
Niets	  baat	  een	  directieteam	  als	  er	  geen	  inspirerend	  doel	  is.	  

Vaak	  heb	  ik	  met	  directieteams	  gekeken	  naar	  hun	  visiestatement.	  Teams	  komen	  heel	  vaak	  met	  vragen	  
over	  de	  verbetering	  van	  de	  samenwerking,	  het	  helen	  van	  breuken	  in	  het	  onderling	  vertrouwen,	  het	  
elkaar	  snel	  heel	  goed	  leren	  kennen,	  prestatieverbetering	  creëren,	  etcetera.	  Ik	  vraag	  dan	  altijd	  naar	  
wat	  hen	  als	  groep	  bindt:	  waarom	  ben	  jij	  hier	  in	  dit	  team,	  wat	  maakt	  dat	  jij	  hiervoor	  echt	  wil	  gaan?	  Als	  
ik	  dan	  oppervlakkige	  antwoorden	  krijg	  over	  de	  visie	  en	  missie,	  die	  bovendien	  niet	  allemaal	  
gelijkluidend	  zijn	  en	  waarin	  de	  passie	  duidelijk	  ontbreekt,	  dan	  is	  dat	  een	  eerste	  punt	  om	  aan	  te	  
pakken.	  

Sterker	  nog,	  ik	  vertik	  het	  tegenwoordig	  om	  een	  directieteam	  te	  begeleiden	  bij	  andere	  onderwerpen	  
als	  dit	  punt	  van	  geloof	  en	  passie	  nog	  niet	  is	  bereikt.	  Ik	  weet,	  dat	  als	  het	  doel	  niet	  inspirerend	  is,	  er	  
hoe	  dan	  ook	  nooit	  een	  beklijvende	  beweging	  in	  het	  team	  zal	  komen.	  Er	  is	  dan	  simpelweg	  geen	  
‘trekkracht’.	  En	  het	  is	  dan	  dus	  ook	  mijn	  eer	  te	  na,	  om	  een	  dagje	  met	  ze	  te	  gaan	  werken	  en	  wat	  geld	  te	  
verdienen,	  in	  de	  wetenschap	  dat	  ze	  daarna	  weer	  overgaan	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag	  en	  er	  vrijwel	  niets	  
zal	  blijven	  hangen.	  Omdat	  er	  geen	  aantrekkingskracht	  is	  die	  ze	  werkelijk	  in	  beweging	  zet.	  En	  ik	  wil	  
uiteraard	  uitstralen	  waar	  ik	  zelf	  in	  geloof.	  

Elke	  andere	  aanpak	  zou	  suboptimaal	  zijn	  op	  z’n	  best,	  en	  niet	  kloppen	  met	  mijn	  eigen	  gevoel	  van	  
waarheid	  en	  passie	  voor	  wat	  er	  speelt.	  Dan	  haalt	  zo’n	  team	  nooit	  het	  beste	  uit	  zichzelf.	  Dan	  zijn	  de	  
leden	  van	  dat	  team	  niet	  ‘present’	  in	  de	  terminologie	  van	  Senge,	  dan	  werken	  ze	  nog	  teveel	  met	  alleen	  
hun	  ratio	  	  en	  zetten	  ze	  te	  weinig	  gevoel	  van	  zichzelf	  echt	  in.	  Ze	  sluiten	  een	  belangrijk	  deel	  van	  zichzelf	  
niet	  ‘in’.	  Andere	  symptomen	  van	  het	  ontbreken	  van	  zo’n	  inspirerende	  statement	  zijn	  vaak	  goed	  
zichtbaar	  als	  je	  weet	  waar	  je	  moet	  kijken.	  Ik	  noem	  er	  hier	  een	  paar.	  

1.	  Er	  is	  veel	  terugkerend	  overleg,	  wat	  vaak	  ook	  nog	  als	  tijd	  verspillend	  ervaren	  wordt.	  Dat	  overleg	  
moet	  dan	  ook	  wel:	  er	  is	  immers	  geen	  duidelijke	  richting	  en	  er	  is	  daarom	  ook	  onderlinge	  twijfel	  over	  
wat	  de	  ander	  precies	  doet.	  

Veel	  vergaderingen	  nodig?	  Dan	  heb	  je	  geen	  inspirerend	  doel.	  

2.	  De	  ego’s	  zijn	  te	  sterk	  bepalend	  voor	  wat	  er	  onderling	  en	  met	  het	  bedrijf	  gebeurd,	  zonder	  dat	  het	  
werkelijke	  gevoel	  daaronder	  uitgesproken	  wordt.	  

3.	  Er	  is	  heel	  veel	  politiek	  gedrag	  waarmee	  dingen	  toegedekt	  worden.	  

4.	  Het	  teamgevoel	  zit	  op	  z’n	  best	  in	  de	  hoek	  van	  ‘we	  zijn	  een	  goede	  groep	  individualisten,	  maar	  we	  
halen	  te	  weinig	  uit	  het	  team	  als	  geheel.	  ‘Bij	  ons	  is	  1	  +	  1	  wel	  2,	  maar	  ook	  niet	  meer	  dan	  dat’.	  

	  


