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Inleiding &
Aanleiding.

Het lijkt zo simpel. Je zet meerdere mensen bij
elkaar. Je geeft ze een doel en een salaris (of
andersoortig waardemiddel). En je laat het los.
Ja, maar. Dan?

	
  

DE KERN VAN EEN
EXPONENTIEEL
SUCCESVOL TEAM.
‘WE WILLEN HANDVATTEN
OM HET ZELF TE DOEN’
Het is de meest gestelde wens tijdens
teamtrainingen en
ontwikkelingsprocessen die ik
modereer. Mensen lijken pas
gerustgesteld als je ze methodische
stappen geeft en werkvormen op
papier voorschotelt. Allemaal
schijnbare beloftes. Zonder garantie
voor succes.
Een succesvol team is niet te vinden
op papier. Nooit. Dat bestaat enkel bij
de gratie van alles dat er tussen de
regels door te lezen valt.
Maar, zoals bij de meeste dingen is het
ook hier het beste om het zelf zelf te
ontdekken. Ervaring maakt meester.
Het duurt gelukkig niet lang voordat
een team vaak zelf tot het briljante
inzicht komt dat alles altijd anders
loopt dan het bedachte plan!’.

De werkelijke reden van een sociaal
innovatief en succesvol team heeft
zelden iets te maken heeft met een
werkvorm of stappenplan.
Het is de mindset die bepalend is
voor de uitkomst. Zowel individueel
als collectief. Juist het parallelle
proces tussen beiden maakt de
uitkomst tot een ogenschijnlijk
ongrijpbaar fenomeen. Steeds vaker
rijst de vraag welke specifieke tools
ten dienst staan aan dit proces.
In dit E-Boek probeer ik je daar een
aantal handvat(t)en voor te geven.
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Het antwoord ligt niet in plannen
canvas en excel sheets. Uiteraard
helpen mentale strategieën mee en
geven ze focus.
Maar, exponentieel succes zit vooral
in de synchroniciteit van unieke
teamelementen tijdens een even
uniek projectproces. Het zijn tools
die bijdragen zonder dat ze ons
meteen opvallen, waardoor we ze
onderschatten. Ze blenden in het
geheel en dragen bij aan een ‘state
of mind’. Zowel van het individu als
de groep.

Inleiding& Aanleiding.

DISCLAIMER.	
  	
  

Alles in dit E-boek mag gekopieerd, geplastificeerd, geprint, gescand
en doorverteld worden. Het mag geschilderd, gefotografeerd,
gemozaiekt en getekend worden. Je mag er over zingen, praten,
fluisteren en vergaderen. En hoeft daar nooit toestemming om te
vragen.

“Wonder is the beginning of Wisdom.”
- SOCRATES.
Dit E-boek is ontstaan na aanleiding van een reeks losse artikelen waarin
ik tools en interventiekeuzes beschreef die ik hanteer tijdens
begeleidingstrajecten met teams. De tools focussen op een gedeeld
eigenaarschap van alle teamleden. De wereld zoals ik dat zie, in haar
meest ideële vorm. Je vindt ze verspreid door de hoofdstukken heen.
Uiteraard is dit E-Boek niet af. Mensen ontwikkelen zich altijd en de
maatschappij beweegt mee. Omdat dit een digitaal boek is, werk ik het
elke zes maanden bij en voeg nieuwe inzichten en werkvormen toe.
Je kunt dit E-boek gebruiken op elke manier die prettig voor je is. Er zit
een ‘Creative Commons 4.0 share-a-like’ licentie op, wat inhoudt dat je
alles gratis mag gebruiken als je er ook de bronvermelding even bij
plaatst. Dat is lief en aardig om te doen. Zo gebruiken we het principe
van delen, zoals het in essentie bedoeld is.
Achterin het E-Boek vind je van elke tool en visie de bronvermelding.
Ook extra notes zijn daar te vinden.

Inleiding & Aanleiding
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Diversiteit als
Kracht.

Een team staat of valt bij de kracht van zijn
verschillen en de mogelijkheden om die verschillen
te erkennen, te vieren en te benutten voor het
gewenste rendement.

	
  

Tools voor Teamtraining.

OPPOSITES
ATTRACK. TODAT
WE WEER WAKKER
WORDEN.
‘WE MÓETEN HET MET
ELKAAR EENS ZIJN.
‘We móeten met z’n allen. Want als
we het niet samen doen, dan…’
Vul zelf maar in wat er na ‘dan..’
komt. Bij ieder van ons zal dat
antwoord verschillend zijn. De
antwoorden zitten verankerd in de
patronen van onze sociaal culturele
opvoeding, waar we nu in dit E-boek
niet dieper op in zullen gaan. Maar,
die zeker het onderzoeken waard
zijn als je meerdere antwoorden op
bovenstaande vraag kon geven.
Alles samen moeten doen, zodra je
in een team zit, is een sociaal
culturele overtuiging. Net zoals
alles alleen doen, dat is. Beide
extremen breken een team
uiteindelijk op. Gegarandeerd. Het
ene komt voort uit de illusie van
symbiose, de andere uit het
ontbreken van een verbindend
element.

Hier kan je tijdens een proces
uiteraard wachten, óf je kunt er op
interveniëren en de koe bij de hoorns
vatten, zodat je het ondervangen
kunt.
TWEE UITERSTEN:
‘Alles samen willen doen’ binnen een
team, leidt naar collectieve brei. Een
amoebe die zich enkel als homogeen
geheel kan voortbewegen. Dit kan leuk
zijn op vakantie of tijdens een
gezellige avond. Maar, als dit teveel
wordt, verstikt het het individuele
talent, waardoor er geen ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling is.
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Als de behoefte aan individuele
processen erkend wordt, dan is er
uiteraard geen probleem. Maar
meestal (80%) zijn er in de tussentijd
ongeschreven regels ontstaan en
betekent ‘voor jezelf kiezen’ indirect
een ‘afwijzing voor het team’. Dus
laten de meeste mensen dit te lang
sudderen en komen uiteindelijk in
lastige overlevingsmechanismen
terecht.
‘Alles alleen willen doen’ is trouwens
even onhandig. Het leidt naar los
zand, weinig verbinding en extreme
onveiligheid binnen het team.

Diversiteit als Kracht.

Door té veel individuele ruimte
ontstaan er geen gezamenlijke
waarden en collectief veld. Zo blijft
de gemeenschappelijke deler, los van
het projectdoel, troebel.
Uiteraard kan het ook hier heel goed
gaan, mits er erkenning is en alle
teamleden zich bewust zijn van de in
genomen individuele ruimte. Het
antwoord ligt uiteraard (wederom) in
de balans tussen beiden.
PROCESMATIG: Wat je vaak ziet, is
dat in de eerste fase van het
projectproces de kaarten (onbewust)
worden geschud door de
initiatiefnemer(s). Van daaruit vindt
er een zogenaamde
‘verliefdheidsfase’ plaats.
[zie Tuckman en M.Scott Peck]

STAP 1. ZIE DE
VERSCHILLENDE WENSEN.
Als er tijdens de ‘verliefdheidsfase’ niet
gekeken wordt naar de individuele
behoeften en wensen van elk teamlid,
loopt de fase daarna vrijwel altijd
chaotisch en zoekend.
Dit proces staat los van tijd. Het ene
team gaat hier binnen een week
doorheen, een ander doet er een jaar
over. Sommige teams komen er nooit,
die ‘ontploffen’ al op het moment dat er
storm ontstaat. Ik heb dit zelf twee keer
zien gebeuren, waarbij een initiator
concludeerde dat dit kennelijk de
bedoeling van het project was. En dus
goed. [mocht een project zo snel
stranden, dan is er geen basisveiligheid
geweest].

Diversiteit als Kracht.

Een divers team is het grootste
cadeau dat je krijgen kan. Het is ook
meteen het moeilijkste. Het betekent
dat je vanuit een breder draagvlak
kan creëren, een groter netwerk
hebt, er verschillende
wetenschapsgebieden samen komen
en er variërende
oplossingsmogelijkheden zijn. Een
divers team, dat open staat voor de
onderlinge verschillen, staat niets in
de weg om succesvol te zijn!

OM DIVERSITEIT TE
VERSTERKEN FOCUS JE
EERST OP EEN
INDVIDUELE MISSIE.

STAP 2. HOE BENUT JE DE
VERSCHILLEN?

Belangrijke voorwaarde (!) is: Dat
alles er mag zijn! Elke wens die
iemand aandraagt, hoe vreemd ook,
is welkom. Als sommige teamleden
hier moeite mee hebben, stop je
onmiddellijk en onderzoek je eerst
de verborgen agenda’s en
aannames. Als je dit niet tijdig
ontmantelt, ga je er later in het
proces veel last van krijgen.

Als elk teamlid inziet dat onderlinge
verschillen een waardevol startpunt
is, heb je al veel gewonnen (met
name bewustzijn)
Als er erkenning voor de verschillen
is, kan je de ‘grondvoorzieningen’
neer gaan zetten. Dit is het DNA van
je strategie. Hier walsen we vaak in
het westen overheen. Je verdient er
namelijk niet direct geld mee en
ziet het ook niet terug in
balansrekening op het einde. Het is
de lijm van je team, het cement
tussen de bouwstenen.
De beste tool die ik ken om dit te
kickstarten is,
de ‘droomcirkel’ [afkomstig uit de
methode Dragon Dreaming]. De
werkvorm verbindt op geniale wijze
de individuele wensen. Het komt
samen in een zgn. ‘manifest’. Een
mission statement dat focust op de
essentie van elk teamlid.
zie de Golden Circle van Sinek]

Je kan er ook voor kiezen om eerst
pragmatisch te inventariseren wat
iedereen ‘komt halen’. Dit schrijf je
op een flipovervel, zodat het
zichtbaar is voor het hele team.

AHA Momenten.
In de startfase telt:
‘Vertragen is Versnellen’.
Neem de tijd om veilige
grond te creëren.

Diversiteit als Kracht.

‘Ik zat ooit in een team van tien mensen, waarbij
we het hele land wilden opruimen in één dag. Het
team was zeer divers. Maar, de verborgen agenda’s
werden niet uitgesproken en zo ontstonden er
allerlei aannames die niet getoetst waren. Dit
leidde naar projecties en uiteindelijk bleven er
vier mensen over, die de organisatie op zich
namen. Er waren individuele wensen, er was een
helder doel, alleen verschilden de ideeën over het
beste voertuig om er te komen…’ (Annette
Dölle)

Maak met alle teamleden helder vanuit welke
visie je op weg gaat naar het doel.

“Diversity is the art of thinking
independently together.”

- MALCOLM FORBES.

Belangrijke overwegingen hierbij zijn de
volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe ziet elk teamlid verdeling van taken?
Welke tijdsinvestering wil elk teamlid geven?
(ook hier geldt – alles is oké)
Hoe ziet iedereen het thema ‘gedeeld
eigenaarschap’?
Hebben er mensen behoefte aan een
directieve of coachende ‘projectleider’?
Hoe zijn de individuele wensen te
ondervangen?
Welke ideeën bestaan er in het team over
het thema ‘leiderschap’ en ‘team’?
…. (wat in het team zelf naar boven komt)

Diversiteit als Kracht.
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Aandachts
Management.

We verwarren tijd vaak met aandacht. Aandacht kost tijd,
denken we. Het is nog niet in ons systeem opgekomen
dat korte termijn aandacht ons lange termijn tijdswinst
kan geven. 	
  

De kunst van teams en tools.

DAT WAT JE
AANDACHT GEEFT
GROEIT.
‘MAAR, WE HEBBEN GEEN
TIJD OM ER NAAR TE
KIJKEN EN STIL TE STAAN’
Negen van de tien organisaties neemt
geen tijd voor een ordelijke reflectie.
Ik vermoed uit angst voor te veel
eerlijkheid en het evt. vernietigen van
strategisch succes. Maar dat zeggen ze
natuurlijk niet hardop. Immers: ‘Nooit
slapende honden wakker maken’. Wat
ze wel zeggen is dat ze geen tijd
hebben en al bezig zijn met een nieuw
project. Het is een keuze die, als je
het mij vraagt, op de lange termijn
duurkoop is.

VERTRAGEN = VERSNELLEN.
Er zijn meerdere momenten in een
ontwikkelingsproces waarbij het
cruciaal is om te vertragen zodat je
later tijdwinst hebt en er een enorme
versnelling op treedt.
Uiteraard is dat spannend in een
wereld die maar één tempo lijkt te
kennen. Je kan de toekomst niet zien
en hebt bovendien geen enkele
garantie dat het een winst betekent bij
de finish.

Hier tientallen voorbeelden noemen
ter bewijsvoering, gaat te ver. Het
beste voorbeeld is dat van een lange
afstandswandeling. Stel je voor, je
wandelt 1000km. Als je de eerste dag
al begint met 50km, kan je er op
rekenen dat je niet ver komt. Opbouw,
training, rustdagen en massage voor de
spieren is essentieel. Net zoals voedsel
en ontspanningsmomenten onderweg.
Al deze ingrediënten dragen bij aan
het waarmaken van de lange tocht.
Waarom zou dit dan anders zijn bij een
productie- of organisatieproces? Niets.
Het is niets anders dan dat.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  AHA	
  Moment:	
  
……………………………………………
……………………………………………
………….	
  [vul	
  je	
  eigen	
  inzicht	
  in]	
  
T. Crabbe vervangt ‘tijdsmanagement’
in zijn populaire boek ‘Nooit Meer te
Druk’ voor ‘aandachtsmanagement’.
Een term die aangeeft waar het
werkelijk om gaat.
In dit E-boek hebben we alleen het
woord overgenomen, maar richten ons
enkel op twee verschillende varianten
van ‘TIJD’, met werkvormen en
middelen die je helpen het geheel te
managen. (Tony heeft het hier verder
niet over, maar koos wel een briljant
titelwoord)
Twee TIJDEN? Jawel. Let maar op! J

Aandachtsmanagement.

CHRONOS & KAIROS.
Chronos, niet te verwarren met Kronos, de vader van Zeus, is
de zoon van ‘Chaos’. Volgens de Grieken kwam hij voort uit
het Al, dat ‘Chaos’ werd genoemd. Chronos wordt meestal
afgebeeld als oude man, met lange baard. Zijn zoon, Kairos,
daarentegen zien we in de Griekse mythologie terug als jonge
man met vleugels en een weegschaal.
Waar Chronos de tijd van de klok symboliseert, een meetbare
tijd, is Kairos de tijd van ‘beleving’. De tijd die niet te meten
valt in zonne-uren, maar zich zetelt in onze beleving.

“All we have to do is, decide what we
do with the time that is given to us.”
- Gandalff.
Kairos is de tijd die we ervaren. Een moment dat los staat van
de kloktijd en altijd persoonlijk is. Als je verliefd bent, kunnen
uren voorbij gaan als minuten. Maar als je zit te wachten op
een spannende uitslag, duren een paar minuten voor je gevoel
als uren. Die beleving, dat is Kairos. De tijd van het gevoel.
Als je Kairos collectief maakt, kom je als team in een flow
terecht. Dan werkt de collectieve energie optimaal en kan je
vliegen. Een goede balans vinden tussen Chronos en Kairos, is
belangrijk om zowel burn-out als verveling te voorkomen.
Dit kan je in een team op verschillende manieren ontwikkelen.
Bijv. door tijdens meetingen met een zandloper te werken in
plaats van een klok. De zandloper geeft net zo goed een
specifiek tijdspad aan, maar we worden niet afgeleid door
cijfers en symbolen die onherroepelijk associaties oproepen.

Aandachtsmanagement.

In dit gedeelte reik ik je drie
praktische middelen aan die bij
kunnen dragen aan een efficiënt en
gelijkwaardig verloop tijdens
vergaderingen, besprekingen en
teamoverleg.
LET OP! Kopieer nooit zomaar iets
dat je leest (ook hier niet). Lees,
bekijk, onderzoek of dit bij het
team past, overleg desnoods en pas
het toe op de manier die klopt.
Alles is contextueel. Zelfs
praktische middelen!

DE ZANDLOPER. DE
FIETSBEL & DE
SPREEKSTEEN.
Ik heb ze altijd bij me. Alle drie. De
zandloper, de fietsbel en de
spreeksteen. De spreeksteen is de
bekendste, ook wel herkend als
‘talking stick’. Alleen gebruik ik een
steen in plaats van een stok. En
woon ik in Nederland. Dan kom je al
snel uit bij een Spreeksteen.
Het zijn middelen die zonder dat
het er expliciet bovenop ligt,
bijdragen aan het gedeeld
eigenaarschap in een groep. Dit is
een keuze. Als je top-down wilt
werken, kan je dit stuk tekst beter
overslaan.

DE ZANDLOPER DIE KAIROS &
CHRONOS MEET.
Zoals al gezegd: Kairos is de tijd
van de beleving. De tijd die we niet
terug vinden op de klok, maar wel
in ons gevoel. Chronos meet onze
aarde-tijd. De tijd van zon en maan.
Dat wat op je klok te zien is. We
hebben ze beiden nodig om in de
gewenste balans te blijven.
Om dit te optimaliseren kan je er
tijdens meetings voor kiezen om
met een zandloper te werken. Zelf
gebruik ik een zandloper van een
kwartier, omdat dit goed aansluit bij
de natuurlijke spanningsboog en
concentratie die mensen hebben.

AHA MOMENT.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…..[ vul hier je eigen aha-moment in]

Aandachtsmanagement.

Op het moment dat cijfers verdwenen
zijn en de tijd niet letterlijk ‘gelezen’
kan worden, verandert er een
neurologische verbinding in ons brein. We
kunnen makkelijker bij het onderwerp
blijven, terwijl we toch een helder kader
hebben, dankzij de zandkorrels die
langzaam naar beneden vallen. Cijfers
moeten we namelijk lezen en roepen
associaties op. Zandkorrels niet. Een
deadline daarbij, is goed om het proces
alert en ‘wakker’ te houden.
Een andere uitwerking van de zandloper
is de collectiviteit die het bewerkstelligt.
Elke deelnemer is onmiddellijk eigenaar
van de tijd op het moment dat die
zichtbaar op tafel staat. En dus,
verantwoordelijk voor het proces. In
plaats dat de ‘voorzitter’ de tijd
bewaakt, kijkt iedereen mee en kan er
niks afgeschoven worden.

DE FIETSBEL.
Een fietsbel doet uitstekend dienst als
het wenselijk is om binnen een
projectproces een 30-secondenmeditatie in te lassen. Dit zeggende
gaat de interventie met de fietsbel
met name over het inluiden van een
stilte-moment.
Stilte is één van de krachtigste
methoden om een individu weer terug
bij zichzelf te laten komen.
Gesprekken, woorden, uitwisselingen –
ze zijn fantastisch, inspirerend en
nodig. Maar, woorden kunnen pas
landen als er ook zijn stilte mag. Als je
even niks met de ander hoeft en enkel
met de impact bezig mag zijn.

Aandachtsmanagement.

Dit, stil zijn, is voor veel mensen
ook eng. Want, stel je voor dat je
iets tegenkomt dat je niet bevalt.
Dan zit je mooi met de gebakken
peren.

DE 30-SECONDEN-MEDITATIE.
Het concept is vrij simpel. Op het
moment dat tijdens een bespreking,
uitwisseling of meeting de spanning
hoog oploopt en mensen vervallen in
argumentatie en verbaal geweld,
dan belt iemand – wie dan ook – met
de fietsbel en stopt de discussie
direct. Er wordt geen
verantwoording afgelegd en ja-maar
helpt niks; De hele groep stopt met
communiceren, haalt diep adem en
neemt te tijd.
Uiteraard kan dit heel onwennig zijn
en in het begin zelfs ‘zwaar
ongemakkelijk’. Daarom helpt het
om deze interventie vrij zeker en
overtuigd neer te zetten, mocht je
er mee gaan werken. Uit ervaring
heb ik gemerkt dat het een paar
‘belletjes’ kan duren, voordat het
effect zijn werk doet.
De uitwerking is in 90% van de
gevallen tamelijk geniaal. Discussies
en meningsverschillen lossen op, als
sneeuw voor de zon. Omdat we
tijdens discussies vaak in een
overtuiging schieten, waarbij we
onze persoonlijke wijsheid niet
meer ‘horen’. We gaan door, zonder
nog bewust bij onszelf stil te staan.

WOORDEN KUNNEN PAS
LANDEN ALS DE STILTE
VALT.
Op het moment dat je deze stilte
toe staat in een groep en het
legitiem wordt om niet altijd te
praten, ontstaat er in de groep
extra ruimte. Die ruimte levert op
alle vlakken voordeel op!

DE SPREEKSTEEN.
De ‘Talking Stick’, zoals dit
praktische hulpmiddel
oorspronkelijk heet, is ongelofelijk
handig als je met een groep werkt
waarbij niet iedere deelnemer
evenredig aan het woord is.
De regel die er bij hoort is even
simpel als haar effect: De enige
persoon die aan het woord is, is de
persoon met de ‘spreeksteen’ in
handen. De groep luistert, tot de
persoon uitgesproken is en reageert
dan pas. Dit helpt mensen die zich
niet snel op zullen dringen. En vice
versa.

AHA Momenten.
Als je tijdens een discussie in een
‘overtuiging’ schiet, raak je vaak
ongewild je persoonlijke wijsheid
(en intenties) kwijt.

Aandachtsmanagement.
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Charismatisch
communiceren.

Hoe we spreken is belangrijker dan wat we
werkelijk zeggen. Toch heeft de inhoud van
ons verhaal, meer impact dan communicatiegoeroes ons soms willen doen geloven.

	
  

HOREN &
LUISTEREN.
SPREKEN &
PRATEN.

Ik voer vanuit mijn professie vaak
mediation gesprekken voor partijen
die conflict hebben. Als je in een
ingewikkeld gesprek verwikkeld bent,
komt er vaak ongewild emotie bij
kijken. Juist dan is het zaak om je
hoofd er bij te houden.

Taal is een vreemd ding. Hoe vaak
komt het niet voor dat we het ene
bedoelen, maar dat het anders, of
‘verkeerd’ over komt met dat wat we
willen zeggen.
Je houding [non verbale communicatie
55%], je toon en intonatie [de
paralinguale signalen] bepalen samen
93% van je boodschap.[bron:
Mehrabian 1967]. Maar, onderschat de
impact van woorden niet. ‘Klootzak’
betekent in elke toon hetzelfde.
Er zijn ontelbaar veel goede theorieën
op het gebied van communicatie.
Daarom ga ik er hier verder niet te
diep op. Het is handzamer om zelf te
onderzoeken welke stroming aansluit
bij je persoonlijke wensen en
uitgangspunten. Zelf ben ik bijv. niet
zo’n fan van NLP. Ik vind het nogal diep
ingaan op het principe van empathie
en gevoelsleven. Voor mijn
persoonlijkheid is het vaak juist erg
praktisch en belangrijk om het
verstand te gebruiken tijdens een
gesprek. Ook hierbij draait het weer
enkel om de balans. Iets waarbij je
naar je eigen DNA moet kijken.

Om die reden maak ik vooral gebruik
van
de oplossingsgerichte
communicatie. Zij geeft heldere
handvat(t)en die je in kan zetten,
waardoor je afstand genereert van
een evt. tunnelvisie. Ook aannames
worden hiermee voorkomen.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  AHA	
  Moment:	
  
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………	
  

Communicatie is een te breed
spectrum om, in een E-Boek als dit,
op in te gaan en er recht aan te
doen. Maar het is een niet te
onderschatten element dat
essentieel is voor een succesvol
projectproces. Let hier dus wel op en
onderzoek het binnen het team. (!)

Charismatisch Communiceren.

CHAPTER

4

Reflectief
Kapitaal.

Reflecteren is een werkwoord, totdat je je bedenkt dat je
de inzichten maar beter bewaren kunt. 	
  

REFLECTEREN IS EEN
WERKWOORD,
TOTDAT JE ONTDEKT
DAT JE DE INZICHTEN
MAAR BETER
BEWAREN KAN.
Voordat sociaal kapitaal een pakketje
inhoud geworden was, dat we bij wijze
van spreken in onze broekzak konden
stoppen en gebruiken op momenten
dat het ons handig lijkt, spraken we
over ‘sociaal handelen’. En over
‘waarden en normen’ die onze
samenleving bij elkaar hielden. Dat het
zou verworden tot een essentieel
ingrediënt om je professionele carrière
mee vorm te geven, kwam niet direct
bij iedereen op.
Als ik mijn ouders (afkomstig uit
ondernemersfamilies) uitleg wat er
bedoeld wordt met ‘sociaal kapitaal’
dan is hun eerste reactie dat dit
‘normaal’ is. ‘Dat doe je gewoon’. Mijn
vader is vroeger geen boerenerf
opgelopen zonder te vragen hoe het
met de kinderen ging en of de koffie
klaar stond. Vóórdat hij een
landbouwmachine verkocht. En als er
iemand belde voor een gunst, dan was
dat vanzelfsprekend. Bij mijn moeder
evengoed. Als de bel van de winkel
ging, liet je alles vallen.

Dit, toen zo vanzelfsprekende gedrag,
zijn we later gaan classificeren als
‘sociaal kapitaal’. Rond de jaren tachtig
en negentig dook de term steeds vaker
op in de gedragswetenschappen
(Bourdieu, Coleman), terwijl het een
eeuw daarvoor trouwens ook al
benoemd was.
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We leven anno 2016 in een
deeleconomie. Daar hebben we voor
het gemak ook een
participatiemaatschappij tegenaan
gegooid, volgend op een mondiale
economische crisis, die uitmondde in
een ruwe tweedeling van de
wereldbevolking: de optimisten en de
pessimisten.
Met daar aan vast geplakt nog een
bups digitaal technologische
ontwikkelingen, ontelbare digitale
kansen en een religieuze oorlog (die
daar dankbaar gebruik van maakten).
Iedereen die vandaag nog niet door
heeft dat we in een redelijk cruciale
tijd leven, heeft hiervoor vermoedelijk
onder een hunebed gelegen.

Reflectief Kapitaal.

Waar sociaal kapitaal, wat mij betreft, nèt te kort schiet, wordt antwoord
ingevuld door Reflectief kapitaal. We delen en verbinden, maar ondertussen
leeft er kennelijk ergens op een laagje in ons brein allerlei verborgen wensen
waar we ons vaak niet direct bewust van zijn. We willen ons gedrag bijv.
vooral gewaardeerd te zien. Wat een heel legitiem gevoel is natuurlijk. En
zeker niet onrealistisch.
Dit toegeven is echter heel erg moeilijk, omdat er oordelen kunnen liggen van
de buitenwereld. Dus verzwijgen veel mensen hun individuele stuk binnen een
collectief geheel. Natuurlijk mag je dus ook iets voor jezelf wensen. In al dat
delen, zou je zomaar kunnen vergeten dat het in essentie bij je eigen
individuele geluk begint. Gezien worden in alles dat je bent, is een
basisbehoefte van de mens. Liefde houdt ons langer op de been, dan haat.
Er gaat alleen iets erg verkeerd, als we mooie interventies gebruiken vanuit de
verkeerde intenties. Als er disbalans ontstaat tussen ik en de ander.

“Als je relaties aangaat vanuit over-waarde in plaats
van voor-waarde verandert er iets wezenlijks.”
- Annette Dölle
Waarom? Omdat je dan een relatie aangaat vanuit een voor-waarde, in
plaats vanuit een over-waarde. En het dan bovendien ook niet meer in de
categorie 'geven' valt, maar in eentje die 'ruilen' heet.
Overwaarde gaat, simpel gezegd over dat wat je over-hebt. Dat geldt voor
alles in het hele leven, maar vooral voor energie. Fysieke energie, sociale
energie, emotionele en intellectuele energie. Je hebt van alles een beetje,
en de enige manier om daarin in balans te blijven is om goed op de hoogte te
zijn van je eigen energie-voorraad. Pas als je iets over hebt, kan je het weg
geven. Eerder niet. Dit klinkt natuurlijk uitermate logisch, maar de meeste
mensen zijn zich hier nauwelijks bewust van in het dagelijks leven. Laat
staan kenniswerkers die zich bewegen vanuit de ‘waan van de dag’.
Sociaal kapitaal kan dus alleen ontstaan als er over-waarde is. Om daar
achter te komen is Reflectief kapitaal een handig ingrediënt.

Reflectief Kapitaal.

Een mooi en simpel voorbeeld over een verbinding waarin alleen overwaarde gebruikt wordt, is die tussen mij en Joost: Tijdens KeepitCleanDay
(een project, zonder direct gebruik van geld, om het land in één dag op te
ruimen) werd het project enorm geholpen door Joost. Joost kan slimme
digitale dingen die handig en belangrijk zijn bij een grootschalig landelijk
project en is bovendien ook nog eens heel erg aardig (in deze context een
essentieel ingrediënt!). Deze combinatie is goud waard. Joost hielp het
project vrijwillig, terwijl hij studeerde en weinig geld had. Hij vroeg nooit
iets en we gaven alleen onze dankbaarheid terug.
Een jaar later gaf ik een training met open inschrijving over een project
design methode. Joost kwam meedoen aan de training, zonder geld te
betalen. Juist omdat ik selectief iemand toe laat zonder te betalen, had dit
veel waarde voor ons allebei. Hebben Joost en ik dit aan de grote klok
gehangen? Nee. (nou ja, nu dus. Maar ook hier heeft het een functie die het
collectief dient.) Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te bedenken van
mensen die mensen verbonden, iets weg gaven of zomaar kregen, waardoor
er enorm succesvolle situaties tot stand kwamen. Ik denk dat er per dag
duizenden succesvolle verbindingen worden gelegd, waar niemand ooit iets
over hoort. En dat we dat vooral moeten blijven doen.
Om dit op een gezonde manier te bewerkstelligen heb je een aantal
ingrediënten nodig. Eén daarvan is dus Reflectief kapitaal. Het is belangrijk
en handig om te onthouden wat je in de loop van je leven over jezelf
ontdekt. Voor elke nieuwe baan, voor situaties waarin je beland. Maar
vooral voor jezelf. Zo krijg je grip op je eigen DNA en persoonlijke
handleiding.
De wereld ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Door wat ik eerder beschreef
over de tijd waarin we leven, is het essentieel om te weten wie je bent. Je
kan dat niet meer een decennia of twee op zijn beloop laten. Want, voor je
het weet zijn er alweer twintig ontwikkelingen voorbij getrokken. Je menszijn monitoren en al dat gevonden reflectief kapitaal, goed bewaren is
belangrijk om te kunnen interacteren in elk collectief waarin je deelneemt.

“If I speak of myself in different ways, that is
because I look at myself in different ways’
- Michel de Montaigne.
Reflectief Kapitaal.

REFLECTIEF KAPITAAL gaat dus over de mate waarin je in staat bent je

individuele over-waarde op waarde te kunnen schatten. Het realistisch te kunnen
waarnemen, analyseren en er vervolgens op handelen. Dit is een intern [intrinsiek]
proces dat niemand anders voor je kan doen. Als je tijdelijk niets over hebt, dan is
de conclusie dat je tijdelijk even niets verbind, deelt en geeft. In het vertrouwen
dat anderen er dan ook nog voor je zijn. Omdat zij, vanzelfsprekend, ook reflectief
kapitaal opbouwen en kunnen zien dat alles tijdelijk is. Want, dit alles is een
asynchroon proces dat enkel voortleeft op basis van vertrouwen.
Asynchroniciteit houdt in dat momenten elkaar niet direct in kloktijd opvolgen. Je
kan het vergelijken met kairos tijd, de tijd van de beleving, waarin dingen gebeuren
op het juiste moment. Soms is het zelfs zo dat als je op de ene plek iets deelt, je
het terugkrijgt op een andere plek. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. En we zijn weer
terug bij traditionele, maatschappelijke waarden.

“Life can only be understood backwards, but
must be lived forwards. ”
- Kierkegaard.

Als je werkt vanuit een basisvertrouwen, kan er veel wegvallen. We hoeven minder
te vergaderen. Er staat niets op papier. En er zijn geen contracten ondertekend. Het
vertrouwen dat we hebben is de enige basis. Dit klinkt rooskleurig en makkelijk.
Maar dat is het (nog) niet. Omdat het gedachtegoed nog niet maatschappelijk
gedeeld wordt. We willen in Nederland eerst ‘zien’ en dan pas ‘geloven’. Als je hier
in een team mee wilt werken, zal dus het gehele team er achter moeten staan om
het succesvol te laten blijken.
Reflectief kapitaal als werkvorm, kan dit proces vergemakkelijken. Door het een
‘kapitaal’ vorm te laten zijn, wordt het een tastbaar en concreet proces. Met een
product. Producten zijn makkelijker in waarde uit te drukken, dan processen. Laat
staan een asynchroon proces.

TIP.

Tijdens trainingen en trajecten krijgen mensen van mij altijd een leeg
notitieboekje. Niet voor aantekeningen over de inhoud. Maar enkel voor hun
eigen inzichten. Die kan je namelijk nooít googlen om terug te vinden. Het
zijn de enige noodzakelijke aantekeningen die we in een leven nodig hebben.

Reflectief Kapitaal.

CONCLUSIE.
Het is dus noodzakelijk om eerst naar je
eigen receptuur te kijken, voordat je je
focust op het verwerven van bakkenvol
sociaal kapitaal (of je ongenoegen over
het ontbreken ervan, projecteert op de
omgeving). Het is een parallel proces
dat je je leven lang ontwikkelt en
gedurende observeert. En omdat het
kapitaal is, kan het zichtbaar groeien
tot iets van grote waarde! Zo wordt
reflecteren een sociaal winstgevend
proces en noodzakelijk in deze tijd.
Als je weet wanneer je iets doet vanuit
een zelf-belang of een
onvoorwaardelijk-belang, draai je nooit
verlies, omdat je handelt vanuit balans.
Alles begint bij dat bewustzijn.

Zolang je weet vanuit welke intentie je
de relatie instapt, zit je goed. Dat kan en
mag dus net zo goed vanuit een
financieel belang zijn (!), zolang dat
maar voor alle partijen ( inclusief
jouzelf) transparant en helder is.
Weten waarom je doet wat je doet. Voor
jezelf. Met het vermogen om er op
individuele wijze vorm aan te kunnen
geven, waardoor je altijd winst boekt.
Zelfs als je onvoorwaardelijk mensen
verbindt aan elkaar. Dát is optimaal
gebruik maken van je REFLECTIEF

KAPITAAL.

Reflectief Kapitaal.

CHAPTER
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‘Nee, er is geen
projectleider.’

Een projectleider [in welke fase dan ook] is niet noodzakelijk.
Als je de juiste tools inzet en tevens focust op zowel een
individueel als collectief ontwikkelingsproces, is hiërarchie
voorgoed verleden tijd. 	
  

ALS WE ALLEMAAL
EEN BEETJE DOEN,
HEBBEN WE SAMEN
EEN HELEBOEL.

'Maar is er géén projectleider?' vraagt
ze, terwijl ze zoekend kijkt. 'Nee'. Ik
schud mijn hoofd. Een ander vult haar
aan. 'Dus er is wel een
procesbegeleider, maar geen leider..?
Zoals bij SCRUM een scrummaster?' Ik
schud weer mijn hoofd. 'Je kan, als
team, een procesbegeleider in laten
vliegen. Maar een projectleider die de
boel vanuit het team bestuurt is er
niet.' antwoord ik dan.
De groep laat het langzaam tot zich
door dringen, om zich daarna af te
vragen wat ze er van vinden.
Ondertussen geniet ik van dit moment.
Voor me zitten dertig jonge
ambtenaren (<35 jaar) afkomstig uit
heel het land. Ze volgen een korte
sessie (75min) over de Dragon
Dreaming project design methode. Het
is al einde middag, maar op het
moment dat er cruciale dingen naar
voren komen, raken ze meer
betrokken.

Om aan te tonen hoe je gemakkelijk
tot een gedeeld eigenaarschap komt,
doe ik een zwaar verkorte versie van
de Droomcirkel met ze. [ook wel
creatiecirkel genoemd]. De werkvorm
maakt in extreem korte tijd helder
dat alle deelnemers evenveel inbreng
hebben en samen een collectief
vormen, zónder hun individuele
wensen te hoeven loslaten.
Eén persoon pitcht een wens, er volgt
een generatieve vraag en alle
aanwezigen delen hun individuele
droom. Gezamenlijk vormt dit het
mission statement van het team.
Iedereen is gezien (gevierd!) en de
droompitcher is opgegaan in het
geheel. De eerste stap naar gedeeld
eigenaarschap is gezet!

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  AHA	
  Moment:	
  

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………..	
  
Hierna raakt er bijna altijd iemand in
de war. En dat is heel goed! 'Moeten
we al die dromen waar gaan maken?'
Nee. Uiteraard ligt de essentie al in
de generatieve vraag die eerder
gesteld is. De essentie in deze
werkvorm is, het gevoel van
betrokkenheid. Alle teamleden zijn
onderdeel van het project geworden
in plaats van radartjes in het geheel.

Nee, er is geen projectleider.

Het is voor een team prettig als er in de startfase al mensen zoeken naar
concretisering. Nu kan het wrikken en wringen, maar in een later stadium
zijn deze mensen hard nodig, als alles steeds concreter en doelmatiger
wordt. Deze mensen zullen we moeten ‘accepteren’ dat we daar nu nog niet
zijn.
Nu bevindt het team zich nog in de eerste fase van het proces, daar waar
gedroomd wordt en de teamsfeer gemaakt. Dit is een van oorsprong erg
energieke fase. De drempel naar het schrijven en uitvoeren van taken en
doelstellingen is een heel ander ding. Daar begint de volgende uitdaging!

“The worst form of inequality is to try to
make unequal things equal.
- Aristoteles.
Zonder nu te vervallen in een stapsgewijs proces, springen we meteen naar
de kern van de zaak: Als je eenmaal een helder doel, deadline en concrete
taken hebt, HOE tackel je dan dat er niet één persoon aangewezen wordt
om de eindverantwoordelijkheid te dragen?
Het antwoord is ontzettend simpel: Door die verantwoordelijkheid sámen
te dragen. C'est simple!
Ingewikkelder is het echt niet. Zodra je de taken hebt verdeeld en deadlines
afgesproken, dan is het zaak om mèt elkaar de verantwoordelijkheid op te
pakken en elkaar aan de communicatie over de taak te houden. Niets af te
schuiven naar één of twee mensen, die het vuile werkje moeten opknappen
als iemand te laat is, of een taak heeft verslonst. Nee. Die tijd is echt
voorbij! Een vriendin van mij heeft dit op briljante wijze gehackt in haar
eigen bedrijf. Als er een project gestart wordt, maakt ze iedereen ‘chef’ van
de taak die hij of zij op zich nam. Door het woordje ‘chef’ voelt iedereen
van het team de verantwoordelijkheid voor de taak. Een project met acht
teamleden heeft zo opeens acht chef’s. Hilarisch om te zien trouwens! J
Het issue ligt vervolgens niet bij het wel of niet uitvoeren van een deadline.
Maar, bij de communicatie daarover. We zwijgen, verzwijgen, doen
aannames, gaan uit van dingen waar we feitelijk niets over weten en worden
daardoor uit elkaar gedreven. Het is zo simpel als het klinkt: Stel vragen en
luister zonder oordeel.
Nee, er is geen projectleider.

Er is een consequent gebrek aan het
nemen van verantwoordelijkheid bij
een groot deel van onze samenleving.
Ik heb me laten vertellen dat uit
onderzoek is gebleken dat 71% van de
mensen zijn/haar mond houdt over
grote vraagstukken, terwijl iemand
heus wel een mening heeft. Dat je
zwijgt op social media, op het
moment dat er een gevoelig thema
aangesneden wordt, lijkt me logisch
en zeer verstandig. Maar, in een team
waarbij je samenwerkt, zou je je (en
ik zeg het even recht voor zijn raap)
kapot moeten schamen als je niet je
mond open trekt op een belangrijk
moment en respectvol het gesprek aan
gaat. Dan doe je jezelf, je werk en je
teamleden tekort. Een grens aangeven
is zoveel liefdevoller dan zwijgen en
wachten tot alles vanzelf verandert.

We leven in een tijd waarin alles constant
beweegt. Je persoonlijke leven dus ook.
Als je afspreekt om op werkgebied een
taak uit te voeren en het projectteam
heeft een veilig, gezellig en open minded
sfeer, dan is er geen enkele reden om niet
om hulp te vragen als het je niet lukt de
taak op tijd af te krijgen.
Andersom geldt dat ook: Als iemand in het
team zijn/haar verantwoordelijkheid niet
pakt, dan mag dat uitgesproken worden.
Met elkaar. Niets opleggen, wat ik mensen
ook wel eens zie doen. Maar uitnodigend
in contact gaan met elkaar. Vragen stelen.
Doe je dat niet? Dan betekent dat vaak
dat de sfeer in het team stiekem niet oke
is. Dat er geen openheid en gedeeld
eigenaarschap bestaat. En zal je eerst
daar aan moeten werken als team.

Nee, er is geen projectleider.

De uitkomst van een project ligt altijd
bij het gehele team en álle lagen in de
eventueel aanwezige hiërarchie. Dat
dit in de praktijk vaak anders uitpakt
en uitvoerders de klachten van
bestuurders moeten opvangen, is te
ondervangen door de bestuurders op
hun verantwoordelijkheden te
beroepen. Pakken ze het dan nog niet
op, dan adviseer ik altijd transparantie
buiten het speelveld. Ik ben geen
voorstander van staken en
demonstreren (verre van zelfs), maar
ik heb er 2x voor gekozen om bij een
bottom-up project dat intern in het
bestaan bedreigd werd, het open te
maken naar buiten toe. Wat er
gebeurde was, dat er onmiddellijk
hulp kwam. Deskundigen die het
antwoord wisten en konden
interveniëren, waar wij dat zelf niet
konden. In beide gevallen is de situatie
snel weer veilig geworden.
We focussen collectief vaak op de
verkeerde vraag. We zouden ons bijv.
niet af moeten vragen waarom iemand
de dominantie leiderspositie pakt,
maar wáárom we hem of haar volgen?
We zouden niet moeten klagen over
niet gedane taken van anderen, maar
ons afvragen hoe het komt dat iemand
er niet over communiceerde. Welke
dingen we zelf hebben laten liggen,
waardoor we kennelijk onbenaderbaar
zijn. Een team is alleen in staat om
een gedeeld eigenaarschap te creëren
(of een 'zelfsturend team' te worden),
als er Reflectief kapitaal aanwezig is
en de randvoorwaarden bij de start
van het project helder en concreet
gemaakt zijn.

Een aanname is een
gedachte. Een voorgevoel
een belangrijk teken.
Randvoorwaarden over:
Omgangsvormen en communicatie.
Over de wijze van communiceren en
interactie. Soft skills. Zoals we ze
tegenwoordig noemen.
'Ja maar,' zegt de jonge ambtenaar.
'Iedereen weet toch wat respect is en
hoe we elkaar behandelen moeten?'
‘Dat klopt’,' antwoord ik. ’Maar, wat
we zeggen en wat we doen zijn vaak
heel verschillende dingen. Zeker bij
kenniswerkers, die de hele dag achter
hun computer zitten of in
besprekingen. Daar is het gat tussen
denken en doen, buiten hun schuld
om, heel groot geworden.
Ze worden afgerekend op cijfers,
nota's, caseloads en on-afgehandelde
zaken. Voortdurend reactief en
inspelend op de waan van de dag. Als
je daar de hele dag mee
geconfronteerd wordt, bedenk je dan
nog maar eens dat het de bedoeling
was om transparant te zijn en met
eigenaarschap in een project te
stappen.'
'Dus, dat moeten we leren. Als we een
zelfsturend team willen. Het enige dat
we nodig hebben, is eerlijk met elkaar
praten en randvoorwaarden creëren
over hoe we met elkaar omgaan.' ’
Zo, simpel is het' zeg ik.

Nee, er is geen projectleider.

CHAPTER

6.

Epiloog &
Bronnen.

Omdat er altijd wat te zeggen valt.
En er geen vandaag is, zonder gisteren. 	
  

Tell me and I forget.
Teach me and I may
remember. Involve
me and I learn.
[Benjamin Franklin]

Alles dat in dit werkje verzameld is,
kent zijn oorsprong ergens onderweg.
Ergens waar ik wandelde, waar ik
luisterde en in het gunstigste geval
mee mocht spelen.
Je hebt dit E-boek gelezen met een
reden die alleen jij kent. Ga er dan nu
meer naar buiten. Ga experimenteren,
proberen en uitvogelen in welke
context alle inzichten hun werk het
beste doen. Koop een notitieboekje en
verzamel al je eigen AHA-Momenten.
Niemand heeft de waarheid in pacht.
Dus ook ik niet. Ik heb alleen
verzameld wat ik weet en waarvan ik
de afgelopen twintig jaar heb gemerkt
dat het in veel gevallen buitengewoon
goed uitpakt. Meer is het niet.

Op veel pagina’s vind je lege kaders
met daarin ‘AHA moment’. Een AHA
moment is een inzicht waarvan je
denkt dat je het altijd onthouden zal,
maar het tien seconden daarna
alweer vergeten bent. Daarom is het
slim om je eigen inzichten op te
schrijven en te bewaren.
AHA-momenten zijn áltijd persoonlijk
en kunnen dus niet gegoogled
worden. Desalniettemin zijn het de
wijste inzichten in je leven, die altijd
op het beste moment tot je komen.
Bewaar ze dus!
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En jij kan dat dus ook!
Met Blije Groet, Annette Dölle.

www.annettedolle.com
Wil je contact? annettedolle@gmail.com
Epiloog & Bronnen..

Diversiteit is een Kracht.
• De wijze waarop ik met AHA momenten werk tijdens trainingen is een
interventie die ik zelf ontwikkeld heb.
• Tuckman’s Stages is van meneer Tuckman uiteraard. J
• De Community processen zijn van meneer M. Scott Peck.
Aandachtsmanagement.
• Het woord ‘Aandachtsmanagement’ komt van Tony Crabbe uit zijn boek
‘Nooit Meer te Druk’. Een enorme aanrader vol feiten en anekdotes
• De Spreeksteen is een ander woord voor ‘Talking Stick’ dat al eeuwen
dienst doet en afkomstig is van inheemse stammen.
• De 30-seconden Meditatie is een afgeleide van talloze meditatie
technieken die ik de afgelopen twintig jaar leerde, waaronder de
‘Pinakarri’ die in Dragon Dreaming gebruikt wordt.
• De interventie met de zandloper is afkomstig van mijzelf.

“All CREDITS GO TO…”
Charismatische Communicatie.
• Ik kan van harte aanbevelen om ‘Besproei de Planten, niet het Onkruid’
te lezen van Fletcher Peacock.
Reflectief Kapitaal.
• Reflectief Kapitaal was, zover ik wist, nog nergens anders gepubliceerd
toen ik het gebruikte in een blog (dec. 2014). Daarna kreeg ik in mei
2015 mail van Hans Dieleman, een professor op de universiteit van
Mexico Stad die de term ook gebruikt.
Nee, er is geen Projectleider.
• Het Honingraat model is in afgeleide vorm getekend voor een Dragon
Dreaming proces. Ik heb het bewerkt en volgens mijn eigen ervaring en
inzicht aangepast naar andere organisatievormen.
Dit E-boekje is mede ontstaan dankzij alle mensen die sinds 1999 ooit training van me
kregen, dankzij KeepitCleanDay (2012), Uitgestelde Koffie Amsterdam (2013) en door
tientallen inspirerende leerprocessen en samenwerkingen.
NOTE: In het najaar 2016 wordt dit E-Boek aangevuld met extra topics en thema’s.
Epiloog & Bronnen.
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