les: begin uitsluitend met een vraag en niet met een model
of een zogenaamde oplossing. Elke organisatie zou vijf of tien
vragen moeten bedenken waar ze hulp bij moeten hebben van
derden. Als mensen oplossingen bedenken en insturen, dan is
er een kans op een gesprek. Dan helpen zij het bedrijf. Iedereen
die zich meldt, wordt doorverwezen naar de internetsite met de
vragen. Bij AZ is een van de vragen: hoe kan ik op elfjarige leeftijd
voorspellen of een talent het eerste team gaat halen. Tot nu toe
heeft niemand nog een idee ingestuurd. Het advies uit de Formule
1: werk altijd vraag gestuurd in plaats van aanbod gericht. Dan
houd je veel tijd over en kom je sneller tot resultaten.
Een visie en keuzes moeten wel ondersteund worden door executie: zaken realiseren en dus beslissingen nemen. Het is vooraf
nooit helemaal zeker hoe deze beslissing uitpakt. En toch is het
altijd beter een besluit te nemen dan geen besluit. Een besluit,
dus handelen, geeft hoop, het geeft een gevoel dat er mogelijkheden zijn. Bedreigingen van beslissingen: perfectionisme, faalangst en onbegrensde mogelijkheden. Een besluit creëert een
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perspectief, en je moet ook altijd duidelijk aangeven onder welke
voorwaarden je kunt en wilt bijsturen. Mensen die je kunnen
helpen om je tijdig bij te sturen zijn je zogenaamde critical
friends. Het zijn mensen in je kennissenkring, waar je een vertrouwensrelatie mee onderhoudt. Zij zijn kritisch maar met een
positieve intentie. Stel hun af en toe een paar vragen en geef ze
ruimte om ongevraagd advies te geven. In dit geval mag het wel
aanbod gericht zijn.
Kortom: volg je visie, houd de regie, handel vraag gestuurd, neem
beslissingen en organiseer je eigen kritiek.

Poul Annema was klaar met zijn interview. Meestal praten
we dan nog lang na over veel zaken. Hij is een belezen man,
met veel ervaring en zuivere denkbeelden. In dit geval wilde
hij nog meer weten over de diepere achtergronden van het
begrip visie. Poul en ik kregen een discussie over een ander
seizoen, waar AZ na de winterstop op de eerste plaats stond.
AZ had voor het seizoen verkondigd, dat de doelstelling zou
zijn: het behalen van de vijfde plaats. AZ haalde de vierde
plaats aan het eind van de competitie en kwam heel ver in
de Europacup en de bekercompetitie in Nederland. Kan je
nu spreken van falen (het missen van de landstitel) of van
een topseizoen, omdat alle doelstellingen meer dan waren
gehaald? Had AZ moeten roepen dat het voor de landstitel
zou gaan. Was de mindset dan anders geweest van de club en
de spelers? Had er dan meer in gezeten? Er ontstond een levendige discussie, die ons allebei tot denken heeft aangezet.
Je zal het natuurlijk nooit weten. Waar begint bluf en waar
eindigt bescheidenheid? Een paar dagen later belde Poul mij
op. Het gedeelte over visie had het artikel niet gehaald. Toen
ik wat doorvroeg, vertelde hij, dat hij te weinig ruimte kreeg in
de krant om het onderwerp goed tot zijn recht te laten komen.
Zelfs in de editie van de zaterdagkrant zou hem dat niet zijn

Ê

33

gelukt. Het is meer iets voor een boek, was zijn conclusie. Ik
meldde hem nog wel, dat ik nog geen antwoorden had naar
aanleiding van onze discussie over het bijstellen van de doelstelling. Ik bleef nog wel met een paar vragen zitten:
• visie, keuzes en doelen kunnen misschien ook wel
beperkend denken veroorzaken. Hoe voorkom ik dit?
• doelstellingen zorgen wel voor succesbeleving en
motivatie, maar dan moeten ze wel worden ervaren als
realistisch. Hoe kom je hier het beste achter?
• hoe weet ik of de visie en de keuzes goed zijn?
• ik vertel mijn verhaal volgens mijn waarheid; dus daarom
krijg je waarschijnlijk ook altijd gelijk. Hoe ga ik met deze
wetmatigheid het beste om?
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De uitgeruste manager
Hoe zorg je ervoor dat je voldoende energie hebt om je
onbeheersbare taak als manager goed uit te voeren?
Wat moet je doen om fysiek, mentaal en emotioneel in
topvorm te zijn?
Welke principes uit de wereld van time-management
kunnen je helpen om alles efficiënter te organiseren?
Crisis, onzekerheid – de agenda van de manager slibt
vol en dreigt onbeheersbaar te worden. Prioriteiten
verschuiven, vergadertijden veranderen – soms moet
je lange werkdagen maken en wordt er veel inzet en
scherpte gevraagd. Hoe zorgt de manager er zelf voor dat
hij in topvorm is? Als je de vraag stelt: ‘wie heb je liever:
een uitgeruste manager of een vermoeide manager’, dan
antwoordt iedereen: ‘de uitgeruste manager’. Logisch.
Deze is scherper en zal betere beslissingen nemen. Hoe
zorg je ervoor dat je in topvorm bent terwijl er een
redelijk onbeheersbaar werkschema en werkklimaat is
ontstaan?
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Iedereen wordt geholpen en gecoacht in zijn leven door vertrouwelingen uit zijn directe omgeving. In de lastige periode
bij AZ kwam mijn uitgever, Robin Logjes, langs. Hij wilde met
mij praten en zelf kijken hoe het met mij ging. Hij noemt dat
altijd ‘het onderhouden van de relatie’. Hij doet dit ook in een
periode als er geen boek op stapel staat. Hij is een uitgever
van de oude school en het persoonlijke contact staat bij hem
voorop. In deze hectische tijd vraagt hij aan mij hoe ik zorg
voor balans in het leven? Voordat ik kon antwoorden, stelt
Robin mij een vraag. Wat vind je het belangrijkste in je leven:
zingeving, je werk, je gezondheid, je vrije tijd of je relatie
(vrouw, kinderen, familie, zwager)? Ik mocht er een dag over
nadenken en dan zou hij mij bellen. Het gesprek ging verder
over andere zaken. Een half uur later ging hij weer naar huis
met het openbaar vervoer. Je hebt nog 23 uur en dan bel ik je
voor het antwoord. Ik vond het een bijna onmogelijke vraag,
maar ik had nog een dag om in ieder geval een antwoord
voor hem te bedenken. Ê

De fitte ministers

Elke vrijdagochtend doen een aantal ministers en staatssecretarissen een uur lang fitness. Van half acht tot half negen doen
ze hun oefeningen. Daarna ontbijten ze samen op een van de
ministeries en om tien uur gaan ze naar de wekelijkse ministerraad in de Trêveszaal. Een goede lichamelijke conditie met bijbehorende sportieve uitstraling is ook vanuit politiek oogpunt
een unique selling point. Dus maken de bewindslieden regelmatig melding van hun sportieve prestaties. Jammer genoeg zijn er
geen beeld- of geluidsopnamen beschikbaar. Het was de Amerikaanse president Bill Clinton die van zijn sportieve inspanningen aanvankelijk een media event maakte. Tot hij te horen kreeg
dat al dat gehijg en gepuf voor de camera’s niet bijdroeg aan zijn
beoogde uitstraling van staatsman. De Nederlandse bewindslieden hebben daarvan blijkbaar geleerd en besloten het intern te
houden.
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De stelling is gerechtvaardigd dat uitgeruste politici met een
goede conditie betere beslissingen nemen voor het land dan vermoeide die na een honderd meter lopen al buiten adem zijn. Wat
dat betreft zou het fitnessschema wel mogen worden uitgebreid.
Meer sporten en minder vergaderen leidt tot een beter Nederland. Soms is een oplossing dus ook simpel. Dat geldt overigens
ook voor managers van bedrijven en instellingen. De belangrijkste beslissingen worden vaak genomen tijdens een crisis, en
juist dan is het vaak met de fysieke gezondheid slecht gesteld.
Een crisis is vaak gekoppeld aan een agenda die dichtslibt. Dat
laat je zelf toe, zonder dat je het door hebt. De afspraken stapelen
zich op, lange werkdagen, ontspanning schiet erbij in. Een crisis
is ook vaak een uitputtingsslag: daarom is het zo belangrijk om
voldoende energie te hebben.
Een crisis bij een bedrijf en tegelijkertijd een crisis van de
topman kan een funeste combinatie zijn. Dat bleek bij de Fortisaffaire. In 1990 richten de Belgen en de Nederlanders de financiële groep Fortis op: de eerste grensoverschrijdende fusie in het
Europese financiële landschap. Het concern kende een stevige
groei en werd door de overname van het Nederlandse gedeelte
van ABN Amro een imposant bedrijf. Maar in 2008 sloeg het
noodlot toe. De Nederlandse staat besloot de Nederlandse onderdelen uit de groep te halen. In het boek De Kloof beschrijft Piet
Depuydt hoe topman Herman Verwilst door oververmoeidheid
de greep op de gebeurtenissen helemaal kwijtraakte. Op dokters
advies moest hij zes weken rust nemen, terwijl zijn concern ten
onderging. Neem uw rust als (top)manager.

De energiebalans

Energie is een cruciale factor voor het leveren van topprestaties.
Een optimale energiebalans is gebaseerd op vier componenten.
De fysieke component is het fundament waarop de energiehuishouding rust, gevolgd door de componenten emotioneel,
mentaal en spiritueel.
38

Fysiek is de kwantiteit van energie. Het gaat daarbij om vragen
als: krijg je voldoende energie binnen (eten en drinken), slaap
je voldoende, neem je genoeg pauzes en plan je voldoende
fysieke inspanning. Zorg voor een regelmatig eetpatroon, slaap
elke dag veel, bouw aan een goede fysieke conditie. Deze zaken
hebben prioriteit boven alle andere zaken. Het is de motor van
de energie.
Emotioneel is de kwaliteit van energie. Heb je zelfvertrouwen,
zelfcontrole, geduld, vertrouwen, openheid, vreugde en empathie. Je moet dingen doen die leuk zijn en energie opleveren. Dat
kan van alles zijn, bijvoorbeeld vaker met je vrouw naar een film
gaan. Dat betekent dat je beter in je vel zit en ontspanner over
komt. Bij deze pijler is het ook belangrijk, dat je zelfcontrole hebt
over je agenda. Je moet je eigen prioriteiten kunnen plannen,
zowel op je werk als thuis. Dan heb je ruimte voor leuke dingen.
Mentaal het focussen van energie. Van breed naar smal (van veel
activiteiten naar een paar hoofdzaken) en van extern naar intern
(van veel zaken in de buitenwereld naar een paar zaken, die je
zelf onder controle hebt). Focussen is keuzes maken (gezin, werk,
sport, sociaal). Je kunt ervoor kiezen om je werk op kantoor te
laten en thuis geen werk te doen, maar liever andere zaken die
energie opleveren. Deze mentale pijler gaat over hoe jij je leven
organiseert. Waarop richt jij je aandacht en waaraan besteed jij
je beschikbare tijd. Een analyse hiervan kan je heel veel winst
opleveren. Bovendien kun je zaken schrappen die energie vreten
en minder belangrijk zijn. Word je geleefd door anderen of door
bepaalde omstandigheden? Of bepaal je zelf alles?
Spiritueel is de kracht van energie. Het gaat daarbij om waarden
en normen. De begrippen zijn: passie, integriteit, commitment,
volharding en persoonlijke levensdoelen. Deze pijler gaat ervan
uit dat diepgewortelde waarden belangrijk zijn. Vaak ontdekken
mensen na een persoonlijke tragedie waar het echt om draait
in het leven, bijvoorbeeld om het belang van spirituele energie.
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Dan hoor je vaak dat er ook ander belangrijke zaken in het leven
zijn. Bij deze energietheorie wordt ervan uitgegaan dat dit een
onderdeel is dat elke dag een rol hoort te spelen bij de keuzes die
je maakt.
De vier pijlers zijn met elkaar verbonden. Een verandering in
een pijler heeft gevolgen voor de ander. Energie bouw je op
van fysiek => emotioneel => mentaal => spiritueel. Met andere
woorden: bouw eerst aan de kwaliteit van je energie en dan aan
de kwanteit ervan. Veranderingen volgen de omgekeerde weg:
spiritueel => mentaal => emotioneel => fysiek. Dat houdt in dat
je vanuit je diepgewortelde waarden via het maken van keuzes
en focussen het fundament legt bij jezelf voor veranderingen. De
meeste mensen zijn mentaal en emotioneel overtraind – fysiek
en spiritueel ondertraind. Het gaat dus om het zoeken van de
juiste balans. Veel mensen voelen zich niet goed, maar als ze de
energiebalans analyseren en herstellen, is de oplossing gevonden.
Een manager die wil presteren moet voldoende energie hebben,
uitgerust zijn en fysiek in topvorm. Leg daar de prioriteiten.

Energiemanagement

Je komt veel verder als je in plaats van je tijd, je energie gaat
managen. Energie is een cruciale factor bij het leveren van prestaties. Als je veel energie hebt, kun je ‘de hele wereld’ aan. Een
belangrijk onderdeel is energiemanagement. Hoe ga je met je
energie om? In de praktijk is onderzoek gedaan naar de energiebalans van mensen.
Wat levert energie op: sporten, klachten oplossen, diepgang,
anderen helpen, nieuwe dingen leren.
Wat kost energie: ruzie, veel van hetzelfde, onzekerheid over iets,
details, zelfbeheersing (dat is ook het volgen van een dieet).
Wat is energie neutraal: dingen uitzoeken, zaken regelen,
coachen, de meeste vergaderingen, zaken kopen.
Het geeft ook energie als je gedurende de dag periodes van
rust inbouwt. Een paar minuten iets voor jezelf doet wonderen.
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Regelmatig ontspannen geeft energie en weerstand tegen de
dagelijkse druk. Geniet van ontspanning.
Het is slim om als een sprinter te leven en niet als een marathonloper: ga 100 procent voor iets, maar ontspan daarna ook
volledig. En laad je weer op, voordat de volgende uitdaging komt.
De dag heeft verschillende energiepieken: weinig energie bij het
opstaan, meer energie in de late ochtend en vroeg in de middag.
De toptijd is tussen tien uur ’s ochtends en een uur ’s middags.
Het dieptepunt is om vijf uur ’s middags.
Een mooie checklist, mijn persoonlijke top 3:
1. een goed gevulde agenda, maar nooit druk; je doet
voldoende, maar wat je doet, doe je goed. Je doet alles
kwalitatief goed en ontspannen;
2. agenda-analyse levert veel bruikbare informatie op over je
persoonlijk time-management; analyseer elk jaar je agenda
en geef met een rode stift aan, wat energie heeft gekost en
met een groen stift, wat energie heeft opgeleverd. Daarna
stop je onmiddellijk met alle zaken die energie hebben
gekost. Als reden geef je op, dat het energie kost;
3. deadlines zorgen voor een versnelling van processen en
besluitvorming. Maak altijd duidelijke afspraken, dat stuurt
automatisch de energie.

Alle acties afronden

Er is heel veel geschreven op het gebied van het time-management. De enige echte autoriteit op het gebied van time-management is David Allen. Hij ontwikkelde de methode Getting Things
Done (GTD), vernoemd naar een boek van hem. GTD is gebaseerd
op het principe dat een persoon door zijn taken vast te leggen
niet over zijn taken hoeft na te blijven denken. Op die manier
wordt het hoofd vrijgemaakt van het moeten herinneren van
alle taken en kan men zich concentreren op het daadwerkelijke
uitvoeren van de taken. In de woorden van de Amerikaanse pro41

ductiviteitsconsultant: ,,Get everything out of your head. Make
decisions about actions required on stuff when it shows up – not
when it blows up. Organize reminders of your projects and the
next actions on them in appropriate categories. Keep your system
current, complete, and reviewed sufficiently to trust your intuitive
choices about what you’re doing (and not doing) at any time.’’
GTD is gebaseerd op het eenvoudig opslaan, bijhouden en terugvinden van alle relevante informatie die nodig is voor de taken
die je moet uitvoeren. David Allen suggereert dat veel van de
mentale blokkades waar we tegenaan lopen bij het uitvoeren
van bepaalde taken, worden veroorzaakt door onvoldoende
‘front-end’-planning (met andere woorden, voor ieder project
moeten we duidelijk maken wat er bereikt moet worden en
welke specifieke acties hiervoor uitgevoerd moeten worden).
De basisprincipes van GTD zijn: verzamel, verwerk, organiseer,
bekijk, doe. Ieder ordeningssysteem is niets waard als alle tijd
wordt besteed aan het organiseren van de taken en verwerken
van lijsten in plaats van het uitvoeren van de taken. David Allens
overtuiging is, dat een systeem dat het eenvoudig, makkelijk en
leuk maakt om actie te ondernemen helpt bij het voorkomen
van het uitstellen van taken en het overweldigd raken door het
aantal openstaande taken.

Het plan van aanpak

na het lezen van het boek van Allen heb ik het volgende eigen
plan van aanpak gemaakt:
1. begin met de contouren van het eindplaatje;
2. alles wat minder dan 2 minuten tijd kost: direct oplossen en
beantwoorden;
3. zaken in mapjes ordenen;
4. to-do-list: altijd zo specifiek mogelijk maken. De omschrijving
belasting regelen is een foute omschrijving. Dat moet
worden: morgen een afspraak plannen met de accountant.
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Omschrijf de acties specifiek en gebruik omschrijvingen van
acties zoals: mail, bel, sms, maak afspraak, koppel het aan
een tijd / dag;
5. doel: werk alle mails, sms, voicemail en alle acties allemaal
weg. Dan pas kan je kwaliteit leveren in je werk (in de
praktijk zien mensen hier tegen op, ze bewaren liever wat
zaken voor later);
6. door punt 5 te realiseren creëer je ruimte in de agenda voor
onvoorziene gebeurtenissen – en die komen er altijd;
7. actie: als het minder dan 2 minuten tijd kost
delegeer: als iemand het beter kan doen + bewaak het
daarna
verschuif het: in een mapje (voor een latere actie);
8. mapjes & actielijst: maak onderscheid tussen:
- afspraken (datum is bepaald)
- dag specifieke acties (actie binnen een bepaalde tijd)
- dag specifieke informatie: wanneer moet er iets bekend
zijn;
9. verdeel specifieke acties in:
- context (waar doe je de actie: thuis, kantoor, vakantie, in de
auto)
- beschikbare tijd: hoeveel tijd heb je, wanneer moet je
andere zaken doen
- beschikbare energie: hoeveel energie en zin heb je om de
actie uit te voeren
- prioriteit: wat is het belangrijkste: maak een lijst met een
volgorde: 1 t/m …;
10. maak een kalender met jaarlijkse acties op je werk;
11. met welke standaard werk je: perfectie, realistisch,
professioneel . Deze standaard bepaalt de mate van
zelfcontrole en de rust die je ervaart. Vergelijk jezelf met een
standaard, die je het goede gevoel geeft;
12. stress ontstaat door afspraken met jezelf waar je jezelf
niet aan houdt. Annuleer deze afspraken of maak nieuwe
afspraken met jezelf. Twee verplichtingen tegelijkertijd
leiden tot stress;
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13. schrijf alles altijd op – zorg voor een opschrijfboekje. Dan
hoef je niets te onthouden.
De methode die Allen zelf gebruikt heet ‘tickler file’ (ook bekend
als ‘het vervaldagensysteem’ of ‘43 mappen’) voor het sorteren
van al het papierwerk. Twaalf mappen worden gebruikt voor
de twaalf maanden van het jaar en 31 mappen voor de dagen
in de maand. De mappen worden gebruikt om activiteiten voor
een bepaalde dag in op te bergen. Iedere dag wordt de genummerde map voor die dag gepakt. De inhoud van de map wordt
eruit gehaald en de lege map wordt in de volgende maandmap
gestopt. Hierdoor kunnen papieren herinneringen op de juiste
dag teruggevonden worden. Als je bijvoorbeeld op de 12de van
de maand een concert hebt, dan berg je de kaartjes op in de
map van de twaalfde. En als het dan zover is, komen de kaartjes
vanzelf langs.
Robin Logjes, de uitgever stond een dag later weer op de
stoep. Ik rekende op zijn telefoontje, maar hij verraste mij
met een bezoek. Hij vroeg wel direct naar het antwoord op
zijn vraag, wat ik het belangrijkste vond als ik moest kiezen
uit: zingeving, je werk, je gezondheid, je vrije tijd of je relatie
(vrouw en kinderen). Ik vond het een onmogelijke en zelfs
een onredelijke vraag, waarop ik geen antwoord kon geven.
Tot mijn grote verbazing was hij het met mij eens. Voordat
ik wat geïrriteerd kon reageren, pakte hij een vel papier en
tekende een huis. Het dak is de zingeving en in het huis zijn
vier kamers: relatie, werk, gezondheid, vrije tijd. Voor een
evenwichtig, relatief gelukkig leven moet je regelmatig in elke
kamer wat tijd doorbrengen. De psycholoog René Diekstra gebruikt deze metafoor en zegt dat we soms in een kamer alleen
maar wat hoeven op te ruimen, een raam open te zetten, op
andere momenten om er wat duurzame tijd door te brengen.
Ik zie dat heel veel mensen heel veel tijd in één bepaalde
kamer doorbrengen, vaak de werkkamer. Tegelijkertijd worden

Ê
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ze met eisen uit de andere kamers geconfronteerd, en geven
daaraan onvoldoende tijd en aandacht, wat tot problemen
leidt. Bijvoorbeeld in de relatiekamer of de gezondheidskamer.
Vaak weten ze ook niet meer wat in een bepaalde kamer verwacht wordt. De vrijetijdskamer is een kamer waar je dingen
doet omdat ze gewoon leuk zijn. Zodra een vrijetijdsbesteding
iets op moet leveren, ga je de werkkamer binnen. Veel mensen
brengen ook weinig tijd door op zolder, in de zingevingkamer.
Op het moment dat je dat wel doet, vertraag je. Als je vertraagt, merk je dat je heel veel dingen doet omdat je ze altijd
al hebt gedaan of omdat je anderen klakkeloos hebt gevolgd,
zonder dat het expliciete keuzes waren. Als je de dingen langzamer doet, doe je minder, maar wat je doet doe je meestal
beter en dus worden ze leuker. En ten minste zo belangrijk is:
als mensen langzaam met elkaar omgaan, zijn ze waardevoller voor elkaar. Je ziet dat veel mannen en ook vrouwen in de
opbouw van hun leven juist in hun relatie en in hun gezin
die vertraging niet inbouwen, niet de tijd voor elkaar nemen.
Terwijl ze op hun werk wél uitgebreid vergaderen als er problemen zijn. Het is toch merkwaardig dat je aan de mensen
die het belangrijkst voor je zijn de minste aandacht besteedt?
Mensen die het heel druk hebben, verwaarlozen dikwijls
degenen die voor hen het belangrijkst zijn. Een goed evenwicht is dus mogelijk, volgens Robin, als je een goede balans
vindt tussen de vijf kamers van het leven. Zijn boodschap was
duidelijk. Bij mij viel het muntje. Een uitgeruste manager in
moeilijke tijden is mogelijk door het toepassen van de metafoor van de vijf kamers in combinatie met het managen
van je energie en volgen van de principes van David Allen.
Deel het met anderen en met name met het thuisfront. Hard
werken is niet erg, maar zorg voor de balans en de energie. Als
ik ’s avonds naar huis rijd voor het avondeten, heb ik nog wel
een paar zaken waar ik over nadenk:
• wanneer is de fysieke grens bereikt: weet je dat tijdig? Als
je dat te laat inschat, dan kom je in een burnout;
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• hoe zoek je de goede balans tussen alle gebieden zonder
mensen en organisaties tekort te doen. Moet je dit overal
bespreekbaar maken?
• waarom vinden mensen het eigenlijk eng, als ze alles op
de actielijst hebben weggewerkt?
• deadlines werken om processen en besluitvorming te
versnellen. Heb je hierbij druk nodig om te presteren?
Moet je die druk ook op je medewerkers leggen?
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De tien
managementregels
voor presteren
Welke tips, principes en ervaringen zijn er om de kans op
succes te vergroten?
Wat zijn de regels om tot prestaties te komen?
Welke zaken hebben zich in de praktijk bewezen en
kunnen als best practice worden gebruikt?
Veel coaches in de topsport en managers in het
bedrijfsleven krijgen het steeds weer voor elkaar om
prestaties te leveren. Het lijkt er wel op of dat hun
aanpak en werkwijze is gekoppeld aan het behalen van
succesvolle resultaten. Uit hun werkwijze is te analyseren
en te leren, waarom zij succesvol zijn en anderen
niet. Deze aanpak is te omschrijven als de wetten van
presteren.
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Tijdens zijn eerste seizoen als coach van AZ kwam Louis van
Gaal even buurten. Op mijn kantoor – in een container op de
‘historische’ Alkmaarderhout – dronken we een kop koffie. Hij
was gevraagd als spreker bij een groot bedrijf om te praten
over het begrip presteren. We hebben uitgebreid gesproken en
onze ervaringen gedeeld. Presteren is het voldoen aan de overeengekomen verplichtingen, maar wie bepaalt die verplichtingen? Wat is de norm? Over 80 procent van de principes waren
wij het samen eens. Sommige principes waren meer gekoppeld
aan zijn stijl en karakter en sommige aan mijn ervaring en
achtergrond. Een paar dagen later kwam hij met een interessante lijst met basisvoorwaarden om te kunnen presteren, die
hij ging gebruiken in zijn lezing. De lezing kreeg de titel: ‘de
wetten van presteren’. Ê

Een team?

Om te presteren moet je samenwerken. Er is al sprake van een team
en dus samenwerking als twee mensen samen iets willen bereiken. Maar wat is een echt team? Er is een lijstje met acht vragen
waarmee je kunt checken of het een echt team is. Als alle vragen
met ja zijn beantwoord, dan pas kun je spreken van een team:
1.
2.
3.
4.
5.

Zijn de teamleden afhankelijk van elkaar?
Zullen ze moeten samenwerken om hun taak te halen?
Levert iedereen een unieke bijdrage aan het resultaat?
Heeft een team een duidelijk afgeronde taak en/of doel?
Zijn de juiste teamleden, op het moment dat het nodig is,
beschikbaar?
6. Hebben de teamleden de benodigde kennis en ervaring om
de hele taak af te ronden?
7. Heeft het team autoriteit om te beslissen wie wat zal doen
bij de dagelijkse activiteiten?
8. Krijgt het team accurate en tijdige informatie over zijn
resultaten, manier van werken en nieuwe ontwikkelingen
die de dagelijkse prioriteiten kunnen beïnvloeden?
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Het ‘beste team’ blijft niet beperkt tot de elf spelers op het veld,
maar omvat ook de technische staf, het bestuur, de vrijwilligers
– de hele organisatie. Kort nadat hij in 1995 met Ajax de Champions League had gewonnen liep Louis van Gaal met de beker
langs de tribunes van De Meer. Bij de wasserij van het oude
stadion in Amsterdam stapte de trainer naar binnen, zette de
trofee op een droger en zei tegen de wasdames: “Zo, deze is ook
van jullie.” Een week lang stond de beker tussen de wasmachines en de sokken. “De mensen die de shirtjes elke dag wasten,
waren voor Louis net zo belangrijk als de spelers en bestuurders”,
zegt oud-voorzitter Michael van Praag. “Zo maakte hij van Ajax
een eenheid, een team.”
Van Gaal organiseerde ook feestjes waarbij spelers, bestuurs
leden en hun vrouwen werden uitgenodigd, vertelde Van Praag
in NRC Handelsblad. “Normaal is er altijd een grote afstand
tussen bestuur en spelers, maar op dit soort avonden was het
ijs na drie minuten gebroken.” De avonden bevatten altijd een
spel- en competitie-element, een quiz. Van Gaal was de grote
organisator. “Alles wat hij doet, heeft een functie. En alles had
hetzelfde doel: Ajax. Wil je de top bereiken dan moet je als club
één zijn. Louis is een meester om dat voor elkaar te krijgen.” Bij
teambuilding hoort, in de visie van Van Gaal, dat de trainercoach niet op een voetstuk staat. Hij is één van de vele mensen
van een club. Zo komt het voor dat Van Gaal aan het eind van
een training met een net over het veld loopt om samen met zijn
spelers de ballen te verzamelen. Hij maakt evenmin onderscheid
tussen zijn spelers. Invallers worden op dezelfde manier behandeld als basisspelers.

De wetten van presteren

Als er sprake is van een team, dan moeten er een aantal randvoorwaarden aanwezig zijn om te kunnen presteren. De belangrijkste zijn: een omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen, een resultaatgerichte manier van denken, de visie en doelen
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moeten bekend zijn, de cultuur moet passen bij de visie en het
moet een organisatie zijn met toppers in de top.
Als deze basisvoorwaarden aanwezig zijn, dan zullen de tien
managementregels uit de lezing van Louis van Gaal resultaat
opleveren. In de PowerPoint-presentatie stonden de volgende
tien wetten van presteren:
1. zoek mensen met commitment – 100 procent betrokkenheid.
Niet de beste spelers winnen, maar het beste team met
spelers, die voor 100 procent onvoorwaardelijk hun best
doen;
2. creëer een veilige omgeving – maak daarbij een onderscheid
tussen de binnenwereld en de buitenwereld. De
buitenwereld heeft invloed op het gedrag van de mensen in
de binnenwereld. Deze druk neemt toe, onder andere door
twitter en sociale media. De buitenwereld hanteert zijn
eigen waarden en normen, met meer emotie, meningen en
korte-termijn-denken. Het verschil is dat de buitenwereld
oordeelt op basis van beperkte informatie en geen
verantwoordelijkheid hoeft te nemen;
3. werk gestructureerd en stel grenzen – de werkwijze en de
daarbij behorende regels en normen moeten altijd gekoppeld
zijn aan doel en visie. Stel je grenzen en bewaak ze. Je krijgt,
wat je accepteert. Regels geven duidelijkheid, waarbij de
leider altijd het goede voorbeeld moet geven;
4. het organisatiedoel is altijd belangrijker dan het persoonlijk
doel – de volgorde is club, team, coach, speler. Blijf altijd
de eisende in plaats van de vragende partij. Hanteer
het principe ‘allemaal wel, of allemaal niet’. Bepaal
de verantwoordelijkheden van iedereen en geef ook
verantwoordelijkheid;
5. met presteren kom je op de langere termijn verder dan met
resultaten – het beroemde Louis van Gaal-dilemma. Hij kan
voldoening uit een wedstrijd halen, die is verloren, maar
waarbij de opdracht strikt is uitgevoerd en er goed veldspel
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tot stand is gekomen. Dit in tegenstelling tot een gewonnen
wedstrijd waarbij de spelers de opdrachten niet hebben
uitgevoerd en het vertoonde spel minder is. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat de meeste coaches in topsport zeggen:
ik ga voor de punten. De meeste coaches rijden erg tevreden
naar huis na een gewonnen wedstrijd - ook al is die slecht
gespeeld. Het Louis van Gaal-dilemma daarentegen legt het
fundament voor succes op de langere termijn;
6. blijf altijd veranderen, doorselecteren, innoveren, grenzen
verleggen – ga er vanuit dat elk nieuwe generatie beter is
dan de vorige. Werk constant aan vernieuwing. Alleen op
deze manier kun je de concurrentie achter je laten;
7. het totale mens principe – om je doelstellingen te realiseren
moet je de mens centraal stellen. Iedere speler vraagt om
een behandeling op maat omdat elk mens uniek is. Probeer
zowel de positieve als de negatieve eigenschappen van de
spelers te accepteren. Mensen maken altijd het verschil in
teams en organisaties. Elke speler heeft zijn eigen identiteit.
Respecteer deze identiteit altijd;
8. wat je doet, doe je goed – probeer een ‘oergevoel’ te creëren
waarbij je handelen in dienst staat van het doel;
9. volharding en vastberadenheid winnen het van genialiteit
en talent – doorzettingsvermogen is de crux;
10. het is je eigen keuze waar je energie in steekt, het is niet
belangrijk wat je overkomt, maar hoe je reageert – leer van je
ervaringen. Beproef alles en behoud het goede.
In Search of Excellence (1982) van de organisatieadviseurs Tom
Peters en Bob Waterman is het meest gelezen managementboek
onder leidinggevenden. Zij onderscheiden vier elementen voor
succes: een sterke teamgeest, een perfecte uitvoering van de
kerntaken, een vastomlijnd plan en ten slotte duidelijkheid en
geloofwaardigheid.

52

Een tweede plaats bestaat niet

Een paar dagen voordat Louis van Gaal de lezing moest houden,
kwam ik nog een interessant artikel tegen van interim-manager en coach Katja Staartjes. Ze is Nederlands meest succesvolle bergbeklimster. Zij beklom een aantal toppen hoger dan
8.000 meter, waaronder de Mount Everest als eerste Nederlandse vrouw en de Gasherbrum 1, samen met haar echtgenoot
Henk Wesselius, als eerste en tot nu toe enige Nederlanders.
Verder initieerde en leidde zij verschillende enerverende expedities. Het fascineerde van de bergsport is dat een foutje direct kan
leiden tot een ernstig ongeval of de dood. Alles moet kloppen.
Gebrek aan scherpte en fouten moeten worden uitgesloten. Een
tweede plaats bestaat in deze sport niet.
Over haar aanpak zegt ze het volgende:
• integriteit en open communicatie vormen de basis van een
goede sfeer, teamgeest en werkrelatie;
• vertrouwen is cruciaal in een team. Vertrouwen is vooral een
kwestie van loslaten, meestal van je controlemechanismen;
• hoe is je werkelijke commitment in het team? Voor het
gemeenschappelijke doel? Wat heb je voor elkaar over? Ben
je bereid om meer te geven dan je terugkrijgt?
• om gelukkig en succesvol te zijn, is het noodzakelijk dat je
weet wat je werkelijk wilt en dat je hier ook naar handelt;
• stel concrete, maar haalbare doelen;
• daadwerkelijk uitvoeren wat jij je ten doel hebt gesteld, vergt
het maken van keuzes;
• ben bereid de consequenties van gemaakte keuzes te
aanvaarden en verantwoordelijkheid te nemen voor je
gedrag en de gevolgen;
• als je iets echt wilt en er ook helemaal voor gaat, blijkt er
veel meer mogelijk dan je aanvankelijk dacht;
• de ‘toppen’ die haalbaar zijn verschillen per persoon, per
team en per organisatie. Toppen kunnen groeien in de loop
van de tijd. Kernwoorden hierbij zijn: droom, uitdaging,
bezieling en ontwikkeling;
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• het gaat niet alleen om de top: vergeet vooral het ‘proces’
niet: het onderweg zijn. Haal daar inspiratie uit!
Dat laatste is een mooie nuance, het sluit heel goed aan bij het
Louis van Gaal-dilemma. Ik stuur hem een mail en geef de informatie van Katja Staartjes door. Toch gebruikt Louis de filosofie
van Katja Staartjes niet in zijn lezing, zo laat hij per mail weten.
Hij vindt het leuk om te lezen en ziet er een bevestiging in van
alles wat hij al heeft voorbereid.

Ê Een week later belt Louis van Gaal mij op. De zaal was
uitverkocht. De lezing succesvol (gebaseerd op de reacties
achteraf). In een uur probeer je als inleider je manier van
denken over te brengen. Eigenlijk is het meer een vorm van
inspireren. Het proces om te presteren is een lange moeilijke
weg. Dat is in een uur niet te leren. De inschatting van Louis
is dat de mensen zijn geïnspireerd en er over nadenken. Missie
geslaagd. Ik laat het telefoontje op mij inwerken terwijl ik
onze hond Hazel uitlaat. Zij is een labrador die was opgeleid
om blindengeleide hond te worden, maar ze werd afgekeurd.
Ze was te nieuwsgierig en kon zich daardoor moeilijk concen
treren. Ze kon niet waarmaken, waarvoor ze zou worden
opgeleid. Is dat jammer? Maar zou ze dan gelukkiger zijn dan
ze nu is? Het Hazel-principe is tijdens dat wandelingetje ontstaan. Je bereikt een bepaald doel niet, maar ben je daardoor
minder gelukkig? Brengt succes altijd geluk? Een paar zaken
hielden mij nog wel bezig:
• in hoeverre zijn de wetten van presteren gekoppeld aan
het imago van de verteller?
• hoe is het draagvlak als een coach, die niet heeft
gepresteerd, dezelfde principes vertelt?
• niet iedereen wil presteren. Is dit weggelegd voor een klein
elitair gedeelte van de totale bevolking?
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De kracht van emoties
Welke emoties zijn er?
Hoe verloopt een verwerkingsproces bij tegenslagen?
Zijn er methoden om stress te verminderen?
Wilskracht is belangrijk. Hoe kan ik die verbeteren?
Kan een positieve mindset je sneller bij de oplossing
brengen?
Een onderneming of sportploeg heeft een strategisch plan
opgesteld, waarin ze beschrijven wat ze willen bereiken.
Alle plannen kloppen. Theoretisch is alles op orde.
Rationeel is er geen speld tussen te krijgen. Managers,
werknemers, sporters – het blijven mensen met gevoelens
en emoties. In biologische zin kan men een emotie ook
definiëren als een reactie van onze hersenen op een
affectieve prikkel. Hoe ga je met deze ‘chemische reactie’
in het lichaam om? Deze emoties spelen namelijk een
grote rol in de processen om iets te bereiken. Iedereen
herkent gevoelens en ze kunnen de aanleiding zijn tot
stress en doemdenken. Het is belangrijk om de juiste weg
te volgen om deze gevoelens een plaats te geven. Het
managen van emoties.
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Ik werd coach van het Nederlands volleybalteam nadat ze
Olympisch kampioen waren geworden onder leiding van
Joop Alberda in 1996. Het Nederlandse publiek koos later dit
tot sportmoment van de twintigste eeuw. Mijn eerste jaar als
coach waren we succesvol. We werden Europees kampioen en
het team bereikte zelfs de eerste plaats op de wereldranglijst.
Het tweede jaar werden we zesde tijdens de wereldkampioenschappen en begon er kritiek te komen op mijn functioneren.
In 1999, het pre-Olympisch jaar, zwelde de kritiek aan na een
vijfde plaats op de Europese kampioenschappen. Er werd steeds
meer aangedrongen op mijn opstappen, want we zouden ons
op deze manier niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Het
laatste grote voorbereidingstoernooi in 2000 was de World
League finale in Ahoy. Daarna moesten we afreizen voor het
Olympisch kwalificatietoernooi in Frankrijk. De wedstrijden
van de World League finale verliepen desastreus. De eerste drie
wedstrijden werden verloren en er pakten zich donkere wolken
samen. De kranten schreven openlijk over het vervangen van
de coach. Er stonden zelfs berichten in de kranten, dat dit
werd gedragen door bepaalde bestuurders, maar dat gebrek
aan geld de reden zou zijn, om deze beslissing niet te nemen.
We hadden een rustdag voor onze vierde wedstrijd en ik werd
gebeld door de basketbalcoach Ton Boot. Hij vroeg hoe het
met het team en met mij ging en hij wilde graag de training
tijdens onze rustdag bijwonen. Ton Boot nam, als enige, plaats
op de tribune in de Rotterdamse Ahoy. Ê

Het effect van emoties

Emoties hebben de kracht om ons tot op de top van onze prestaties te brengen, maar ook om ons door de diepste dalen te
leiden. En het bijzondere is: deze krachten kunnen we sturen.
Gebeurtenissen die emoties opwekken brengen tastbare, moleculaire effecten teweeg in ons lichaam. Emoties hebben een
grote invloed op onze gezondheid. Positieve emoties herstellen
en handhaven de natuurlijke, gezonde balans van deze func57

ties. Negatieve emoties verstoren daarentegen de natuurlijke,
gezonde balans van je lichaamsfuncties. De meest merkbare
verstoringen zijn hartkloppingen, transpiratie, trillen, een droge
mond en buiten adem zijn.
Minder merkbaar zijn de verstoringen van de bloeddruk, verdeling van de bloeddoorstroming, maag-darmactiviteit, urine
afscheiding en veranderingen in de samenstelling van het bloed
en speeksel. Elke emotie heeft daarbij zijn eigen unieke effect
op het lichaam. Lang nadat de emotionele gebeurtenis voorbij
is, kunnen de lichamelijke reacties blijven aanhouden en de
gezonde balans van het lichaam verstoren, waardoor vermoeidheid op kan treden. Zowel korte, hevige gebeurtenissen als langdurige belasting kunnen leiden tot langdurige verstoringen van
de gezonde balans van je belangrijkste lichaamsfuncties. Deze
verstoringen kunnen hardnekkig zijn en in sommige gevallen
onomkeerbaar. Gelukkig hebben we zelf grote invloed op onze
emoties en op de manier waarop wij met deze emoties omgaan.

De basisvormen van emotie

Er worden acht basisvormen van emotie onderscheiden:
agressie aanvallen
vreugde bezit
aanvaarding acceptatie
anticipatie voorspelbaar

angst vluchten
droefheid verlies
walging verwerken
verrassing onvoorspelbaar

Hoe emotioneel we op een gebeurtenis reageren hebben we zelf
in de hand. Stel je constateert een deuk in je auto. Je kunt boos
worden (agressie), gaan klagen (droefheid), bij de pakken neerzitten (walging) en wachten hoe het nu verder moet (onvoorspelbaar). Je kunt het daarentegen ook analyseren, dat het slechts
een kleine deuk is (vreugde), het is nu toch al gebeurd, dus ik
kan er niets meer aan veranderen (accepteren) en direct tot actie
overgaan, door de garage te bellen (anticipatie). Bij welke reactie
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zou jij je het best voelen? En bij welke reactie zou je omgeving
zich het best voelen? Elke vorm van emotie is te analyseren als
een combinatie van de beschreven 8 basisvormen van emotie.
Emoties zijn trainbaar. Commando’s weten dat. Zij leren om te
vechten of te vluchten – afhankelijk van de situatie. Een derde
situatie bevriezen is voor commando’s vaak dodelijk. Ze worden
in stressvolle situaties gebracht en dan worden er stappen van
handelen getraind, om zo de emoties zo goed mogelijk onder
controle te hebben. Het is niet zo belangrijk wat je overkomt,
maar het is belangrijk hoe je het oplost en welke emoties je
toelaat. De emoties en de onbeheersbaarheid nemen toe als er
sprake is van: angst, droefheid, walging en verrassing. Ook in een
minder gewelddadige omgeving loont het om te trainen. Toen
na het faillissement van DSB de curator bij AZ binnen kwam en
er sprake was van een onzekere toekomst, is er direct geschakeld.
De ontstane situatie werd direct geaccepteerd (aanvaarding).
Er werd een perspectief geformuleerd (agressie) en een plan
gemaakt (anticipatie).

De complexe dagelijkse praktijk

Zowel de sport, als de politiek, als het bedrijfsleven zit in een
omgeving waarbij: incidenten worden uitvergroot, uitzonderingen als patroon worden gezien, meningen de overhand hebben,
simplistische voorbeelden worden gebruikt, korte-termijndenken overheerst, emoties de boventoon voeren en de beeld
vorming bepalend is. Kortom je hebt te maken met een hele complexe omgeving. In deze emotionele omgeving is het van belang
om hierop een rationele analyse los te laten en deze negatieve
emotie om te bouwen naar: een positieve actiegerichte benadering, waarbij je de situatie zo snel mogelijk accepteert en daarna
anticipeert op de te nemen stappen op weg naar de oplossing.
Een aantal belangrijke tips en adviezen om deze emoties niet te
vergroten zijn:
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•
•
•
•
•

ga niet in op de emoties en houd jezelf onder controle;
vermijd het principe: actie = reactie;
word niet boos;
houd de regie over je eigen gedrag zelf in handen;
vertel je eigen boodschap en zet dat in het toekomstig
perspectief.

Houd te allen tijde je zelfvertrouwen. Hoe groter dat is, hoe
minder het effect van derden kan zijn. Je bouwt als het ware een
schild tegen negatieve invloeden. Het helpt je om de reacties van
de buitenwereld een plaats te geven.

Verwerkingsprocessen

Hoe reageer je op een negatieve emotie? Het verwerkingsproces
verloopt volgens de volgende zes stadia:
1. schok / ontkenning;
2. boosheid / schuld;
3. onderhandelen;
4. de put;
5. acceptatie / testen;
6. integratie / doorgaan.
In de fase 1 tot en met 3 heb je te maken met een toenemende
stress en een aflopende prestatie. In de fase 4 tot en met 6 word
je geconfronteerd met afnemende stress en oplopende prestatie.
Elke onverwachte situatie kent deze zestrapsraket. Het is belangrijk om de zes stadia te herkennen. Niet iedereen zit op hetzelfde
moment in dezelfde fase, wees je daarvan bewust. Met coachen
kan je mensen helpen om het proces te doorlopen en daarbij kun
je geen stap overslaan.

Wat is stress?

Stress kan heel ruim worden omschreven als een reactie op
elke prikkel of conditie die spanning veroorzaakt, maar ook in
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Verwerkingsproces
schok/ontkenning
		

boosheid/schuld

			

onderhandelen

				

de put

					

acceptatie/testen

						

integratie/doorgaan

tijd

1

2

3

4

5

6

engere zin als een reactie op een negatieve of aversieve prikkel.
In de ruime omschrijving kan dus zelfs een plezierige situatie
die spanning oproept, zoals op vakantie gaan, als stress worden
opgevat. Ook is er positieve stress als men zich geestelijk en
lichamelijk voorbereidt op een wedstrijd of een bijzondere prestatie op het werk. Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer
en keert het lichaam terug in een toestand van rust. Als stress
niet in het belang van een persoon is en als een nare gebeurtenis wordt ervaren, spreken we van negatieve stress. Vast staat
dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de
gezondheid, omdat zij de grootste en meer langdurige effecten
hebben op het centrale en autonome zenuwstelsel.
Maharishi Mahesh Yogi definieerde stress als een materiële en
structurele verandering van lichaam of zenuwstelsel. Het is te
vergelijken met materiële stress zoals die optreedt als een ijzeren
staaf wordt uitgerekt tot het breekt. De doorsnede van het ijzer
op het breukvlak laat een materiële en structurele verandering
zien, waardoor de eigenschappen van het oorspronkelijke ijzer
zijn veranderd. Je zou kunnen zeggen dat de ‘gebruiksmogelijkheden’ van het lichaam door psychische of lichamelijke over
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belasting veranderen. In tegenstelling tot het ijzer is het lichaam
in staat zich vanuit rust te herstellen. De effectiviteit van rust in
het lichaam is bepalend voor het zelfherstellend vermogen van
het lichaam. Naast goede slaap en andere vormen van ontspanning kan meditatie efficiënt zijn.
Kortom: stress is spanning onder druk, stress is noodzakelijk om
te leven, ons denken is het sterkste wapen tegen (negatieve)
stress, bij stress herstelt een gezond lichaam het verstoorde
evenwicht automatisch, nervositeit is een van de belangrijkste
symptomen van stress. Je kunt stress ‘bestrijden’:
• door te relativeren;
• door te plannen;
• door hiërarchie aan te brengen;
• door te ontspannen;
• door (soms) van standpunt te veranderen.
Er zijn dus tactieken om de stress aan te pakken:
• het belang verkleinen (probeer het niet op te blazen);
• de situatie in een positief kader plaatsen;
• de waarschijnlijkheid van doemscenario’s verkleinen;
• vieren wat goed is;
• zoek hulp bij vrienden;
• stel de juiste vragen;
• zie de situatie onder ogen en maak een analyse.

Focus & concentratie

Stress is onvermijdelijk, het is de kunst om deze ‘chemische
reactie’ in het lichaam te beheersen. Negatieve emoties geven
negatieve aandacht. Het gaat om de focus en de concentratie:
waar richt je de aandacht op? De definitie van concentratie:
concentratie = doel x aandacht
Dat betekent dat je energie steekt in zaken waaraan je aandacht geeft of waarover jij je druk maakt. Het is dus altijd een
keuze. Het is niet belangrijk wat je overkomt, maar hoe je er mee
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omgaat. Dat maakt het verschil tussen mensen. Sommige leiders
blijven boven de partijen staan, terwijl anderen zich over futiliteiten druk maken. Boos worden is dus ook altijd een keuze, mits
de impact van de situatie te overzien is en niet te onverwacht en
te explosief is.
De belangrijkste tip om negatieve aandacht te verminderen
is: richt je doelen en je aandacht altijd op je ambitie (dromen),
doelen en het nieuwe toekomstperspectief. Goede voornemens
en ambities geven een voorsprong. Ambities bevorderen zelfbewust en onafhankelijk gedrag – helemaal als die ambities worden gerealiseerd. Ambitie helpt je verder als je erdoor
geïnspireerd raakt om in actie te komen (er energie in willen
stoppen). Als je in beweging komt, krijg je te maken met zaken
als discipline, frustratietolerantie, je kwaliteiten ontwikkelen, je
zelfbeeld versterken en onredelijke eisen los laten.
Valse bescheidenheid of arrogantie zijn voorbeelden van persoonlijke ontsporing. In dit geval leef je niet volgens je eigen
plannen en doelen. Onderschatten daarentegen is kansen missen
en overschatten maakt je eenzijdig en slordig.

Zelfbeheersing & emotie

Emoties beïnvloeden het leven. Hoe kun je nu die emoties sturen
in de richting van een gelukkig en succesvol bestaan. Niet zelfwaardering maar zelfbeheersing is bepalend voor een gelukkig
en succesvol leven, stelt Roy Baumeister. Hij is hoogleraar psychologie aan Florida State University en bijzonder hoogleraar
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En die wilskracht kan je
volgens Baumeister met oefening versterken. ‘Als een spier.’
Als je kijkt naar de persoonlijkheidskenmerken die van belang
zijn om goede resultaten in het leven te boeken, blijkt alles te
draaien om twee eigenschappen: intelligentie en wilskracht,
zegt Baumeister in een vraaggesprek met de Volkskrant. “Na een
eeuw lang zoeken en experimenteren is het ons nog steeds niet
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gelukt een manier te vinden om intelligentie te vergroten; ik
weet niet of het ooit gaat gebeuren. Maar we hebben ontdekt
dat je zelfbeheersing wel kunt vergroten. Genen doen er toe,
natuurlijk; genen zijn belangrijk. Maar als het om zelfbeheersing
en wilskracht gaat, spelen ook andere dingen een rol. Oefening
bijvoorbeeld.”
Baumeister vergelijkt wilskracht met een spier. Als je die spier te
veel gebruikt, wordt hij moe. Stel je een gewone schooldag voor.
De hele dag door had je enorm veel zin om tegen je onderwijzer
te zeggen wat je van hem vindt. Maar je hebt je keurig beheerst
en hem vriendelijk toegeknikt. Dan kom je thuis. Je vader en
moeder vragen of je jouw kamer al hebt opgeruimd, zoals je had
beloofd. Onmiddellijk voel je een blinde woede omhoog komen
en voor je het weet sta je onbeheerst te schreeuwen en te tieren.
“Iedereen heeft per dag maar een beperkte hoeveelheid wilskracht”, zegt Baumeister in zijn boek ‘Wilskracht, de herontdekking van de grootste kracht van de mens’. We gebruiken die ene
hoeveelheid wilskracht bij allerlei totaal verschillende taken die
niets met elkaar te maken hebben, maar via die ene energiebron
zijn we wel met elkaar verbonden. Wie de hele dag is gefocust
op het feit dat hij niet te veel mag eten, kan zich in het verkeer
opeens ontpoppen als een onbeheerste idioot.

Tips voor zelfbeheersing

Hoe verbeter je zelfbeheersing bij jezelf? Een paar tips & trucs
van Roy Baumeister:
• hou een dagboek bij. Kies uit alle dingen die je wilt veran
deren het gedrag dat je het gemakkelijkst kan aanpassen,
schrijf je doelen op en registreer nauwgezet wat je doet. Als
alcoholgebruik een vaste gewoonte is geworden, ga ik probe
ren wat minder te drinken. Opschrijven wat je doet is van
vitaal belang. Als je gewoon maar wat plannen maakt zonder
te registreren wat je er mee doet, komt er niets van terecht;
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• zorg voor genoeg voedsel en slaap. Voor wilskracht heb
je lichamelijke energie nodig. Er wordt op dit moment
veel onderzoek gedaan naar de invloed van glucose op
je geestelijke gesteldheid, maar dit staat al vast: geen
glucose, geen wilskracht. Wanneer je onder grote druk staat,
bijvoorbeeld omdat je een relatie aan het beëindigen bent,
gaat al je glucose daar naartoe. Dat is geen goed moment om
ook te willen afvallen, of met sporten te beginnen;
• voer veranderingen door wanneer de dingen in je leven
lekker lopen. Timing is belangrijk. Het immuunsysteem
waarmee je ziektes bestrijdt, vreet bijvoorbeeld glucose. Ik
was gewend door te werken als ik me een beetje ziek voelde.
Ik kon me niet voorstellen dat in een stoel zitten en wat
tikken zo enorm belastend was voor mijn lichaam. Meestal
was het gevolg dat mijn werk niet goed was én dat ik serieus
ziek werd. Dus tegenwoordig ga ik, als ik voel dat ik ziek word,
in bed liggen en probeer ik 24 of 36 uur te slapen. Zo kan mijn
lichaam al zijn glucose gebruiken om die ziekte te lijf te gaan;
• oefen! Welke gedragsverandering je ook doorvoert, het feit
dát je die verandering invoert, heeft effect. Dat is de training.
Neem om te beginnen jezelf iets simpels voor zoals direct
na het eten de tafel afruimen. Het zijn kleine dingen, maar
die bereiden je voor op het grotere werk, zoals stoppen
met roken, of afvallen. Die twee blijken de moeilijkste
gedragsveranderingen voor de moderne mens te zijn;
• realiseer je dat ook het nemen van beslissingen en het
maken van keuzes wilskracht gebruikt. Er is wilskracht
nodig om verleidingen te weerstaan en om aardig te blijven,
maar ook de beslissing welk paar laarzen je koopt, kost wils
kracht. Mensen zijn na een dag winkelen uitgeput omdat ze
voortdurend keuzes hebben gemaakt. Hou daar rekening mee.
Als je weet dat je aan het einde van de dag belangrijke beslis
singen moet nemen, spaar je energie dan voor dat moment.
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Twee basisvormen van mindset

Wilskracht kun je trainen en dat wordt makkelijker met de juiste
mindset. Je instelling bepaalt je stijl en de emoties, die je wilt
laten zien. Je hebt mensen met een statische mindset en mensen
met een op groei gebaseerde mindset. Als je gelooft dat je jezelf
kan ontwikkelen, dan sta je open voor extra informatie. Doorzettingsvermogen en veerkracht zijn hierbij zeer belangrijk. Weinig
mensen hebben de gave om tegenslagen in het leven om te
zetten in toekomstig succes. Mensen met een op groei gerichte
mindset streven niet alleen naar uitdaging, maar ze gedijen er
ook bij. Hoe groter de uitdaging, hoe meer ze zich inspannen.
Als je een andere mindset aanneemt, kom je in een nieuwe
wereld. In de ene wereld is falen een tegenslag. In de andere
wereld is het een kans om jezelf te ontplooien. En is angst
daarbij, zoals het spreekwoord ons wil doen geloven, een slechte
raadgever? Het is anders: angst is een omgekeerd bedankje, het
helpt je te zien wat echt belangrijk voor je is. Bang zijn om iets
te verliezen, laat je ook voelen waarvoor je dankbaar zou moeten
zijn en wat belangrijk voor je is.
Ton Boot is de enige toeschouwers tijdens de training op
de rustdag van de World League finale in Ahoy. Na afloop vertrouwde hij mij toe dat het goed zou komen met mijn team. De
negatieve pers moest ik niet serieus nemen, was zijn conclusie.
Hij zag tijdens de training een trainer die voldoende energie en
inspiratie heeft, een staf die hem voor 100 procent steunt, en
een spelersploeg die hard werkt, een click met de trainer heeft
en er in gelooft. Een dag later speelden we tegen Italië, en na
drie verloren wedstrijden proefden we het zoet van de overwinning. Ton Boot waarschuwde voor euforie, het was slechts een
eerste stapje. Je bent rustig gebleven bij tegenslag, dus is er nu
ook geen ruimte voor een feeststemming, zo luidt zijn advies.
Ook tegen de VS weet het Nederlands team weer de winst te
pakken. Een week later gaan we naar het Olympisch kwalifi-

Ê
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catietoernooi en alle wedstrijden worden gewonnen. Daardoor
is plaatsing voor de Olympische Spelen in Sydney een feit. Op
deze spelen verloopt het toernooi in de poule voorspoedig. Vier
van vijf wedstrijden worden gewonnen. In de daarop volgende
kwartfinale verliezen we met het kleinst mogelijke verschil in
een sidderende wedstrijd met 3-2 van Servië, de uitslag van
de vijfde set: 17-15 in het voordeel van de Serviërs. Uiteindelijk
wordt Servië Olympisch kampioen. Het Nederlands volleybalteam wint ook nog twee keer en wordt vijfde. Het team krijgt
een goede pers. Terug in Nederland belt Ton Boot mij op. Hij
heeft gelijk gekregen. Hij vond het met name knap, dat na de
teleurstelling in de kwartfinale, er nog twee keer wordt gewonnen. Dat zegt volgens hem iets over de veerkracht van het team.
In het gesprek dat volgt, bespreken we nog een paar zaken:
• hij heeft gelijk gekregen met zijn analyse. Was het om mij
te steunen? Had hij het ook verteld als het andersom was
geweest? Dat had waarschijnlijk mijn gemoedstoestand
negatief beïnvloed;
• hoe moet ik omgaan met de bestuurders en de pers,
die mij in de steek hebben gelaten en mij hebben
laten vallen? Moet ik ze op afstand houden of ze toch
accepteren, volgens de emotietheorie?
• was ik in de kwartfinale van de Olympische Spelen één
punt verwijderd van succes en hebben we dus gefaald of
moeten we na de moeizame aanloop tevreden zijn met de
vijfde plaats. Welke mindset is de juiste in dit geval?
Het waren vragen die ik aan Ton Boot voorlegde, maar waar
ik geen antwoord op kreeg. Hij zei dat ik er het meest van zou
leren als ik zelf de antwoorden zou bedenken. Dan zou ik mij
ontwikkelen als coach en als mens.
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Escalatieladder
Ontstaan conflicten bij toeval?
Weerstand, botsende tegenstellingen, irritaties, conflicten
– hoe ga je ermee om?
Wat zijn de do’s en don’ts bij conflicthantering?
Hoe werk je aan een oplossing bij verschillen van mening?
In crisissituaties en onzekere tijden zijn er altijd periodes
van weerstand, botsende standpunten, teleurstellingen
en irritaties. Hoe ga je hier mee om? Welke bewezen
methodes zorgen voor de oplossing en een effectieve
aanpak.
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Oktober 2009, de bom barst. Op de 29e moet AZ bekendmaken
dat de voorzitter, eigenaar en hoofdsponsor van AZ opstapt
als voorzitter van de club. Zijn bank is failliet gegaan en de
aandelen van de club (het eigenaarschap) is terechtgekomen
op het bureau van de curator, Marcel Groenewegen. Hij kan de
aandelen verkopen. Een onzekere tijd breekt aan voor AZ. Om
de veertien dagen stonden er nu gesprekken met de curator
gepland. Al snel kwam de fase waarin er sprake is van weerstand. Er gebeurden zaken waarbij irritaties ontstonden, die
tot onenigheid en ruzie leidden. De curator wil het maximale voor de schuldeisers van de bank binnen halen en schatte
de waarde van de club veel te hoog in. Dat kwam omdat er
een irreële inschatting werd gemaakt van de waarde van de
spelers. Wij rekenden voor dat als er zelfs maar de helft van
deze schatting gerealiseerd zou zijn, er sprake was van een
superdeal en dat dan snel zaken moesten worden gedaan.
Technisch directeur Marcel Brands ging de curatoren uitleg
geven over de wondere wereld van transfers. De eerste echte
grote ruzie ontstond toen ik tijdens een vergadering met de
curatoren werd gebeld door de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Hij was in het bezit gekomen van een conceptrapport van PwC, waarin onderzoek werd gedaan naar de financiële situatie van AZ. Hij gaf aan te willen publiceren en
vroeg mij om commentaar. Een bizarre situatie, omdat wij als
management van AZ het rapport nog niet eens hadden ingezien. Ik ging terug naar de vergadering. Ik meldde de inhoud
van het telefoongesprek met de AD-journalist en legde de
curatoren uit dat dit een typisch voorbeeld was van de media
gevoeligheid van de voetbalwereld. AZ kon het rapport niet
hebben gelekt, want wij beschikten er niets eens over. Ik suggereerde dat een kopie snel is gemaakt, misschien zelfs wel
door een medewerker van de reproafdeling. Die, terloopse, opmerking viel absoluut in verkeerde aarde. Wij werden beschuldigd dat wij het rapport hadden gelekt. Met slaande deuren
en gevloek werd de vergadering afgebroken. De integriteitsvraag stond op het spel. Het conflict was geëscaleerd. Ê
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Conflicten hanteren

Wat is een conflict? Het lijkt een simpele vraag. Door de kern
van het conflict onder de loep te nemen hebben we de oplossing binnen handbereik. Een conflict is niets anders dan: niet
vanuit hetzelfde perspectief naar een situatie kijken, verschillende interpretaties doen over mensen en situaties. Conflicten
ontstaan door het hebben van geen doelen, plotseling nieuwe
doelen bedenken of het hebben van vage doelen. Doelen moeten
duidelijk zijn, zodat er een controlemechanisme is. In plaats van
het oplossen van conflicten, kun je beter spreken van het hanteren van conflicten. Het woord oplossen suggereert een einde van
een conflict, een vorm van verzoening. Hanteren heeft meer een
directe relatie naar het doel. Heel belangrijk bij conflicten is het
herkennen van situaties en het leggen van verbanden.
Veel mensen gaan relaties aan zonder voldoende duidelijkheid
over hun werkelijke doelen en bevoegdheden. Daarbij komt ook
nog dat er vaak spanning ontstaat tussen het persoonlijk doel
van iemand en het organisatiedoel van het bedrijf. Het organisatiedoel is te allen tijde cruciaal. Alles moet hieraan onder
geschikt zijn. Het kan nooit zo zijn, dat het persoonlijk belang het
doel van de organisatie ondermijnt. Dan moet er hard worden
ingegrepen.

Genese van een probleem

Een conflict kent een prefase, groeifase en een crisisfase. De
kunst is om problemen en incidenten in een zo vroeg mogelijk
stadium aan te pakken, door grenzen te stellen, normen te hanteren, zaken de kop in te drukken en situaties bespreekbaar te
maken. Deze aanpak zorgt er voor dat het probleem niet kan
groeien. Vaak wordt onderschat, hoe belangrijk deze fase is. Topcoaches kennen dit principe en pakken kleine incidenten direct
aan. Als dat niet gebeurt groeit het conflict, en dan kan dit leiden
tot een point of no return waar rigoureuze maatregelen met
grote gevolgen moeten worden getroffen.
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Genese van een probleem/conflict

omvang

Point of
no return

tijd

prefase

1e fase

2e fase

3e fase

niet manifest

nauwelijks
manifest

groeifase

crisisfase

Hoe eerder je dus kunt ingrijpen, hoe beter. En laat je daarbij nooit
leiden door angsten. Vergeet de normen van de ‘buitenwereld’;
iedere omgeving heeft zijn eigen wetten, regels en afspraken.
Probeer een conflict positief te benaderen, als je het oplost, is
er meestal sprake van groei en verbetering. Bijna elke oplossing
herbergt een (grote) dosis geluk of toeval. Dit zou de ‘conflict
oplosser’ moeten nopen tot bescheidenheid en zelfkritiek.

Relaties herstellen

De fout is dat er vaak vanuit wordt gegaan, dat iedereen het
wel in grote lijnen met elkaar eens is. Samenwerking tussen
mensen blijkt in de praktijk vaak de ultieme vorm te zijn van
jezelf verschuilen. Heel veel mensen leunen op andere leden van
het team of vinden dat de schuld ergens anders ligt. Daarom
is het zo belangrijk om exact per persoon vast te stellen welke
taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en doelen iemand
heeft. Dat maakt de kans op verschuilen veel minder groot. In de
prefase moet dit zo snel mogelijk duidelijk worden.
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Conflicten zijn effectief als het over een taak gaat. Betreft het
conflicten in de persoonlijke en de relatiesfeer, dan is de uitwerking vaak heel negatief. Zorg er voor dat een klein zakelijk
probleem binnen deze kaders blijft en niet te persoonlijk wordt
opgevat. De randvoorwaarden om effectief met elkaar te kunnen
werken, zijn gebaseerd op een onderlinge vertrouwensband. Dat
betekent dat leden van een team zich veilig moeten voelen en
dat er geen barrières mogen zijn. Zelfs de grootste conflicten kun
je oplossen door de onderlinge relaties weer te herstellen. Daar
ligt altijd een oplossing.

De ontwikkeling van een conflict

In 2012 zat Ajax bestuurlijk zwaar in de problemen. Er was een
strijd gaande over de koers en de macht. De kranten stonden er
vol van en elke dag was er wel een voor- of tegenstander op de
televisie. Ook de kranten stonden maanden vol met berichten, en
iedere krant had zijn eigen oplossing voor dit probleem. Door een
vriend werd ik toen gewezen op de ‘escalatieladder van Glasl’.
Kijk naar die ladder, zei hij, en je weet hoe het conflict afloopt. De
escalatieladder van de Oostenrijkse econoom en conflictonderzoeker Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag
van mensen, voor hun houding en hun manier van denken.
De principes van mediation bij conflicten zijn gebaseerd op deze
escalatieladder. Dat betekent dat de mediator probeert partijen
een stap hoger op de ladder te krijgen. Dat gaat niet zomaar.
Bij iedere stap, zowel omhoog als omlaag, moeten partijen over
drempels heen stappen. Dit gebeurt door prikkels. Voorbeelden
van prikkels die tot een stap omlaag leiden zijn: een incident,
een uit de hand gelopen telefoongesprek, een slecht gevallen
brief of e-mail, een verkeerde toonzetting of een niet nagekomen afspraak. Bij conflicten blijken e-mails vaak een prikkel te
vormen voor verdere escalatie. Spreektaal komt de lezer zwart
op wit voor ogen, terwijl instrumenten ter nuancering (stem of
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non verbale communicatie) ontbreken. Andersom speelt het ook.
Voor een stap omhoog op de ladder is net zo goed een prikkel
nodig. Denk aan het krijgen van begrip voor een reactie, het
ontvangen van waardering, een aangeboden excuus en nieuwe
informatie ontvangen.

Het patroon van glasl

Glasl heeft ontdekt dat de ontwikkeling van een conflict
meestal verloopt volgens het patroon van de escalatieladder.
Fase 1 heeft betrekking op situaties waarin zich (af en toe) spanningen voordoen. De oplossingen zijn voorhanden en de betrokkenen komen er via enkele contacten meestal wel uit. Op het
niveau van acties blijven de problemen bestaan. De tegenstellingen zijn duidelijk en de prikkelbaarheid ten opzichte van
elkaar neemt toe. Emoties spelen een rol, al gaat men nog redelijk beheerst met het probleem om. De kern van de eerste fase is:
betrokkenen streven een win-win-situatie na. Zij willen er samen
uitkomen en proberen een breuk met elkaar te voorkomen. Men
zoekt naar een oplossing, waarbij ieder van hen profijt heeft. In
deze fase is bemiddeling mogelijk door vrienden en collega’s.
In fase 2 ontwikkelt het conflict zich tot een steeds hardnekkiger
geschil. De win-win-oplossing is verdwenen. De interactie tussen
betrokkenen wordt harder. Het conflict zelf wordt een belangrijk punt. Men staat ermee op en gaat ermee naar bed. Mensen
krijgen starre, negatieve beelden over elkaar. Men is geneigd
om de spot met elkaar te drijven. De betrokkenen proberen een
verbond met anderen te sluiten. Het conflict kost veel negatieve energie van betrokkenen. Een spiraal van verdediging en
aanval treedt in werking. De kern van de tweede fase is: betrokkenen kiezen voor een win-verlies-situatie. De ene probeert te
winnen en de andere te laten verliezen. Betrokkenen zitten niet
stil maar ondernemen actie om dit te bereiken. In deze fase kan
mediation een oplossing bieden om het conflict te hanteren.
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Escalatieladder van Glasl

Rationele fase

Emotionele fase

Verhouding
Botsende
standpunten
Toenemende
defensie
Impasse
Selectieve
aandacht
voor zwakke
argumenten
van de ander
Accent op
verschillen

Debat
Eigen
superioriteit
wordt
benadrukt
Intellectueel
geweld
Handelen in
termen van
tegenstellingen

Geen woorden
maar daden
Met praten
valt niets te
bereiken,
dus actie
Toenemende
zichtbare
irritaties

Creativiteit
neemt af

Elkaar voor
voldongen
feiten plaatsen

De ander in
diskrediet
brengen

Inlevingsvermogen neemt af

Elkaar door
onderbrekingen
van de wijs
brengen

Ontstaan van
negatieve
fantasieën over
het toekomstige
handelen van
de ander

Zelf willen
scoren.

bemiddeling door

Misleidend nonverbaal gedrag
en indirecte
communicatie

Vrienden / Collega’s
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Imago en
coalitie
Gezocht
wordt naar
medestanders.
Ben je geen
medestander
dan ben je
tegenstander
Eigen partij
heeft alleen
positieve
eigenschappen;
de ander alleen
negatieve
Er ontstaat een
grote vertekening in percepties over de
andere partij
Behoefte aan
sympathie

Gezichtsaanval,
gezichtsverlies
Openlijke en
discrete zwartmakerij van de
ander
De ander speelt
per definitie
vuil spel
Zelfbeeld: ik ben
vertegenwoor
diger van het
goede, de juiste
ethiek
Ontkenning
van morele
integriteit bij de
andere partij
Fysieke walging
Verbanning

Zwart-Wit

bemiddeling door

Mediation

Vechtfase

Dreigingsstrategieën
Harde eisen
Dreigen met
negatieve
sancties
Het besef
dat er niets
meer te
winnen valt.
Stress
Geen
duimbreed
toegeven
Als-dan
constructie
Vuil spel

Gepast
antwoord
Partijen
hebben de hoop
opgegeven.
Schade bij de
ander is winst
voor mij; leed
bij de ander is
vermaak voor
mij
Verbittering
en verharding
Vergelding staat
centraal

Versplintering
van tegenpartij
De omgeving
wordt radicaal
gepolariseerd;
je bent vóór of
tegen
De ander wordt
als ‘ding’ gezien
Geen stap meer
terug doen
De ander zoveel
mogelijk schade
berokkenen

Samen de
afgrond in
Er is geen weg
meer terug
Partijen
willen elkaar
elimineren en
ontleden
Totale
vernietiging
van de ander,
ook als dit
zelfvernietiging
betekent

Beperkte
vernietigingsacties

bemiddeling door

Arbitrage / Rechtspraak
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In fase 3 zijn betrokkenen voortdurend bezig elkaar te beschadigen. Vaak willen anderen zich graag mengen in het conflict en
verergeren daarmee de zaak. Normen en waarden worden overschreden, niemand zit daarmee. Iedere betrokkene steekt veel
tijd in preventieve maatregelen om foutieve stappen te voorkomen. De wens om de ander te beschadigen is groter dan de
bezorgdheid om zelf beschadigd te worden. Bij de laatste trede
van de ladder wordt gekozen voor een doodlopende weg: eigenlijk wil men geen oplossing meer; dan maar het ravijn in. Het
gedrag mag voor anderen onbegrijpelijk zijn, voor betrokkenen
lijkt het zinnig gezien de intensiteit van het conflict. De kern van
de derde fase is: betrokkenen stevenen af op een verlies-verliessituatie. De wens om de ander te beschadigen is groter dan de
bezorgdheid zelf beschadigd te worden. Arbitrage en rechtspraak zijn overgebleven om het conflict te slechten.

Focus op de taak

In de twee daaropvolgende seizoenen werd Ajax toch kampioen,
ondanks alle onrust, bestuurlijke problemen en afleidingen in de
media. Het knappe van trainer Frank de Boer is dat hij de perikelen van de NV Ajax buiten het veld heeft weten te houden.
Hij mengde zich niet in het conflict. Toen hem werd gevraagd
aan welke kant hij stond, antwoordde hij dat zo’n vraag gelijk
staat aan de vraag ‘van wie hou je meer: je dochter of je zoon’.
Hij speelde geen rol in het conflict en hield zich afzijdig en deed
wat hij moest doen: het coachen van Ajax 1, en met succes, ze
werden kampioen.
Het conflict met de curator is opgelost door de voorzitter
van de Raad van Commissarissen van AZ, René Neelissen. Hij
ging een bemiddelende rol vervullen. Hij heeft er voor gezorgd
dat de emotiefase is verschoven naar de ratiofase. Hij heeft de
verschillende perspectieven in kaart gebracht en ook gewezen
op het feit dat de waarheid nu toch niet boven komt, maar

Ê
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dat we wel samen verder moeten gaan. We hebben elkaar
nodig om tot een oplossing te komen. Aan het eind van het
jaar komt er een bericht van de curator. Er was een intern onderzoek verricht, en de conclusie is in ieder geval dat het lek
van het rapport niet bij AZ ligt. Toch chic om dit te melden.
“Welkom in de voetbalsport” is mijn reactie. Wij weten allang
dat er veel kan uitlekken. Voetbal is veel emotie, en de kans is
aanwezig dat een fan van een andere voetbalclub dit rapport
naar het AD heeft gestuurd. Na het telefoontje voelde ik mij
een winnaar. Eigenlijk een raar gevoel, want ik had er toch niet
echt iets mee gewonnen? Welke rol heb ik zelf gespeeld in dit
uit de hand gelopen conflict, zo heb ik mijzelf later afgevraagd.
Het antwoord was dat ik er te emotioneel bij was betrokken. De
curator trapte mij op mijn achilleshiel: integriteit. Ik had mij
daar beter voor moeten afschermen, dan was het niet zo uit
de hand gelopen. Volgende keer weet ik zeker dat ik het conflict weer zou aangaan, maar dan wel met een andere strategie
(minder emotie en tijd winnen) en andere gevoelens (een meer
zakelijke benadering dan een persoonlijke). Achter mijn bureau
analyseerde ik de situatie nog een keer, als een vorm van zelfreflectie. Daar kwamen nog wel een paar issues naar voren:
• is je eigen karakter de grootste reden, dat er een conflict
ontstaat?
• boos worden is een zelf gekozen optie. Hoe kan ik boos
worden vermijden?
• is er blijvende schade (schrammetje) na een conflict?
• tijd heelt alle wonden is het gezegde. Wat is de
halfwaardetijd van deze bewering?
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(Crisis)communicatie
Hoe breng ik de boodschap over?
Wat kan ik leren van de ervaringen van anderen?
Zijn er bepaalde communicatiewetten?
Hoe ga ik om met lastige vragen en emoties?
De boodschap en de wijze van communiceren is essentieel
voor het slagen van het proces en het behalen van
succes. Van Dale onderscheidt drie varianten voor het
begrip communiceren: het doen van mededelingen,
het leggen van verbindingen, en het uitwisselen van
gedachten en ideeën. Het komt vaak voor dat alles
klopt en dat alle plannen er perfect uit zien, maar dat
door een slechte communicatie alles wordt verpest en
daardoor de beeldvorming de verkeerde kant op gaat.
Miscommunicatie kan worden afgestraft met grote
gevolgen: ontevreden klanten, een lager marktaandeel,
boze klanten, een slecht imago, of ander ongerief.
Effectieve communicatie is een basisvoorwaarde om iets
te bereiken.
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‘Twee dingen’ is een radio-uitzending ’s avonds tussen 20.00
en 20.30 uur. Ik werd gevraagd om naar de studio te komen
op 5 november 2012 om te praten over het managen van een
crisis. Het was de dag waarop het kabinet-Rutte werd beëdigd.
De vlam was in de pan geslagen naar aanleiding van de zorgpremie. Er was massale kritiek op deze plannen. Landelijke
kranten openden met grote koppen. Alle opinieprogramma‘s
besteedden er aandacht aan. De bevolking kwam in opstand.
Zelfs de VVD-achterban uitte zware kritiek op de eigen leider
(ondanks een historische verkiezingsuitslag). Het wonderlijke
was bovendien dat de andere coalitiepartij, de PvdA, er makkelijk leek mee weg te komen. De redacteuren van Twee dingen
wilden mij spreken, om mijn ervaringen te delen toen er crisis
ontstond bij AZ en er een curator ten tonele verscheen. ‘Wat
is de beste aanpak in een crisis’ wilden zij weten. Ik kon niet
naar de studio komen want in het AZ-stadion gaf professor
Arnold Heertje een lezing over duurzaamheid voor de lokale
ondernemers. Daar moest ik bij zijn als dagvoorzitter. ,,Ieder
dieptepunt is ook een keerpunt’’, zei de eminente hoogleraar in
zijn interessante betoog voor een uitverkochte zaal. Als alternatief werd er een speciale radioverbinding geregeld in het AZstadion. Via een radiolijn en met koptelefoon had ik een rechtstreekse verbinding met de studio. Hoe ging AZ met de crisis
om, wilde de journalist weten. En wat zou politiek Den Haag
daarvan kunnen leren. Het grootste deel van het gesprek ging
over mijn eigen ervaring, dat onzekerheid vele malen erger is
dan slecht nieuws. Mijn advies is om heel snel duidelijkheid te
geven wat de exacte consequenties zijn van de nieuwe zorgtoeslag voor de verschillende groepen in de samenleving. Laat
de rekenmodellen aan iedereen zien en laat niemand meer in
onzekerheid. Daarnaast roep ik nog iets over groepsdenken
tijdens het onderhandelingsproces en stip ik een paar missers
aan in de gekozen communicatiestrategie. Hoe is het mogelijk
met zo veel zogenaamde spindoctoren om je heen. Hoe konden
ze de plank zo mis slaan. Zelfs specialisten zijn blijkbaar geen
garantie voor een succesvolle communicatie. Ê
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Framing

Iedereen die een boodschap wil overbrengen heeft tussen de 45
tot 60 seconden de tijd om te overtuigen. In deze periode moet
de boodschap zijn verteld. In deze periode wordt de informatie
namelijk vergeleken met bestaande reeds opgeslagen informatie uit het geheugen, en daarop gebaseerd wordt een standpunt
ingenomen. Dit principe wordt framing genoemd en iedereen
zou dit moeten beheersen en leren. Framing vraagt goede voorbereiding. Elk antwoord tijdens een actualiteitenprogramma op
televisie is gebaseerd op dit principe van framing.
De boodschap moet direct krachtig en duidelijk worden overgebracht in ongeveer 30 seconden. Volledigheid is niet nodig. De
eerste indruk is bepalend. Als het een negatieve indruk is, dan
zal het nagenoeg onmogelijk zijn om deze beeldvorming te veranderen. Daarom is het ook beter om eerst het goede nieuws
te vertellen. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat er een goede
indruk wordt achtergelaten 78 procent is als je begint met
het goede nieuws. Terwijl als het slechte nieuws eerst wordt
genoemd dit percentage 37 bedraagt. De centrale boodschap van
communiceren is: hou het simpel, gebruik metaforen en analogieën, gebruik diverse platforms en herhaal, herhaal, herhaal.
Veel zaken op het gebied van communicatie zijn onderzocht en
zijn ook aan te leren. Ze worden in de praktijk de communicatiewetten genoemd.

Informatie moet beklijven

Gemiddeld onthouden we:
20% van wat we lezen;
30% van wat we horen;
40% van wat we zien;
50% van wat we zeggen;
50% van wat we horen en zien;
60% van wat we doen;
90% van wat we zien, horen, zeggen en doen.
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Een persconferentie en/of een interview heeft dus meer effect
dan een persbericht. Een interview op tv heeft het grootste rendement.
Superstudie is een methode die de verschillende stappen
beschrijft hoe je het best informatie kunt opnemen. Het is
bedoeld om zaken te leren voor bijvoorbeeld een tentamen of
een examen. De leercurve geeft aan dat de volgende momenten bepalend zijn om informatie op te slaan: na een dag, na een
week, na een maand, na drie maanden en na zes maanden. Het
blijkt als je exact op deze momenten de leerstof doorneemt, dit
blijft hangen en reproduceerbaar is. Deze momenten moet je in
je agenda zetten en dan alles nog eens doornemen. De aanpak
van traumatische ervaringen maakt ook gebruik van dit ritme
van herhaling en aandacht. Om de boodschap in een organisatie of bij je klanten blijvend over te laten komen, moet je deze
beproefde systematiek toepassen.
Van de Amerikaanse sportcoach Doug Beal heb ik geleerd dat je
de boodschap eigenlijk in één zin moet kunnen samenvatten.
Die herhaal je verschillende keren, in andere woorden. De kans is
dan het grootst dat je boodschap blijft ‘hangen’.

De buitenwereld

Bij communicatie is het heel belangrijk om een onderscheid te
maken tussen de binnenwereld van een organisatie en de buitenwereld. Dat zijn echt twee verschillende werelden met eigen
belangen en benaderingen. De buitenwereld heeft minder
kennis van de werkelijke feiten. Daar komt ook nog eens bij, dat
de meningen van de buitenwereld meer emotie met zich meebrengen en dat alle uitspraken kunnen worden gedaan, zonder
verantwoordelijkheid te hoeven nemen over de gevolgen en de
afloop. De mening van de buitenwereld wordt gekenmerkt door
beeldvorming, interpretatie, speculatie, meningen, en analyses.
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De stijl van de buitenwereld heeft de volgende versimpelingen:
• een incident tot theorie verheffen;
• van een uitzondering een regel maken;
• meningen winnen het van feiten;
• incidenten winnen het van structurele benaderingen;
• simplistische benadering in plaats van de hele context bekijken;
• korte-termijn-denken;
• emotie voert de boventoon: dus reactief en instabiel;
• beeldvorming (dus de eigen werkelijkheid) is bepalend voor
de meningsvorming.
De oplossing ligt in de omgekeerde benadering en doorvragen
met het doel de nuance terug te krijgen en het totale perspectief
in beeld te krijgen.

De paradox van snelheden

Hoe snel komt een boodschap over en hoe snel kun je resultaten boeken. Dat is belangrijk om te weten in het kader van het
managen van verwachtingen. Alle systemen in onze maatschappij hebben ten opzichte van elkaar verschillende snelheden van
handelen:
juridisch systeem
politiek systeem
internationale instanties
onderwijs
overheid
vakbonden
gezin
maatschappij
bedrijven

2 km/uur
5 km/uur
8 km/uur
15 km/uur
40 km/uur
50 km/uur
100 km/uur
140 km/uur
160 km/uur

Deze snelheden zijn natuurlijk arbitrair, maar het leert wel dat
je rekening moet houden met de ontvanger. Bij bedrijven kun je
snel wat voor elkaar krijgen. Via de juridische of politieke weg
moet je heel wat meer geduld betrachten.
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De communicatiestrategie

Voordat een boodschap naar buiten gaat, is het verstandig om
een communicatiestrategie te hebben. De belangrijkste voorwaarde is dat de woordvoerder energie moet hebben en dus
uitgerust moet zijn. Een belangrijke les is: vermoeide mensen
komen nooit goed tot hun recht en zijn niet scherp genoeg. Uit
de praktijk komt een checklist:
zorg altijd naar buiten toe voor één woordvoerder en één
gezicht. Het voordeel hiervan is dat er een eenduidige lijn
volgt. Twee mensen kunnen het net even anders vertellen.
En dat kan tot verwarring en onduidelijkheid leiden;
de kern van de strategie moet zijn: transparantie, proactieve
aanpak, simpele uitleg en een duidelijke boodschap;
praat uitsluitend over zaken, die u begrijpt of beheerst. Het is
een grote valkuil om over zaken te praten, waar u in vast kunt
lopen. De woordvoerder moet de volledige materie beheersen;
handel volgens het principe een verkeerde vraag bestaat
niet, wel een verkeerd antwoord. Dat betekent dat je de
emotie moet uitsluiten. Een emotionele beantwoording van
vragen komt onzeker en weinig krachtig over;
de boodschap moet centraal staan, niet het medium. Het
organisatiedoel is alles bepalend. Mediaoptredens moeten
deze doelstelling ondersteunen en verder helpen. Denk
dus ook goed na waar je de boodschap gaat vertellen. In
de huidige praatprogramma’s is het fenomeen side kick
niet meer weg te denken. Gevaarlijk, want ze kunnen je
zorgvuldig voorbereide boodschap zo onderuit halen. Daar
zijn ze ook vaak voor ingehuurd. Dus liever 1 op 1 met minder
kijkcijfers, maar waarbij je wel meer de regie in handen kan
houden, dan aanschuiven aan een tafel met hoge kijkcijfers,
maar ook een hoog afbreukrisico;
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bereid je goed voor op mensen die het met je oneens zijn.
Er zullen altijd mensen zijn die tegen je zijn - of je nu gelijk
hebt of niet. Realiseer je dat er voor elke stelling iemand is
met een tegenovergestelde mening, en een medium dat hier
aandacht aan zou kunnen besteden;
bij lastige en gevoelige zaken is het de kunst om emoties
om te draaien naar feiten, de primaire reacties terug te
plaatsen binnen structuren, stress in de richting te brengen
van realisme en van het heden te gaan naar de toekomst
(perspectief en energie). De kijkers en luisteraars hebben zelf
ook voldoende filters om in te kunnen schatten wie het beste
verhaal heeft. Blijf kalm en richt je op de boodschap en niet
op het winnen van een interview of een debat.

Mediatraining

Mediatraining is een beladen onderwerp. Nieuwe zaken moet
je trainen, maar daar staat tegenover, dat je wel jezelf moet
blijven om geloofwaardig over te komen. Toen tijdens het nationale coachcongres aan ex-volleybalcoach Peter Murphy werd
gevraagd wat het verschil is tussen topsport en het bedrijfs
leven, gaf hij een veelzeggend antwoord:
• topsport is 80 procent voorbereiden en 20 procent presteren;
• bedrijfsleven is 90 procent presteren en nauwelijks trainen
en voorbereiden.
Daar ligt de winst om onderscheidend te zijn. Het maken van
een PowerPoint-presentatie wordt gezien als voorbereiding. Het
oefenen van de presentatie gebeurt vervolgens nauwelijks. Laat
staan het trainen van antwoorden op mogelijke vragen. Om
deze reden lopen ook veel presentaties qua tijd vaak uit. Hoeveel
deelnemers aan een vergadering bereiden hun stukken voor. De
meesten lezen het door tijdens de vergadering. Kortom hier valt
veel winst te boeken.
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In de Amerikaanse sportwereld hebben ze een simpele combinatie tussen mediatraining en voorbereiding. Na een wedstrijd
trekt de coachstaf zich even terug en analyseert de wedstrijd. De
boodschap die de coach gaat vertellen, brengen ze terug tot één
zin, bijvoorbeeld: “de tegenstander was vandaag gewoon beter
dan wij”. Alle vragen die hij krijgt, beantwoordt hij vervolgens
met telkens die ene zin als leidraad. Als een journalist vraagt
waarom een bepaalde speler gewisseld is, legt hij dat kort uit,
maar zegt er ook nog bij dat dit nodig was omdat de tegenstander vandaag erg sterk was. Zo kan je jezelf blijven met je eigen
stijl en een consequente boodschap. Alles wordt uiteindelijk
teruggebracht tot de boodschap in de ene zin. Een methode die
in de praktijk effectief blijkt te zijn.
Bij het beantwoorden van mediavragen is er één principe, dat
altijd heilig is: als je iets zegt, dan moet het kloppen. Kan je niets
zeggen, dan is dat het antwoord. Het is een doodzonde om iets
te vertellen wat niet klopt. Zeker als je in een omgeving werkt,
waar je meerdere jaren moet functioneren met de media.
Na afloop van het radiogesprek werd ik gebeld door Rob
van de Pas, hij is eindredacteur van NH zaken, een magazine
voor ondernemend Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. We zaten nog wat na te praten. Het lijkt wel alsof
Rutte zijn eigen kritiek niet heeft georganiseerd tijdens het
onderhandelingsproces met de PvdA. Zijn optreden lijkt op
een doorgeslagen vorm van zelfverzekerdheid. In de topsport
zullen de experts van groepsprocessen dit anders bekijken.
Het is een klassiek voorbeeld van groepsdenken. Een levensgevaarlijk principe waar elke topcoach in de sportwereld zich
altijd tegen wapent. Groepsdenken kent een aantal kenmerken: de illusie van onkwetsbaarheid, een denkbeeldige eensgezindheid, verhalen waar mensen zelf in zijn gaan geloven
en geen oog hebben voor de buitenwereld. En zo praten Rob
van de Pas en ik nog wat door. Hij vroeg of ik een column

Ê
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over het onderwerp wilde schrijven, met lessen voor het bedrijfsleven en wellicht de politiek zelf. In de column pleitte
ik voor coaches, die de premier en onderhandelaars in zo’n
situatie begeleiden. Ik zou ze inruilen voor spindokters. Je
hebt niets aan een spindokter als het resultaat niet valt uit
te leggen. Zoals te verwachten was, leverde de column geen
enkele reactie op van de politiek. Een week na publicatie van
de column belde ik nog met Rob van de Pas. Een paar zaken
kwamen aan de orde tijdens onze analyse:
• er wordt alleen geoordeeld over het effect, niet over de
voorbereiding en de gemaakte keuzes. Misschien gaat er
meer goed als van de buitenkant kan worden ingeschat?
• in hoeverre spelen (niet oprechte) belangen een rol in de
kritiek, die loskomt?
• kan je in theorie alles goed doen en toch nog in de
problemen komen door de mening van een opinieleider
(in de VVD bijvoorbeeld Hans Wiegel)?
• is een interview weigeren soms ook een onderdeel van
slimme communicatiestrategie? Niemand weet tenslotte
wie er dagelijks afzeggen voor een programma als Pauw.
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Delen is het nieuwe
hebben
Moet iedereen binnen de organisatie op de hoogte
worden gehouden?
Welke informatie kan er worden verstrekt?
Hoe kan de informatie aan medewerkers een rol spelen in
de beeldvorming?
Hoe manage je als leider de onzekerheid bij jezelf?
Het delen van informatie is essentieel in een crisis. Wat
deel je met wie? Dat is de cruciale vraag. Informatie
is publiciteit en dat kan een sportclub/bedrijf maken
of breken. Wat is de juiste balans tussen openheid,
vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid? Welke positie
kies je ten opzichte van de buitenwacht, externe partijen
en de media? Transparantie lijkt het nieuwe toverwoord.
Maar is dat ook zo?

88

‘Bos weigert bijdrage aan redding DSB Bank’ kopte de Volkskrant op maandag 19 oktober 2009. Het lot van de bank was
bezegeld. Om negen uur ’s ochtends werd door de rechtbank
het faillissement uitgesproken. Voor AZ was dit het begin van
een turbulente fase in de geschiedenis van de voetbalclub.
Binnen 48 uur stond AZ op zijn kop. De voorzitter was weg.
De hoofdsponsor van de club was failliet. De aandelen van
de club lagen bij de curator, waardoor de club te koop was
gezet. De 140 mensen met een arbeidscontract bij AZ verkeerden in acute onzekerheid over hun toekomst. De supporters
en sponsoren wisten zich geen raad met deze onwezenlijke
situatie. Intern bij AZ werd er heel snel overleg gevoerd door
de top van de club. Er werd besloten om zo snel mogelijk een
persconferentie te plannen en volledige openheid van zaken
te verstrekken. De perszaal was afgeladen vol. De regionale
omroep had zelfs een satellietwagen gestuurd en zond de
persconferentie live uit. AZ had de bijeenkomst zeer grondig
voorbereid, zowel qua inhoud, als hoe het proces zou verlopen. Alle mogelijke vragen konden volledig worden beantwoord. Voorafgaand aan deze persconferentie is er ook een
bijeenkomst belegd met alle personeelsleden. Ook hier is alles
verteld en zijn alle vragen beantwoord. Ook de spelers van
de selectie zijn ingelicht. De spelers hadden veel praktische
vragen: behoud ik mijn salaris en premies, en hoe zit het met
mijn hypotheek die ik onder personeelsvoorwaarden heb afgesloten. We konden ze gerust stellen. En dat gold ook voor het
personeel. Iedereen smeekte in deze fase bijna om informatie
en ik maakte met het personeel de afspraak dat ik ze direct
zou inlichten wanneer er informatie beschikbaar zou zijn. In
de voorbereiding van de persconferentie hadden we ervoor
gekozen dat ik het woord zou doen. Verder zou niemand interviews of commentaar geven. Het grote voordeel hiervan is
dat er slechts één verhaal naar buiten komt en dat er geen
misverstanden ontstaan door twee mensen namens AZ die
net iets anders antwoorden. De mediabenadering was in het
kort te omschrijven als: volledige transparantie (alle vragen
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beantwoorden), proactief (dus zelf alles als eerste brengen),
een simpele uitleg en duidelijke boodschap (AZ gaat verder in
de subtop van Nederland). Ê

Slecht nieuws snel vertellen

Van het management wordt verwacht om – met name ook – in
crisissituaties de zaken goed gestructureerd te hebben. Doemdenken en negatief denken moet worden omgezet naar de
harde werkelijkheid en het toekomstperspectief. Dus verzamel
zo snel mogelijk feiten, waardoor alle vragen kunnen worden
beantwoord. Slecht nieuws, zo moet je direct besluiten, moet
snel worden verteld. Goed nieuws daarentegen mag langzaam
de organisatie en de samenleving ‘inzakken’. Als slecht nieuws
snel bekend wordt, dan wordt het ook een gezamenlijk probleem
en kan er collectief naar een oplossing worden gezocht. Onzekerheid is vele malen erger dan slecht nieuws, dat is ook een
reden om slecht nieuws snel te brengen. Voorkom te allen tijde
onzekerheid. Mensen kunnen met slecht nieuws omgaan. Slecht
nieuws is in ieder geval duidelijk. En als iets duidelijk is, dan kun
je werken aan een oplossing, Dat is bij onzekerheid niet mogelijk.
In een crisissituatie zijn vier vormen van onzekerheid te onderscheiden:
1. Onzekerheid voor jezelf;
2. 	 Onzekerheid voor je omgeving;
3. 	 Onzekerheid voor de organisatie;
4. 	 Onzekerheid over de toekomst.
Elke eindverantwoordelijke moet zich bewust zijn van deze vier
vormen van onzekerheid. Eerst moet je onzekerheid 1 (jezelf) een
plaats geven, daarna onzekerheid 2 (je omgeving) enz. Pas als
je eigen onzekerheid een plaats heeft gekregen, kun je anderen
helpen. Kortom: het is een vier-stappen-aanpak, die in deze volgorde moet worden benaderd.
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Zuivere tijd

Bij AZ maakte ik mij niet druk over mijzelf (de eerste vorm van
onzekerheid). Ik besloot er alles aan te doen om AZ in een volgende fase te brengen, een club met een nieuwe organisatievorm en een nieuwe financieringsstructuur. Vraag jezelf af
wat het ergste is dat je kan overkomen en geef dat een plaats.
Het ergste dat mij zou kunnen overkomen is dat ik mijn baan
zou verliezen. Mijn inschatting was dat er dan wel weer iets
nieuws zich zou aandienen. Ik besloot de onzekerheid over
mijzelf te schrappen en een plaats te geven. Deze eerste vorm
hield mij het minst bezig. Wat er ook zou gaan gebeuren, ik
zou in deze periode zelfs nog kunnen groeien als manager.
Er zat dus ook nog een positieve kant aan in mijn perceptie.
De onzekerheid in mijn directe omgeving betrof met name mijn
vrouw, mijn gezin, mijn familie en alle mensen met wie ik een
relatie heb opgebouwd. Ik ben met mijn gezin gaan eten. Eten is
zuivere tijd, noemt Louis van Gaal dit altijd (mits je de mobiele
telefoon uit hebt). Je bent alleen maar gefocust op het gesprek
en het eten. Na afloop lag er een duidelijke afspraak: ik zou er
alles aan doen om AZ te helpen - onvoorwaardelijk. Met andere
woorden: mijn focus zou volledig op AZ komen te liggen en ik
maakte iedereen duidelijk dat alleen positieve energie mij zou
helpen. Deze steun kon ik gebruiken, de rest niet. Het worst casescenario, mijn baan verliezen, besprak ik met mijn vrouw en kinderen. Ook zij hadden er vertrouwen in dat het te zijner tijd wel
weer goed zou komen.

Onzekerheid in de organisatie

Tot slot zijn er nog de andere twee vormen van onzekerheid: de
onzekerheid voor de organisatie en de onzekerheid over de toekomst. Daar kun je nu volledig aandacht aan besteden. Dat is een
proces van langere tijd, waar je veel aandacht en tijd aan moet
besteden. In crisissituaties komen er allerlei processen op gang
in organisaties. 50 procent van de energie gaat verloren aan
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reactief gedrag. De eerste reacties zijn bijna allemaal primair en
emotioneel. Zorg heel snel voor een duidelijke richting (AZ blijft
als club bestaan) om deze vormen van gedrag te kunnen structureren. Medewerkers en betrokkenen hebben ook te maken
met mentale stressfactoren, zoals: onzekerheid en angst over de
afloop, gebrek aan controle, spanning en druk die men zichzelf
oplegt, en tijdsdruk. Afhankelijk van je karakter en je persoonlijke motieven zul je mensen zien die gaan vechten en strijden of
gaan vluchten. Ook dat hoort bij deze onzekere fase.
Er is winst te boeken door alle emoties zo snel mogelijk achter
je te laten. Emoties zonder ratio is dierlijk gedrag en daar kom je
niet ver mee. Verzamel zo snel mogelijk zo veel mogelijk feiten.
Dat is de beste manier om zaken in goede banen te leiden. Het
gaat altijd om het managen van verwachtingen, en dat bereik
je met feiten en het uitleggen van de verschillende stappen die
volgen.

Het verjaardagsprincipe

Bij AZ is er heel snel na het uitbreken van de crisis een overleg
geweest tussen de raad van commissarissen, de directie en
het managementteam over de vraag hoeveel informatie wij
moesten verstrekken aan het personeel. Al pratende ontstond
de metafoor van het verjaardagsfeest. Voor alle personeelsleden
gelden drie overeenkomsten:
1. ze werken bij AZ en AZ genereert veel publiciteit;
2. als medewerker van AZ word je er op aangesproken;
3. als medewerker van AZ moet je de situatie verdedigen,
bijvoorbeeld in je eigen inner circle: familie en op
verjaardagen.
Medewerkers van de NS en de Belastingdienst moeten dit herkennen. Zij worden overal aangesproken als er weer iets mis
gaat op het spoor of bij de inning van belastingen. Er is maar één
oplossing voor: iedereen maximaal informeren.
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Na dit overleg met de Raad van Commissarissen en het managementteam werd ik gebeld door Joop Alberda (Olympisch gouden
volleybalcoach). Hij zit in de directe kring van coaches, die mij
op het juiste moment bellen, helpen en ondersteunen. Iedereen
heeft momenten van twijfel en onzekerheid en dan is het goed
om daar met anderen over te praten. Zij kunnen je tips en goede
raad geven. Daardoor krijgt die onzekerheid een plaats en kom
je zelf zelfverzekerder over. Joop gaf zijn zienswijze als het gaat
om het managen van onzekerheid in organisaties. Er zijn drie
zaken belangrijk: richting, binding en executie. Richting in het
geval van AZ betekende dat wij er alles aan deden om de club
te redden en te laten voortbestaan. Binding betekende: als directie en management heel veel rondlopen en praten met iedereen.
Een doodzonde in deze fase is het om achter je bureau te blijven
zitten. Beweeg je letterlijk veel in de organisatie. Beantwoord
de vele vragen die er leven onder het personeel en zorg voor
inspiratie en energie. Executie betekent: duidelijkheid geven en
beslissingen nemen, als dat mogelijk is. Dit lijkt paradoxaal in
onzekere tijden, maar er liggen heel wat mogelijkheden. Duidelijkheid is ook uitleggen wat er gaande is of wat er gaat gebeuren. Als er een zogenaamde ‘dataroom’ wordt ingericht door
de curator en mogelijke kopers kunnen zich over twee weken
melden bij hem, dan is dit ook een vorm van executie.
Op een verjaardagsfeest heeft dit het volgende effect: de medewerker van AZ kan vertellen dat hij de directeur heeft gesproken
(binding) en dat deze concrete plannen heeft de club te redden
(richting). Dan volgt het verhaal van de dataroom en de periode
van twee weken dat kopers zich bij de curator kunnen melden
(executie). Dat komt allemaal heel goed over. Bovendien is er nog
sprake van een multipliereffect: 140 personeelsleden, 2 verjaardagen per maand, 15 aanwezigen op het feest, die het ook nog
eens doorvertellen. Kortom: deel al uw informatie, want het kan
geweldig helpen in de beeldvorming. Bij AZ is er niemand van
baan veranderd gedurende het onzekere seizoen. Transparantie
en duidelijkheid heeft hierbij een rol gespeeld.
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Het mapje: onbeheersbare zaken

In deze onzekere periode bij AZ met de curator ontstond ook
het idee van de twee mapjes: beheersbaar en onbeheersbaar.
Ze lagen op mijn bureau. Als een medewerker kwam praten,
maakten we vaak samen na afloop een notitie. Was wat we
besproken hadden beheersbaar of onbeheersbaar – afhankelijk van het antwoord belandde het in een van de twee mapjes.
Beheersbare zaken betekende dat er actie werd ondernomen.
Was het onbeheersbaar, dan belandde dit in het mapje en werd
er verder geen energie en tijd in gestoken. In de praktijk bleek
dat het mapje onbeheersbare zaken steeds dikker werd. Mensen
blijken zich heel erg druk te maken over zaken die volkomen
onbeheersbaar zijn. Vragen als komt er wel een koper voor AZ,
bestaan we over vijf maanden nog wel, zal AZ afglijden naar
de eerste divisie, verdwenen allemaal in het mapje onbeheersbare zaken. Dit mapje is een aanrader voor iedere organisatie.
Ook in goede tijden. Ook voor huis-tuin-en-keuken-gebruik is
het handig om zo’n mapje aan te leggen, bijvoorbeeld voor de
opvoeding van kinderen. Ouders maken zich heel erg druk over
zaken waar ze geen enkele controle over hebben. Dat leidt tot
een duidelijk advies: geen energie stoppen in zaken waar je toch
geen invloed op hebt. Het scheelt energie en frustratie.
Tijdens mijn rondgang door de organisatie schoot op een dag
schoonmaakster Ria mij aan. Zij had in een advertentie haar
droomhuis gezien en vroeg mij of zij het kon wagen een hypotheek af te sluiten. Een dilemma. Als AZ zou worden gered, zou ze
haar droomhuis kunnen kopen. Als daarentegen AZ het niet zou
redden, dan kon ze in de problemen komen. Om tijd te winnen
zou ik haar de volgende dag antwoorden. ’s Avonds tijdens het
hardlopen heb ik over haar probleem nagedacht. De volgende
dag vroeg ik haar: ,,Wat is het ergste dat je kan overkomen?’’ Dat
zij haar baan bij AZ zou verliezen, daardoor de hypotheeklasten
niet zou kunnen opbrengen en nogmaals zou moeten verhuizen.
Ik ben gaan informeren bij een paar grote werkgevers in haar
branche, de strekking van hun verhaal was dat een schoonmaak94

ster met haar ervaring en kwaliteit weer snel in de omgeving
aan de slag zou kunnen komen. De volgende dag heb ik haar
gezegd dat ik geen garanties kon geven voor het behoud van
haar baan bij AZ. Ik kon haar wel de garantie geven dat ik haar,
mocht ze haar baan bij AZ verliezen, zou helpen bij het vinden
van een nieuwe betrekking. Zover is het niet gekomen, ze heeft
haar droomhuis gekocht. Toen na een jaar het personeel werd
ingelicht dat AZ de aandelen terugkreeg en verder kon, stond ze
met tranen in de ogen te luisteren.
AZ staat een jaar na het uitbreken van de crisis als organisatie weer redelijk op de rails. Op 1 juni 2010 zijn de aandelen overgedragen aan de stichting AZ Alkmaar voor 1 euro,
samen met een schuld van 25 miljoen euro. ‘AZ is weer baas in
eigen huis’ kopte het Noord-Hollands Dagblad. De aandelen
zijn ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Tevens is
een prioriteitsaandeel ondergebracht in Stichting Continuïteit
AZ – dit aandeel ‘beschermt’ de naam van de club, de clubkleuren, het logo en de speelstad. Na afloop van de overdracht
van de aandelen werd ik gebeld door Joop Alberda. Hij concludeert dat er een belangrijke stap voor AZ is gezet, maar
er staan nog drie lastige jaren te wachten met een enorm
moeilijke opdracht. Er moet tenslotte nog 25 miljoen euro
worden gesaneerd, daarnaast moet AZ proberen de positie in
de subtop te behouden en daarna ook nog een stabiele, financieel gezonde subtopper te blijven in Nederland. Dat noemen
ze eufemistisch een uitdaging. Een analyse van het afgelopen
jaar leverde nog wel wat observaties en vragen op:

Ê

• de AZ-organisatie was in 7 jaar opgebouwd. Met andere
woorden: er was al heel veel geïnvesteerd en er was ook
een stabiel fundament. Is dat wellicht één van de redenen
dat er niemand van het personeel is weggegaan tijdens dit
crisisjaar?
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• het verjaardagsprincipe heeft veel rust gegeven aan het
personeel. Ze waren echte ambassadeurs van AZ. Het
leverde een multipliereffect op. Bescheidenheid is hier wel
op zijn plaats, omdat het uiteindelijk goed heeft uitgepakt
voor AZ. Was het positief geweest als het mis was gegaan
met AZ?
• iedereen, ook de leider, heeft momenten van onzekerheid.
Non-verbaal is dit door derden heel goed te zien. Weet
je zeker dat je dit altijd tijdig hebt herkend? Heb je
voldoende hulp gevraagd van mensen, die je hierbij
hebben geholpen en gecoacht?
• onbeheersbare zaken kunnen ook een rol hebben gespeeld
bij de redding van AZ. Managers en beslissers past dan
ook altijd bescheidenheid. Resultaten zijn vooraf niet te
voorspellen, maar achteraf wel makkelijk te verklaren.
Heeft AZ voldoende bescheidenheid getoond? En ik als
directeur?
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Dieptepunten zijn
keerpunten
Wat is een effectieve manier om een crisis te benaderen:
realistisch, kritisch, positief, defensief, offensief?
Op welke wijze moeten veranderingen worden
doorgevoerd?
Waar moet de aandacht op gericht worden tijdens een
veranderingsproces ?
Hoe ga ik om met tegenslagen gedurende het traject op
weg naar de oplossing?
Om uit een crisis te komen, is veranderen altijd
noodzakelijk. Hoe doe je dat zo effectief mogelijk?
Veranderen vraagt veel van mensen. Het moet leiden
tot aantoonbare resultaten. Het woord ‘crisis’ heeft in de
dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong
is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort
uit het (oud-)Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai)
en heeft het verschillende betekenissen, zoals scheiden,
schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten
en oordelen. Zo bezien is een crisis een ‘moment van de
waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen
die van grote invloed is op de toekomst. Een crisis is ‘een
moment van keuze’. De start van de verandering dus.
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Voordat ik directeur algemene zaken werd bij AZ had ik zo’n
twintig jaar management- en coachervaring. Ik heb gewerkt
bij profit- en non-profitorganisaties en één van de klussen
die op mijn pad kwam, was interim-manager bij Rijkswaterstaat, bij het bureau adviseurs onder leiding van Lex Polderman. Het project waar ik werd ingezet heette ‘Wegen naar
de toekomst’. Kleine ideeën die grote effecten moesten resulteren. Bijvoorbeeld het plan om asfalt als een soort tapijt
uit te rollen, waardoor wegen minder lang gesloten hoeven
te worden voor wegwerkzaamheden. Prikkelende innovaties. Het project had een werkgroep die bestond uit denkers
en doeners. Samen bedachten ze de innovatieve plannen
en zorgden voor de uitvoering. Er waren problemen, omdat
de denkers telkens met nieuwe ideeën kwamen, terwijl de
doeners zo snel mogelijk wilden beginnen met de realisatie
van de plannen. Dat leidde tot spanningen en de interimmanager werd ingezet om dit in goede banen te leiden en
te zorgen voor een oplossing. Ik belegde een vergadering en
wilde de afspraak maken om het project binnen een jaar
af te ronden – maar daarvoor eiste ik wel de onvoorwaardelijke steun van iedereen. Als deelnemers aan het project
wel voorwaarden wilden stellen, dan moesten ze die nu
op tafel gooien. Dan kon daarover een beslissing worden
genomen. Niemand gaf antwoord, iedereen keek elkaar aan
en er volgde geen reactie. Na een minuut zonder enige actie
besloot ik tot een koffiepauze van een kwartier zodat iedereen daar even over kon nadenken. De afloop van dit project
was ongewis geworden. Er heerste spanning. Ê

Verlies en nederlagen in de topsport

Een crisis, hoe ga je ermee om. Je zou een parallel kunnen maken
met de topsport – hoe gaat die om met nederlagen en verliezen?
Het zijn kleine vormen van crises en tegenslagen, die regelmatig
plaatsvinden. In deze wereld moet je snel zorgen voor een nieuw
perspectief. De volgende wedstrijd staat al weer gepland. Er
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moet heel snel geschakeld worden. De topsport heeft daar haar
eigen beproefde aanpak voor:
De topsport kiest voor de volgende benadering:
• een nederlaag is definitief, accepteer het als een feit;
• ga niet relativeren na de wedstrijd, natuurlijk zijn er
belangrijkere zaken in het leven, maar nu even niet;
• na de wedstrijd is er veel emotie en adrenaline, ga nu even
geen gevoelige zaken bespreken;
• tijd winnen is direct na de wedstrijd belangrijk, doe de
nabespreking de volgende dag (dan is er minder emotie en
meer ruimte voor feiten);
• de coach geeft de nederlaag wel zo snel mogelijk een plaats
en zorgt daarmee voor een duidelijke richting van denken en
de eerste stappen op weg naar de volgende wedstrijd.
Deze nederlaag geef je een plaats door:
• de analyse van de wedstrijd af te ronden;
• te voorkomen dat de schuldvraag aan de orde wordt gesteld;
dat is alleen maar een verlenging van de rouwperiode en
werkt dus altijd contraproductief;
• een gemeenschappelijke conclusie te trekken;
• niet meer terug te komen op de verloren wedstrijd, de
aandacht moet worden gericht op de komende wedstrijd.

Onderlinge relaties herstellen

De manager/coach moet richting geven en een nieuw
perspectief creëren. De visie van de club en het denken van
het team vormen het fundament van het nieuwe perspec
tief. Hier ligt altijd de oplossing voor het team en de
spelers. De visie en de doelen zorgen voor positieve energie.
Een nederlaag trekt ook vaak een wissel op het team. Meestal
zijn er wel wat zaken voorgevallen tussen de spelers onderling.
Er moet dus worden geïnvesteerd in het herstellen van de onder100

linge relaties. De spelers moeten dit onderling bespreken. Praat
met elkaar en niet over elkaar is hierbij het devies. Probeer de
individuele gevoelens en meningen te kaderen. Maak als spelers
afspraken voor de volgende wedstrijd. Spreek deze afspraken ook
uit door ze te delen met de coach en de staf. Door dit te delen,
zullen deze afspraken in de praktijk veel beter tot hun recht
komen. Alles wat je zelf bedenkt, heeft maximaal draagvlak.
Een nieuwe wedstrijd, een nieuw project is een mogelijkheid
om je te verbeteren en te ontwikkelen. Een nieuwe wedstrijd
heeft ook weer nieuwe doelen en dat stuurt de positieve energie
weer. Het is een kans om te groeien en te werken aan verbeterpunten. Bovendien doe je het weer samen met de andere leden
van het team. Dat zorgt voor verbondenheid. Je gaat samen als
team weer op weg naar de volgende fase. Een crisis (nederlaag
/ tegenslag) is dus ook een periode waar je energie en kracht uit
kunt halen. Je neemt samen de volgende stap.
Is er een verschil tussen de aanpak bij een nederlaag of bij
winst? Eigenlijk niet, het gaat alleen gepaard met een andere
emotie. De valkuil is dat je na een winst minder kritisch bent.
Wat is belangrijker: een wedstrijd verliezen, maar je hebt de
opdracht goed uitgevoerd of een wedstrijd winnen, waarbij je
alle afspraken die er vooraf zijn gemaakt hebt geschonden? Als
je op langere termijn verder wilt komen, dan moet je ook kritisch
zijn na een gewonnen wedstrijd waar de opdrachten niet zijn
uitgevoerd. Dat onderscheidt de benadering van de topcoach
van de gemiddelde coach.
De aanpak van een crisis in de sport, bedrijf, samenleving of
privé verschilt niet zoveel. Het doel is om de crisis een plek te
geven en van daaruit veranderingen doorvoeren om een herhaling van zo’n crisis te voorkomen. De lessen uit de topsport
vormen hierbij een mooie leidraad.
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Praktijkobservaties

De dagelijkse praktijk en ervaringen op andere plaatsen geven
praktische oplossingen hoe het best een crisis kan worden benaderd:
• er komt altijd weer een oplossing na een crisis. Een crisis is
namelijk altijd een tijdelijke situatie, anders hadden ze er wel
een ander woord voor bedacht;
• geef altijd zo snel mogelijk duidelijkheid. Juist bij slecht
nieuws. Er zijn twee vormen van feedback geven: korte
pijn en lang geluk of lange pijn en kort geluk. Kortom: geef
feedback zo snel mogelijk. Probeer direct tot de kern van de
crisis te komen en onderneem direct actie. Het spreekwoord
luidt ‘zachte heelmeesters, maken stinkende wonden’ – beter
valt het niet te verwoorden;
• hoe duid je de crisis. Is het echt? Of is het een tijdelijke
terugval. Trends zijn nooit lineair, je hebt altijd
golfbewegingen. Dat betekent dat het logisch is dat er af en
toe tijden zijn van laagconjunctuur. Interpreteer die terugval
niet direct als een crisis. Een crisis is vaak het moment om
urgentie te creëren. Never waste a good crisis, was de reactie
van veel politici en beleidsmakers tijdens de bankencrisis
van 2007. (Of ze het ijzer hebben gesmeed terwijl het heet
was, valt overigens zeer te betwijfelen.);
• timing in een crisis is heel moeilijk. Wat is het omslagpunt.
Het is een dilemma waar beleidsmakers bijna dagelijks
mee worstelen. De economie krimpt, moet de overheid zich
actiever gedragen, of is het slechts een tijdelijke terugval?
• een crisis is een kans om urgentie te creëren. Iedereen die
er bij betrokken is, ervaart deze urgentie ook. Daar liggen
kansen voor de verandering en de oplossing;
• de les van een crisis volgens de trendwatcher is dat het
altijd weer goed komt. Het advies: investeer in energie en
inspiratie;
• sla de ontkenningsfase over – ga ervan uit dat het probleem
erger is dan het lijkt. De praktijk wijst uit dat geheimen
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niet bestaan, en dat iedereen uiteindelijk alles te weten zal
komen. Ga er vanuit dat het bedrijf in een kwaad daglicht
zal worden geplaatst en dat veranderingen in processen
en personeelsmutaties noodzakelijk zijn. Er zal bloed gaan
vloeien. Maar weet ook dat de crisis wordt overwonnen en je
er daarna sterker uit komt.

Je ziet wat je wilt zien

Je ziet wat je wilt zien en dus krijg je volgens deze redenering
ook altijd gelijk. Je eigen perceptie zorgt voor de manier waarop
je de werkelijkheid ziet en analyseert. Je ziet wat je wilt zien, je
hoort wat je wilt horen, je voelt wat je wilt voelen. Realiseer je
altijd dat wat je waarneemt, je eigen werkelijkheid is. Met andere
woorden: een crisis heb je niet, een crisis is een eigen keuze door
je manier van denken. Laat je de boze wolf toe of de goede wolf.
Ontslag is een feit. Is dit een crisis waard? Dat bepaal je zelf.
Het leven bestaat voor 10 procent uit wat er met je gebeurt, en
voor 90 procent uit hoe je daarop reageert. Bij elke vorm van
verlies in je leven lijkt alles verloren, maar het is altijd een begin.
Meestal ervaar je dat pas later zo. Een techniek om op een andere
manier tegen zaken aan te kijken is: omdenken:
• maak van een probleem een feit;
• maak van een feit een mogelijkheid.
Om te veranderen moet je deze techniek beheersen.

Het proces bij veranderingen

Nieuwe ideeën en veranderingen verlopen vaak net zo als een
rouwproces:
• de afwijzing / ontkenning;
• de emotie: kwaad / stil / lachen;
• onredelijk gedrag;
• stilte/geduld;
• aanvaarding.
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Om veranderingen door te voeren moet je het met elkaar doen.
Eenheid van leiding is daarvoor absoluut noodzakelijk. Je vormt
een blok. Onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden in goede en in
slechte tijden. Loyaliteit naar elkaar toe. Samenwerking is hierbij
een basisvoorwaarde. Straal altijd uit dat je het met elkaar doet.
Commitment is de grondhouding; iedereen is er altijd volledig
en met volle inzet bij betrokken.
De oplossing kent vele invalshoeken. Blijf daarom met elkaar in
gesprek, luister, toon begrip, bekijk het probleem van verschillende kanten. Besef dat als je gaat oordelen, je stopt met luisteren en analyseren. De drie musketiers van de Franse schrijver
Alexandre Dumas is een van de klassieke jeugdboeken. Het bijzondere is dat er steeds werd gesproken over de drie musketiers
(Aramis, Athos en Porthos) hoewel de avonturen zich afspeelden
met vier personen. De vierde musketier is waarschijnlijk zelfs
de bekendste: D’Artagnan. Hun beroemde motto was: ‘Eén voor
allen, allen voor één!’
De weg naar de oplossing is nooit een soepele en rechte weg. Elk
plan heeft tegenslagen, onverwachte zaken en nederlagen. Dit
hoort er allemaal bij. Om dit te overwinnen wordt er gevraagd
om:
1. volharding;
2. doorzetten;
3. hard werken;
4. grenzen verleggen;
5. hart & ziel;
6. wilskracht;
7. keuzes maken.

Aandachtsturing

Iedere manager en topsporter weet dat een ‘verkeerde’ gedachte
het resultaat negatief kan beïnvloeden. Wat gaat er door je heen
als je de beslissende penalty moet nemen in een WK-finale en
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je beseft dat er 800 miljoen mensen naar je kijken. Ben je bezig
met het nemen van de penalty en ben je bezig met de gevolgen
van het resultaat? Dat geldt ook voor de benadering van een
crisis en het realiseren van veranderingen.
De Duitse sportpsycholoog Eberspächer heeft de zogenaamde
aandachtscirkels ontwikkeld. Deze cirkels zeggen iets over het
denken en het gewenste gedrag van een sporter tijdens het
leveren van zijn prestatie. Deze cirkelbenadering wordt door veel
topcoaches gebruikt.
In cirkel 1 ben je alleen bezig met je taak (je sport) en jezelf. Je
concentratie ligt bij dat wat jij op dat moment heel snel, ver,
hard, nauwkeurig, mooi of hoog wilt doen en alles wat belangrijk is voor het halen van je topvorm. Als je goed geconcentreerd
bent, ben je in deze cirkel. Hoe verder je van deze cirkel afraakt,
hoe minder geconcentreerd je bent. Hoe meer je dus met je aandacht in cirkel 1 bent, hoe beter.
Als je met je aandacht in cirkel 2 bent, laat je je afleiden door
dingen die er zeker niet voor zorgen dat je prestatie verbetert.
Dan denk je bijvoorbeeld aan de scheidsrechter, de toeschouwers, de temperatuur.
Cirkel 3 beschrijft de zogenaamde ‘is-behoort te zijn’ vergelijking. Je let dan op hoe het gaat en vergelijkt dat dan met hoe
je vindt dat het zou moeten gaan. Misschien denk je op dat
moment dat je eigenlijk veel beter zou moeten spelen. Dat is niet
handig, want die gedachte helpt je niet om echt beter te spelen.
In cirkel 4 en 5 denk je aan winnen of verliezen en de gevolgen
van een winst- of verliespartij. Ook niet handig, want dan is je
aandacht afgeleid van de wedstrijd.
En ten slotte als je in cirkel 6 je aandacht hebt, dan ben je bezig
met de vraag: wat doe ik eigenlijk hier op de baan? Je bent dan
helemaal niet meer met je aandacht bij de wedstrijd en je zou
misschien liever ergens anders zijn.
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Aandachtcirkels van Eberspächer
1 ik en mijn taak
2 directe afleidingen
3 ‘is-behoort te zijn’
vergelijking
1
2
3
4
5
6

4 slagen / falen
5 gevolgen van slagen/
falen
6 zinvraag

Tijdens de crisis bij AZ zou je heel gemakkelijk bezig kunnen zijn
met het verliezen van je baan (cirkel 4 en 5). Het is natuurlijk
beter om je aandacht te richten op de oplossing (cirkel 1). Moet je
reageren op de media met de meningen over AZ (cirkel 2) of ben
je bezig met het leiding geven aan een club (cirkel 1). Het is altijd
goed om je te realiseren dat andere mensen in je directe omgeving zich wel in andere cirkels kunnen bevinden.
In de koffiepauze gebeurde er iets onverwachts. Vijf van de
acht personen kwamen afzonderlijk naar mij toe en zeiden dat
ze andere plannen hadden en dat ze niet meer onvoorwaardelijk met het project konden meedoen. De drie overgebleven
leden van het projectteam bleven wel beschikbaar. De vijf
mensen die niet hun volledige commitment gaven, werden
direct vervangen . Het innovatieprogramma Wegen naar de
Toekomst van Rijkswaterstaat werd een succes. Van 1996 tot
en met 2010 werd er gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor
schoon, stil, veilig en betrouwbaar verkeer. De concepten varieerden van wilde ideeën tot praktische vernieuwingen. Al die
ideeën en plannen hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd.
Veel van die innovaties worden nu dagelijks gebruikt – onder

Ê
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andere spitsstroken en dynamische maximumsnelheden
kwamen voort uit Wegen naar de Toekomst. Het project werd
een succes omdat er eenheid van leiding ontstond. Iedere
deelnemer gaf zich voor de volle 100 procent. Een paar van
de ‘afhakers’ kregen later spijt toen ze zagen hoeveel energie
en ideeën uit het project kwamen. Dieptepunten bleken ook
hier keerpunten te zijn. De uitspraak is van professor Arnold
Heertje, hij paste deze analyse vaak toe op de conjunctuur en
de stand van de economie. Na afloop van dit onderscheidende
project heb ik nog uitgebreid met mijn leidinggevende Lex
Polderman gesproken over de volgende zaken:
• is een conflict een roep om aandacht om zaken te
veranderen?
• golfbewegingen zijn er altijd. Wanneer is er sprake van
een crisis op de top van de golf en wanneer is het slechts
het begin? Hoe kan je dit verschil onderscheiden?
• je ziet wat je wilt zien. Dat geldt ook voor de interimmanager. Hoe weet je of je eigen beslissingen goed zijn en
niet te veel zijn ingegeven door je eigen denkbeelden en je
eigen waarheid?
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Zelfvertrouwen is
meetbaar
Hoe vind je de balans tussen zeker overkomen en toch
soms twijfel hebben over de afloop?
Moet je altijd zeker overkomen of mag je ook onzekerheid
tonen?
Waar begint zelfvertrouwen en waar slaat het om in
arrogantie?
Een crisissituatie is een onzekere periode. Als leider wordt
er – direct en indirect – gevraagd om zelfverzekerd over
te komen. Je moet zelfvertrouwen uitstralen, maar wat is
dat eigenlijk: zelfvertrouwen? Voor veel mensen is het een
containerbegrip. Toch is zelfvertrouwen te analyseren, te
verbeteren en te onderhouden.
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Atletiekcoach Henk Kraaijenhof en ik hebben een ongeschreven afspraak dat wij elkaar op de hoogte houden van mensen
die voor ons vakgebied – coaching en presteren – interessant
zijn. Regelmatig krijg ik tips van hem over inspirerende zaken,
nieuwe ontwikkelingen en recente tendensen in de topsport.
Op een avond kreeg ik een mail. Henk had die dag gesproken
met Frank Schaper. Zijn conclusie onder aan de mail was duidelijk: het is een man met heel interessante ideeën. Zijn advies:
maak met hem een afspraak en je zal geïnspireerd raken door
zijn benadering en aanpak van zaken. Volgens Henk zouden
wij elkaar wel liggen. Als hij zo’n advies geeft, dan is het duidelijk: dit wordt een afspraak. Ter voorbereiding typ ik Frank
Schaper naam in op Google. Hij blijkt ook boeken te hebben
geschreven. Ik bestel een boek met de uitdagende titel: ‘100%
zelfvertrouwen’. Meestal raak je teleurgesteld in dit soort
boeken omdat het algemene omschrijvingen zijn met veel
open deuren. Dat was mijn inschatting vooraf. Ik bleek het
helemaal mis te hebben. Het boek was een absolute topper. In
mijn persoonlijke management top-10 van boeken is deze titel
nu genoteerd. Frank Schaper kwam langs in het stadion van
AZ. Het werd een boeiend en leerzaam gesprek. Hij legde het
model over zelfvertrouwen uit, dat hij had ontwikkeld. Het is te
typeren als: inspirerend, vernieuwend, onderscheidend, bruikbaar en praktisch. Henk had gelijk gekregen. Een inspirerende
man met een bijzondere aanpak. Zijn model is bruikbaar voor
heel veel organisaties, maar ook voor individuen. Ê

100% Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen, is volgens Schaper
een momentopname. Het laat zich in je hele lichaam en geest
voelen, maar is niet constant. Als het in ruime mate aanwezig
is, zie je zaken in een positief licht en kun je de hele wereld aan.
Als het ontbreekt, ben je angstiger en kwetsbaar, en worden je
eigen vermogens onderschat. Zelfvertrouwen is te managen.
Volgens Frank Schaper wordt ieder mens geboren met 100%
109

zelfvertrouwen. Als je het op enig moment minder hebt, ben je
het dus ergens kwijtgeraakt. Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden beschrijft hij in zijn boek drie mogelijkheden om
zelfvertrouwen kwijt te raken, drie manieren om het weer terug
te krijgen en drie manieren om het te onderhouden.
Zelfvertrouwen kun je kwijtraken omdat het wordt:
• gestolen (situatie A): als iemand zich kwetsend uitlaat en je
hebt geen verweer. Bijvoorbeeld:
- ouders die hun kinderen veroordelen: ‘je kunt niet zo goed
zingen, dus ik zou maar niet meedoen met de talentenjacht’;
- een column in een blad, waar je zelf heel veel kritiek te
verduren krijgt;
- iemand die jou beledigt en emotioneel raakt met
opmerkingen.
• verloren (situatie B): als je het ergens achterlaat, waardoor
het niet meer beschikbaar is; je hebt ergens een negatieve
ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld:
- tijdens een presentatie ben je zenuwachtig en de voordracht
komt niet meer goed uit de verf;
- een zware nederlaag in de sport;
- op school beoordeelt een docent een werkstuk als negatief en
onvoldoende.
• weggeven (situatie C): als je een ander op een voetstuk
plaatst en jezelf daardoor kleiner maakt. Bijvoorbeeld:
- je baas ophemelen, waardoor je zelf een ondergeschikte
positie inneemt;
- opkijken tegen een bekende persoonlijkheid;
- met een team spelen tegen een beter team in een
uitwedstrijd in een stadion met heel veel toeschouwers.

Zelfvertrouwen terugkrijgen

Het kwijtgeraakte zelfvertrouwen kun je weer terugkrijgen, door:
• herpakken (als het van je gestolen is in situatie A): creëer
nieuwe succesmomenten of pak terug wat je ontnomen is:
- de meest effectieve manier is om te gaan praten met degene,
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die jouw zelfvertrouwen heeft gestolen. Ga in gesprek en deel
je gevoel. Dan blijkt al snel, dat alles genuanceerder ligt dan je
zelf hebt ervaren;
- ouders leggen dan vaak uit dat ze het beste met hun kinderen
voor hadden. Vaak is er sprake van een positieve intentie en
willen ze hun kinderen, waar ze van houden, behoeden voor
tegenslag;
- de confronterende columnist van een blad zal ook uitleggen,
dat het zijn rol is om zaken aan de orde te stellen en dat het
allemaal niet zo persoonlijk bedoeld is;
- nieuwe succesmomenten kunnen ook ontstaan als je ondanks
de kwetsende zaken en afwijzingen van mensen toch doorzet
en karakter toont. Sommige mensen vechten net zo lang door,
vaak tegen de stroom in, totdat ze toch succes hebben. Zijn ze
succesvol, dan is het zelfvertrouwen ook zo weer terug.
• terugvinden (als je het verloren bent in situatie B): denk aan
succesmomenten en haal het goede gevoel terug naar het hier
en nu:
- ieder mens heeft zaken waar je goed in bent. Het kan gebeuren,
dat er een keer iets niet goed gaat, waardoor het zelfvertrouwen
afneemt. Analyseer dan hoe het komt en ga terug naar de
momenten, waarop je wel succesvol bent geweest. Daar ligt
de sleutel voor de oplossing. Bijvoorbeeld: met een betere
voorbereiding gaat de lezing wel goed, het team dat zwaar
heeft verloren, heeft ook goede resultaten gehaald, je krijgt niet
uitsluitend slechte beoordelingen op school;
- visualiseer je succesmomenten en put daar energie uit op weg
naar succes.
• herwinnen (als je het hebt weggeven in situatie C): bekijk
jezelf met respect en plaats anderen niet op een voetstuk:
- mensen met zogenaamd aanzien of bekendheid zijn ook maar
gewone mensen met een specifiek talent of een speciale rol.
Ook zij vertonen en hebben alle menselijke trekjes en moeilijke
momenten. De beste voetballer ter wereld kan ook op een dag
zijn vorm niet hebben en een minder goede wedstrijd spelen.
Als je daar te veel naar hebt opgekeken, dan ben je niet klaar
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om deze gelegenheid maximaal te benutten, door bijvoorbeeld
zelf heel goed tegen hem te spelen.

Zelfvertrouwen onderhouden

Als je het zelfvertrouwen weer terug hebt gekregen, dan komt er
ook een periode om dit zelfvertrouwen te onderhouden. Ook deze
fase heeft drie invalshoeken:
• verdedigen (gekoppeld aan situatie A): ontwikkel een manier
om jezelf te verweren (maak van een andermans oordeel geen
waarheid):
- zorg dat je met een kwinkslag reageert of gebruik zelfspot om
je te wapenen tegen zogenaamd kwetsende zaken. Gebruik
humor, een leuke quote of een pakkende oneliner. Je zult zien,
dat de harde kant verdwijnt en dat je zelfvertrouwen intact
blijft;
- iemand bij de benzinepomp wordt aangesproken met de
mededeling dat hij de directeur (van een groot ICT bedrijf), die
naast hem staat te tanken, niet geschikt acht voor zijn functie.
De directeur antwoordde, dat hij het ook niet begrijpt waarom
ze nog geen opvolger hebben aangesteld. Tot die tijd vervul ik
deze functie maar. Beide mannen begonnen te glimlachen en
er ontstond een genuanceerd gesprek.
• benutten (gekoppeld aan situatie B): zorg dat je op elk
moment zelfvertrouwen bij je hebt (soms zelfs fysiek door in
je portemonnee een lijstje te hebben met je beste prestaties/
momenten):
- ieder mens heeft wel een aantal zaken waarin die uitblinkt en
goed tot zijn recht komt. Het advies is om een persoonlijke lijst
met affirmaties te maken. Affirmaties zijn kwaliteiten waarmee
je een positieve bevestiging krijgt (bijvoorbeeld: ik kan goed
plannen, ik leef op in moeilijke tijden, ik heb veel energie). Door
deze lijst krijg je een bevestiging waar je goed in bent;
- vlak voor een lastige afspraak waar je een slecht-nieuws
gesprek moet voeren, helpt de lijst met je persoonlijke kwali
teiten om dit gesprek goed te voeren. Het geeft je de kracht en
de energie om dit gesprek goed te voeren (met zelfvertrouwen).
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• uitbouwen (gekoppeld aan situatie C): ga nieuwe uitdagingen
aan, bewonder mensen, zonder onderdanigheid, ontplooi je
talenten en raak geïnspireerd door rolmodellen:
- inspiratie is het toverwoord als het gaat om met rolmodellen
om te gaan. Wat is er mooier voor een sporter om te spelen
tegen een topteam in een vol stadion. Daar heb je toch altijd
van gedroomd. Gebruik het als inspiratie en bedenk je eigen
uitdaging voor dit unieke moment;
- wat is er nu mooier om bij een gesprek aanwezig te zijn met
bijvoorbeeld de nieuwe Koning. Geniet van het moment en
benut de kans om er op je eigen manier inspiratie uit te halen.

Zelfvertrouwen tijdens een crisis

In een crisis is het belangrijk om zelfvertrouwen te tonen, je hebt
een houding waaruit blijkt dat je grip hebt op de crisis en werkt
aan een oplossing. Dat is altijd paradoxaal, want je wordt geconfronteerd met allerlei dilemma’s en onzekerheden. De intentie is
om het op te lossen, maar dat is geen zekerheid. In een organisatie moet deze houding door de hele top worden getoond. De top
moet in dat opzicht eenheid uitstralen. Om dit te bereiken is het
nodig om hier veel tijd in te steken. De principes van 100% zelfvertrouwen kunnen hierbij als gereedschap worden gebruikt.
Zelfvertrouwen is dus te managen.
Het is wel belangrijk om te beseffen, dat het lijntje tussen zelfvertrouwen en arrogantie uiterst dun is. Als manager heb je – als
het goed is – ook je twijfels. Om met Guus Hiddink te spreken:
“wie stopt met twijfelen, stopt met nadenken”. De basisvraag
is: wie voorkomt dat zelfvertrouwen omslaat in arrogantie, met
andere woorden wie coacht de manager op dit gebied? Een
goede manager moet altijd zijn eigen kritiek organiseren – in
een veilige omgeving waar iedereen elkaar op een eerlijke en
open manier de maat neemt.
Toen de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal de vraag werd
gesteld ‘wie coacht Louis van Gaal’, zei hij dat hij om zich heen
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een club heeft van tien mensen die hem ‘op het rechte pad
houden en reflectie geven’. Deze mensen bellen op de een of
andere manier altijd op het goede moment. Via een sms’je, een
telefoongesprek, een etentje worden zaken besproken en ervaringen uitgewisseld. Zij zorgen ook af en toe voor een wake up
call. Het zijn vaak mensen die je door en door kennen, oprecht
zijn en je tot nadenken aanzetten. Ze weten vaak zelf niet dat
ze deze coachrol vervullen. Zelf ben je verantwoordelijk voor de
keuzes en de beslissingen. Deze ‘coaches’ vormen door hun benadering een rol in het moeilijke proces om twijfel en onzekerheid
om te zetten in een inspirerende koers. Voor iedere manager,
maar eigenlijk voor ieder mens zou het fantastisch zijn om zo’n
‘club van tien’ om je heen te hebben.
De rol van twijfel is belangrijk. Het is een soort vijftrapsraket:
1. twijfel is goed, want het zorgt ervoor dat je blijft nadenken;
2. nadenken geeft oplossingen en oplossingen geven richting;
3. richting bepaalt de route en daarmee de te volgen strategie;
4. de juiste strategie zorgt voor de goede koers;
5. de goede koers geeft vertrouwen, duidelijkheid en energie.
Een paar maanden na mijn gesprek met Frank Schaper
belde hij mij. Hij had een artikel gelezen in het blad Voetbal International (VI). In dat artikel werd de situatie beschreven van
de voetbalclub AZ, waar ik werkzaam ben als directeur. Voor de
winterstop ging het in de competitie 2012/2013 niet goed met
AZ. We verloren wedstrijd op wedstrijd. Links en rechts vielen
termen als ‘code rood’ en ‘alarmfase 1’. In een gesprek met VI
heb ik toen gezegd dat mensen in hun ontgoocheling en kritiek
eigenlijk naar één man moeten wijzen: naar mij. “Ik ben degene
die hier al ruim tien jaar zit, die drieënhalf jaar geleden zijn
handtekening onder het nieuwe beleidsplan heeft gezet en de
koers heeft bepaald. Daar staan technisch directeur Earnest
Stewart, coach Gertjan Verbeek en de spelers buiten”, schreef
VI. Er is voor gekozen de club eerst financieel gezond te maken
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vanaf het moment dat de hoofdsponsor en eigenaar plotseling
wegviel. De visie was om geen onverantwoorde korte-termijnrisico’s te nemen door toch extra spelers aan te trekken. Ik kreeg
er veel reacties op, het leidde zeker op de korte termijn tot rust
in de club. Gelukkig won AZ na de winterstop de eerste wedstrijden. Volgens Frank Schaper hadden de opmerkingen in VI
ook verkeerd kunnen uitpakken als de club negatief zou blijven
presteren. Deze aanpak kwam volgens hem wel krachtig over,
maar ik had dus ook een groot risico genomen. Zo’n rigoureuze benadering kan je maar één keer doen. Hij vroeg mij of ik er
goed over had nagedacht en of ik het ook bij meerdere mensen
had getoetst. Kortom: was het een gecalculeerde en doordachte
actie. Volgens hem moest dat wel het geval zijn, want hij las
in het stuk van VI ook nog een citaat van Gertjan Verbeek: “Ik
kan niet zeggen dat mijn spelers hun best niet doen. Er wordt
goed getraind en bij vlagen goed gevoetbald. Alleen: je hebt
een keer een overwinning nodig om een bevestiging te krijgen.
We moeten vooral blijven geloven in de dingen die we doen.”
Volgens Frank Schaper was dat de goede manier om het zelfvertrouwen bij spelers te verhogen. Een mooi voorbeeld van eenheid
in leiding, wat je met elkaar bespreekt. We bespraken de situatie
en kwamen tot twee belangrijke punten van overdenking:
• iedereen schat zelf zijn eigen zelfvertrouwen in. Klopt
deze inschatting wel? Of wil ik zelf heel graag dat ik
zelfvertrouwen heb?
• hoe is het mogelijk om het zelfvertrouwen van een
organisatie of een heel team in te inschatten. De beste
component lijkt te zijn: het beoordelen van gedrag. Wat
mensen zeggen, heeft nauwelijks waarde. Het gaat om de
uitvoering. Hoe weet je zeker of de inschatting goed is?
Je blijft het inschatten met je eigen filters.
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Zingeving: altijd & overal
Wat is de waarde van dingen die we in het leven doen?
Wat is echt belangrijk en hoe kijk je tegen zaken aan als
er iets ergs gebeurt?
Moet je zaken relativeren of horen bepaalde zaken
gewoon bij het leven?
Wat is het oordeel dat we geven over ons eigen leven?
Alles is betrekkelijk in het leven - er is altijd nog iets te
bedenken, dat nog erger is. Als je moet kiezen, dan zijn
er vaak belangrijkere dingen in het leven: ‘ik ben in ieder
geval gezond’ of ‘mijn gezin is het belangrijkste wat er
is’. Je geeft iets een plaats in je leven. Dan kom je op het
terrein van zingeving en raak je aan spiritualiteit.
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Dinsdag 26 maart 2013 hield ik de workshop ‘Ondernemen
in onzekerheid’. De ondertitel luidde ‘een workshop over hoe
je een crisis managet tot een succes’. De aankondiging in het
Noordhollands Dagblad leverde direct een mail op. Gerard Appelman zat zelf in een crisis omdat hij zijn baan was kwijtgeraakt. Hij raakte in die periode geïnspireerd door een artikel
van Wilma de Rek in de Paas-editie van de Volkskrant. In dit
artikel werd verwezen naar een boek van de Franse schrijver
en filosoof Frédéric Lenoir: ‘Handleiding voor een evenwichtige
geest en een kalm gemoed’. Dat boek had hem verder geholpen om de juiste stappen te zetten in dit onzekere proces. Zijn
vraag was of hij een half uur van mijn tijd mocht gebruiken
om zijn verhaal te doen. “Wellicht een mooie input voor uw
workshop”, zo eindigde hij zijn mail. Een week later kwam hij
langs. Hij bleek een man van middelbare leeftijd te zijn. Op zijn
52ste was hij ontslagen als personeelsmanager. Naar aanleiding van het boek van Lenoir had hij zelf een visie ontwikkeld
hoe een crisis het best kon worden aangepakt. Zijn plan was
om voor zichzelf te beginnen en anderen te gaan helpen met
zijn visie. Hij deelde zijn informatie met mij met de wens dat
ik wellicht nog iets kon gebruiken voor mijn workshop. Toen
hij weg was, ben ik gaan zoeken op Google en vond daar twee
artikelen over dit boek, geschreven door Margot Dijkgraaf en
Anne Havik. Drie opvallende quotes trokken mijn aandacht:
• je moet het leven accepteren. Dat lijkt heel eenvoudig,
maar het is heel moeilijk uit te voeren. We komen
voortdurend in opstand tegen het leven;
• absoluut en blijvend geluk bestaat niet op aarde. We
moeten de momenten van geluk zo lang mogelijk maken.
Het uiteindelijke doel is het bereiken van wijsheid;
• als je vijftien bent is het normaal dat je het geluk zoekt
in nieuwe materiële dingen, maar de meeste mensen zijn
er rond hun veertigste wel achter dat materieel verlangen
niet te bevredigen is.
Mijn nieuwsgierigheid was tot het maximum gestegen. Ik heb
het boek gekocht en ben het gaan lezen. Ê
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Blijvend geluk bestaat niet

Jacques Séguéla, eigenaar van een groot Frans reclamebureau,
zei een paar jaar geleden dat je leven mislukt was als je op je
50ste geen Rolex aan je pols had. Die uitspraak zette mij aan
het denken, het leven is toch meer dan een polshorloge. En hoe
streven we in een periode van crisis naar geluk. Hoe kunnen we
werkelijk en blijvend geluk bereiken? De eerste bladzijden van
het boek van Lenoir geven al richting aan deze vraagstelling.
De wijsgeer Augustinus zei het al: geluk is blijven verlangen
naar wat je al hebt. We neigen ertoe steeds weer wat anders te
willen: altijd meer, beter, anders, zonder ophouden. De mens is
altijd onbevredigd – vooral als het om bezit gaat. De ideologie
van nu pepert ons in dat we gelukkig zijn als we veel dingen
bezitten, daarom moeten we steeds harder werken en alsmaar
meer geld verdienen. Een van de sleutels van duurzaam geluk is
de ontdekking dat het geluk geen opeenstapeling is van bezit. Je
moet je tijd geven aan dingen die ervoor zorgen dat jij je goed
voelt, lichamelijk én geestelijk.

Frédéric lenoir

Lenoir is een moderne filosoof en religiewetenschapper die in
zijn boek de essentie van Spinoza, Nietzsche, Jezus, Boeddha,
Freud en Jung probeert te pakken en hij heeft er een handzaam
boek van gemaakt, waarmee hij geen andere bedoelingen zegt te
hebben dan de lezer ‘datgene aan te bieden wat mij in het leven
heeft geholpen om mijzelf te vormen’. Zijn handreikingen gaan
over zaken als vertrouwen, zelfkennis en over ‘tegenspoed als
spirituele les’. Lenoir vindt dat we mislukking niet als een drama
moeten beschouwen, maar als een positieve gebeurtenis die ons
in een nederige houding ten opzichte van het leven plaatst: ‘de
geest is als een spier die sterker wordt door sporttrainingen’. Een
mislukking of iets anders moeilijks kan uitmonden in een crisis
die uiteindelijk een louterend effect heeft – ‘het Griekse woord
krisis duidt op de noodzaak te oordelen en een keuze te maken’ .
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Maar de crisis kan ook uitblijven, en dan moddert het moeizaam
voort. Lenoir: “Als we niet kiezen, als we de knoop niet doorhakken, laten we in feite een probleem verslechteren dat dan niet
uit zichzelf zal verdwijnen.”
Ik heb het boek van Lenoir gespeld en er een samenvatting van
gemaakt. Lenoir maakt duidelijk dat je het leven ook moet leren
zoals we leren pianospelen, koken of voetballen. Dat is de rol
van opvoeding. Opvoeding houdt zich echter steeds meer bezig
met het overbrengen van kennis in plaats van wijsheid, zo is zijn
zienswijze.
Waarmee kunnen we ons innerlijk leven voeden en ontwikkelen:
• het leven nemen zoals het is;
• onszelf kennen;
• onderscheid leren maken, in het ‘hier en nu’ leven;
• zelfbeheersing ontwikkelen;
• innerlijk tot rust komen;
• leren kiezen en vergeven.

Het gegeven staat vast

Een aantal zaken in het leven staat vast en moet je als een
gegeven beschouwen. Gegeven zijn de plaats waar we zijn
geboren, onze familie, de tijd waarin we leven, ons lichaam, onze
persoonlijkheid, intelligentie, capaciteiten en kwaliteiten, maar
ook onze beperkingen en handicaps. Gegeven zijn ook ziektes,
economische toevalligheden, ouderdom en de dood. Dat is het
‘lot’ van de mens.
Lenoir zegt daarover: Wijsheid begint met het aanvaarden van
het onvermijdelijke en ontwikkelt zich dankzij de terechte benadering van wat kan worden veranderd. Dit proces van aanvaarding
moeten we ook ten opzichte van onze eigen persoonlijkheid doormaken. We hebben allemaal een bepaalde vorm van intelligentie,
van gevoeligheid, een aangeboren temperament en een karakter
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dat we opdoen door opvoeding en ervaring. Laten we proberen dit
te herkennen en te accepteren.
Lenoir gebruikt in zijn boek ook veel voorbeelden uit zijn eigen
leven. Hij is relatief klein. Stel dat iemand kleiner is dan het
gemiddelde qua lengte en dat als een probleem ervaart. Als je
dat in de loop van de tijd aanvaart, ontstaat er iets bijzonders. Je
ontdekt dat de lengte eigenlijk geen probleem meer is. Of anders
gesteld, dat het voor niemand meer een probleem is, zodra het
voor jou geen probleem meer is. Uiteindelijk accepteer je jezelf
dan, zoals je bent.
Elke beperking kan ons stimuleren om eigenschappen te ontwikkelen die anders misschien onbenut zouden zijn gebleven.
Iemand met een opvliegend karakter zal dit weliswaar zijn hele
leven behouden, maar als hij het herkent en accepteert, dan
zal hij het kunnen beheersen, het misschien zelfs welbewust
kunnen gebruiken, en in elk geval van het destructieve aspect
ervan kunnen bevrijden.
Lenoir zegt daarover: we moeten accepteren dat we heen en weer
worden geslingerd tussen vreugde en verdriet, tussen genoegens
en tegenslagen, het leven nemen zoals het is, met zijn contrasten,
moeilijkheden en onvoorspelbaarheid. Heel wat leed komt voort
uit de ontkenning van wat is of uit het verzet tegen verandering.

Geef je totaal

Als we het gegeven van het leven accepteren en de onvoorziene
gebeurtenissen van het bestaan omarmen, stimuleert dat ons
juist om ons totaal te geven. Deze overgave is een subtiele combinatie van afstand doen en betrokken zijn, van ontvankelijkheid en initiatief nemen. Het leven vraagt om betrokkenheid. Als
we er heel omzichtig aan beginnen, bang om ons er helemaal
in te storten, stevenen we regelrecht op een mislukking af en
zullen onze genoegens slechts flauw smaken. Dat geldt op elk
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niveau: een sporter of een kunstenaar zal zich in zijn discipline
willen ontplooien en heeft geen andere keuze dan zich met ziel
en zaligheid in te zetten. Hetzelfde geldt op het gebied van werk
of studie: wanneer we ons werk maar half doen, zonder echt ons
best te doen, zullen we er geen enkele voldoening uit halen. Een
geslaagd leven is altijd het resultaat van inzet, van ware betrokkenheid op alle gebieden van het bestaan.
Maar net zoals de balans tussen wakker zijn en slapen voor ons
van vitaal belang is, zo heeft ons innerlijk wezen behoefte aan
rust en ontspanning. Uitrusten is meer dan alleen slapen. Uitrusten is ook flaneren, bomen of etalages bekijken, bezig zijn met
een nutteloos, onbeduidend, eenvoudig, licht en niet gepland
tijdverdrijf, zonder vastomlijnd doel of resultaat, en ons voor de
duur van een ogenblik volledig, lichamelijk en geestelijk kunnen
ontspannen.

Het agenderen van rust

Lenoir heeft een mooie methode om deze rust te ‘agenderen’: elk
jaar open je de nieuwe agenda op goed geluk en streep je een
tiental dagen, verdeeld over het hele jaar af. Dagen waarop je
jezelf verplicht geen enkele afspraak te maken. Deze tijdvakken
zijn dan voor jezelf: 24 uur om te slapen, lezen, flaneren, alleen te
zijn en verplichtingen tussen haakjes te zetten. Anderen zullen
deze geschonken dagen liever bijeenbrengen in lange weekeinden of in een paar weken echte vakantie per jaar. Het ritme of
de vorm doet er niet veel toe: het gaat erom dat we onszelf een
adempauze durven te geven, in deze tijd waarin activiteit en
arbeid alom vertegenwoordig zijn. We zijn bang voor momenten
van volledige ontspanning, omdat we ze beschouwen als verloren
tijd. Maar laten we juist leren om ze te zien als gewonnen tijd.
Om onszelf te verkennen kunnen we op dezelfde manier te werk
gaan als de filosofen uit de Oudheid, via een praktisch proces van
rationeel zelfonderzoek waarvoor we diverse gereedschappen
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hebben. Instrumenten die ons helpen antwoord te geven op de
grote vraag ‘wie ben ik?’ Aldus leren we meer concrete existentiële vragen te stellen als: ‘Wat zijn mijn motivaties?’ ‘Waarom
handel ik op deze manier?’ ‘Waarom heb ik een afkeer van een
bepaalde categorie mensen?’ Tijdens dit proces is het van belang
niet uit het oog te verliezen dat we allemaal gevoelens van
afkeer en aantrekkingskracht, vooroordelen en schaduwkanten
hebben; dit proces vergt daarom veel nederigheid: we zullen alle
tekortkomingen en alle vernietigende krachten die in ons zijn
gaan ontdekken.
‘Oordeel niet’, zei Jezus. Dit gebod heeft Lenoir pas echt begrepen nadat hij zelfonderzoek had verricht. Hij besefte dat hij in
de eerste plaats over zichzelf oordeelt wanneer hij over iemand
anders oordeelt, zo omschrijft Lenoir dit.

Zelfrespect & wijsheid

Zelfrespect is de opmaat tot respect voor anderen. Deze waarheid komt overeen met de ‘gulden regel’: ‘Wat gij niet wilt dat
u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. De gulden regel wordt
in alle mondelinge culturen en alle schrijvende beschavingen
geformuleerd: het is de universele grondslag van de moraal. De
gulden regel kan negatief worden geformuleerd, wat meestal
het geval is, maar ook positief: ‘Wat je wilt dat jou wordt gedaan,
doe dat ook de ander.’
In onze moderne samenlevingen is een nieuwe cultus ontstaan: die van presteren, slagen en ‘winnen’. Deze succesideologie schrijft ons voor dat we op elk gebied moeten slagen en de
media dragen voortdurend beelden van ‘winnaars’ uit, die als
bewonderenswaardige voorbeelden worden afgeschilderd. Een
mislukking wordt als negatief beoordeeld en dus als negatief
ervaren. Men zegt van kinds af aan tegen ons dat we niet mogen
falen; ‘men’ wil zeggen: onze familie, de school, de samenleving.
Op ieder van ons rust een grote druk.
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We moeten onze manier van kijken omdraaien. Het is tijd om toe
te geven dat een mislukking geen drama is, maar vaak juist een
positieve gebeurtenis kan worden. Het belangrijkste voordeel,
dat allerminst verwaarloosbaar is, is dat het ons in een nederige
houding ten opzichte van het leven plaatst. Het dwingt ons te
accepteren dat het leven is zoals het is en niet zoals we willen of
dromen.
Lenoir zegt daarover: Laten we ons daarom verheugen over de
hoogtepunten die er zijn en als zich dieptepunten voordoen,
laten we ze accepteren en zorgen dat ze een springplank voor
ons worden. In die zin beschouw ik falen als een spirituele les,
dat wil zeggen als een richtsnoer waarmee we onze weg kunnen
corrigeren. Falen hoort bij de wetmatigheid van het leven en
hoewel het op het moment zelf natuurlijk onaangenaam is, is
het toch onontbeerlijk. Laten we een mislukking niet steeds als
een drama ervaren, maar beschouwen als een kans om te ontwaken, om bewust te worden. Mislukkingen bieden de kans om
vooruit te komen en te heroriënteren, totdat je uiteindelijk de
werkelijke weg vindt.
Wijsheid maakt ons beter bestand tegen de grillen van het leven.
Wijsheid helpt ons om volop van gelukkige momenten te genieten en op ongelukkige momenten niet te wanhopen. Wijsheid
leert ons het leven aanvaarden zoals het zich voordoet, met zijn
portie vreugde en verdriet, als we onheil zo ver mogelijk proberen terug te dringen. Wijsheid stelt ons in staat soepel en aandachtig met de voortdurende veranderingen van het bestaan
mee te gaan.
Ik heb het boek ook aan mijn dochter Leonie laten lezen.
Zij is onderwijzeres. Ik vond dat het boek veel praktische lessen
bevatte. Ze heeft in haar beroep veel te maken met allerlei
complexe en onbeheersbare situaties in de klas, zoals: ouders
die scheiden, wat invloed heeft op kinderen, sociale proble-
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men, leerproblemen, pesten, achterblijvende resultaten. Haar
oordeel over het boek was dat ze het soft vond en weinig concreet. Sommige gedeeltes zetten je wel tot denken aan, maar
het is niet direct toepasbaar in de praktijk en bovendien staan
er geen concrete tools in beschreven, die ze kan toepassen. De
volgende dag kreeg ik een mail van haar. Ze had een gedicht
gevonden, dat aansluit op het thema van dit boek. De tekst
hiervan en de boodschap kon ze echter wel goed gebruiken in
haar klas. Het was het volgende gedicht:
Let op uw gedachten – ze worden uw woorden
Let op uw woorden – ze worden uw acties
Let op uw acties – zij worden uw gewoonten
Let op uw gewoonten – zij worden uw karakter
Let op uw karakter – het wordt uw bestemming.
Via de sms vraagt ze mijn mening. Ik begrijp wel dat dit
bruikbaar is in de praktijk. Ik gebruik altijd zelf de uitdrukking: ‘je ziet wat je wilt zien, door je eigen denkwijze krijg je
altijd gelijk’. Dat komt dicht in de buurt van de strekking van
het gedicht. De discussie gaat nog een paar keer heen en weer
via de sms:
• iedereen heeft zijn eigen gevoel en perceptie. Is zingeving
niet altijd een 100 procent individuele zaak?
• wie kan helpen met de juiste spirituele koers?
• wat doe je als zingeving door mensen als ‘soft’ en ‘niet
toepasbaar’ wordt omschreven?
• is er een leeftijdsgebied waar je meer ontvankelijk bent of
is het vaak gekoppeld aan tegenslag in het leven?
• is zingeving en spiritualiteit een ‘elitaire’ benadering voor
een klein gedeelte van de maatschappij?
Leonie bezocht ook de workshop ‘Ondernemen in onzekerheid’
en het was duidelijk dat ze meer baat had bij praktische tips
in de workshop. De zaal zat vol ondanks de wedstrijd van het
Nederlandse elftal tegen Roemenië. Het elftal van Louis van
Gaal won het zesde WK-kwalificatieduel met 4-0. De man
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van middelbare leeftijd die mij tipte over het boek, is nog
een kop koffie wezen drinken op mijn kantoor bij AZ. Hij had
een schema gemaakt op welke niveaus (micro, meso, macro)
een crisis zich kan voordoen, hoe je de crisis kan herkennen,
en hoe je kan werken aan oplossingen. Hij is voor zichzelf begonnen. Volgens de visie van Lenoir zal het altijd een succes
worden.
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De oplossing bestaat
niet
Crisis, what crisis. Hoe los ik het op?
Hoe los ik een maatschappelijk probleem of een crisis
in een bedrijf op. Hoe zorg ik voor een succesvolle
koers? De praktijk leert ons dat er diverse perspectieven
zijn, elke omgeving zijn eigen context heeft, meerdere
oplossingsrichtingen mogelijk zijn en emoties een rol
spelen. Heel veel kennis en ervaring levert niet altijd
de juiste oplossing op. In 2013 was ‘Het Koningslied’
daar een mooi voorbeeld van. Tweehonderd jaar
managementervaring in het Nationaal Comité
Inhuldiging, managers die hun sporen hebben verdiend,
een componist met dertig nummer 1 hits op zijn
naam, 3.000 inzendingen met suggesties, alleen maar
succesvolle artiesten, de procesbeheerders zijn vaklui –
en toch gaat het mis. In de praktijk blijkt telkens weer
dat succes niet voor 100 procent maakbaar is. Dat zou de
oplossing te makkelijk maken. Door het toepassen van de
juiste principes, de juiste denkrichting en een effectieve
mindset neemt de kans op succes wel behoorlijk toe.
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Ik gaf een keer een volleybalcursus voor de Nevobo in Zeist.
Twintig enthousiaste trainers gingen op voor hun B-diploma.
Aan het begin van de eerste bijeenkomst stelde ik de vraag:
wat is een goede coach? Tot mijn verbazing bleef het stil, ik
kreeg nauwelijks feedback. Om de ongemakkelijke situatie
te doorbreken besloot ik de vraag om te gooien: wat is een
slechte coach? De trainers struikelden over elkaar heen met
voorbeelden: een coach die te laat komt, een coach die te veel
drinkt, een coach die zich slecht voorbereidt, een coach die
chagrijnig is, een coach die niet enthousiasmeert. Ik schreef
de observaties op een flip-over en draaide daarna alle antwoorden om: de coach komt altijd op tijd, de coach heeft zich
geweldig voorbereid enzovoorts. Alle formuleringen werden
daardoor automatisch omgebouwd naar positieve kwalificaties die passen bij een goede coach. Intrigerend dat het blijkbaar makkelijker is om een negatieve kwalificatie te bedenken
dan een positieve. Ê

De top 25 checklist met oplossingsrichtingen

In het Oudgrieks betekent een crisis niet een ‘ramp’, maar eerder
een ‘moment van keuze’ of ‘onderscheiding’. Er moet een route
worden gekozen. Maar wat is nu de juiste route? Uit de praktijk
komen veel ideeën, denkrichtingen en oplossingen. Dit levert
een lijst op met mogelijke oplossingen die je inspireren en op
het juiste spoor kunnen zetten. De top 25 checklist met oplossingsrichtingen.
1. hak een grote taak in kleine stukken. Onze hersens vinden
het heerlijk om dingen af te maken. Als we een grote taak
opsplitsen, hebben we een aantal malen het fijne gevoel iets
te hebben afgerond;
2. waar maken we ons druk over? 40 procent: dingen die
nooit gebeuren; 30 procent dingen die al gebeurd zijn en
die we niet meer kunnen veranderen; 12 procent nutteloze
zorgen over persoonlijke gezondheid; 10 procent allerlei
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
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beuzelarijen; 8 procent gefundeerde en reële zorgen. Kortom:
blijf realistisch en voorkom doemdenken;
doe alles in één keer goed; zaken in twee keer aanpakken
betekent verlies van kwaliteit en effectiviteit;
als het niet eenvoudig is, kun je het maar beter wantrouwen.
Mensen die zaken complex houden – of maken – hebben een
probleem. Of ze willen de kennis niet delen, of ze kunnen
deze niet overbrengen. Een manager moet uitsluitend zaken
doen die hij begrijpt. Ontbeer je kennis, huur die dan in. Het
is een teken van kracht om hulp te vragen;
er zijn drie hoofdstrategieën: aanvallen, verdedigen, niets
doen. De analyse van succes en falen is altijd te herleiden tot
één van deze drie mogelijkheden;
deelstrategieën om tot een oplossing te komen:
• wachten: win tijd, dat levert altijd resultaten op;
• accepteren: accepteer de situatie en doe er wat mee;
• bekrachtigen: kijk naar wat werkt en benadruk dit;
• respecteren: neem mensen serieus (heeft een groot effect);
• doorzetten: er komen altijd kansen;
• focussen: hou het doel in de gaten;
• terugdenken: ga op zoek, praat met mensen, stel vragen;
• elimineren: elimineer een deel van de werkelijkheid;
• importeren: de vijand binnen boord halen;
• collaboreren: wat wil de vijand, wat jij ook wilt;
• verleiden: het verlangen van de ander gebruiken in je eigen
voordeel;
• etaleren: laat zien waar jij je voor schaamt;
• rol verwisselen: neem het gedrag van de ander over;
• ontregelen: bestaande regels veranderen;
• omkeren: maak van een probleem een mogelijkheid;
werk met scenario’s. Bedenk er drie of vier. Schakelen is
daarna makkelijker als zich een bepaalde situatie voordoet.
Alle grote bedrijven werken met de scenarioaanpak;
organisaties moeten worden gezien als niet-perfect-opelkaar-afgestemde stromen van problemen, oplossingen,
personen en beslissingsopportuniteiten. In een dergelijke

constellatie is het mogelijk dat verschillende personen
verschillende problemen ervaren, verschillende oplossingen
zien en verschillende beslismomenten hebben;
9. bepaal vooraf hoe lang u met uw taak bezig zult zijn: stel een
deadline. Een doel zonder deadline verliest 80 procent van
zijn waarde;
10. verantwoordelijkheid: mensen kunnen alleen
verantwoordelijkheid nemen als ze een keuze hebben, als
mensen zich aan de regels moeten houden dan kunnen ze
geen verantwoordelijkheid nemen, volledige vrije ruimte
is ook beklemmend, het is effectief om het speelveld te
definiëren;
11. het is niet belangrijk wat je overkomt, het gaat erom hoe je
reageert (de auto total loss: ‘gelukkig, ik ben ongedeerd’);
12. succesvolle mensen nemen altijd verantwoordelijkheid, zeker
bij tegenslagen;
13. de aanpak van problemen:
• vergroten;
• verkleinen;
• in stukken knippen;
• het probleem omkeren;
• van de zijlijn bekijken;
• in de huid van de ander kruipen;
• visualiseren.
Falende bedrijven hebben vaak een terugkerend probleem:
• problemen worden te vaak genegeerd;
• en vervolgens worden standaardoplossingen aangepakt;
• met de kaasschaaf wordt niet alleen het vet maar ook de
spieren weggesneden;
• het bedrijf raakt in verval, de paniek groeit, de crisis is
compleet;
• het crisismanagement kan beginnen;
14. veranderingen. Maak onderscheid tussen:
• veranderen;
• vernieuwen;
• verbeteren.
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Bij de laatste twee worden de uitgangspunten en doelen niet
ter discussie gesteld. Voor succesvolle veranderingen heb je
nodig:
• leiders (richting bepalen);
• trekkers (initiatief ontplooien, verantwoordelijkheid
nemen);
• waarmakers (werken aan realisatie).
Geef bij veranderingen iemand een duidelijke richting.
Creëer een visie die het leven van mensen beter maakt.
Ga voor resultaten en creëer snelle overwinningen.
Communiceer, communiceer en communiceer nog meer. De
enige wet om mensen succesvol te laten zijn: ‘mensen doen
alleen iets – met inbegrip van gedragsverandering – als kan
worden aangetoond dat dit, gedefinieerd naar hun eigen
normen, in hun eigen belang is’;
15. resultaten volgen altijd automatisch als er een inspirerende
visie is met een plan en een hierbij passende cultuur;
16. een karakter is pas een karakter als het een keer getest is.
Veel levens worden verstoord door tragische gebeurtenissen,
en iedereen staat wel eens onder druk. Dit betekent niet dat
de kwaliteit van leven minder hoeft te worden. De manier
waarop je er mee omgaat, bepaalt of je van de ervaring
profiteert of ongelukkig blijft;
17. er is altijd sprake van een conflict of interest bij een
crisissituatie. Onderhoud desondanks altijd een relatie met
de tegenpartij. Om tot een oplossing te komen heb je elkaar
nodig. De intensiteit en de vorm van een relatie hangt af van
het proces waarin beide partijen zich bevinden;
18. systeemdenken:
• problemen die worden veroorzaakt door onze huidige
manier van denken kunnen niet worden opgelost door
hetzelfde soort denken;
• wij zijn getraind in analytisch denken: van A via B naar C;
• de wereld is echter complex: hierdoor worden problemen
vaak opgesplitst in deelproblemen. Hierdoor zijn ze beter
te begrijpen, maar de samenhang met het grotere geheel
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ontbreekt. De kans op verkeerde beslissingen wordt
hierdoor groter
• systeemdenken valt uiteen in het zien van onderlinge
verbanden in plaats van lineaire opeenvolging van oorzaak
en gevolg en het zien van processen van veranderingen in
plaats van momentopnames;
• ga na of je samenhang kunt ontdekken;
• veel mensen zijn systeemblind: een vis heeft geen weet
van het bestaan van de oceaan;
• ook relaties tussen mensen zien we niet, omdat we
allemaal met elkaar verbonden zijn;
• als je verandering wilt, moet je de structuur veranderen.
Systemen worden gedreven door principes en die zijn vaak
onvermurwbaar;
19. een saneringsplan werkt als je als management samen
optrekt en daarmee voor draagvlak zorgt. Dit draagvlak blijft
te allen tijde intact (eenheid van leiding);
20. werk altijd hard: volharding en vastberadenheid winnen het
van talent, genialiteit en educatie;
21. niets heeft betekenis, behalve de betekenis die je er zelf aan
geeft. We bepalen dus zelf of we positief of negatief denken.
Waar aandacht heen gaat, gaat energie heen. Aandacht aan
verkeerde dingen geven, zuigt energie weg;
22. mensen hebben over het algemeen heel goed door wat er
speelt. Grote groepen mensen zijn uitstekend in staat om
analyses en inschattingen te maken en die op waarde te
schatten. Het zijn de principes van het boek ‘Wisdom of
crowds’;
23. denken en doen:
• niet kritisch & passief gedrag: schapen (de herder volgen);
• niet kritisch & actief gedrag: harde werkers (jaknikkers);
• kritisch & passief gedrag: onbetrouwbaar (de remmers);
• kritisch & actief gedrag: effectieve medewerkers;
24. de euforie en de put bestaan niet voor managers. De rol voor
het management is rust behouden. Het gevolg hiervan is
dat er ook gecontroleerd gedrag wordt gevraagd bij mooie
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successen. Het credo is: verhoog de put en demp de euforie;
25. onduidelijkheid is asociaal. Als mensen werken zonder doel
of afrekenmoment, dan zijn ze vogelvrij bij een crisis en bij
calamiteiten. In dat geval zijn er geen normen en criteria en
dus kan niemand ergens op terugvallen. Doelen reguleren
het gedrag van mensen.

De zwarte zwaan

Heel veel zaken in het leven gebeuren zonder dat we ze kunnen
voorspellen. We zien ze niet aankomen en ze overkomen ons.
Vaak gaan we dat soort zaken achteraf verklaren en verschijnen er ook nog voorspellingen van deskundigen na de gebeurtenis, die alles uitleggen en verduidelijken. Ze zien de oorlog
niet aankomen, maar voorspellen daarna wel hoe lang het gaat
duren. Deze theorie is in 2008 beschreven in het boek ‘Black
Swan Theory: the impact of the Highly Improbable’ van Nassim
Nicolas Taleb. Mede door de wereldwijde kredietcrises werd het
een bestseller. Taleb heeft een lange tijd gewerkt op Wall Street
in de derivatenhandel. Later in zijn carrière heeft hij zich gestort
op filosofie, in het bijzonder het onderwerp willekeurigheid (randomness).
In zijn boek beschrijft hij het menselijk tekort om de wereld
om ons heen te begrijpen. In de oude Westerse beschaving was de algemene theorie dat alle zwanen wit zijn. En
het bewijs werd dagelijks geleverd. Overal waar je keek, zag
je witte zwanen. Een zwarte zwaan is dus een metafoor
van een hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis. De Engelsen
hebben voor het begrip hoogst onwaarschijnlijk een arsenaal aan uitdrukkingen, zoals ‘Pigs fly, when hell freezes over’.
Taleb’s punt: de kans dat je een zwarte zwaan ziet is een kans
van 1 op de miljoen (hoogst onwaarschijnlijk). Toen de Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh in 1697 in
Australië arriveerde, ontdekte hij als eerste een groep zwarte
zwanen. Weg theorie. Het illustreert hoe fragiel en gebrekkig
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onze kennis van de wereld eigenlijk is. Een zwarte zwaan haalt
eeuwen van ‘kennis’ in een keer onderuit.
De kenmerken van een Black Swan zijn als volgt samen te vatten:
• 	het is een extreme gebeurtenis;
• 	er zijn geen aanwijzingen van het bestaan in het verleden;
• 	het is onvoorspelbaar;
• 	het heeft enorme impact;
• 	hoewel onvoorspelbaar, achteraf gaan we rationaliseren en
maken het verklaarbaar en voorspelbaar.
Een paar voorbeelden van Black Swans die Taleb noemt:
• 	de Eerste Wereldoorlog;
• 	de uitvinding van de personal computer;
• 	de opkomst van het internet;
• 	de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers;
• 	het succes van Harry Potter.

Bescheidenheid is op zijn plaats

De beperkte intelligentie van een mens zorgt ervoor dat niet
alle (mogelijke) gevolgen van een handelwijze kunnen worden
voorzien. Of dat niet alle potentiële alternatieven om te handelen, betrokken worden in de beoordeling. Daarnaast kunnen
ook factoren van buitenaf de rationaliteit van besluiten
nadelig beïnvloeden. De uitkomst van het besluitvormings
proces is daarom niet de meest rationele keuze, maar een
beperkte rationele keuze.
Herbert Simon ontving voor deze theorie in 1978 de Nobelprijs
voor de Economie. Mensen kunnen in het algemeen heel slecht
omgaan met onvoorspelbaarheid en het onwaarschijnlijke. We
hebben de behoefte om alles in regels en procedures te gieten en
daarbij sluiten wij vaak onze ogen voor de wereld om ons heen.
Risico’s zijn beheersbaar, denken we. Maar ervaringen uit het
verleden bieden geen garanties in de toekomst. De kredietcrisis
is weer een nieuwe Zwarte Zwaan.
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Kortom: bescheidenheid en relativering is op zijn plaats. Veel
crises zien we niet aankomen. De oplossing is dan ook niet één,
twee, drie voorhanden. Simpele benaderingen en makkelijke
oplossingen moet je wantrouwen. Het is een route met hobbels.
Het gaat om de manier van denken, het proces de ruimte bieden,
oplossingsrichtingen kiezen en het toepassen van de juiste principes. En ook dit alles is niet de garantie op succes. Werk aan de
90 procent basis en de kans op succes neemt toe. Dat heeft de
praktijk wel bewezen.

De omgekeerde manier van denken

Bij een crisis geldt ook de managementwijsheid: alles wat
je aandacht geeft groeit. Dat betekent als je de hele dag praat
over crisis, dan wordt het crisis. Een verkeerde focus. Net als bij
de volleybalcoaches op de cursus is het heel moeilijk om aan te
geven hoe je de crisis kunt oplossen. Het is daarentegen ook hier
heel goed mogelijk om een lijst te maken hoe je de crisis kunt
vergroten. Dat wordt een lijst met negatieve handelingen. Keer
deze beweringen om en je hebt de juiste richting op weg naar de
oplossing te pakken. Een kwestie van de juiste focus zouden ze
in de topsport zeggen.

Ê Begin maart 2013 verliest AZ met 2-1 van RKC. ‘Matig AZ
veroordeeld tot degradatievoetbal’ kopte de Volkskrant de
maandag daarop. Er heerste frustratie in de bestuurskamer
onder de verantwoordelijken bij AZ. We hebben betere spelers,
deden vorig jaar nog een tijdje mee om het kampioenschap,
haalden de kwartfinale in de Europacup, de halve finale in de
beker, de 5e begroting en een zeer talentvolle ploeg. Ieder verwerkt zoiets op zijn eigen manier. Ik kreeg die avond om 19.40
uur een mail van René Neelissen, de voorzitter van de raad
van commissarissen van AZ. Hij was niet mee naar de uitwedstrijd in Waalwijk. René loopt hard in de Kennemerduinen, de
zogenaamde gele route langs twee mooie kwelmeertjes. Zijn
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record is 1 uur en 1 minuut. En nu was hij boos wegens het
teleurstellende resultaat van AZ. Hij ging rennen: weg met de
hartslagmeter en weg met de schema’s – hij ging lopen tot hij
er bij neer zou vallen. Geen plan, gewoon beginnen. Zaterdag
had hij nog een 1 uur en 1 minuut gelopen. René’s inzet was om
het RKC – verlies om te zetten in winst. Als een dolle rende hij
door de duinen. Elke keer als hij negatief ging denken, zakte
zijn tempo terug. Hij bleef zich focussen op het hardlopen en
de oplossing voor AZ. Hij putte er steeds meer kracht uit, en
de aanpak werd hem steeds duidelijker: hij eindigde op 56
minuten – een aanscherping van zijn record van 10 procent.
“Ik heb weer alle energie om deze week weer aan de slag te
gaan’’, zette hij in een mail met als onderwerp ‘record hardlopen verbeterd!’. ‘Vol vertrouwen. In AZ en de mensen waarmee
we werken. We zijn en kunnen beter. … Nu ik weet dat verlies
je ook sterker kan maken, kan ik niet wachten op de volgende
wedstrijd. We zullen ze wat laten zien.’ De mensen aan wie hij
de mail stuurde, kregen energie van René’s record. Het is vaak
de instelling waarmee je de slag kunt winnen. Succes is niet
maakbaar. Maar met de juiste inzet en de juiste mensen kun
je wel een heel eind komen. Ik mailde hem terug dat zijn mail
mij zeer heeft geïnspireerd. Ik dacht zelf wel aan het principe
van de maakbaarheid van succes. Een garantie was er niet,
maar dat mailde ik hem niet. Een juiste manier van aanpak
wel en daar had hij de aanzet toe gegeven. Iedereen bij AZ
nam zijn verantwoordelijkheid.
AZ haalde uit de volgende 6 wedstrijden in de eredivisie 13
punten. Vier dagen later won AZ voor het eerst in ruim dertig
jaar de KNVB beker.
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DE
MASTERCLASS

De masterclass
Waarom worden de meeste lezingen en workshops
gehouden als er een crisis is?
Is het niet slimmer om de organisatie jaarlijks te
analyseren en een tussenbalans met signalen en trends
op te stellen. Voorkomen is toch altijd beter dan genezen?
Is er een verschil in de aanpak op privégebied, zakelijk of
als er een crisis is bij derden?
Hoe kan je het best een ander coachen die in een
onzekere periode verkeert?
Een lezing, workshop of masterclass wordt vaak
gepland als er sprake is van een probleem. De spreker,
de ervaringsdeskundige of de specialist wordt meestal
ingezet om te inspireren, ervaringen te delen of richting
te geven aan het proces waar het bedrijf in is beland.
Vaak wordt er gezocht naar een verhaal, een gezicht
of een metafoor, die past bij de cultuur van het bedrijf.
Slechts zelden wordt er structureel gepland. Toch is de
indruk dat dit beter is en dat dan vaak problemen kunnen
worden voorkomen in een vroegtijdig stadium. Het is
te vergelijken met de systematiek van de genese van
een probleem, zoals dat is omschreven in het hoofdstuk
‘escalatieladder’.
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Ik word gebeld door Maarten Hillenaar. Hij is Chief Information Officer van het Rijk, dat betekent dat hij de directeur is
van de informatisering van de rijksdiensten. Hij valt direct
onder de minister en is verantwoordelijk voor alle grote automatiseringsprojecten van de rijksoverheid. Een topfunctie in
Nederland. Zijn vraag is of ik hem wil helpen met een masterclass. De bedoeling is om een projectteam voor te bereiden
op een grote klus. Maarten Hillenaar kiest er bewust voor om
dit projectteam voor de start klaar te stomen voor de belangrijke opdracht. Het wordt een masterclass van twee middagen.
Dit is voldoende tijd om met elkaar de diepte in te gaan. Een
leuke klus om te doen. Ik vertel hem over mijn nieuwe boek
en de benadering die hierin beschreven staat. Hij is enthousiast. Het lijkt hem een goede basis voor deze masterclass. Na
twee voorgesprekken heb ik daarna voldoende tijd om mij
goed voor te bereiden. Een week later, terwijl ik nog volop in
de voorbereiding ben, word ik gebeld door Charles van Commenee. Charles is in Nederland bekend als succesvol atletiekcoach en chef de mission van de Nederlandse Olympische
ploeg in Beijing. De laatste Olympische Spelen was hij eindverantwoordelijk voor de Britse atletiekploeg in Londen. Hij had
een zware taak om medailles te winnen als gastland. De druk
was hoog want vier jaar eerder waren de resultaten teleurstellend. Hij slaagde met vlag en wimpel. In Groot-Brittannië
zorgde hij voor zes medailles. Hij wordt nu de regisseur van
‘Super Saturday’ genoemd omdat het hem lukte om in drie
kwartier drie gouden medailles te veroveren met zijn atleten.
Het land ging uit zijn dak. De euforie was ongekend. Ik vertelde hem van mijn lezing en vroeg of hij iets kon vertellen
over zijn aanpak. Wellicht kon ik het nog verwerken in mijn
masterclass. Hij legde het op glasheldere manier uit. Je begint
met een cultuuromslag. Charles koos er voor om geen excuses
en uitvluchten meer te accepteren. Atleten moesten verantwoordelijkheid nemen en zich realiseren dat een prestatiecultuur nooit comfortabel is. De kunst is vervolgens om een
aantal mensen samen te brengen: de beste sporters, met de
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beste coaches, met de beste ondersteunende experts in de best
mogelijke omgeving onder leiding van de beste programmabewakers. Als je dit allemaal beter doet dan de concurrentie
dan heb je een kans. Ongelofelijk. Ik was er stil van. Elk woord
was raak en ik herkende de topsportbenadering van zijn visie.
Ik ken Charles van Commenee als een onafhankelijke denker.
Volgens mij heb je dat nodig om dit te realiseren. Niet iedereen zal het met je eens zijn en er zal weerstand ontstaan. Dan
moet je sterk in je schoenen staan. Ik vroeg mij af hoeveel
mensen er tegenwoordig nog onafhankelijk in denken zijn.
Het kan namelijk gevolgen hebben, en de tol die je betaalt is
vaak eenzaamheid. Kunnen mensen, die het financieel niet zo
breed hebben, ook deze onafhankelijkheid tonen? Of zijn zij
eerder gedwongen een andere keuze te maken om hun gezin
niets tekort te doen bijvoorbeeld? Ik sprak af met hem om
hier nog een keer langer over te discussiëren. Ik kon zijn benadering goed gebruiken voor de workshop. Ik zou zijn verhaal
als opening gebruiken. Ê

De masterclass

Het verhaal van Charles van Commenee zette direct vanaf de
eerste minuut de toon. Iedereen presteert op zijn eigen niveau,
maar de principes uit de wereld van de topsport zijn ook elders
te gebruiken. De deelnemers kunnen zelf de vertaling het beste
maken naar hun eigen wereld.
Het gaat natuurlijk om wat je bereikt, de interactie met elkaar
en het perspectief dat ontstaat. Je moet aanwezig zijn geweest
om dit te kunnen ervaren. Toch komt altijd en overal de onvermijdelijke vraag of ze de sheets ook mogen ontvangen. Volgens
het principe: ‘delen is het nieuwe hebben’, is dit altijd goed – de
sheets treft u aan achterin dit boek.
De feedback na afloop van de twee middagen was interessant.
De leden van het projectteam gaven aan, dat de hele benadering
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werkt in heel diverse omgevingen en bij veel verschillende situaties, zoals:
• 	in organisaties en bedrijven;
• 	in gezinnen en thuis;
• 	als persoonlijke reflectie;
• 	het helpen en coachen van andere mensen;
• 	het begrijpen van andere organisaties.
De boodschap was duidelijk. Zij gaven met deze feedback aan dat
de principes die zij hadden geleerd in verschillende omgevingen
en in meerdere situaties toepasbaar waren.
Toen ik terugreed naar huis, moest ik met name denken
aan de opmerking dat de lessen uit de masterclass ook toepasbaar zijn als instrument voor persoonlijke reflectie. Ik
vroeg mij af hoe lang het geleden was dat ik zo’n reflectie op
mijzelf heb getoetst? Het leidde tot een harde conclusie: ik inspireer wel andere mensen, maar pas dat niet bij mijzelf toe.
Wat ik anderen als advies geef, daar handel ik zelf niet consequent naar. Het was duidelijk: ik moet in gesprek met mijn
alter ego. Toon Gerbrands ontmoet Toon Gerbrands. Toon
Gerbrands stelt vragen aan Toon Gerbrands. Toon Gerbrands
interviewt Toon Gerbrands. Toon Gerbrands gaat in gesprek
met Toon Gerbrands. Toon Gerbrands geeft een masterclass
aan Toon Gerbrands. Dat is in gesprek gaan met je alter ego.
Wat zijn jouw momenten van twijfel en waarom? Wanneer
voel je onzekerheid en hoe ga je daar mee om? Wat zijn je
gevoelens en deel je deze voldoende? Waar put je zelf kracht
uit? Wat zijn de meest essentiële beslissingen die je hebt
genomen? Waarom zijn sommige beslissingen goed uit gepakt
en waarom zat je er ook naast? Hoe kijk je daar nu tegen aan?
Hoe laat is het op je eigen performanceklok? Wat zijn je eigen
vijf vragen als het gaat om de vraag gestuurde benadering?
Is je eigen energiebalans op orde? Hoe staat het met je eigen
zelfvertrouwen? Pas je zelf de vijfkamer-theorie wel goed toe?
Ga ik zelf goed om met onbeheersbare zaken? Meestal ga ik

Ê
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in gesprek met mijzelf tijdens het hardlopen. Het zal nog heel
wat kilometers kosten voor mijn eigen beeld duidelijk wordt.
Maar één van mijn conclusies staat al vast:
• iedereen zou jaarlijks een gesprek moeten voeren met zijn
of haar alter ego.
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DE
NABESCHOUWING

Pablo
Een onderwijzeres gaf een opdracht aan de leerlingen om
een tekening te maken van een huis. Iedereen ging snel
aan het werk. Er waren kinderen bij die heel mooi konden
tekenen. Anderen hadden meer moeite omdat ze minder
aanleg hadden. Er was ook een jongetje bij met een klein
brilletje dat heel erg zijn best deed en helemaal opging in de
opdracht. Na een half uur was de tijd voorbij. Iedereen had
een tekening gemaakt. De onderwijzeres liep daarna rond
in de klas en keek naar de resultaten. Overal gaf ze haar
mening over de tekening.
Het jongetje met het brilletje wachtte keurig op zijn beurt.
Toen de onderwijzeres bij hem kwam, was hij vol verwachting wat ze zou gaan zeggen. Ze keek lang naar zijn tekening
en was zichtbaar teleurgesteld. Haar commentaar was kritisch. Ze zag namelijk een huis met een blauw dak, groene
muren en roze deuren. Dat vond ze niet mooi en volgens
haar kwam dat ook niet voor. Het jongetje keek schuin
omhoog over zijn brilletje heen en hij kon zijn tranen nauwelijks onderdrukken.
De volgende tekenles had dit grote impact op hem. Hij
besloot om niet meer te tekenen. Elke keer leverde hij een
wit blad in, zonder een streep op papier te zetten. Verder
had hij goede resultaten en daarom mocht hij aan het eind
van het jaar gewoon over gaan naar de volgende klas.
Na een week in zijn nieuwe klas vroeg zijn nieuwe onderwijzeres om een mooie tekening te maken. Iedereen mocht
zelf het onderwerp kiezen. Het jongetje met het brilletje
tekende weer niets en het papier was leeg. De onderwijzeres
liep rond en stopte bij hem. Ze keek naar het papier en zei
dat ze nog nooit zo’n mooie tekening van een sneeuwstorm
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had gezien. Het jongetje keek omhoog over zijn brilletje en
begon te glimlachen. Hij ging vanaf dat moment met heel
veel energie en inspiratie weer tekenen. Zijn naam is Pablo
en we hebben later nog veel van hem gehoord.
De manier waarop je met mensen omgaat en de manier hoe
je zaken benadert, maakt het verschil.
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De ultieme crisis
De dood wordt door veel mensen ervaren als de grootste
crisis die ze kunnen meemaken. De volgende column stond
in de Apeldoornse Courant, eind jaren negentig.
Laatste zucht
Tot de laatste snik, ‘een uiterste krachtsinspanning’, ‘de man
met de hamer’, ‘een gevecht op leven en dood’. Ach de sport
heeft zoveel menselijkheid in zich. Het lichaam wordt tot aan
het randje gedreven en de geest zorgt voor de topprestatie.
Zo zal het altijd blijven. De modelatleet zonder doorzettingsvermogen kan beter op het strand gaan liggen. De doorbijter, de pijnlijder, de mentale kanjer, die zal zegevieren. Ik ben
een jaar bezig geweest met doodgaan, maar net zo hard met
‘willen leven’. Ik heb in die strijd gemerkt, dat de geest vele
malen sterker is dan het lichaam. En omdat geest en lichaam
toch hand in hand door het leven gaan, kan dit voor elke
sporter een wijs gegeven zijn. Verken je sportieve grenzen, stel
je doelen en laat jezelf uittillen boven de middelmaat.
Veel mensen doen het zonder sport, maar ik denk dat je met
een sportieve benadering een sportieve inspanning en een
sportieve geest veel gezonder in het leven zult staan. Sport is
meer dan een maatschappelijk erkend verschijnsel. Het bindt,
het pleziert, het ontwikkelt. Ik mocht er in mijn leven altijd
bovenop zitten, het observeren, registreren en creatief verwerken. Voorop stond steeds de sporter, de atleet plus z’n vormer,
z’n trainer. De rest zoals bestuurders en sponsors, hoort voor
hen door het slijk te gaan.
Een sporter sport voor zichzelf voor zijn eigen plezier en genot.
Dat hij/zij daarmee ook vele anderen verrukt is mooi meege146

nomen, maar nooit de essentie. Natuurlijk is het mooi als heel
de wereld meekijkt naar de Olympische Spelen. In Barcelona
en Atlanta zat ik er met mijn verslaggeversneus ook bovenop.
Maar steeds weer bleek de presterende sporter terug te keren
naar de essentie; zijn eigen plezier en zijn zelf gestelde doel. De
geest kan veel, zoniet alles beïnvloeden. Frisheid in je bovenkamer zorgt voor een opgeruimde uitstraling. Neerslachtigheid
leidt tot niets. Geloof in eigen kunnen is rotsvast. Een goed
topsporter houdt oren en ogen wijd open, pikt overal wat mee
aan kennis en wijsheid. Oogkleppen zijn taboe.
Ik heb van vele walletjes mogen mee snoepen, heb veel
mogen reizen, veel toppers mogen spreken of beschrijven. Zelf
was ik het minst belangrijk. Wegcijferen, hard werken, presteren en genieten; gelijk een topsporter. Pas toen ik met acute
leukemie, de kanker in mijn bloed, werd geconfronteerd steeg
mijn eigenwaarde. Ik werd egoïstischer. Ik wilde leven en de
rest was mij even worst. Op het randje van de afgrond had
ik inderdaad het mooiste uitzicht. Veel werd relatief, mijn
naaste omgeving werd alles. Ineens stonden de echte kanjers
op, de durfals, de liefdevollen. De echte toppers dus, die zich
niet verstopten, maar recht door zee bleven gaan. Neem van
mij aan, dat ook sportief gezien, de bikkelaars, de werkers, de
mentaal sterksten waren

Tot de laatste zucht

De laatste column van de sportjournalist Ronald Woudenberg. Hij wist dat hij niet meer lang te leven had met zijn
ongeneeslijke ziekte. Zijn lichaam liet hem in de steek. Hij
keek terug met zijn column op de grens tussen leven en
dood. Hij kon de column schrijven vanuit zijn hart. Het was
zijn waarheid. Hij hoefde geen rekening meer te houden
met reacties of commentaar. De ultieme column. Een paar
dagen later overleed Ronald Woudenberg, in nabijheid van
de mensen, die hem onvoorwaardelijk zijn blijven steunen.
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Resultaten uit het
verleden
Aan het begin van het seizoen 2012-2013 besloot ik om een
boek te gaan schrijven met ervaringen over het oplossen
van onzekerheid. Ik liep al veel langer met deze gedachte,
en ik stelde mijzelf nu een deadline. Het seizoen vordert en
de resultaten in de competitie vallen tegen. In de Europacup
worden we in de eerste ronde uitgeschakeld. In de beker gaat
het geweldig en we bereiken de finale in de Kuip in Rotterdam en winnen zelfs de KNVB beker. De mindere resultaten
in de competitie blijven AZ en mij echter achtervolgen. Er
komt zelfs een periode dat er wordt gesproken over degradatie. Dat zou een ramp zijn. Als we het niet redden, dan zal dit
boek totaal anders worden benaderd, is mijn eigen inschatting. Je kan je zelfs afvragen of het boek dan nog wel kan
worden uitgebracht. De geloofwaardigheid staat dan op het
spel en er zal de spot mee worden gedreven.
Dat is toch wonderlijk. Het verschijnen van het boek kan
dus afhangen van een bal tegen de paal, die er in gaat of
via de buitenkant van de paal er uit springt. Dat is toch raar
want de ervaringen, de oplossingsrichtingen en de principes
veranderen hier toch niet door. AZ sloot de competitie toch
nog goed af. Op dat soort momenten wordt AZ geprezen om
de rust, de eenheid van leiding, het gesloten houden van
alle geledingen en het onvoorwaardelijk achter de coach
staan. Hoe anders was het geweest als het mis was gegaan.
Terwijl dat ook had kunnen gebeuren met dezelfde aanpak.
Het is duidelijk dat alleen je laatste resultaat telt. Iedereen
krijgt krediet tot zijn laatste prestatie. Alle mooie resultaten
uit het verleden kunnen je daarbij in de beeldvorming niet
helpen.
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Om die reden heb ik halverwege het tegenvallende seizoen
besloten om het boek altijd uit te brengen. Dan had ik wat
andere tekst toegevoegd aan dit hoofdstukje. Succes en
tegenslag zijn altijd cyclisch. Ik moest daarbij denken aan
de psychiatrische crisisdienst. Stel dat die ook alleen maar
zouden opdraven als ze zeker weten dat het goed gaat
aflopen. Dan waren er heel wat meer doden en daardoor
gezinnen met traumatische ervaringen. Zij zijn de afweging tussen succes en falen allang ontstegen. Zij doen hun
werk onvoorwaardelijk, dus zonder voorwaarden. De sport,
de media, het bedrijfsleven, de politiek en ieder individu
kan hier nog iets van leren. Vandaar de keuze om dit boek
onvoorwaardelijk uit te brengen. Ik heb mij hierbij laten
inspireren door de mensen van de psychiatrische crisisdienst.
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Ten slotte
Bronvermelding

Dit boek is het product van dertig jaar mijzelf ontwikkelen.
In deze periode heb ik veel tijdschriften gelezen, boeken
bestudeerd, de vakliteratuur bijgehouden, met coaches
gesprekken gevoerd, lezingen bezocht, citaten gerubriceerd,
interessante mensen opgebeld en eigen ervaringen onthouden. Het kan dus zijn dat u als lezer iets bekends tegenkomt.
In de wetenschap hoor je dan een lijst met bronvermeldingen op te nemen achter in een boek. Daar heb ik mij nooit
mee beziggehouden. Ik wil geen wetenschapper zijn, ik wil
ervaringen delen. Ik heb alle informatie gefilterd, waardoor
het mijn keuze en daardoor mijn waarheid is geworden.
Ik vind wel dat u de informatie uit dit boek op dezelfde
manier mag gebruiken als ik dat heb gedaan met de andere
boeken, tijdschriften, kranten. Ik beloof u dat ik u niet ga
bellen of mailen. Ik heb niet de indruk dat ik er helemaal
mee weg kom, maar het geeft mij zelf wel een goed gevoel
en dat is ook wat waard. Ik kan mij in ieder geval weer
focussen op nieuwe zaken.
reacties via: eenwinnaar@quicknet.nl
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SUCCESCRISIS
TO O N G E R B R A N D S
Zowel in de wereld van de topsport als in diverse
managementfuncties heeft Toon Gerbrands op
meerdere momenten in zijn leven grote uitdagingen
moeten overwinnen. Dat deed hij met zijn eigen
aanpak – die in de praktijk bleek te werken – en
vanuit de overtuiging dat iedere crisis uiteindelijk
kan leiden tot iets goeds. Deze filosofie beschrijft hij
in Succescrisis.
‘Gerbrands daagt mensen uit op een fijne manier’
Voetbal International
‘Toon Gerbrands is coach, manager en inspirator’
Louis van Gaal
‘Gerbrands zet als prestatiemanager de toon bij PSV’
Elf voetbal

9 789079 399475

www.pharosuitgevers.nl

