
Waarden	  vereisen	  handhaving	  van	  minimum	  normen	  

	  

What	  most	  leaders	  do	  not	  understand	  is:	  your	  company	  values	  are	  not	  defined	  by	  your	  mission	  or	  
vision	  statements	  or	  your	  aspirations,	  but	  by	  what	  you	  are	  prepared	  to	  enforce.	  Your	  firm	  can	  be	  said	  
to	  have	  values	  ONLY	  to	  the	  extent	  that	  there	  are	  clear,	  nonnegotiable,	  minimum	  standards	  of	  
behavior	  that	  the	  firm	  will	  tolerate.	  In	  particular:	  whether	  or	  not	  your	  values	  are	  operational	  (i.e.	  
actually	  influencing	  what	  goes	  on	  in	  your	  firm)	  is	  crucially	  determined	  by	  whether	  or	  not	  there	  are	  
consequences	  for	  noncompliance.	  

David	  Maister	  

	  

Als	  je	  zegt	  dat	  je	  waarden	  hebt,	  dan	  is	  het	  ook	  nodig	  dat	  je	  laat	  zien	  dat	  dat	  zo	  is.	  Dat	  klinkt	  nogal	  
directief,	  en	  dat	  is	  het	  ook.	  Er	  is	  wel	  een	  voorwaarde	  aan	  verbonden:	  die	  waarden	  moeten	  gedragen	  
zijn.	  Directief	  toezien	  op	  het	  toepassen	  van	  waarden	  die	  je	  als	  leider	  in	  je	  eentje	  hebt	  bedacht	  is	  
alleen	  maar	  eenrichtingsverkeer	  en	  heeft	  als	  zodanig	  geen	  enkele	  zin.	  

	  

Voorbeeldgedrag	  moet	  

Ze	  kijken	  naar	  elkaar,	  en	  als	  niemand	  actie	  neemt,	  nemen	  ze	  zelf	  ook	  geen	  actie.	  ‘Pluralistische	  
onwetendheid’	  is	  het	  verschijnsel	  dat	  mensen	  niets	  doen	  omdat	  ze	  een	  grote	  groep	  mensen	  om	  zich	  
heen	  ook	  niets	  zien	  doen.	  Robert	  Cialdini	  schrijft	  erover	  in	  zijn	  goed	  onderbouwde	  en	  
spraakmakende	  boek	  Invloed.	  Uit	  onderzoek	  waarvan	  hij	  melding	  maakt,	  blijkt	  dat	  mensen	  niet	  
reageren	  op	  een	  noodsituatie	  van	  een	  ander	  mens,	  als	  ze	  zien	  dat	  anderen	  eromheen	  ook	  niets	  
doen.	  

Uit	  meerdere	  verschillende	  experimenten	  en	  situaties	  waarin	  iemand	  iets	  overkomt	  blijkt	  een	  grote	  
groep	  getuigen	  helemaal	  niets	  te	  doen.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  dat	  niet	  te	  wijten	  is	  aan	  bijvoorbeeld	  
een	  apathie	  of	  verkilling	  van	  de	  maatschappij,	  maar	  aan	  het	  uit	  onwetendheid	  kijken	  naar	  het	  gedrag	  
van	  anderen	  en	  op	  basis	  daarvan	  besluiten	  wat	  we	  gaan	  doen.	  Het	  kuddedier	  effect	  blijkt	  dus	  heel	  
sterk	  te	  zijn:	  we	  volgen	  de	  anderen	  eerder	  dan	  dat	  we	  onszelf	  echt	  afvragen	  ‘klopt	  dit	  nou	  wel?’	  

	  

Als	  jouw	  voorbeeldgedrag	  klopt	  met	  je	  visie,	  krijg	  je	  volgers.	  

Uit	  meerdere	  experimenten	  blijkt,	  dat	  het	  pas	  anders	  wordt,	  als	  er	  in	  de	  genoemde	  noodsituatie	  in	  
het	  onderzoek	  één	  persoon	  zegt:	  ‘hé,	  ik	  heb	  hulp	  nodig,	  jij	  daar,	  bel	  een	  ambulance’.	  Dat	  maakt	  dus	  
ook,	  dat	  verandering	  in	  een	  grote	  groep	  van	  mensen	  onherroepelijk	  betekent,	  dat	  iemand	  het	  
voorbeeld	  moet	  geven,	  dat	  iemand	  moet	  zeggen:	  ‘hé,	  zo	  doen	  we	  dat	  níet,	  we	  gaan	  het	  zó	  doen’.	  Het	  
is	  in	  een	  organisatie	  en	  in	  een	  team	  dus	  ook	  nodig,	  dat	  een	  leider	  het	  voorbeeld	  geeft,	  daadwerkelijk,	  
in	  zowel	  eigen	  gedrag	  als	  in	  woorden.	  

	  



Consistent	  gedrag	  en	  een	  sterke	  cultuur	  leiden	  tot	  een	  beter	  financieel	  resultaat	  

	  

Uit	  een	  vierjarige	  studie	  van	  Kotter	  en	  Heskett	  blijkt:	  organisaties	  met	  een	  sterke	  cultuur,	  die	  
consistent	  gebaseerd	  is	  op	  gedeelde	  kernwaarden,	  stijgen	  met	  een	  beduidend	  beter	  financieel	  
resultaat	  uit	  boven	  organisaties	  met	  een	  cultuur,	  die	  nog	  op	  de	  oude	  directieve	  hiërarchie	  gebaseerd	  
is.	  

Het	  is	  dus	  ook	  echt	  nodig	  en	  zinvol,	  om	  aandacht	  te	  geven	  aan	  wat	  nou	  de	  gedeelde	  waarden	  zijn	  in	  
de	  organisatie,	  en	  hoe	  de	  cultuur	  eruit	  ziet.	  Hoe	  bewuster	  je	  je	  daarvan	  bent,	  des	  te	  beter	  je	  erin	  
kunt	  sturen,	  en	  kennelijk	  levert	  dat	  ook	  nog	  eens	  flink	  resultaat	  op.	  

In	  een	  publicatie	  in	  HBR	  getiteld	  Managing	  Oneself	  geeft	  Peter	  F.	  Drucker	  dat	  ook	  nog	  eens	  aan:	  ‘als	  
CEO	  zul	  je	  een	  diep	  begrip	  van	  jezelf	  moeten	  hebben	  en	  dat	  steeds	  aandacht	  blijven	  geven.	  Niet	  
alleen	  weten	  wat	  je	  sterktes	  en	  zwaktes	  zijn,	  maar	  vooral	  ook	  wat	  jouw	  eigen	  waarden	  zijn.	  Alleen	  
dan	  kun	  je	  true	  excellence	  bereiken’.	  In	  hetzelfde	  artikel	  zegt	  hij	  ook:	  ‘Wat	  iemand	  goed	  kan,	  
misschien	  wel	  heel	  goed	  en	  succesvol	  ook,	  hoeft	  niet	  te	  passen	  bij	  zijn	  eigen	  waardensysteem’.	  Dus	  
met	  het	  onderzoeken,	  onderhouden	  en	  begrijpen	  van	  je	  diepere	  eigen	  waarden	  kom	  je	  ook	  dichter	  
bij	  wie	  je	  werkelijk	  bent	  en	  wat	  je	  kennelijk	  aan	  waarden	  uitdraagt.	  Dat	  is	  een	  belangrijke	  component	  
van	  je	  leiderschap.	  

We	  willen	  onszelf	  onschuldig	  blijven	  voelen.	  Als	  we	  even	  terug	  denken	  aan	  het	  eerdere	  voorbeeld	  uit	  
het	  boek	  van	  Cialdini:	  de	  dieper	  liggende	  reden	  dat	  we	  als	  groep	  niet	  in	  beweging	  komen	  als	  we	  zien	  
dat	  niemand	  dat	  doet,	  heeft	  met	  veiligheid	  te	  maken.	  Vooral	  veiligheid	  van	  binnen:	  we	  willen	  onszelf	  
onschuldig	  kunnen	  blijven	  voelen.	  Dat	  is	  een	  hardnekkig	  verschijnsel.	  We	  leren	  al	  heel	  vroeg	  in	  ons	  
leven,	  in	  onze	  kindertijd,	  dat	  het	  zéér	  de	  moeite	  waard	  is	  om	  je	  zo	  onschuldig	  mogelijk	  voor	  te	  doen.	  
Dat	  voorkomt	  een	  hoop	  straf	  en/of	  andere	  pijn,	  zoals	  bijvoorbeeld	  ook:	  schaamte.	  Ergens	  diep	  van	  
binnen	  zitten	  onze	  waarden:	  die	  set	  van	  begrippen	  die	  een	  weergave	  zijn	  van	  wat	  wij	  geleerd	  hebben	  
wat	  belangrijk	  is	  voor	  ons.	  De	  voorbeelden	  van	  vader	  en	  moeder,	  van	  onze	  omgeving,	  van	  andere	  
belangrijke	  mensen	  in	  ons	  leven,	  en	  ook	  onze	  eigen	  conclusies	  uit	  onze	  eigen	  ervaringen.	  We	  leren	  
erg	  makkelijk	  gedrag	  aan	  wat	  past	  binnen	  wat	  we	  aan	  overtuigingen	  hebben,	  die	  op	  hun	  beurt	  weer	  
gestoeld	  zijn	  op	  onze	  waarden.	  En	  we	  blijven	  ons	  zodanig	  bewegen	  dat	  die	  set	  van	  waarden	  intact	  
blijft,	  al	  was	  het	  maar	  omdat	  we	  veel	  van	  die	  waarden	  al	  zo	  jong	  geleerd	  hebben.	  Die	  eigen	  
bewegingen	  zijn	  dus	  ook	  heel	  sterk.	  

Dus	  een	  heel	  belangrijke	  vraag	  is:	  welke	  van	  jouw	  waarden	  lopen	  parallel	  aan	  de	  waarden	  van	  je	  
mensen?	  Of	  beter	  nog:	  welke	  echt	  belangrijke	  waarden	  heb	  jij	  zelf?	  Welke	  zou	  je	  willen	  in	  je	  
organisatie?	  Hoe	  draag	  je	  die	  zelf	  uit,	  als	  ze	  verschillen	  van	  wat	  jouw	  waarden	  zijn	  (wat	  bij	  een	  echte	  
goede	  leider	  niet	  het	  geval	  is)?	  En	  hoe	  zorg	  jij	  dat	  jouw	  waarden	  in	  de	  organisatie	  doordringen,	  
aansluiten	  bij	  wat	  de	  mensen	  zelf	  ook	  aan	  waarden	  hebben?	  

	  

	  


