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Introductie 
 
Boeken, masterclasses en intervisies bieden alternatieven voor de top-down 
reflex. Maar er verandert pas iets als je oefent. Ik ga met concrete voorbeelden 
vertellen over de stappen die ik gezet heb. Mijn verhaal is een uitnodiging aan je 
om te reflecteren op je eigen gedrag. Het is een aanmoediging om anders te 
kijken, anders te oefenen en anders te doen. Dat vraagt moed om buiten je 
eigen comfortzone te gaan en de overtuiging dat verandering bij jezelf begint. 
 
 
1. De top-down reflex  
 
Hoe geef je leiding aan veranderingen in een wereld die steeds complexer wordt? 
Meer beheersing en controle werken niet meer, terwijl dit wel nog de 
hoofdstroom is.  
 
De buitenwacht verwacht gewoon dat je het op orde hebt. Klanten, financiers, 
toezichthouders en ‘facebook’ kijken elke dag met je mee naar de resultaten, 
naar de liquiditeit en risicobeheersing, naar de tevredenheid van klanten en 
medewerkers, naar de mate waarin je voldoet aan kwaliteitseisen, naar het 
imago van je organisatie, naar de permanente verbetering en vernieuwing… En 
als er even iets ontbreekt dan gaat dáár alle aandacht naar uit. Dan is de vraag 
hoe dat zo heeft kunnen komen en de verwachting dat je het even snel oplost. 
 
Hoe groot is dan niet de verleiding om direct interventies te doen? Door 
maatregelen te nemen, laat je daadkracht zien. Met je ingreep laat je de 
buitenwacht zien, dat je ‘in control’ bent of in ieder geval gaat komen. Je straalt 
uit, dat het allemaal goed komt. Je grijpt top-down in. 
 
Tegelijkertijd is dit ook duidelijk: zo’n ingreep bevredigt voor de korte termijn, 
maar is funest voor de lange. Je ondermijnt immers het eigenaarschap van je 
medewerkers. Die komen weer terug in de positie, dat ze uitvoeren wat de baas 
hen zegt dat ze moeten doen. Voor je het weet ben je met je ingreep de kracht 
van je medewerkers aan het verzwakken in plaats van aan het versterken.  
 
  



Je voelt aan dat het anders moet. Je wilt daar verandering in brengen.  
• Hoe neem je mensen mee? 
• Hoe ga je met weerstand om? 
• Hoe kun je meer rust en ontspanning vinden te midden van al die hectiek? 
• Wat kun je doen wanneer in je omgeving macht en angst centraal staan? 
• Wat is je houvast, wanneer je loslaat? 
• Hoe kun je je ontworstelen aan dat wat iedereen klaarblijkelijk doet, 

terwijl je aanvoelt dat het niet meer werkt?  
• Wat is er dan anders?  
• Waar moet je überhaupt beginnen? 

 
Het gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Maar toch… Hoe blijf je 
uit de reflex van duwen, trekken, zenden, regelen, instrueren, oplossen en 
overtuigen? Wat is het alternatief voor deze traditionele 
managementinterventies?    
 
Eigenlijk maakt het daarbij niet veel uit of je nu leidinggeeft of dat je 
projectleider, beleidsmedewerker of programmanager bent. De vraag is immers 
steeds hoe je jóuw gedrag verandert als antwoord op deze vragen. Om daarmee 
beklijvende beweging in je organisatie te realiseren. 
 
 
2. Anders dan managementboeken, masterclasses en intervisies  
 
Je kunt managementboeken lezen over het waarom, wat en hoe. Je kunt 
masterclasses volgen, waarin een docent je inspireert en je casussen bespreekt. 
Je kunt intervisie doen, waarin je met vertrouwde collega’s je dilemma’s, 
worstelingen en uitdagingen verdiept.  
 
In dit boek bied ik een alternatief. Ik laat je zien hoe je door bewuste oefening 
verder komt. Oefening is cruciaal bij het werken aan je persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Ik laat zien hoe ik het doe en bied handreikingen waarmee jezelf 
direct aan de slag kunt. Mijn verhaal is uniek, het gaat over mij persoonlijk. 
Tegelijkertijd levert dit een veelvoud aan handreikingen op, waar jij je voordeel 
mee kunt doen. Om daarmee een boost te geven aan je eigen unieke groei en 
ontwikkeling. 
 
Begrijp me goed. Boeken, masterclasses en intervisie geven me altijd weer 
energie. Ze helpen me geweldig om me bewust te zijn van wat er aan de hand 
is, wat er nú nodig is en wat ik moet doen. Het cruciale punt is echter dat 
daarmee mijn gedrag nog niet veranderd is. Meestal kom ik met boeken, 
masterclasses en intervisies niet verder dan dat ik me even bewust ben van mijn 
eigen onbekwaamheid. Wanneer ik vervolgens de volgende dag weer opgenomen 
ben in het ritme van alledag, ga ik weer op de oude voet verder. Hoe verder ik 
afraak van het moment van het lezen van het boek, van de masterclass of van 



de intervisie, des te meer verdwijnen de voortreffelijke inzichten die ik gekregen 
heb naar de achtergrond. Ik heb genoten van de schrijver, van de inleider, van 
de samenkomst met mijn collega’s. Ik ben me even bewust geweest van mijn 
onbekwaamheid. Maar mijn gedrag blijft hetzelfde. 
 
Dit is inmiddels een patroon in ons land. Er is aanbod genoeg. Er is vraag te 
over. Er zijn zoveel leidinggevenden die het anders willen doen en op zoek zijn. 
De boeken, masterclasses en intervisies bieden dan een houvast. Je kunt ze zo 
vastpakken. Je maakt kennis met inspirerende schrijvers, sprekers en collega’s. 
Je herkent de perspectieven die auteurs en docenten schetsen. Je kunt je 
helemaal verplaatsen in de vraagstukken van je collega’s. Dat geeft een goed 
gevoel.  
 
Maar eigenlijk verandert er niets. 
 
De boeken, masterclasses en intervisies herhalen zich en leidinggevenden laven 
zich er aan. Jaar na jaar. Tegen beter weten in. 
 
Natuurlijk is reflectie essentieel. Je bewust zijn van je onbekwaamheid is de 
eerste belangrijke stap. Maar er is iets anders nodig om de stap naar 
bekwaamheid te zetten.  
 
Dat is oefening. 
 
Ik heb het gedaan en ik doe het nog steeds. Dagelijks, actief, methodisch en 
vasthoudend, gedurende jaren. Alleen door te oefenen kom ik tot echte 
verandering.  Mijn overtuigingen, mijn gewoontes, mijn handelen zijn door de 
jaren heen ingeslepen. Die slijp ik er niet zo maar even uit. Daar moet ik echt 
iets voor doen. Dat is soms hard werken. 
 
Persoonlijke groei ontstaat doordat je werkt aan jezelf. Het werk van een boer 
begint pas echt nadat hij gezaaid heeft. Laat hij de akker daarna aan zijn lot 
over, dan wordt het een zooitje. Meestal wint dan het onkruid. Zo is het ook met 
het lezen van een boek, het volgen van een masterclass of het deelnemen aan 
intervisie. Het is een pracht van een start, maar daarna begint het pas.  
 
Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat ook niet via een strak projectplan. Onze context 
is zo dynamisch en complex dat aan – en afleren van gedrag een chaotisch 
proces is. Tegen een muur lopen, worstelen, twijfelen, proberen, vooruitgaan, 
terugvallen en weer opkrabbelen, succes hebben en ervan genieten… Het hoort 
er allemaal bij. 
 
 
  



3. De leefwereld centraal   
 
Ik ben beleidsmedewerker, afdelingshoofd, manager, directeur en toezichthouder 
geweest. Maar mijn ogen zijn geopend tijdens een studiereis naar Zuid-Afrika als 
onderdeel van de studie Change Management. Ik heb ervaren hoe goed ik 
gevormd ben in de systeemwereld, maar tegelijkertijd veel laat liggen in de 
leefwereld.  
 
Ruim 10 jaar werk ik er inmiddels aan om in mijn eigen leven en werk bewust de 
leefwereld voorop te stellen. Eerst als burgemeester in Maasbracht (Midden 
Limburg). Daarna in Maasgouw, de gemeente waarin Maasbracht met Heel en 
Thorn is samengegaan. Nu als bestuurder bij Radar, waar we in Zuid-Limburg 
sociaal kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen.  
 
Ik weet inmiddels dat het met vallen en opstaan gaat. Maar ik ervaar dat het niet 
alleen míj goed doet, maar juist ook de mensen om me heen. Wat ik ervaren en 
geleerd heb, wil ik graag delen. Om zo van dienst te zijn en de groep mensen te 
vergroten die van de leefwereld de bovenstroom wil maken.  
 
 
4. Wat dit boek voor je kan betekenen 
 
Ik verwacht dat je straks echt anders naar je eigen praktijk van alledag gaat 
kijken: 

• Je bent je meer bewust van de impact van je eigen doen en laten. 
• Je weet wat je kunt doen om jezelf verder te ontwikkelen en je kunt 

gemakkelijk de eerste concrete stappen zetten om je te bekwamen. 
 
Mijn ervaring is deze: zodra je stappen zet ontstaat meestal een dubbelgevoel. Is 
het zo simpel? Is dit het nu? Gaat dit echt werken? Tegelijkertijd ervaar je hoe 
complex het is. Hoe gemakkelijk je in valkuilen trapt. Maar wanneer je volhoudt 
is er een wenkend perspectief. Al doende leer je. Je valt, staat op en boekt 
successen waarvan  je ten volle kunt genieten. Je ziet mensen om je heen 
groeien. Je voelt meer ontspanning, je wordt milder, je krijgt meer focus, je hebt 
aandacht in het nu. 
 
Het kan zijn dat je hier al heel ver mee op weg bent. Dan zal mijn verhaal er 
vooral een van herkenning zijn. Het is dan een verhaal, wat je kunt gebruiken 
voor reflectie op je eigen gedrag. Om anders te kijken, anders te oefenen en 
anders te doen.  
 
Je komt in ieder geval helemaal aan je trekken, wanneer je van verhalen over de 
praktijk van alledag houdt. Verhalen over momenten. Zoveel keren per dag heb 
je de keuze om al dan niet in verbinding of presentie te stappen. Het zijn iedere 
keer weer opnieuw momenten van de waarheid. In elke interactie is er de 



mogelijkheid om wél of géén verbinding te maken. Het telefoontje dat je krijgt, 
de e-mail die je stuurt, een vergadering die je leidt, een bijeenkomst die je 
bijwoont, een workshop die je geeft, de workshop waar je aan deelneemt, je 
acties op de sociale media, de inleiding die je geeft, het gesprek aan de 
koffieautomaat… 
 
 
5. Wat het boek voor anderen betekent 
 
Bij het schrijven van dit boek heb ik hulp gehad van veel mensen om me heen. 
Ze volgden mijn vorderingen en lazen met mee. Je treft hun namen aan bij het 
dankwoord. Ik vroeg hen om me niet alleen correcties en suggesties voor 
aanpassingen in de tekst te geven, maar ook te vertellen wat mijn verhaal voor 
hun persoonlijk betekent. Hier zijn enkele reacties:  

• ‘Ik zie en benoem datgene waar ik mee bezig ben niet meer als een 
worsteling, maar als een zoektocht. Dat geeft heel veel ruimte.’  

• ‘Er is iets veranderd. Ik ben rustiger. Een bijzondere ervaring, waarvoor ik 
ontzettend dankbaar ben. Ik ga proberen te genieten van deze 
ontdekkingstocht en vertrouw op mijn gevoel.’  

• ‘Dit komt voor mij precies op een moment dat ik er echt mee aan de slag 
kan en wil. Ik heb dus al geoefend en de effecten zijn meteen zichtbaar. 
Fantastisch.’  

• ‘Je moedigt me aan om heel mild te zijn naar mezelf en mijn groei met 
grote compassie tegemoet te treden. Het is voor mij een feest van 
herkenning.’  

• ‘Ik ben getriggerd om weer stil te staan bij mijn missie en 
ontwikkelingsvragen. Ik ben me nog meer bewust van de rol die ikzelf 
heb in relatie tot anderen.’ 

• ‘Sommige onderdelen zijn direct herkenbaar, als ik het lees zie ik meteen 
bepaalde werksituaties en gesprekken voor ogen.’ 

• ‘Ik ben geraakt. Je zet me aan het denken en helpt me om emoties die 
met voorbeelden samenhangen in te voelen en geven me terug dat ‘het 
niet vreemd is’. Ik ben het niet alleen die over deze issues nadenkt. ‘ 

• ‘Ik bereid nu veel explicieter dan voorheen gesprekken voor en evalueer 
deze.’ 

• ‘Ik sta voor een nieuwe uitdaging. Je geeft richting en rust. Want de 
eerste stappen van mijn uitdaging liggen binnen bereik. Die heb ik 
namelijk zelf in de hand.’  

• ‘Ik voel me gesterkt in mijn verhaal en in mijn behoefte aan nieuw 
leiderschap vanuit verbinding. Je bevestigt voor mij dat het de hoogste 
tijd wordt.’  

• ‘Je biedt me vele concrete handvatten om zelf te blijven oefenen met 
verbinding en presentie. Je zet aan tot het zetten van de volgende stap.’ 

• ‘Ik word er blij van.’ 
 



Kun je je herkennen in de opbrengst die het boek voor deze lezers heeft 
betekend? Het kan een bevestiging zijn dat dit boek ook voor jou van betekenis 
kan zijn. 
 
 
6. Wat ik je beloof 
 
Indien een of meer van deze  reacties je aanspreken, dan durf ik je een belofte 
te doen. De belofte dat dit boek verandering in je werk en je leven gaat brengen. 

• Je gaat anders kijken naar het gedrag van jezelf en de mensen om je 
heen. 

• Het maakt je milder en meer ontspannen. 
• Je put daar moed uit en focus. 
• Om kleine nieuwe stappen te zetten. 
• Die uiteindelijk van grote betekenis zijn. 
• Zo groot, dat je werk en je leven er anders uitziet. 

 
Ik probeer deze belofte tot me te laten doordringen en realiseer me hoe groot 
die is. Ik voel dat ik twijfel. Kan ik dit wel maken? Moet ik niet veel bescheidener 
zijn? Tegelijkertijd bedenk ik hoeveel mijn eigen ontdekkingstocht me gebracht 
heeft. Ik kijk en doe echt anders sinds ik ben begonnen. Zou het niet naïef zijn 
om te denken dat dat alleen voor mij kan gelden?  
 
 
7. Vertrouwen in jezelf en in anderen  
 
Wat wel naïef zou zijn, is om te denken dat het niet zoveel voorstelt. Dat je dat 
wel even doet. Want komen tot ander gedrag is nu eenmaal niet eenvoudig. Ik 
vind dat zelf het gemakkelijkst te begrijpen aan de hand van de theorie van 
gepland gedrag van Azjen (1991). Hij vraagt zich af of je kunt verwachten dat 
iemand iets gaat doen. Of meer precies: kun je een inschatting maken of iemand 
de intentie zal ontwikkelen om zich op een bepaalde manier te gedragen?  
 
Volgens Azjen vragen we ons op de eerste plaats af, waar het nieuwe gedrag toe 
leidt. Daarnaast vragen we ons af, wat anderen van dit gedrag zullen vinden. Tot 
slot overwegen we of we dit ook echt kunnen.  
 
Daarmee is de impact duidelijk.  
 
Ik vraag je om met me mee te gaan en een weg te verkennen waarbij je uit de 
top-downreflex blijft. En dat, terwijl ik geen exacte uitkomst over die weg kan 
geven. Zowel de weg als de uitkomst is heel specifiek gelinkt aan wie jij bent, 
wat je eigen overtuigingen zijn, wat jouw gedrag is. Vervolgens doet het 
merendeel van je omgeving het anders. Tot slot heb je nog geen idee of je je het 
gewenste gedrag echt eigen kunt maken… 



 
Op alle drie criteria van Azjen is de score dus risicovol. Stappen zetten buiten het 
traditionele top-down denken is geen gemakkelijke opgave. Dat vraagt om 
moed. Moed, om je eigen comfortzone te verlaten, om out-of-the-box te gaan, 
om los te laten… 
 
Voor die moed is een gezonde basis van vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf 
en in anderen. Te midden van alle twijfels die ontstaan tijdens je vallen en weer 
opstaan, is dat misschien wel je belangrijkste anker. Het is een anker dat alleen 
maar gaat groeien, zodra je op pad gaat.  
 
 
8. Opbouw van dit boek 
 
In deel één vertel ik over mijn ervaringen met verbinding. Deel twee gaat over 
mijn ervaringen met presentie. Elk deel bevat drie hoofdstukken. Het eerste gaat 
steeds over mijn verlangen naar verbinding en presentie. Ik ga vervolgens 
ermee aan de slag. Dat gaat niet van een leien dakje, maar met vallen en 
opstaan. In het tweede hoofdstuk van elk deel staat deze worsteling centraal en 
wat ik daarvan geleerd heb. Ik formuleer ze in de vorm van valkuilen. In steeds 
het derde hoofdstuk vertel ik je over momenten dat het me lukt om in verbinding 
en presentie te zijn. Hoe ik ervan geniet. 
 
In deel drie staat de vraag centraal wat jezelf kunt doen. Wat je mogelijk moet 
loslaten en wat houvast kan bieden, zijn de kernvragen van de eerste twee 
hoofdstukken. Tot slot bied ik je handreikingen om je eigen groeivragen te 
bepalen en zelf aan de slag te gaan.  
 
Ik begin met een Voorwoord. Daarin komt de context aan bod, waarin je mijn 
verhaal kunt plaatsen. Over de verandering van tijdperk waarin we leven. Hoe 
mijn verhaal aansluit bij de recente boekklassiekers  ‘Reinventing Organizations’ 
(Laloux, F, 2015)  en ‘Verdraaide organisaties’ (Hart & Buiting (2012). Ook leg ik 
de verbinding met mijn eerdere boek ‘Leiderschapsdomeinen’ en typeer ik 
verbinding en presentie. Het is een beknopt theoretische kader. Wil je direct naar 
de praktijk van alledag, dan kun je dit Voorwoord overslaan.  
 
Na het Voorwoord kom je bij de Proloog. Het is een korte maar indringende 
opmaat naar alles wat nog volgt. Vanaf daar begint mijn verhaal.  
 
Ik weet zelf dat er tal van redenen kunnen zijn om dat verhaal nu nog even niet 
te lezen. Het is toch weer een boek. Dat kost weer tijd. Er is nog zoveel dat om 
je aandacht vraagt. Dat is ongetwijfeld waar. Maar, ik kan daar wel iets naast 
leggen. Wanneer je niet verder leest, zou je jezelf wel eens een impuls in je 
persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen onthouden. Zou je die kans willen 
wagen? De kans dat je vanuit een hernieuwde reflectie bewust concrete stappen 



zet, die je meer ontspannen en milder maken en meer focus geven? Of je nu het 
Voorwoord overslaat of niet, lees in ieder geval de Proloog. Wedden dat je 
daarna doorleest? 
 
 
9. Voorbeelden die raken 
 
Mijn verhaal is eigenlijk een aaneenschakeling van verhalen. Ik geef me bloot en 
laat mezelf zien. De voorbeelden zijn zo alledaags, dat je je er gemakkelijk in 
herkent. Het inkijkje dat je krijgt in mij en mijn werk, wordt daarmee 
tegelijkertijd een inkijkje in het leven van jezelf. 
 
Je ziet jezelf erin, of de mensen om je heen. Je kunt je erin verplaatsen. Om van 
daaruit te bekijken, welke betekenis ze voor jou persoonlijk kunnen hebben.  
 
Ik vertel ze niet met de bedoeling om je te bewegen om mij na te doen. Dan zijn 
het al gauw kunstjes die je kopieert. Misschien kan ik je wel op gedachten 
brengen. Om zelf aan de slag te gaan. Om (opnieuw) ambities te kiezen, te 
worstelen, te vallen en op te staan. Om te leren en te genieten.  

 
Ik hoop dan ook dat je al gauw het gevoel hebt dat dit verhaal ook over jou gaat. 
Over jouw denken, over jouw zijn en over jouw doen. Over hoe jij van invloed 
bent op de mensen om je heen. Over jouw trektocht op weg naar verbinding en 
presentie. 
 
Ik nodig je uit om met me op pad te gaan. Na het Voorwoord neem ik je in de 
Proloog direct mee naar misschien wel het mooiste verhaal van dit boek. Naar 
het moment dat mijn ogen open gingen in Zuid-Afrika. 
	


