
Gids voor verschilmakers



Jij ziet jezelf misschien niet zo snel vooroplopen in de strijd voor een betere wereld. 

Maar met je praktische en sociale instelling ben je wel iemand die ze overal kunnen 

gebruiken. Om de sluimerende talenten in jou te doen ontwaken kan het vinden van 

een persoonlijk ideaal je helpen. Wij vermoeden dat het hoofdstuk LEF jou zeer zal 

aanspreken.  Als dat naar meer smaakt, lees dan ook de rest van dit boek.  

Het formuleren van doelen is jou op het lijf geschreven, en het bijbehorende tien-

puntenplan rolt er meestal ook vrij gemakkelijk uit. Maar nu moet je anderen nog 

meekrijgen! Wat daarbij enorm kan helpen is om je persoonlijke inspiratie op het  

spoor te komen. Dat klinkt misschien een beetje soft, maar als we je vertellen dat 

persoonlijke inspiratie ook wel visie wordt genoemd, dan kijk je er misschien  

toch anders tegenaan. Lees om te beginnen het hoofdstuk over leiderschap.  

We twijfelen er niet aan of je wilt daarna het hele boek lezen. 

Idealisten hebben de neiging voor de troepen uit te lopen. En soms lopen ze dan,  

in de ogen van de anderen, behoorlijk in de weg. Dat willen we niet! Dit boek is een 

gereedschapskist voor de idealist. Het vertelt je met voorbeelden en tips hoe je je 

idealen kunt verwezenlijken, binnen en buiten het werk. Lees dit boek van de eerste 

tot de laatste pagina. 

Juist omdat je voor jezelf zoveel mogelijkheden ziet, raden we je aan het hele boek te 

lezen. Vooral de persoonlijke verhalen zijn voor jou interessant. Gegarandeerd dat je 

een beter zicht krijgt op wat jouw idealen zijn en hoe je die kunt verwezenlijken.  

Dit boek vertelt hoe jij verschil kunt maken – thuis of op je 

werk, in je buurt of in de maatschappij. Is dat nou iets voor 

mij, zul je misschien denken. Voor het antwoord vragen we 

je eerst dit kleine testje te doen. In welk type herken je 

jezelf het meest?

 Is verschil maken iets voor jou?
Het sociale type 

De perfectionist 

De idealist 

De kwispelende jonge hond 

Je bent een mensenmens. Je bent dol op het familieleven en in je werk heb je 
vooral plezier in het omgaan met je collega’s. Je bent bovendien zeer praktisch 
ingesteld. Geen wonder dat men je weet te vinden als er voor een schoolreisje 
hulpouders nodig zijn, of als je buurman assistentie nodig heeft bij de aanleg 
van een vlonder. Ze zeggen wel eens tegen je dat je meer talent hebt dan je zelf 
beseft. 

 

Je werkt hard en geconcentreerd en je houdt van je werk. Ook in je vrije tijd 
ben je regelmatig met je werk bezig: je praat erover met anderen en je denkt na 
over hoe het beter kan. Je neemt graag de verantwoordelijkheid voor een heel 
project op je en je wilt doorgroeien in je werk. Op je nachtkastje ligt de 
nieuwste vakliteratuur.   

Jouw motto is: ‘de beste manier om een doel te bereiken is om te mikken op het 
hogere doel dat erachter ligt’. Je doet je werk met hart en ziel. Het ideale Nuon 
is voor jou: een duurzaam bedrijf, een plek waar talent zich kan ontplooien, een 
dienstverlener met het hart op de juiste plaats. Je zoekt en vindt voortdurend 
manieren om aan die idealen je persoonlijke bijdrage te leveren. 

Je bent jong en enthousiast, en je hebt in je werk nog geen definitieve richting 
gekozen. Je wilt het iedereen graag naar de zin maken en doet erg je best. Je 
kunt nog alle kanten op en je weet nog niet wat het gaat worden. Maar je wilt 
graag op de een of andere manier een verschil maken. 
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kwam of een gangbare praktijk ter discussie 
stelde. 

Verschilmakers zijn harder nodig dan ooit.  
We staan met z’n allen voor de belangrijkste 
uitdaging van de 21ste eeuw: de overgang van 
fossiele brandstoffen naar duurzame energie. 
Nuon kan daar een hoofdrol in spelen en wil  
dat ook in een internationale concurrerende 
omgeving. Maar onze ambities reiken verder: 
we willen een stimulerende werkomgeving 
bieden, onze klanten helpen met hun energie
beleid, we willen mensen die hun energienota 
niet kunnen betalen niet zomaar in de kou laten 
staan, kortom, we willen een bedrijf zijn met 
idealen en met een hart. 

Voor dat alles hebben we medewerkers nodig 
die met ons meedenken en die óók verschil 
willen maken, binnen én buiten Nuon. Wij 
hebben mensen nodig die af en toe onredelijk 
durven te zijn, die dingen ter discussie stellen, 
met ideeën komen, initiatieven ontplooien, hun 
persoonlijke idealen meenemen naar hun werk. 

Alleen zo kunnen wij onze ambities waarmaken. 
We hebben voor dit boek een aantal mensen 
gesproken die het aandurfden een beetje 
‘onredelijk’ te zijn. Ze zeiden allemaal hetzelfde: 
‘Je kunt bij Nuon veel meer voor elkaar krijgen 
dan je denkt, en een beetje weerwoord wordt 
vaak nog gewaardeerd ook.’ Maar ze zeiden er 
ook allemaal bij: ‘Je moet het natuurlijk wel een 
beetje handig aanpakken.’ Om je daarbij te 
helpen hebben we dit boek gemaakt: een 
werkboek met inspirerende verhalen en tips 
voor iedereen die een verschil wil maken. 

Een van deze mensen zei het zo: ‘Er is bij Nuon 
heel veel mogelijk, als je maar lef hebt, tact en een 
beetje geduld.’

Daar wil ik graag aan toevoegen: dat geldt voor 
de rest van je leven ook. 
 
Ludo van Halderen 

Wees onredelijk!

Er wordt wel eens gezegd dat wij alle vooruit
gang danken aan onredelijke mensen. En hoe 
komt dat? Dat komt omdat veel mensen, 
redelijke mensen, zich neerleggen bij dingen die 
ze diep in hun hart eigenlijk heel anders zouden 
willen zien. Als redelijk mens kom je niet in 
opstand. De dingen zijn nou eenmaal zoals ze 
zijn. Je hoort je niet met dingen te bemoeien die 
jou niet aangaan. Je denkt: laat maar, in mijn 
eentje kan ik toch niets beginnen. Klinkt 
redelijk, niet? En zo blijft alles bij het oude. 

Maar dan de onredelijken. Die vinden altijd dat 
het beter kan. Ze gaan niet af op hoe het hoort, 
maar op wat ze zelf willen. Redelijke mensen 
vinden dat vaak onredelijk. En dus passen 
redelijke mensen zich aan, terwijl de onredelij
ken een alternatief bedenken.  

Onredelijke mensen geloven dat je in je eentje 
de wereld kunt veranderen – als je maar 
onredelijk genoeg bent. En dat doen ze dan ook. 
Daarom worden onredelijke mensen ook wel 
verschilmakers genoemd. 
 
Nog niet zo lang geleden vonden redelijke 
mensen het normaal dat energiebedrijven op 
grote schaal de lucht vervuilden. Totdat er 

mensen opstonden die het onredelijke eisten: 
het moest anders, en het kon ook anders.  
Nu vinden we dát redelijk. Stel je eens voor dat 
die onredelijke mensen hadden besloten redelijk 
te zijn! 

Met dit boek wil ik je oproepen af en toe eens 
een beetje onredelijk te zijn. Om eens te kijken 
of het beter kan, om initiatieven te nemen, om 
dingen te veranderen, zowel buiten Nuon als 
daarbinnen. Onredelijk zijn begint er meestal 
mee dat je diep in je hart door iets geraakt 
wordt. Je hebt een droom en wilt die in ver
vulling doen gaan. Of iets staat je tegen en je 
wilt het veranderen. Ik roep je op iets te doen 
met dat gevoel. Dit soort aansporingen verwacht 
je misschien niet van een rationele ingenieur. 
Maar laat ik dan ook eens onredelijk zijn.

Zie het zo: als iets volgens jou beter kan, dan 
mag je daar wat aan doen en eigenlijk móét je 
er gewoon wat aan doen. Alternatieven en 
nieuwe ideeën zijn welkom, ook bij Nuon. Ik 
heb er het volste vertrouwen in dat jij in staat 
bent om in je eigen werkomgeving in te schatten 
wat beter kan, en om bij twijfel iemand anders 
te raadplegen. Bedenk: er is bij Nuon nog nooit 
iemand ontslagen omdat hij of zij met een idee 

Wat vandaag onredelijk is, kan morgen wel eens de norm zijn. 
En wat vandaag redelijk lijkt, vinden we morgen misschien  
belachelijk ouderwets. 
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Elke waarheid doorloopt drie stadia. 

  Eerst wordt ze belachelijk gema akt, 

   vervolgens heftig bestre den, en 

     uiteindelijk als e en vanzelfsprekendheid geaccepteerd. 
 Arthur Schopenhauer (Duits filosoof)
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben medewerkers van Nederlandse 
elektriciteitsbedrijven diensten verleend aan het verzet. Wonderlijk genoeg 
leverden ze geen stroom, maar telefoonlijnen. Dat kwam zo. 

Voor de oorlog was het Nederlandse telefoonnet zeg maar gerust een rommel
tje. In de beginperiode van de telefoon had iedere stad z’n eigen telefoonnet 
aangelegd, en dat kon je nog goed zien: allerlei lokale netten waren op 
onoverzichtelijke wijze aan elkaar geknoopt. Grote ondernemingen zoals de 
elektriciteitsbedrijven en de NS hadden complete eigen telefoonnetten.  
Niemand had enig idee van het bestaan van deze bedrijfsnetten – behalve 
natuurlijk de mensen die ermee werkten. 
Tijdens de bezetting zat het verzet te springen om telefoonverbindingen die de 
Duitsers niet konden afluisteren. De bedrijfsnetten waren precies wat ze nodig 
hadden. Werknemers van elektriciteitsbedrijven gingen samenwerken met het 
verzet. Dat gebeurde ook bij een aantal voorlopers van Nuon: het Amsterdamse 
GEB, de NoordHollandse PEN en de PGEM in Arnhem. 
Kundige monteurs legden verbindingen van het ene bedrijfsnet naar het andere, 
zodat verzetsmensen in verschillende regio’s met elkaar konden communiceren. 
Intussen maakten PTTmedewerkers geheime achterdeurverbindingen binnen 
het openbare net, waarbij ze dankbaar gebruikmaakten van de rommelige 
structuur daarvan. Zoals een geschiedschrijver het zegt: ‘Via de meest ingewik-
kelde wegen en in technisch opzicht uiterst vreemdsoortige koppelingen werd een 
netwerk van verbindingen tot stand gebracht dat het gehele land omspande.’ 

De monteurs die deze clandestiene operaties verrichten deden dat op klaar
lichte dag. Ze maakten handig gebruik van het feit dat ook in de oorlog geen 
mens vreemd opkeek als er ergens monteurs van het elektriciteitsbedrijf bezig 
waren om een paar draadjes aan elkaar te knopen. Er zijn zelfs gevallen bekend 
waarbij Duitse officieren gezellig keuvelend de werkzaamheden stonden gade 
te slaan. 

Interessant is dat het initiatief tot dit soort acties nooit is uitgegaan van de 
bedrijven zelf of van hun leiding. Alles was initiatief van onderop. 

Bron: Dr. G. Hogesteeger en drs. R.A. Korving, Bellen voor de vrijheid.  

Illegale telefoonverbindingen in de Tweede Wereldoorlog.

Lef
Hoe maak je van een  elektriciteitsbedrijf een illegale telefooncentrale?
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Vanachter zijn werkplek 

bij het raam kijkt Dirk 

Liedermooij uit over 

zijn werkterrein: de 

honderden computers 

en beeldschermen van 

de dealing-room die 

het iedere minuut van 

de dag moeten doen. 

Dirk zorgt ervoor, maar 

aan procedures heeft 

hij een broertje dood.

 

‘Officieel moet ik, als er een computer kapot is, 
het incident eerst aanmelden bij ICT, en dan 
mag ik pas aan de slag. Maar in de dealingroom 
is dat geen goed idee. Als een machine tien 
minuten kapot is, dan kan dat zo een miljoen 
schelen. Zo werk ik dus niet. Ik los het probleem 
meteen op, en het aanmelden van het incident 
doe ik later wel. Of helemaal niet, want vaak 
gaat het om kleine dingetjes, die de moeite van 
het melden niet waard zijn. 
We hebben voor van alles procedures. Als 
iemand bijvoorbeeld extra geheugen in z’n 
computer wil hebben, dan moet er officieel  
eerst een aanvraag de deur uit, dan moeten we 
ongeveer een week wachten op toestemming,  

en dan mag dat geheugen er pas in. Wat ik 
meestal doe is: zodra de aanvraag weg is, zet ik 
dat extra geheugen erbij. Die toestemming komt 
toch altijd. 
Ik werk eigenlijk m’n hele leven al zo, ik heb 
redelijk lak aan regels en procedures. Of nou ja, 
m’n hele leven, d’r is een tijd geweest dat ik me 
ook helemaal gek liet maken. Tot ik daar genoeg 
van had en toen dacht ik: voortaan doe ik het op 

mijn eigen manier. En dat zeg ik ook gewoon 
hoor. Ik ben er voorzichtig mee begonnen om de 
procedures een beetje op mijn manier te inter
preteren. Niet alle procedures natuurlijk, er zijn 
er waar niet aan te tornen valt en ik weet heel 
goed welke dat zijn. Maar er zijn er een hoop 
waarvan ik gerust kan zeggen: als je ophoudt ze 
letterlijk op te volgen dan loopt alles gelijk een 
stuk beter. En ik zeg maar zo: zolang er geen 
klachten komen ga ik er gewoon mee door.  
En er komen geen klachten, integendeel, ik had 
laatst juist weer een uitstekende beoordeling.  
En toen mijn werkgever ATOS/Origin, door wie 
ik naar Nuon word uitgezonden, mij er bij een 
ontslagronde probeerde uit te knikkeren heeft 
Nuon daar nog dezelfde dag een stokje voor 
gestoken. 

‘Van een hoop procedures  
kan ik gerust zeggen: als je 
ophoudt ze letterlijk op te 
volgen loopt alles gelijk een 
stuk beter.’

De Dirk-factor

Naam Dirk Liedermooy (��, � kinderen)

Functie computerspecialist in de dealing-room 

Wil bereiken dat ‘ik op mijn werk kan doen en 

laten wat ik wil’.

10 11



Lef is niet geen angst voelen. 

Lef is angst voelen, en het toch doen. 

 

Mijn redenering is: als ik ergens verantwoor
delijk voor ben, dan moet ik ook mijn eigen 
methode mogen hanteren om het gestelde doel 
te bereiken. De apparatuur op de dealingroom 
moet het doen en daar moet ik voor zorgen, wat 
maakt het een ander nou uit hoe ik het doe?  
Je kunt niet iemand eerst zogenaamd verant
woordelijk maken, en ‘m dan van A tot Z gaan 
voorkauwen hoe hij z‘n werk moet doen. 

‘Ik help graag, zo zit ik nou 
eenmaal in elkaar. En niemand 
heeft er last van.’

En het mooie is, als je op je eigen manier werkt 
dan is dat ook veel prettiger, en dan blijft het 
werk ook veel langer leuk. Ja, ik weet, er zijn 
mensen die bang zijn dat ze ontslagen worden 
als ze zich niet precies aan de procedures 
houden. Daar ben ik nooit bang voor geweest. 
Ten eerste weet ik heel goed het verschil tussen 

belangrijke en minder belangrijke procedures, 
ten tweede schaad ik er niets of niemand mee, 
ten derde is het heel onwaarschijnlijk dat ik 
ontslagen word, en ten slotte: als ik word 
ontslagen, dan vind ik wel weer wat anders. 

Mensen van andere afdelingen helpen doe ik 
ook wel, ze weten me allemaal te vinden. Als  
ze hun kapotte laptop via de officiële kanalen 
willen laten repareren dan duurt het allemaal 
erg lang, terwijl het vaak iets simpels is wat ik 
zo heb opgelost. Waarom zou ik het niet doen? 
Ik help graag, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. 
En niemand heeft er last van. Ja, als ik met die 
kapotte laptop bezig ben en mijn eigen afdeling 
belt, dan ga ik er natuurlijk direct naartoe.  
Die kapotte laptop moet dan nog heel even 
wachten. Maar dat vinden ze nooit erg.’ <

vervolg > De Dirk-factor
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In wat voor auto rijd je zelf naar je werk?
‘Die vraag wordt mij vaak gesteld. Ik moet 
bekennen dat ik geen Toyota Prius rijdt, maar 
wel een auto met een Blabel. Waar ik graag aan 
toevoeg dat een kleine auto met een Dlabel 
minder uitstoot kan geven dan een grotere auto 
met een Alabel!’

Was het moeilijk om dit idee verkocht te 
krijgen?
‘Nee, iedereen voelde er direct voor. Maar er 
waren wel wat budgetproblemen.’

Verschil maken in de praktijk

Tot voor kort had Nuon in Amsterdam een paar Renault Clio’s staan 
voor gemeenschappelijk gebruik. Nu staan er bij � Nuon-vestigingen  
in totaal �1 Priussen. De Prius is de spraakmakende hybride auto van 
Toyota. Lars Falch van new business development bedacht het plan  
en zorgde dat ze er kwamen. 

Wat was het moeilijkste moment?
‘De Prius bleek véél duurder dan de Renault  
Clio die we hadden en Nuon wilde niet meer 
betalen. Het leek toen einde oefening, maar ik 
dacht: ik geef het nog niet meteen op. Eerst 
maar eens rondbellen of we daar wat aan 
kunnen doen. En dat bleek het geval.’

Wat was het mooiste moment?
‘Toen het verlossende telefoontje van HRM 
kwam dat Frans Duynstee akkoord was. Toen 
konden we er 21 gaan bestellen. Overigens heb 
ik nog heel lang vragen van de Priusrijders 
gehad over hoe de handrem werkte en zo.  
Men zag mij toch als een soort Priushelpdesk.’

Wat heb je ermee bereikt?
‘Dat we een beetje zichtbaarder hebben gemaakt 
dat Nuon een innovatief bedrijf is dat actief is 
op het gebied van duurzaamheid. En het is ook 
een stukje bewustwording: kijk, ook ons eigen 
vervoer kunnen we milieuvriendelijker doen. 
Dat is belangrijker dan wat het scheelt in de 
uitstoot.’

Was er ook een zeker eigenbelang in het spel? 
Iedereen wil toch wel in een Toyota Prius 
rondrijden?
‘O nee, ik vind ze foeilelijk.’

Wat is je volgende missie?
‘Toyota heeft ook een hybride versie van de 
Lexus ontwikkeld. Ik wil me er warm voor gaan 
maken dat dat de directieauto wordt. Ludo van 
Halderen heeft al een proefritje gemaakt maar 
jammer genoeg paste hij er vanwege zijn lengte 
niet goed in. Er schijnt inmiddels een iets groter 
model ontwikkeld te zijn...’

� Laat je door anderen adviseren over de weg die je 

moet bewandelen om je idee te realiseren.

 Lars ging met een paar mensen praten binnen 

Nuon. ‘Heb jij een idee?’ Of hij bedacht zelf een 

oplossing en legde die aan anderen voor. Zo kom 

je niet alleen aan goede suggesties, maar je 

kweekt ook draagvlak. 

� Verzin incentives en creëer buzz.

 Hoe meer er over jouw idee gesproken wordt, hoe 

beter. Lars leende een paar keer een Prius van de 

importeur en bood die aan strategisch gekozen 

personen aan voor proefritten. Deze strategisch 

gekozen personen waren geen mensen die 

uiteindelijk met de Toyota Prius zouden gaan 

rijden, maar beslissers en beïnvloeders:  

directieleden en chauffeurs.  

Dat creërde een buzz rond de Prius. 

  

� ‘Geen budget’ is geen argument. 

 In aanschaf was de Toyota Prius € 10.000 duurder 

dan de bestaande mobiliteitsauto, de Renault 

Clio. Toen dat duidelijk werd dreigde het project 

al direct te stranden. Maar Lars ging met de 

leasemaatschappij, Toyota én het facilitair bedrijf 

van Nuon om tafel zitten en verzon net zolang 

voordelen voor alle partijen tot de kilometerprijs 

van de Prius op het niveau van de Clio kwam te 

liggen. Toen was er natuurlijk geen reden meer 

om het niet te doen, alhoewel... 

� Doe desnoods zelf een duit in het zakje. 

 Lars vond dat de Priussen een Nuon-sticker 

moesten hebben. Maar dat kostte voor het hele 

Prius-wagenpark �000 euro en niemand wilde 

dat betalen – al wilde iedereen wel de sticker, 

want Nuon moest natuurlijk zichtbaar zijn. 

Uiteindelijk betaalde Lars, in overleg, de stickers 

uit z’n eigen afdelingsbudget.

Tips van Lars

1 Kies een project waar je zelf in gelooft. 

� Steek je energie in ideeën die goed zijn voor  

Nuon en aansluiten bij de strategie.

 Daar heb je namelijk de beste kansen. Het Toyota 

Prius-project was natuurlijk duidelijk een idee 

met potentie. Het heeft allerlei links met hoe 

Nuon zich profileert: vernieuwend, energiezuinig,  

de Nuna-zonneauto enzovoort. 
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Een middeleeuwse pelgrim komt op zijn weg drie steenhouwers tegen.

De eerste steenhouwer ziet er afgepeigerd uit en als de pelgrim hem vraagt  
wat hij aan het doen is, antwoordt hij geïrriteerd: ‘Zie je dat dan niet?  
Stenen in stukken hakken tot ik een ons weeg.’

Een paar kilometer verderop komt de pelgrim weer een steenhouwer tegen, die 
hij dezelfde vraag stelt. ‘Brood verdienen voor mijn familie,’ zegt de werkman. 
‘Ik heb een vrouw en zes kinderen thuis.’

Ten slotte komt de pelgrim een derde steenhouwer tegen, die intens tevreden  
en vol energie aan het werk is. Op de vraag van de pelgrim antwoordt hij:  
‘Ik bouw een kathedraal!’

Inspiratie
De pelgrim en  de drie steenhouwers
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‘Je kunt de fascinerende geschiedenis van het 
heelal op een heel saaie manier vertellen, en 
vaak gebeurt dat ook. Dan wordt er gezegd: 
300.000 jaar na de oerknal was het universum 
veel kleiner dan nu en het bestond uit wolken 
van helium en waterstof. Tja, wat moet een 
mens met die informatie?

Een aantal jaren geleden ontdekte ik de boeken 
van de Amerikaanse kosmoloog Brian Swimme. 
Swimme weet alles van de geschiedenis van het 
heelal, maar hij vertelt het op zo’n manier dat  
je echt aan het denken wordt gezet. Hij zegt 
bijvoorbeeld: in die op zichzelf slaapverwek
kende wolk van helium en waterstof, zo 
ongeveer de simpelste materie die we ons maar 
kunnen voorstellen, zat (blijkbaar) alles al 
vervat wat er later zou ontstaan. Jij zat er al in, 
ik zat er in, de dinosauriërs en zelfs de hele 
Hemwegcentrale zat er al in. Want na de oer
knal is er niets meer van buitenaf bijgekomen. 
Dus kennelijk, als je zo’n gaswolk maar lang 

genoeg z’n gang laat gaan, dan verandert hij 
zichzelf in rozenstruiken, giraffen en mensen. 
Hoe kan dat? Swimme noemt dat de creatieve 
energie van het heelal. En diezelfde creatieve 
energie die sterrenstelsels creëert, zonnestelsels 
ordent en planeten formeert, zit ook in ons en 

sloft met ons mee naar het werk, naar huis en 
naar de koffiecorner. Wij zijn die energie, en 
dankzij die energie zijn we verbonden met alles 
om ons heen en met alles wat voor en na ons 
komt. Het is daarbij aan ons om dit creatieve 
proces verder te helpen. Wij zijn aan zet!

Mensen hebben zich natuurlijk altijd al afge
vraagd waar ze vandaan komen en waar ze 
heen gaan. De Bijbel en allerlei mythen en 

legenden gaan daarover. Dat zijn prachtige 
verhalen, maar wel verzonnen! Pas sinds een 
jaar of 50 weten we hoe het écht is gegaan en 
wij zijn zo’n beetje de eerste generatie die daar 
kennis van kan nemen. Met ons is het heelal 
zich bewust geworden van zijn eigen verleden! 

Naam Aart Horstman (��, getrouwd, � kinderen)  

Functie senior trainer Technische Bedrijfs 

Opleidingen (Energy Sourcing) Wil bereiken dat 

‘de technici in de elektriciteitscentrales niet 

alleen de knopjes kunnen bedienen, maar ook 

de processen begrijpen die je met die knopjes 

beïnvloedt’.

‘En diezelfde creatieve energie die sterrenstelsels creëert, zonnestelsels  
ordent en planeten formeert, zit ook in ons en sloft met ons mee naar  
het werk, naar huis en naar de koffiecorner.’

Supernova’s en de Hemwegcentrale

Aart Horstman geeft Nuon-technici les in de  

werking van elektriciteitscentrales. Na het werk 

bouwt hij met zijn kinderen van � en � een  

website over de geschiedenis van het heelal. 
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Het universum heeft er 

�0.000.000.000 jaar over 

gedaan om jou te creëren, 

dus vertrouw er maar op dat 

je voor je taak bent toegerust.

Brian Swimme

Dat verhaal wil ik mijn kinderen niet onthou
den. Dus bij het avondeten en voor het slapen 
gaan praten wij vaak over het heelal en over het 
leven. M’n zoon van 4 kan er nog niet echt bij, 
maar m’n dochter van 7 vindt het prachtig en 
stelt af en toe de meest ongelofelijke vragen.  
We werken met z’n drieën aan een website die 
ooit gepubliceerd moet worden onder de naam 
www.eenwonderlijkverhaal.nl. Ik schrijf de 
stukjes, de kinderen maken er tekeningen bij. 
De huidige tekenstijl van Simson is vooral 
geschikt voor onderwerpen als oersoep en 
blauwalgen, terwijl zijn grote zus Christa de 
supernova’s en melkwegstelsels voor haar 
rekening neemt. Eigenlijk is die website 

natuurlijk maar een trucje om de boel aan de 
gang te houden en er lekker mee bezig te zijn. 
Het gaat om het verhaal, niet om de website. 

De wetenschap is bezig de hele werking van  
het universum terug te brengen tot één wet. 
Maar zover zijn ze nog niet, en er is nog aardig 
wat onderzoek en kennis nodig om alles te 
verklaren. Met een van de natuurwetten hebben  
we in onze elektriciteitscentrales dagelijks te 
maken: het principe dat alles waar je geen 
energie aan toevoegt de neiging heeft om te 
vervallen tot wanorde. Dat is de tweede wet  
van de thermodynamica.  Dat geldt voor jou en 
voor mij – als we geen eten, drinken of zuurstof 
krijgen gaan we dood. Maar het geldt ook  
voor stoom, die vliegt alle kanten op. Vanuit 
zichzelf heeft stoom helemaal geen aandrang 
om elektriciteit te produceren. Daar moet je 
verschrikkelijk veel moeite voor doen en dan 
nog haal je er nog niet de helft uit van wat er 
potentieel inzit.

Het is mooi om je in dit werk bewust te blijven 
van de krachten die er aan het werk zijn. Van 
wat je nou precies teweegbrengt als je met één 
muisklik de centrale wat harder laat draaien. 
Het lijkt mij onbevredigend om alleen maar te 
weten dat je díé afsluiter open moet draaien als 
dát metertje naar links wijst en dat je dát klepje 
moet sluiten als het metertje naar rechts wijst. 
Een elektriciteitscentrale is een fascinerend 
proces, waarover je een fantastisch verhaal  
kunt vertellen. En dat probeer ik tijdens mijn 
cursussen over te brengen.’  <

vervolg > Supernova’s en de Hemwegcentrale

Blauwalgen volgens Simson (4)

Supernova volgens Christa (7)
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                 Als je niet weet naar welke haven je zeilt, zijn alle winden onbruikbaar

Hoe maak je van een wens een doel?
Oeps � 
De meest gemaakte fout bij het formuleren 
van een doel… is dat je je iets ten doel stelt dat 
je helemaal niet zelf in de hand hebt. Bijvoor
beeld: ‘Mijn doel is dat mijn man gaat afvallen.’ 
Open deur? Je moest eens weten hoeveel 
mensen hun leven lang bezig zijn hun levens
partner, hun kinderen of hun moeder te 
veranderen. Mislukt altijd. 

Oeps � 
De enige échte fout die je kunt maken…
… is om iets wat je graag wilt niet te doen uit 
angst dat het fout zal gaan. Fouten horen erbij. 
Maak ze in het prettige besef dat de optelsom 
van al je fouten ‘ervaring’ wordt genoemd en dat 
sowieso iedereen je fouten is vergeten zodra ze 
zien dat je ervan hebt geleerd. 

Ben je tegen oorlog of voor vrede? Ben je tegen armoede of  voor welvaart voor iedereen? Ben je tegen milieuvervuiling  

of voor duurzaamheid? Wil je het kwaad bestrijden of wil je het goede bevorderen? Het maakt een wereld van verschil!

Oeps 1  
De beste manier om je doel nooit te  
bereiken… is door het negatief te formuleren. 
Dat gevaar ligt op de loer als je doel voortkomt 
uit iets wat je irriteert. Stel, je ergert je aan de 
sfeer op je werk en je stelt jezelf ten doel ‘een 
einde te maken aan het geruzie op de afdeling’. 
Dat is bijna vragen om moeilijkheden. Door het 
zo te zeggen blijf je namelijk al meteen zelf 
hangen in negativiteit. Daarmee roep je bij 
anderen weer negatieve reacties op. Het zou ons 
niet verbazen als er zo alleen maar méér geruzie 
op de afdeling komt. Bovendien: als je al je 
energie stopt in het bestrijden van iets, dan 
creëer je nog niet vanzelf iets beters. Je kunt  
wel heel hard strijden tegen ruzie, maar 
daarmee weet je nog steeds niet hoe je de 
wereld gezelliger moet maken. 
Juist als je doel voortkomt uit ergernis is het 
belangrijk dat je positief formuleert, door uit  
te spreken waar je naartoe wilt. Bijvoorbeeld:  
ik wil bijdragen aan een betere sfeer op de 
afdeling. Als je het zo formuleert, raak je vanzelf 
in een positieve stemming. Daar kun je anderen 
ook makkelijker in meekrijgen. Plus: het stellen 
van een positief doel dwingt je om je af te 
vragen: hoe ga ik dat dan doen? In plaats van 
het kwaad te bestrijden, word je daadwerkelijk 
een werktuig van het goede. 

Als je verschil wilt maken, zul je moeten beginnen met het formuleren 
van wat je wilt. Anders gebeurt er niets, of blijft het bij mooie voor-
nemens. Hier zijn een aantal methodes die je kunnen helpen bij het 
vinden van een doel waar jij je voor in wilt zetten. 

Mens-erger-je-niet 
Waar erger je je aan? Maak eens een lijstje. Kun je niets verzinnen? Probeer je 
dan eens te herinneren wanneer je voor het laatst onredelijk was, of de neiging 
had om onredelijk te worden. Tien tegen een dat er een paar dingen bij zitten 
die jou raken en waar je wat aan wilt doen. Maar: lees ook op de rechterpagina 
de eerste OEPS als je deze methode hebt gekozen. 

Schrijf je eigen in memoriam
Een beetje cru misschien, maar toch kan het veel houvast bieden: wat zou je 
willen dat mensen over je zeiden op je begrafenis? Hoe zou je herinnerd willen 
worden, wat zou je willen nalaten? De RVU heeft een leuke website gemaakt 
die je daarbij kan helpen: http://werkzat.rvu.nl/ci. Daar kun je een zogeheten 
curriculum illusione maken, een verhaal waarbij je vanaf je dood terugkijkt op je 
leven en bedenkt wat je wanneer bereikt wil hebben.

Volgens Gandhi
De Indiase staatsman Gandhi zei: wees zelf de verandering die je in de wereld  
wilt zien. Wat zou jij anders willen zien in deze wereld? En hoe kun jij die 
verandering in je eigen leven belichamen?3

1

2
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Zelfvertrouwen

Psychologen hebben het wel eens over het kleine ik en het grote Ik. Je grote Ik 
ben jij op je best: vol zelfvertrouwen, wetend wat je waard bent, klaar om uit 
het leven te halen wat erin zit. Als je grote ik aan het woord is, dan beginnen  
de zinnen met ‘ik wil’, ‘ik ga’, ‘ik kan’, ‘ik zal’.

Maar helaas is er ook je kleine ik. Je kleine ik is bang. Bang voor nieuwe 
dingen, bang dat je iets niet kunt of dat je in de problemen zult komen, bang 
dat anderen je zullen uitlachen. Je kleine ik zegt: ‘Denk aan je pensioen, aan 
wat anderen van je zullen denken, denk aan je zekerheden!’ Je kleine ik is de 
stem die elk initiatief smoort met de dooddoener: ‘Je moet wel een beetje 
realistisch blijven.’ 

In dit verband willen wij de man in herinnering roepen die ook wel de vijfde 
Beatle wordt genoemd. De vijfde?, zul je nu misschien denken, er waren er  
toch maar vier? Inderdaad, maar er was iemand die de vijfde had kunnen zijn. 
Had kunnen zijn, maar hij werd het niet. Hij had namelijk een goede baan als 
vorkheftruckchauffeur, vast werk dat bovendien een aardig inkomen opleverde, 
en zo’n bestaan als popmuzikant, tja, dat was toch wel érg onzeker. ‘Ringo, 
George, John, Paul en ik, we kunnen aardig spelen hoor, maar moet ik nou  
voor zo’n eendagsvlieg mijn baan opgeven? Je moet wel een beetje realistisch 
blijven.’ 

Kleine ik.

De vijfde Beatle
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Naam Daniëlle Doeve (��), woont samen met 

Jeroen, � kinderen (Roman van � en Isobel van 

bijna �) Functie klachtencoördinator bij CCC

Wil verschil maken door ‘de menselijke kant in 

het bedrijf te brengen’.

De droom van Daniëlle

Als een bedrijf moet kiezen tussen winst en het 

welzijn van de medewerkers, dan kiest men  

vrijwel altijd voor winst. Dat lijkt logisch, maar is 

het dat ook? Steeds meer managementdenkers 

zeggen: wil je winst, dan moet je zorgen dat  

je medewerkers gelukkig zijn in hun werk.  

Daniëlle Doeve is het daar van harte mee eens.

‘Ik wil graag bijdragen aan een organisatie
cultuur waarin mensen centraal staan en waarin 
wordt geïnvesteerd in die mensen. Ik heb een 
cultuur voor ogen die iedereen in staat stelt om 
zijn talenten te ontdekken en te blijven ontwik
kelen. Mensen zíjn immers de organisatie en  
het is belangrijk dat ze zich ermee verbonden 
voelen. Als ze kunnen doen waar ze werkelijk 
goed in zijn, stijgen ze boven zichzelf uit.  
Er is niets wat zoveel energie geeft als dat!
De praktijk ziet er bij veel bedrijven anders uit. 
Werkende mensen zijn veelal gewend om 
zichzelf – wie ze echt zijn – thuis achter te laten 
en hun functie aan te trekken zodra ze achter 
hun bureau plaatsnemen. Vaak omdat ze denken 
dat het niet anders kan. Niet zo vreemd als er 
van bovenaf targets worden opgelegd en 
pressiemiddelen worden ingezet; als precies 

wordt verteld waarop ze worden ‘afgerekend’.  
Ik geloof daar niet in. Mensen gaan niet opeens 
hun afspraken nakomen omdat je gedragsregels 
aan de muur plakt met “Wij komen onze 
afspraken na”. 
Medewerkers hebben soms moeite om hun met 
klanten gemaakte afspraken na te komen. Dat 
kan bijvoorbeeld komen doordat ze bang zijn 
om slecht nieuws te moeten brengen. Volgens 
mij kun je daar op een respectvolle, menselijke 
wijze iets aan doen, onder meer met opleiden 
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mij kan lukken om, al is het maar een heel klein 
beetje, de menselijke en spirituele kant het 
bedrijfsleven in te brengen. Want dat is mijn 
ideaal. Ik weet het, het doel dat ik heb gekozen 
is groot. Ik moet ook gewoon mijn werk doen,  
ik heb een gezin, en ik moet oppassen dat ik  
niet te veel hooi op mijn vork neem. Vanaf dat 
moment heb ik al 
het een en ander 
bereikt: ik heb  
veel mensen 
meegekregen naar 
een prachtige 
theatervoorstelling 
over idealen op het 
werk, ik leid samen met Kirsten Grosz het 
project Samen een hart voor klachten en  
binnenkort starten we met een pilot in  
aandachtstraining (mindfulnessmeditatie).  
De aanmeldingen voor de aandachttraining 
stromen binnen. Het uiteindelijke doel is om  
een centrum te creëren voor inspiratie en aan
dacht met een stilteruimte, een ruimte voor 
inspirerende workshops en wellicht een 
bibliotheek waar je inspirerende boeken kunt 
lezen. Een moeilijk overleg gaat echt een stuk 
beter als je van tevoren even de tijd hebt 
genomen om je er op een positieve manier op  
te focussen en om even tot jezelf te komen. 
Shell, Unilever en een aantal ministeries hebben 
trouwens al dergelijke stilteplekken. Daar 
kwamen ze erachter dat de toiletten als stilte
centrum gebruikt werden en toen zijn ze die 
behoefte van mensen maar wat serieuzer gaan 
nemen. 

Ben ik bang dat ze me lastig vinden of dat ik 
mijn baan kwijtraak? Nee. Wat kan mij gebeu
ren? Als dit me mijn baan zou kosten – waar ik 
overigens helemaal niet bang voor ben – dan 
vind ik wel weer een andere. Dan is het bij 
Nuon gewoon nog te vroeg, en dan ga ik naar 
een bedrijf waar men op dat punt al wat verder 

is. Dit ideaal is echt 
niet iets van mij 
alleen. Zelfs op het 
serieuze en eerbied
waardige Instituut 
Nyenrode hebben  
ze nu een hoog
leraar Business 

Spiritualiteit aangesteld. Dat zegt toch wel wat.  
Natuurlijk kom ik veel weerstand tegen, wat 
dacht je. Maar weerstand is voor mij geen falen. 
Zoals elke klacht die op het CCC binnenkomt in 
wezen een gratis advies is, is weerstand voor mij 
iets wat mij verder kan helpen. Het helpt me om 
mijn visie te verfijnen of het confronteert me 
met een blinde vlek van mezelf. Bovendien: als 
ik blijf uitdragen wat voor mij belangrijk is, dan 
maak ik het voor anderen ook makkelijker om 
dat te doen. 
 
Ik denk dat we aan het begin staan van een 
nieuwe tijd, waarin het normaal wordt om 
verder te kijken dan alleen winst maken. 
Waarde creëren voor mensen, daar gaat het om. 
En waarde is meer dan winst, waarde is datgene 
wat het leven de moeite waard maakt. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat we daarheen met z’n 
allen op weg zijn.’ <
 

‘Dit ideaal is echt niet iets van mij 
alleen. Zelfs op Nyenrode hebben ze nu 
een hoogleraar Business Spiritualiteit 
aangesteld. Dat zegt toch wel wat.’

en coachen. Daarmee ga je namelijk uit van wat 
mensen tot hun recht doet komen. Dat levert 
meer op dan wanneer je de druk opvoert. En ik 
vertrouw erop dat de winst dan ook wel komt.

We zijn met Nuon nu hard bezig om onszelf  
om te vormen van een procesgerichte naar een 
klantgerichte organisatie en dat is prachtig. 
Zoals ik het zie zou de volgende stap moeten 
zijn om te komen tot een mensgerichte organi
satie waarin het oké is om te praten over wat je 
als mens echt bezighoudt. Op dat punt hebben 
we nog best een 
lange weg te gaan. 
Ik denk dat we ons 
nog te vaak laten 
leiden door angst en 
vragen als: Zullen 
anderen dit gek 
vinden? Word ik hier 
beter of slechter 
van? Wat doet de concurrent? Maar we zouden 
ook een cultuur kunnen creëren waarin het 
normaal is om je af te vragen: Wat brengen wij 
de maatschappij? Hoe zorgen we dat iedereen 
die hier werkt optimaal tot z’n recht komt? Hoe 
kunnen wij de klant écht helpen? Wat zou het 
prachtig zijn als we daar onze nek voor durfden 
uit te steken. Dan zou Nuon pas écht een 
duurzaam bedrijf zijn. Ik besef dat er lef voor 
nodig is om jezelf te laten zien. Maar is het 
meervoud van lef niet leven? 

Wij zijn een energiebedrijf en energie is een 
anoniem product. Als de klant bij ons niet 

gehoord wordt, dan gaat hij naar een ander.  
Ik weet niet of dat helpt. Vooralsnog worden 
mensen bij heel veel bedrijven niet gehoord. 
Wat een kans ligt daar voor ons om het beter te 
doen! Wat een verschil zou het maken als de 

klant iemand aan de 
telefoon krijgt die 
zich zijn zaak 
oprecht ter harte 
neemt. ‘Om onze 
klanten te houden 
moeten we van ze 
houden’, vind ik een 
mooie spreuk. Als ik 

dat zeg, word ik wel regelmatig vreemd 
aangekeken. En toch merk ik ook dat iedereen 
die er even over nadenkt het eigenlijk wel met 
me eens is. 
 
Hoe ik hierbij gekomen ben? Ik werk al elf jaar 
bij Nuon en tijdens mijn recente ouderschaps
verlof ontdekte ik dat ik eigenlijk niet meer 
terug wilde; ik zag geen mogelijkheden om bij 
Nuon verschil te maken. Dat lag ook aan mezelf. 
Ik was tot dan toe niet duidelijk geweest over 
wat ik precies wilde. Ik besloot daarom: ik moet 
uit de kast komen! Ik moet gaan uitdragen waar 
ik in geloof, ik moet gaan onderzoeken of het 

vervolg > De droom van Daniëlle

‘Ik denk dat we aan het begin staan van 
een nieuwe tijd, waarin het normaal 
wordt om verder te kijken dan alleen 
winst maken. Waarde creëren, daar gaat 
het om.’
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Alle grote figuren uit  

de wereldgeschiedenis 

hadden niet alleen lef, 

ze hadden vaak ook 

ideeën die in hun tijd als 

buitengewoon onredelijk 

werden gezien. 

Orville en Wilbur Wright
Onredelijk idee: Mensen kunnen vliegen. 

Einstein
Onredelijk idee: E=mc2

Antonie van Leeuwenhoek
Onredelijk idee: Er bestaan kleine 
levende wezentjes, die wij met het blote 
oog niet kunnen zien. En die  ‘kleine 
beweeglijke dierkens’ zitten overal!

Onredelijke figuren
 uit de wereldgeschiedenis

Jezus
Onredelijk idee: Hebt uw vijanden lief. 

Columbus
Onredelijk idee: De wereld is rond.

Darwin
Onredelijk idee: De mens stamt af  
van de apen.
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Wie heeft gelijk, de pessimist of de optimist? 
De pessimist. Als optimisten en pessimisten de uitkomst van een bepaald 
probleem moeten voorspellen, dan hebben de pessimisten het vaker bij het 
rechte eind. Daarom kunnen mensen die in hun beroep risico’s moeten  
inschatten (een accountant, een inspecteur van de brandweer of een politie
agent bijvoorbeeld) maar beter een wat pessimistische kijk op de wereld 
hebben. 

Kan je beter een optimist zijn of een pessimist?
Wil je gelukkig zijn dan is optimisme de betere keuze. Het enige moment 
waarop een pessimistische kijk z’n nut heeft is als je overweegt je in een 
avontuur te storten met grote kans op een akelige afloop, terwijl de prijs die  
je moet betalen als het misgaat zeer hoog is. Als je in de verleiding komt al  
je spaargeld te vergokken in de paardenraces, kun je beter eerst even een  
pessimistische bril opzetten.  

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een optimist en een pessimist?
Het zit ’m vooral in hoe ze situaties inschatten en verklaren. 
Voor een pessimist is een vervelende situatie de norm en een gunstige situatie 
de uitzondering. Als het bijvoorbeeld regent, dan denkt de pessimist dat het  
de hele dag zo blijft. Schijnt de zon, dan verwacht hij dat het snel gaat regenen.  
Je raadt het al: een optimist denkt precies omgekeerd. Pessimisten en optimis
ten reageren ook heel anders op successen en mislukkingen. Een pessimist  
geeft bij een mislukking zichzelf de schuld, terwijl hij een succes verklaart uit 
omstandigheden buiten zichzelf. Een optimist daarentegen geeft bij successen 
zichzelf een schouderklopje en wijt mislukkingen aan de omstandigheden of 
aan anderen. Dat laatste is trouwens niet zonder risico, zeker niet in relaties 
(‘Het is allemaal jouw schuld!’). En bij je collega’s zul je je ook niet erg populair 
maken als je altijd anderen de schuld geeft. Tja, elk voordeel heeft nu eenmaal 
z’n nadeel...

Kun je leren om een optimist te zijn als je een hopeloze pessimist bent?
Je kunt jezelf aanleren om de dingen anders te zien, al vereist dat wel veel 
oefening. Maar er bestaan boekjes die je erbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld het 
boek waar we deze informatie in vonden: Optimisme kun je leren, door Martin 
Seligman.

Optimisten bereiken meer in het leven, zijn gezonder en voelen zich gelukkiger.  
Als verschilmaker hebben ze bovendien een enorm voordeel: ze overtuigen veel 
makkelijker dan pessimisten. Maar pessimisten hebben ook hun sterke kanten, 
bijvoorbeeld dat ze risico’s veel beter kunnen inschatten. Optimisme en pessimisme  
zijn wetenschappelijk onderzocht. Hier de laatste stand van zaken. 

Halfvol of halfleeg?
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1 Je wint een sportwedstrijd.
a Ik voelde me onverslaanbaar.

b Ik heb hard getraind.

2 Je stelt je kandidaat voor de OR maar je verliest.
a Ik heb niet genoeg tijd in de campagne gestoken. 

b Mijn opponent kent meer mensen.

3 Je bent een paar kilo aangekomen en gaat op dieet, maar zonder succes.
a Diëten werken niet, dat blijkt maar weer. 

b Het dieet dat ik heb uitgekozen werkt niet voor mij.

4 Je bent de hele winter niet één keer ziek geweest.
a Bijna niemand om mij heen was ziek, dus er was niemand  

om me aan te steken.

b Ik heb gelet op wat ik at en heb voldoende rust genomen.

5 Je aandelenportefeuille staat op een dieptepunt.
a Ik wist niet veel van het beursklimaat toen ik ze kocht.

b Ik heb de verkeerde aandelen gekozen.

6 Je baas komt bij jou voor advies. 
a Ik weet veel van dat onderwerp.

b Ik geef gewoonlijk goede adviezen. 

Ben jij een optimist of een pessimist?   
H

oeveel punten heb je gescoord? vraag 1: a 1, b 2; vraag 2: a 2, b 1; vraag 3: a 2, b 1; vraag 4: a 2, b 1; vraag 5: a 2, b 1; vraag 6: a 2, b 1 

Met deze test kun je erachter komen of je geneigd bent tot optimisme 
of tot pessimisme. Je krijgt een een paar algemene situaties voor-
gelegd, en de vraag is om te omcirkelen wat jouw typische reactie 
daarop zou zijn. Niet te lang nadenken, spontaan kiezen! 

Doe de test!

De uitslag:  

�-� punten > optimistisch

� punten > matig optimistisch

�-10 punten > enigszins pessimistisch

11-1� punten > pessimistisch

Of je nu denkt dat je het kunt

of dat je het niet kunt,

je zult gelijk krijgen.

Henry Ford
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‘Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt,’ vroeg een koolmees aan een wilde 
duif. ‘Niets meer dan niets,’ was het antwoord. ‘In dat geval weet ik een 
geweldig verhaal voor je,’ zei de koolmees. ‘Ik zat eens op de tak van een spar, 
toen het begon te sneeuwen – niet hard, geen zware sneeuwstorm, nee, heel 
zachtjes, zoals in een droom. En omdat ik niets beter te doen had, telde ik alle 
sneeuwvlokken die neerkwamen op de twijgjes en naalden van de tak waar ik 
op zat. Het waren er precies 3.741.952. En toen de 3.741.953ste op de tak 
terechtkwam, niets meer dan niets zoals jij zegt, brak de tak af.’ Na die woor
den vloog de koolmees weg. De duif, al sinds de tijd van Noach een expert  
op dit gebied, dacht een tijdje na over het verhaal en zei toen tegen zichzelf: 
‘Misschien komen we nog maar één mens te kort om vrede op aarde te creëren.’

Bron: Joseph Jaworski, Synchronicity

De koolmees  en de duif

Volhouden
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‘In de Marokkaanse cultuur dien je respect te 
hebben voor iedereen die boven je is geplaatst: 
je onderwijzer, je ouders, een politieagent.  
En respect betekent: doen wat ze zeggen. 
Tegenspreken mag, maar heeft meestal weinig 
resultaat. Want uiteindelijk word je toch geacht 
te doen wat er gezegd wordt. Ik was wat dat 
betreft heel anders dan mijn vier oudere broers 
en zussen. ‘We kunnen wel zien dat jij de eerste 
bent die in Nederland is geboren,’ werd er altijd 
gezegd als ik weer tegen m’n moeder inging. 

‘Waarom is dat zo?’ vroeg ik dan. ‘Waarom  
mag ik dat niet?’ En denk maar niet dat ik met 
het gebruikelijke antwoord genoegen nam.  
Want dat was: ‘Daarom niet.’ Mijn moeder en  
ik hebben jarenlang elke dag ruzie gemaakt. 
Discussies kon je het niet eens noemen, het ging 

hard tegen hard. En iedere ruzie eindigde even 
onbevredigend. Dus toen mijn oudere zus me op 
een dag voorstelde aan een aardige Marokkaan
se jongen die misschien wel wat voor mij was, 
heb ik na een korte kennismakingsperiode ja 
gezegd. Maar het huwelijk werd een fiasco.  
Een jaar later was ik een zelfstandig wonende 
alleenstaande vrouw, en dat hoort al helemaal 
niet. De ruzies gingen gewoon weer verder.
Ik was dus het zwarte schaap van de familie. 
Maar niet het soort zwarte schaap dat zich dan 
maar zielig terugtrok, integendeel. Bij alle 
familiefeesten was ik van de partij. Ik maakte  
me mooi en met een lach op m’n gezicht ging  
ik erheen. Volhouden is mijn tweede natuur.  
Ik ben nooit opgehouden om door te gaan. 

Uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd dat ik 
mijn moeders opvattingen niet kan veranderen. 
Ik ben heel lang uitgeweest op haar toestem
ming voor mijn manier van leven. Maar die zal 
ik nooit krijgen en dat hoeft nu ook niet meer. 
Wat ik nu pas begrijp is dat zij niet tégen mij 

was met al haar kritiek, maar dat ze zich niet 
kon voorstellen dat ik op mijn manier ooit 
gelukkig zou worden. Net als veel Marokkaanse 
ouders was ze doodsbang dat haar kind, een
maal vrijgelaten, zich met huid en haar zou 
overgeven aan alle excessen van de westerse 

Naam Jamila (��) Functie medewerker 

communicatie en pr bij Nuon business 

Wil bereiken dat ‘Nuon-klanten behandeld 

worden zoals ik zelf behandeld wil worden. 

Doen wat je belooft, verwachtingen waar-

maken, dat soort dingen.’

‘Er wordt in mijn familie nu veel meer gediscussieerd dan vroeger.  
We lijken soms net Nederlanders!’

Tussen twee culturen

Jamila organiseert bij haar thuis een ramadanmaaltijd voor vrienden en vriendinnen.  

‘Tijdens zo’n maaltijd komt het gesprek al snel op cultuur en integratie, en daar praat ik graag over.’

Jamila was een puber met een eigen mening -  

een nieuw verschijnsel in het Marokkaanse gezin 

waar ze opgroeide. Maar ongemerkt was ze  

bezig met cultuurverandering op familieniveau. 
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samenleving. Terwijl ik het natuurlijk belachelijk 
vond dat ze me niet vertrouwde. Inmiddels lijkt 
ze zelf ook tot de conclusie gekomen dat al dat 
wantrouwen redelijk ongegrond was. En haar 
allergrootste angst is nooit uitgekomen, dat ik 
het geloof zou opgeven. 

Interessant genoeg is de sfeer in mijn familie nu 
heel wat vrijer dan destijds. Mijn jongste zus 
heeft een jaar in Brussel gestudeerd, dat zou in 
mijn tijd ondenkbaar zijn geweest. Er wordt 
opener gepraat, er is veel meer ruimte voor 
discussie. Als er alternatieve oplossingen of 
argumenten op tafel komen, dan wordt daar 
serieus naar geluisterd. Soms lijken we wel 
Nederlanders! Volgens mijn jongere zus en de 
twee dochters van m’n broer is die vrijere sfeer 
vooral te danken aan mijn eeuwige gerebelleer. 
Ik kan niet zeggen dat dat destijds mijn doel 
was, maar ik ben er natuurlijk wel blij om. 

Intussen woedt het grote integratiedebat niet 
alleen bij ons in de familie, maar in de hele 
maatschappij. Ik stelde me vroeger voor als 
Jamila uit Enschede, want ik vond het niet 

nodig me speciaal als Marokkaanse te profile
ren. Maar tegenwoordig zeg ik er juist wel vaak 
bij dat ik van Marokkaanse afkomst ben. Ik wil 
laten zien: kijk, het kan wél. En ik vertel ook 
graag dat mijn broer een topfunctie heeft bij  
een zorgverzekeraar. Oftewel: niet alle jonge 
Marokkaanse mannen zitten in de gevangenis! 
En als mensen dan tegen mij zeggen: ja, maar jij 
bent anders dan die andere Marokkanen, dan 
antwoord ik altijd: hoe weet je dat? Hoeveel 
Marokkanen komen er op je verjaardag?

Kortom, in deze turbulente tijd wil ik al die 
zwartwitbeelden graag een beetje corrigeren. 
Eén daarvan is dat de islam een onderdrukken
de godsdienst zou zijn. Ja, dat vinden Iraniërs 
en Somaliërs want in hun landen wordt de islam 
door de politieke kaste gebruikt om de mensen 
eronder te houden. Maar in Marokko lopen er 
meer meiden in minirokken over straat dan in 
een boerka en van vrouwenbesnijdenis hebben 
we nog nooit gehoord. Dat soort nuances mis ik 
in het debat wel eens. Iedereen mag vinden wat 
ie vindt, maar zorg dat je je mening onderbouwt 
en niet zomaar iets napraat wat je in de krant 
hebt gelezen. Onderzoek het en denk vooral  
zelf na! 

Tegen m’n nichten met jonge kinderen zeg  
ik altijd: communiceer, hou de lijnen open! 
Marokkaanse ouders zetten zwaar in op 
repressie, voornamelijk uit angst dat hun 
kinderen hier in het westen anders voor galg en 
rad zullen opgroeien. Een beetje meer vertrou
wen in hun eigen kroost zouden ze wel mogen 
hebben. Dat probeer ik in mijn familie uit te  
dragen – door erover te praten en vooral door  
te laten zien dat het mogelijk is om het anders 
te doen en toch een goed mens te blijven.  
En beetje bij beetje lijkt dat aan te slaan.’ <

vervolg > Tussen twee culturen
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Waarom een project laaggeletterdheid?
‘Eén op de tien mensen heeft zoveel moeite met 
lezen en schrijven dat ze daar in hun dagelijks 
leven hinder van hebben. Dat is dus één op de 
tien Nuonklanten. Het project was bedoeld om 
CCCers daarvan bewust te maken en om 
verbeterideeën aan te dragen.’

Hoe heb je dat aangepakt?
‘Het begon met een workshop. Enige tientallen 
Nuonners die daar aanwezig waren zijn verder 
gegaan. Zij werden ambassadeurs voor laag
geletterdheid en hebben gebrainstormd over 
oplossingen. Ze gingen ook naar teambijeen
komsten om daar voorlichting te geven.’ 

Verschil maken in de praktijk

Evelien Scheers (��), commercieel specialist  
Klantcommunicatie bij het Customer Care Center, 
leidde een project over laaggeletterdheid. 

Is er wat veranderd?
‘Zeker, er is nu meer aandacht voor het onder
werp en een aantal knelpunten is weggenomen. 
Deze campagne zal overgaan in meer algemene 
aandacht voor eenvoudig communiceren.  
Dat wil zeggen: communiceren op een niveau 
dat door 95% van de lezers wordt begrepen. 
Sommige laaggeletterden zullen daar nog steeds 
moeite mee hebben trouwens.’

Wat was voor jou het moeilijkste moment in 
dit project?
‘Bij de eerste brainstormsessie kwam een 
teleurstellend groot aantal mensen niet op
dagen. Dat was een enorme afknapper, niet 
alleen voor mij, maar ook voor degenen die wél 
gekomen waren. Bij volgende projecten ga ik 
beslist strakkere afspraken maken. Gelukkig 
konden we ons eroverheen zetten en werd het 
toch nog een zeer vruchtbare middag.’ 

En het mooiste moment?
‘Dat waren er vele. In de eerste bijeenkomst 
vertelde een vrouw over haar levenslange 
worsteling met lezen en schrijven – indruk
wekkend. Wat ik ook nooit zal vergeten is een 
bezoek aan een alfabetiseringscursus. Wij 
hadden de mijn Nuonwebpagina’s meegenomen 
om ze te laten testen op gebruikersvriendelijk
heid. De cursisten begrepen er helemaal niets 
van! Dat zet je wel weer met beide benen op de 
grond. Onvergetelijk was ook het enthousiasme 
van de collega’s die meededen. Ze gooiden zich 
er helemaal in en dat vond ik fantastisch.’

Tips van Evelien

1 Denk een paar stappen vooruit.

 Vraag aandacht voor je project door te zorgen  

voor voorpubliciteit: via mail, managers, het 

personeelsblad. Het laatste wat je wilt is dat 

mensen van niets weten en als jij aanklopt 

denken: zucht, weer een project. 

� Laat mensen het zelf ervaren. 

 Het is moeilijk om je in te leven in de problemen 

van een laaggeletterde klant. Evelien maakte een 

woordzoeker die niemand kon oplossen, omdat 

het verstopte woord (laaggeletterdheid) diagonaal 

door de puzzel liep. ‘Ja, dát had je er niet 

bijgezegd!’ was de reactie. ‘Zo vergaat het 

laaggeletterden nou ook,’ zei Evelien dan.  

‘Die snappen ook de spelregels niet.’

� Spreek ieder in z’n eigen taal aan.

 De een is gevoelig voor emotionele argumenten, 

de ander voor cijfers, de derde voor beelden. De 

een gebruikt het personeelsblad als informatie-

bron, de ander gaat vooral af op wat ie van z’n 

leidinggevende hoort. Zorg dat je al die groepen 

bereikt en bedient. Gebruik vooral ook de 

managers als communicatiekanaal. 

� Doe iets ludieks.

 Evelien wilde CCC-ers bewust maken van hun 

soms onbegrijpelijke jargon. Ze schreef een 

prijsvraag uit: welk Nuon-woord zou op het 

Scrabble-bord de meeste punten opleveren? Het 

werd elektriciteitszekerheidvraagstuk, �� punten. 

Meervoudige letter- en woordwaardes niet eens 

meegerekend!

� Neem bezwaren serieus.

 ‘We gaan hier toch niet in Jip en Janneke-taal 

communiceren hè?’ hoorde Evelien vaak. Dat was 

inderdaad niet de bedoeling - tenzij je op dat 

moment daadwerkelijk communiceert met Jip of 

Janneke. Maar niemand wil op een kinderachtige 

manier moeten communiceren - en zo’n bezwaar 

moet je wel serieus nemen. 

� Wees zuinig met energie. 

 Als iets op een bepaalde manier maar niet wil 

lukken, laat het dan los en probeer het op een 

andere manier. Wees creatief!

� Doseer je informatie.

 Hou mensen betrokken door ze op de hoogte te 

houden. Maar beperk wat je wilt vertellen tot dat 

wat nuttig of nodig is. 

� Missie en persoon zijn één.

 Het helpt natuurlijk enorm als je zelf achter je 

missie staat en een functie hebt die jou geloof-

waardig maakt als trekker van een bepaald 

project.
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Leiderschap
Wat is leiderschap? De ouderwetse definitie is: je macht laten gelden, je zin 
doordrukken. Óf de leider wint, óf iemand anders. En dat laatste is natuurlijk 
ongewenst. Een betere definitie is: leiderschap is mensen de ruimte geven, hun 
kwaliteiten tot bloei laten komen, ze laten werken vanuit wat voor hen 
belangrijk is. Zo kunnen we namelijk allemaal winnen. 
Hoe modern dit ook klinkt, heel lang geleden wisten sommigen dat ook al. 
Laten we eens teruggaan naar ongeveer 800 na Christus. In OostNederland 
zijn dan zendelingen bezig de bevolking te bekeren tot het christelijke geloof. 
Maar het lukt niet en twee zendelingen kloppen bij hun bisschop aan voor 
advies. ‘We lopen vast, eerwaarde,’ zegt de een. ‘De heidenen willen best naar 
ons verhaal luisteren, maar ze willen hun eigen geloof niet opgeven!’
‘Vertel eens wat over dat geloof,’ zegt de bisschop. 
‘Ze geloven in natuurgoden,’ antwoordt de andere zendeling. ‘Hun heiligste 
boom is de eik. Dat is de verbinding met de hemelse machten. En daar zijn ze 
niet van af te brengen.’
‘Hoe hebben jullie dat opgelost?’ vraagt de bisschop. 
‘We hebben natuurlijk gezegd dat dat bijgeloof is en dat de eiken omgehakt 
moeten worden. Mijn broeder maakte al aanstalten om er een te vellen. Maar 
toen moesten we rennen voor ons leven. En nu is onze vraag: hoe krijgen we 
nou, zoals ze tegenwoordig zeggen, alle neuzen dezelfde kant op?’
‘Waarom zouden zij onze ideeën respecteren als wij geen respect hebben voor 
de hunne?’ zegt de bisschop. ‘Het is juist goed als mensen ergens in geloven.  
Ga terug naar de heidenen en zeg ze dat de eiken, met hun bijzondere  
eigenschappen, bij uitstek geschikt zijn voor onze eredienst. We kunnen er 
bijvoorbeeld onze altaren bij bouwen. Het is niet óf óf, heren. Het is én én.’
En zo geschiedde, 1200 jaar geleden alweer. En wie anno 2007 langs de paden 
van Twente gaat, komt nog steeds overal kleine kapelletjes tegen. Nog altijd 
overschaduwd door een eeuwenoude, metersdikke eik.

Niet óf óf  maar én én
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Hij vroeg wanneer hij kon beginnen. Morgen, 
zei WalMart. Van WalMart kreeg Werbach een 
laboratorium waar hij zijn filosofie kon uitprobe
ren. En zo werd het Persoonlijk Duurzaamheids 
Project geboren, gratis toegankelijk voor alle  
1,3 miljoen WalMart werknemers, van caissière 
tot winkelmedewerker, en van vakkenvuller tot 
filiaalchef. 

Medewerkers die meedoen krijgen de opdracht 
een persoonlijk doel te formuleren, dat goed is 
voor jezelf en voor de wereld als geheel. En nu 
komt het interessante: de meeste deelnemers 
kiezen iets waar ze gelukkiger van hopen te 
worden. Ze willen bijvoorbeeld afvallen, ze 
willen hun creditcardschulden afbetalen, ze 
willen minder voor de tv hangen en meer praten 
met elkaar. Wie bij duurzaamheid vooral denkt 
aan afvalscheiding of spaarlampen zal misschien 
denken: zijn dat nou milieumaatregelen? 
Jazeker. Als de honderdduizenden mensen die 
nu aan het programma meedoen besluiten 
minder te gaan kopen, gezonder te gaan eten, 
en de auto vaker te laten staan, dan levert dat 
een gigantische milieuwinst op. 

Kennelijk zit het zo. Als je gewone Amerikanen 
vraagt hoe ze gelukkiger kunnen worden, dan 
komen ze al snel tot de ontdekking dat minder 
consumeren heel veel kan opleveren. Dan willen 
ze liever gezonder eten, minder shoppen, de 
auto vaker laten staan, en meer contact met 
vrienden en familie. Met andere woorden, wie 
kiest voor geluk heeft minder nodig in plaats 
van meer. 

Het zal je niet verbazen dat de vroegere 
collega’s van Werbach niet te spreken zijn over 
zijn duurzaamheidsproject. Zij vinden het een 
soort veredelde Weight Watchers. Maar anderen 
vinden het ‘absolutely worldchanging brilliant.’ 
Zelf zegt Werbach er dit over: ‘Milieuclubs 
hebben veel te lang alleen maar geroepen dat 
mensen offers moeten brengen. Maar mensen 
willen geen offers brengen, ze willen weten hoe 
ze gelukkig kunnen worden. En dat ontbrak in 
het verhaal van de milieubeweging.’ 

Gelukkige mensen zijn goed voor het milieu. 
 

Bron: Fast Company, september 2007/New York Times, april 2007

Adam Werbach is de bekendste milieuactivist 
van Amerika. Geen geitenwollensokkenfiguur 
maar iemand met het uiterlijk van een filmster. 
En nog intelligent en welbespraakt ook.  
Al op z’n 23ste was hij directeur van de grootste 
milieuorganisatie van de Verenigde Staten.  
Maar hoe langer Werbach meeliep, hoe meer hij 
vond dat de Amerikaanse milieubeweging op de 
verkeerde weg was. Iedereen was druk in de 
weer met het beschermen van uitstervende 
diersoorten, het produceren van natuurkalen
ders en het lobbyen voor meer milieumaat
regelen. Maar alle grote milieuproblemen  
lagen er nog en bleven onopgelost. Het stoorde 
Werbach dat de milieubeweging slecht tegen 
kritiek kon en aan zelfkritiek al helemaal niet 
deed. Het roer moest om, vond hij. En omdat 
niemand de knuppel in het hoenderhok wilde 
gooien besloot hij dat zelf maar te doen.

Op een belangrijk milieucongres in San  
Francisco vertelde hij zijn collega’s: de milieu
beweging is morsdood. En dat komt, zo ging hij 
verder, omdat wij ons al dertig jaar eigenlijk 
uitsluitend richten op een kleine elite die het 
allang met ons eens is. Maar we zijn vergeten 
waar de veranderingen moeten plaatsvinden: in 
het leven van gewone mensen. We hebben het 
grote publiek nooit mee weten te krijgen, omdat 

we ons nooit hebben afgevraagd wat voor hén 
belangrijk is. Plus: we hebben iedereen bang 
gemaakt, hel en verdoemenis gepredikt,  
maar waar zijn onze oplossingen? Werbachs 
conclusie: ons doel deugt, maar onze middelen 
deugen niet. 

De discussie die Werbach had willen uitlokken 
kwam er niet. Erger nog, zijn milieuvrienden 
wilden niets meer met hem te maken hebben. 
En toen gebeurde er iets onverwachts. Werbachs 
speech ging circuleren op het internet, en kwam 
in handen van de directeur duurzaamheid van 
het Amerikaanse grootwinkelbedrijf WalMart. 
Die wilde wel eens praten. Nu moet je weten dat 
WalMart bij de milieubeweging op z’n zachtst 
gezegd een vrij slechte naam heeft. Er bestaat 
zelfs een organisatie, WalMart Watch geheten, 
die WalMart op alle mogelijke manieren aan de 
schandpaal nagelt. Adam Werbach wist daar 
alles van – hij was er zelf directeur van geweest. 
 
Dus toen Werbach door WalMart werd uitgeno
digd voor een gesprek zei hij in eerste instantie: 
nee, dank u. Maar uiteindelijk ging hij toch.  
En toen WalMart hem vertelde dat de bonussen 
van de managers gekoppeld zouden worden aan 
hun resultaten op het gebied van duurzaamheid, 
begreep Werbach dat het WalMart menens was. 

Geluk is goed voor het milieu
Leiderschap is niet: doen wat iedereen doet, maar dan beter. Leider-
schap is: alles anders durven te doen dan iedereen het doet. Leiders 
hebben bijvoorbeeld nog wel eens de gewoonte om mensen te vragen 
offers te brengen. Wat zou er gebeuren als je ze in plaats daarvan 
vraagt hoe ze gelukkiger denken te worden?  
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Vergis je niet, erachter komen welke overtui
gingen het probleem creëren is zo ongeveer  
het moeilijkste wat er is want je bent je van die 
overtuigingen helemaal niet bewust! Was je dat 
wel, dan zou je het hele probleem niet hebben. 
Maar het goede nieuws is: als je het eenmaal 
door hebt, dan heb je het grootste deel van het 
werk gedaan. Dan is het een kwestie van je 
ongezonde overtuiging vervangen door een 
betere en daarnaar gaan leven. Ook niet 
eenvoudig trouwens, maar een stuk minder 
moeilijk dan de eerste stap. 

Wat geldt voor André, geldt ook voor organisa
ties. Organisaties die moeten veranderen, doen 
meestal hetzelfde als André. Ze proberen het 

eerst stapsgewijs, en als dat niet werkt gaan ze 
over tot de drastische aanpak: reorganisaties, 
saneringen enzovoort. Maar ook voor organisa
ties geldt, aldus Robert Quinn, dat ze alleen  
écht kunnen veranderen als de overtuigingen 
veranderen. En helaas bestaat daar geen kant
enklaar tienpuntenplan voor. Zo’n reis begint 

met het stellen van een vraag, en als je maar 
lang genoeg doorzoekt vind je hopelijk het 
antwoord. Je bestemming bereik je als je gaat 
reizen vanuit andere overtuigingen. 

De Nederlandse hoogleraar Wessel Ganzevoort 
zegt het zo: organisatieveranderingen worden 
altijd voorgesteld als een reis van A naar B. 
Omdat iedereen bang is om te verdwalen, 
durven we pas op weg te gaan als we precies 
gedefinieerd hebben waar B ligt. Alleen is de 
werkelijkheid veel weerbarstiger. En dus komen 
we óf nooit aan bij B, óf als we wel aankomen 
moeten we alweer snel vertrekken want de 
wereld is alweer veranderd. Of we klampen  
ons vast aan B, wat nóg erger is. 

Kortom, dat B, daar kun je maar beter niet heen 
willen. Verstandiger is het, aldus Ganzevoort, 
om te weten waarvandaan je wilt vertrekken. 
Wat zijn je principes, welke idealen heb je, wat 
wil je overeind houden? Ook als je weet waar je 
vandaan komt, kun je namelijk nooit verdwalen.  
Een doordenkertje.

Als een situatie je niet bevalt, hou dan  

op te proberen de situatie te veranderen.  

Verander de overtuiging waarmee je die  

situatie zelf in stand houdt. 

Iets veranderen is simpel, maar een blijvende 
verandering tot stand brengen is zo ongeveer 
het moeilijkste wat er is. Hoe komt dat? De 
Amerikaanse hoogleraar Robert Quinn heeft  
er een boek over geschreven, Deep Change.  
Een aanrader voor iedereen die écht iets wil 
veranderen.  

Volgens Quinn bestaan er drie manieren om 
dingen te veranderen. Neem nou André. Hij 
koopt zich een ongeluk, heeft geen flauw idee 
wat hij allemaal bezit en de dozen staan tot  
aan het plafond. André’s vrienden dreigen  
hem nu op te geven voor zo’n home makeover
 programma. Om dat te voorkomen besluit  
André in te grijpen. 

Eerst probeert André het met de stapsgewijze 
aanpak. Hij ruimt eens een paar planken uit, 
brengt wat naar zolder, zet een extra kast neer. 
Waarschijnlijk ken je veel voorbeelden van  
deze manier van veranderen, door jou of door 
anderen toegepast. En het resultaat ken je 
waarschijnlijk ook: na korte tijd kun je weer 
opnieuw beginnen. Zo ook André. Zijn vrienden 
lachen hem uit. 

Nu kleine stapjes niet werken besluit André te 
gaan voor de drastische aanpak. Hij haalt er zo’n 
opruimdeskundige bij die aan het puinruimen 
slaat en een geheel nieuw opbergsysteem opzet.  
Op alle kastdeuren en laatjes komen keurige 
etiketten waar op geschreven staat wat er hoort 
te liggen. Deze aanpak heeft langer effect, maar 

uiteindelijk valt André toch weer terug in zijn 
oude gewoontes. Zijn vrienden beginnen weer 
over het home makeoverprogramma.  

Als stapsgewijs veranderen niet werkt, en de 
drastische aanpak ook niet, wat blijft er dan nog 
over? De enige echte manier van veranderen, 
aldus Robert Quinn, is de zogeheten diepgaande 
verandering, de verandering die begint in je 
eigen hoofd. Om tot zo’n diepgaande verande
ring te kunnen komen moet André de rommel 
en het tvprogramma even vergeten en zich de 
volgende vraag stellen: met welke overtuigingen 
loop ik rond waardoor ik dit probleem zelf 
creëer en in stand hou? Waarom koop ik meer 
dan ik nodig heb en kan ik geen afstand doen 

van wat ik niet meer gebruik? Misschien komt 
André er dan achter dat hij vooral koopt om 
indruk te maken op z’n familie. Misschien wil  
hij goedmaken dat hij zo weinig tijd voor z’n 
kinderen heeft, misschien koopt hij uit verve
ling. Hoe dan ook, pas als André eenmaal 
doorheeft wat de oorzaak is van zijn probleem  
is kan er echt iets veranderen. Tenminste, als  
hij ook de volgende stap zet: de ongezonde 
overtuiging vervangen door een betere.  
Bijvoorbeeld: als hij koopt uit verveling kan hij 
op zoek gaan naar andere manieren om zich te 
amuseren. Als hij koopt omdat hij denkt dat hij 
z’n kinderen tekortdoet kan hij besluiten eens 
wat vaker met ze naar de speeltuin te gaan.  
In plaats van een home makeover moet er dus 
een hoofd makeover plaatsvinden. 

      Je gaat het pas zien als je het door hebt.  Johan Cruijff

Waarom veranderingen nooit iets veranderen
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De redding van de mensheid  

ligt in handen van de creatief 

onaangepasten.

Martin Luther King

Om over na te denken…

De Amerikaanse overheid gaf een communicatiebureau  
de opdracht om een video te maken over een aantal 
geslaagde hervormingen bij overheidsbedrijven. ‘Daar 
kunnen de anderen van leren,’ zo was de redenering.  
De reportage kwam er nooit. Want bij het vooronderzoek 
werd al duidelijk dat alle succesvolle veranderingstrajecten 
gepaard waren gegaan met het overtreden van de wetten 
van de desbetreffende staat. Formulieren waren niet 
ingeleverd, regels waren genegeerd en soms zelfs  
geschonden. Zonder die overtredingen waren de  
veranderingen niet mogelijk geweest.*  

Zoals we in dit boek hebben laten zien beginnen alle 
veranderingen, klein of groot, met iemand die een regel 
overtreedt, of die een regel wil veranderen. Soms gaat het 
om een regel die op schrift staat, vaker alleen maar om 
een ongeschreven regel, een gewoonte waar iedereen zich 
gedachteloos aan conformeert. 

Een enkele keer verandert iemand de regels op het hoogste 
niveau. Gandhi kreeg voor elkaar dat de Britse heersers uit 
India vertrokken en de macht overdroegen aan de Indiërs 
zelf. Mandela kreeg de apartheidswetten van ZuidAfrika 
afgeschaft. Martin Luther King betoogde met succes dat de 
rassenscheiding in Mississippi in strijd was met de belang
rijkste zin uit de Amerikaanse grondwet: All men are 
created equal.  

Deze voorbeelden illustreren een hoopgevend verschijnsel:  
goed leiderschap geeft het beste principe de ruimte om te 
overwinnen. En het beste principe is altijd iets waar we 
allemaal beter van worden. Geen leger houdt een idee 
tegen waarvoor de tijd gekomen is. 

*bron: Robert Quinn: Deep Change
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