
Visie	  en	  strategie	  van	  de	  onderneming:	  Individuele	  persoonlijke	  visie	  en	  
doelen	  éérst	  

Dat	  lijkt	  controversieel:	  individuele	  persoonlijke	  visie	  en	  doelen	  éérst.	  Moeten	  we	  niet	  uitgaan	  van	  
het	  doel	  van	  de	  organisatie	  dan?	  Of	  van	  wat	  wij	  denken	  dat	  goed	  is	  voor	  de	  hele	  club?	  Nee	  dus.	  Een	  
beweging	  die	  dat	  doet,	  is	  vooral	  een	  beweging	  die	  het	  eigen	  individuele	  gevoel	  en	  passie	  voor	  het	  
eigen	  levensdoel	  meteen	  op	  de	  achtergrond	  zet.	  	  

Dat	  is	  juist	  niet	  wat	  nodig	  is	  als	  je	  als	  leider	  goed	  wilt	  inspireren,	  zoals	  we	  al	  zagen	  onder	  Principe	  
Eén.	  Er	  is	  een	  precies	  omgekeerde	  beweging	  nodig,	  in	  volgorde:	  

1.	   de	  leden	  van	  het	  topteam	  gaan	  eerst	  na	  voor	  zichzelf	  wat	  hun	  eigen	  visie	  en	  doelen	  zijn,	  hoe	  
ze	  zelf	  inspireren,	  wat	  hen	  zelf	  beweegt	  en	  gaand	  houdt;	  

2.	   daarna	  delen	  ze	  dat	  met	  elkaar,	  in	  volle	  openheid	  en	  zonder	  compromissen	  erin;	  

3.	   het	  team	  bepaalt	  een	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  doel,	  waar	  elk	  van	  de	  leden	  van	  het	  team	  
zijn	  eigen	  doelen	  zeer	  goed	  in	  herkent,	  waar	  de	  echte	  eigen	  passie	  goed	  in	  voelbaar	  is.	  

	  

Alleen	  als	  het	  op	  die	  manier	  gebeurt,	  zullen	  de	  sterke	  individuen	  die	  topmensen	  zijn,	  daadwerkelijk	  
veel	  dieper	  gaan	  samenwerken.	  Ze	  blijven	  immers	  hun	  eigen	  doelen	  volgen,	  en	  alleen	  als	  die	  
individuele	  doelen	  voor	  henzelf	  echt	  goed	  herkenbaar	  zijn	  in	  het	  gezamenlijke	  doel,	  zullen	  ze	  ervoor	  
gaan.	  En	  kunnen	  ze	  er	  echt	  op	  vertrouwen	  dat	  elk	  van	  hun	  maten	  in	  dezelfde	  richting	  zal	  gaan.	  En	  
ook	  alleen	  dan	  is	  er	  de	  basis	  voor	  vertrouwen,	  waarvan	  we	  al	  gezien	  hebben	  dat	  dat	  nodig	  is	  bij	  
Principe	  Twee.	  

En	  wat	  nu	  als	  de	  uitkomst	  daarvan	  afwijkt	  van	  wat	  de	  organisatie	  tot	  dan	  toe	  nastreefde?	  Dan	  
kunnen	  de	  bestuurders	  zich	  het	  volgende	  gaan	  afvragen.	  Ofwel	  ze	  willen	  blijven	  en	  zich	  daaraan	  
confirmeren,	  maar	  dat	  betekent	  dat	  ze	  ‘niet	  dragen’	  wat	  ze	  zelf	  eigenlijk	  graag	  willen	  (zie	  Principe	  
Eén).	  De	  organisatie	  zal	  niet	  echt	  verder	  komen	  dan	  waar	  ze	  nu	  staat,	  en	  het	  begin	  van	  ongezond	  
gedrag	  en	  ziekte	  in	  de	  organisatie	  is	  dan	  ook	  meteen	  gelegd.	  

Of	  ze	  blijven,	  en	  ze	  veranderen	  de	  visie	  en	  doelen	  van	  de	  organisatie	  in	  de	  gezamenlijke	  visie	  en	  
doelen	  die	  ze	  zelf	  zo	  graag	  willen.	  De	  organisatie	  zal	  misschien	  moeten	  veranderen,	  maar	  zal	  
wezenlijk	  een	  veel	  beter	  bestaansrecht	  krijgen.	  Immers:	  er	  is	  focus	  gekomen,	  en	  mensen	  weten	  
daardoor	  zeer	  goed	  wat	  ze	  te	  doen	  staat	  (als	  de	  andere	  Principes	  ook	  gehuldigd	  worden).	  Er	  ontstaat	  
een	  ‘wij’	  gevoel,	  voelbaar	  gevoed	  vanuit	  de	  top.	  De	  organisatie	  wordt	  hier	  flink	  veel	  gezonder	  door.	  
Oók	  als	  deze	  wijziging	  van	  visie	  en	  strategie	  reorganisatie	  consequenties	  heeft.	  Zachte	  heelmeesters	  
maken	  stinkende	  wonden,	  je	  hebt	  geen	  keus	  als	  je	  echt	  een	  gezond	  leiderschap	  en	  een	  gezonde	  
organisatie	  voorstaat.	  

Ofwel,	  derde	  mogelijkheid,	  ze	  (één	  of	  meer	  van	  de	  topteamleden)	  vertrekken	  en	  gaan	  elders	  doen	  
wat	  ze	  zelf	  graag	  willen.	  Ook	  dat	  is	  goed	  voor	  de	  organisatie:	  er	  kunnen	  mensen	  op	  die	  plek	  komen	  
die	  zelf	  visie	  hebben	  die	  beter	  aansluit	  bij	  wat	  de	  organisatie	  kan.	  

	  


