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van de kinderen Zelf 2, en het controlerende rationele deel 
Zelf 1. In de oude stijl van lesgeven leerde hij ze te veel om 
naar Zelf 1 te luisteren, in de tweede betere stijl van lesgeven 
gingen de kinderen automatisch ‘rusten’ op Zelf 2, de intuïtieve 
kant. Waar ze voor zichzelf veel betere zelfsturing uit haalden. 
Tims eigen verbinding met de kinderen werd een veel betere 
ook, zonder dat die in controle uitmondde. Hij is zijn benade-
ring met succes ook in het bedrijfsleven gaan toepassen.

EEN ORGANISATIE IS GEEN PIRAMIDE, MAAR EEN 
BALANCEERACT

Een grote topman zei eens: ‘Ik heb niet het gevoel dat ik bo-
ven op een piramide sta met al mijn mensen onder me, maar 
eerder dat ik op de grond sta en een omgekeerde piramide 
moet torsen op de punt, en in evenwicht moet zien te hou-
den.’ Een balanceeract dus. En er is een trucje, zoals met elke 
act: er hangt een onzichtbare magneet boven, een vonk licht 
die aantrekt, wat ervoor zorgt dat de hele piramide overeind 
blijft: het gezamenlijke doel dat de groep als geheel aantrekt, 
waar ze met z’n allen naar toe getrokken worden als was het 
een zwart gat. Er is onafwendbare aantrekkingskracht in die 
richting. En als leider ben ik degene die die magneet daar 
gehangen heeft. Daardoor kan ik de balanceeract ook in stand 
houden, anders ga ik er als leider letterlijk onderdoor.

Figuur 5. De oude versus de nieuwe zienswijze op leiderschap, en de sleutel zit in de  

aantrekkingskracht van inspiratie

Management via opdrachten Management door zelf 

naar beneden rapporteren naar je baas toe

Bij elkaar gehouden door macht Bij elkaar gehouden door relaties  

en straf (de zweep) en een echt goed gedeeld gedragen 

 doel (de magneet) 

Problemen worden te hoog  Problemen worden besproken en  

besproken en opgelost opgelost zo ver mogelijk weg van  

 de leider

Span of control: hooguit 7 Span of ‘draagkracht’: 15 of meer

Accent in opleidingen:  Accent in opleidingen: relationele  

pragmatisch, technisch vaardigheden; inhoudelijke  

 deskundigheid regelen ze zelf

Zelfstandigheid van mensen is Zelfstandigheid van mensen is  

bijna hinderlijk noodzaak

Verzet tegen verandering groot,  Verandering is automatisme:  

door angst en controlebehoefte vertrouwen aanwezig
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Als verande-

ring moeilijk 

is, dan is er te 

veel macht en 

controle, en 

dus angst en 

wantrouwen

dat mensen zelf ook hun eigen passie gaan checken. Om te 
zien of ze mee willen in wat jij oproept. Daardoor krijg je de 
reacties die je nodig hebt. Mensen haken duidelijk zichtbaar 
aan, of duidelijk zichtbaar niet. Beide levert je precies op wat 
je nodig hebt, en het levert henzelf ook wat ze nodig hebben.  

Vaak hoor ik over Principe Twee: ‘Zoveel ruimte laten, dat 
gaat niet, dan gaan ze alle kanten op. Ik moet toch ook con-
trole houden?’ Ja, je moet wel ‘wat controle’ houden, maar 
niet op die manier. Doordat je echt goed inspireert, is minder 
controle nodig, omdat het duidelijker is wie wel en niet volgt. 
Verdere bewaking (controle is hier het verkeerde woord) komt 
veel meer uit de opbouw van gezamenlijke waarden en hoe 
je die gezamenlijk uitdraagt (Principe Vier), en hoe je samen-
werkt (Principe Drie). Daarom is er ook een onlosmakelijke 
verbinding en samenhang tussen de Vijf Principes, daarom 
zijn ze een geheel. Alleen goed geïntegreerd zorgen ze ervoor 
dat de juiste bewaking een essentieel deel van het geheel is,
op de meest efficiënte manier: bij iedereen als deel van het 
proces. Voor de rest van het antwoord op deze vraag is het 
echt nodig dat je de overige Principes bekijkt. De combinatie 
van Principe Een en Twee is dus cruciaal in het krijgen van 
beweging: je raakt mensen, en je laat ze vrij om zelf hun ei-
gen keuze te maken, terwijl je ze tegelijk laat zien hoe belang-
rijk en enorm aantrekkelijk het is dat ze dat doen. Dat leidt tot 
beweging, en ook nog beweging in één richting.

VERANDERING WORDT EENVOUDIGER, ER IS VEEL 
MINDER WEERSTAND

Een van de mooiste aspecten van een organisatie die echt als 
deze balanceeract werkt, is dat verandering aanmerkelijk een-
voudiger geworden is. Als verandering moeilijk is, dan weet 
je meteen: dit is een organisatie die vanuit macht en controle 
gestuurd wordt. Voorbeelden genoeg van de bekende weer-
stand, de hakken in het zand, die dan optreedt bij mensen. 
Die weerstand gaat over de angst of ‘we gezien worden voor 
wie we zijn’.

In de goede organisatie is verandering geen issue. Meestal 
wordt op de ‘lagere’ lagen vanzelf de nodige verandering in 
beweging gezet. Immers, mensen nemen zelf verantwoor-
delijkheid in die organisatie, en weten ook heel goed dat dat 
gewaardeerd wordt. Ze willen zelf ook overleven, en ze zijn 
goed gestimuleerd om voor zichzelf op te komen ook. Onder 
Principe Vijf (erkenning en waardering betekenen groei) ga 
ik nog nader in op wat belangrijk is om dat effect ook precies 
te bereiken.

SAMENHANG VAN PRINCIPE EEN EN TWEE

Als je echt goed inspireert, Principe Een, dan kunnen men-
sen een keuze maken. Het grote voordeel van echt goed 
inspireren is dat het mensen raakt. En omdat ze zelfstandig 
zijn en geen sturing nodig hebben om te weten wat ze moe-
ten doen, maken ze ook hun eigen keuze. Als jij ze goed raakt 
met je inspiratie, dan laat je in je lichaamstaal en uitstralende 
passie ook zien wat belangrijk is. Dat raakt, en dat leidt ertoe 


