	
  

De creatieve manager
Door Kees Gabriëls
	
  

Het is een misverstand te denken dat de ene mens meer talent heeft
om creatief te zijn dan de ander. Of beter: het is een spraakverwarring.
Talent is synoniem met creatief zijn. In de zin dat elk talent scheppend
is. Van nature. Per definitie. Daar elk mens en dus ook elke
medewerker en elke manager een talent heeft, zijn we allemaal in
potentie even creatief.
Het gaat er om hoe je met dit potentieel omgaat. Daar is veel over te
zeggen. Want vanzelfsprekend is het opvallend genoeg niet, om het
beste uit onszelf te halen. Er zijn nogal wat tegenkrachten. Je kunt
echter actief een aantal voorwaarden scheppen zodat de kans groter
wordt dat je vaker ideeën krijgt, er beter naar luistert en ze in daden
omzet.
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Creatief zijn, is vooral veel werken aan jezelf. Dat is
heel goed nieuws. Immers, van alles kunnen we
het gemakkelijkst onszelf beïnvloeden. In onszelf
huizen vele tegenkrachten maar tegelijkertijd ook
het vermogen die te neutraliseren en ons talent te
laten gloriëren.
Ik zal in vier paragrafen met je verkennen hoe je
grondhouding van belang is, hoe je komt van
reactief naar zelfbewust handelen, hoe je je talent
leert kennen en verzorgen en tenslotte wat
nuttige persoonlijke ontwikkeling is.
1. ‘Ik ben, ook zonder dat ik heb’
Leer leven vanuit het zelfbewustzijn
Ik ervaar dat de grootste blokkade voor creativiteit
vaak de weigerachtige houding is onszelf als
creatief te zien. Dat gebeurt niet eens altijd
bewust hoor. Onbewust speelt zich zeker zo veel
af. Ik geloof dat je deze stille sabotage, die zich in
ontelbaar veel verschillende hoedanigheden in
ieder van ons afspeelt, kunt samenvatten onder
de noemer ‘Angst om te verliezen’. Het is de
realisatie van onze ideeën waar we op voorhand al
bang voor zijn.
Wat hebben we dan toch te verliezen? Een
reputatie, een baan, een goede werkrelatie, bezit.
Jezelf kun je echter nooit verliezen. Ik ben niet mijn
baan. Ik ben niet mijn banksaldo of mijn nieuwe
Ipod. Ik ben niet de mening van anderen. Ik ben
niet de presentatie van komende maandag aan
mijn Raad van Commissarissen. Ik ben niet de
omzet van onze laatste actie. Ik ben uitsluitend
Kees Gabriëls, talent Verhelderen. Dit ‘ik ben’ staat
volkomen los van welke uiterlijke omstandigheid
dan ook.
Dit basale besef van onafhankelijkheid is belangrijk
omdat je je direct zorgen maakt zodra je je hecht.

	
  

Zorgen maken is een interpretatie en speelt zich
daarom af in het slaapbewustzijn. Daar is de
toegang tot het zelfbewustzijn niet mogelijk. Laat
staan tot de wereld van de inspiratie (absoluut
bewustzijn of AB) dat de bron is van onze ideeën.
Hetzelfde geldt voor ergernis. Ergernis is macht
geven aan dingen of mensen buiten mijzelf. Iets of
iemand bepaalt hoe ik mij voel. Per definitie nota
bene die dingen of mensen die mij minder goed
bevallen. Immers, anders zou ik me niet ergeren.
Dit is, puur rationeel bekeken, idioot. Sta er even
bij stil: juist die mensen die ik niet mag, bepalen
hoe ik me voel. Juist die gebeurtenissen die mij
niet bevallen, laten me in mijn niet-produktieve
slaapbewustzijn schieten. Ik ben toch wel gek!
Vandaar dat ik lang geleden besloten heb dat
ergernis een beslissing is. Daarmee geef ik de
macht terug aan mijzelf. Ik bepaal hoe ik reageer.
Ook hiermee maak ik mijzelf onafhankelijker,
breng voorvallen terug tot het dagbewustzijn en
heb daarmee de toegang tot het zelfbewustzijn en
absoluut bewustzijn weer tot mijn beschikking.
„Ja, makkelijk gezegd“. Ik hoor het u denken. Wees
gerust: het is niet zo makkelijk ook gedaan. Sterker
nog: niemand die ik ken, slaagt erin zo volledig
onafhankelijk te zijn dat hij/zij zich geen zorgen
meer maakt en zich niet meer ergert. Het is een
levenslange leerweg zover te komen. Echter, je
kunt heel creatief zijn zonder de volkomen
onafhankelijkheid ooit te bereiken. Maar voor elke
vorm van creativiteit is wel nodig dat je je dit
principe ‘Ik ben, ook zonder dat ik heb’ op gezette
tijden herinnert. Zodat je dwars door je zorgen of
ergernis heen, de moed kunt opbrengen toch te
doen wat in een flits in je opkwam.
„Op het moment dat ik dit typ, domineren twee
gevoelens mij als ik niet oppas. In de eerste plaats
vrees ik een groot conflict op mijn werk. In mijn
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Om creativiteit beter te begrijpen werk ik met de bewustzijnslagen zoals die in het Pulsargedachtengoed
worden gebruikt. Een korte uitleg:

Het absoluut bewustzijn (AB) noem ik de wereld der inspiratie. Dit is het ongrijpbare deel van het
bewustzijn waar soms plotseling een lampje gaat branden. Of het kwartje valt.
De wereld van het zelfbewustzijn (ZB) is daarentegen heel grijpbaar. Kun je ook noemen onze
zelfwaarneming, onze liefde, ons talent of onze wil. Hier woont ons scheppende deel. Daarmee kunnen
wij de (loop der) gebeurtenissen beïnvloeden. Daarvoor is het bedoeld zelfs.
Die wereld der gebeurtenissen is het dagbewustzijn (DB). Waarbij “een gebeurtenis” ruim te verstaan
is. Ook mijn gedachten, gevoelens en gedrag zijn gebeurtenissen. Een gebeurtenis zoals ik dat hier
bedoel, kenmerkt zich doordat hij oordeel-vrij is. Een gebeurtenis is nooit goed of slecht an sich. Ook
gevoelens niet! Het gaat erom of ik me er mee vereenzelvig of niet. Als ik enigzins luchtig kan zeggen:
“Goh, ik voel me rot vandaag” is dat rotgevoel al lang niet zo bepalend meer.
Een gebeurtenis wordt pas goed of slecht of alles daartussen zodra we in een reflex gaan oordelen en
het zo naar de wereld van onze ervaringen halen. Dit is ons slaapbewustzijn (SB) omdat we hier
onbewust, automatisch reageren. Met elk oordeel onzerzijds geven we aan de gebeurtenissen ruimte om
ons te beïnvloeden. De omgekeerde wereld dus.
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Dit gebeurt heel erg vaak, is ook niet ‘verkeerd’ maar je ziet in dit tekeningetje direct dat dit niet creatief
is. Tussen de wereld van de inspiratie en de wereld van de ervaringen zitten twee lagen. De toegang tot
inspiratie is vanuit het SB dan ook niet mogelijk. Echter zodra wij door zelfwaarneming ons bewust
worden dat we van een eenvoudige gebeurtenis een ervaring gemaakt hebben, is hij weer
geneutraliseerd. Ik gebruik hier het woord “aanvaarden” voor wat te verstaan is als een simpel “Zo is het
nou eenmaal”. Niet als berusting maar als ontkoppeling van mijn gedachtes en gevoelens. Zodra we een
gebeurtenis vrij van oordeel maken, kunnen we in alle vrijheid bewust beslissen vanuit ons zelfbewustzijn
wat we er mee gaan doen.

managementteam is de samenwerking niet best.
Jarenlang politiek gekonkel en een expliciete
machtscultuur, verhinderen dat enkele managers
constructief aan de slag gaan. Dit gaat ten koste van
de laag eronder en uiteindelijk ten koste van de klant.
Ik moet iets doen en wel drastisch. Enkele mensen
vervangen. Echter, ik heb in een vorige baan al eens
een machtsstrijd verloren. En één van de mensen die
ik wil vervangen is het vriendje van een invloedrijk lid
van de Raad van Commissarissen. Bovendien staat
hij als ‘high potential’ in de boeken bij
Personeelszaken op het hoofdkantoor. Ik vrees dus
dat de hel losbreekt.
Ten tweede voel ik me schuldig dat ik nu, in een
prachtig landelijk pensionnetje met uitzicht op een
bergmeertje, dit boek schrijf terwijl Carla (mijn
fantastische vrouw) weer met Noortje, Pleun en Finn
alleen is. Terwijl we nog zo hadden afgesproken
zuinig te zijn op onze weekenden“
Hoe begrijpelijk al deze reflexen ook zijn, ik weet
dat ze me niet helpen om creatief te zijn. Om te
scheppen. Om dit boek te schrijven. Wat een
droom is van vele jaren terug. Om precies te zijn
14 jaar. In de zomer van 1991 zat ik tijdens een
wandeltocht in Engeland op een hekje en zei uit
het niets „Ik schrijf nog eens een boek en de
werktitel is „Leadership for non-leaders“. De
herinnering aan dat moment en het weten dat dat
volkomen authentiek mijn enige echte ‘Ik ben’ was,
helpt mij nu hier (redelijk vrij) verder te schrijven.
Ik kan mijn zorgen aan mijn talent ondergeschikt
maken.

	
  

2. ‘Ik besef, dus ik handel anders’
Doorbreek gericht je automatismen
Door het weten over de aard van wie ik ben en
wat ik niet ben, heb ik een aantal vaardigheden
ontwikkeld om creatiever te worden.
Eigenlijk is dit begonnen tijdens een vliegreis terug
van een vakantie uit Vietnam. Ik las toen het boek
The 7 Habits of Highly Effective People van
Stephen Covey in één keer uit. Daarin stond een
tekstje dat mijn leven totaal heeft veranderd:
„Between stimulus and respons there is a gap.
In that gap lies our ability to choose.
In our choice lies our ability to grow.”
Dit sloeg bij mij in als de strapschop van Johan
Neeskens bij Sepp Maier in de finale van het WK
1974: dwars door het midden en héél hard. Ik
realiseerde me ogenblikkelijk dat ik niemand of
niets (stimulus) meer de schuld kon geven. In
ieder geval niet de schuld van mijn reactie
(respons). Die is in principe ont-koppelbaar van de
aanleiding. Ik kan beslissen hoe ik reageer. Plaats
één bewust moment tussen de gebeurtenis en
mijn reactie erop en leer dat nuttig te gebruiken.
Dat wil zeggen: scheppend. Naarmate ik dat ging
oefenen, werd me duidelijk dat mijn reactie-opties
bij elke gebeurtenis, elke seconde van de dag
onvoorstelbaar talrijk zijn.
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De dikgedrukte lijn verbeeldt mijn keuzes, beslissingen. De minder dikgedrukte lijnen zijn alle opties die ik niet gekozen heb (te
doen, denken, voelen). Dit zijn er oneindig veel. En elke seconde opnieuw kan ik besluiten welke van de oneindig vele opties ik op
dat moment kies.

“Ik herinner me een specifiek moment waarop me dat
duidelijk werd. In de Salerno, mijn stamkroeg in
Oosterhout, was na een toiletbezoek mijn barkruk
bezet door een ander. Ik schrok enorm en schoot
onmiddellijk in mijn reflex van terugtrekken, een halve
seconde later gevolgd door innerlijke woede over mijn
eigen lafheid. Vervolgens begon ik, totaal uit het veld
geslagen, snel een gesprekje met iemand om dit alles
te camoufleren. Die reageerde instinctief genadeloos
op mijn onzekerheid door zich af te wenden en met
iemand anders te gaan praten. Een kettingreactie van
gebeurtenissen die op zijn zachtst gezegd niet erg
produktief was. Toen op dat moment kwam een
vriend van me die wel gewend was aan een robbertje
knokken, naar me toe en vroeg wat ik wilde dat hij
deed.”

in het citaat hierboven, dat is mijn wil. Zijn vraag
had natuurlijk nog een beetje anders moeten zijn:
“Wat ik wilde dat ik deed?” Mijn talent om me te
verdiepen in zaken, gaf me ongelooflijk veel
mogelijke antwoorden: ik had bijvoorbeeld naar
de jongen toe kunnen gaan en er iets van zeggen.
Er iets van zeggen: dat opende meteen weer
eindeloze nieuwe mogelijkheden. Vriendelijk er
iets van zeggen? Woedend er iets van zeggen?
Kort er iets van zeggen? Lang er iets van zeggen?
Wanneer zou ik naar hem toe gaan? Meteen? Even
wachten tot hij alleen was? Waar zou ik gaan staan
als ik er iets van zou zeggen? Tegenover hem?
Naast hem? Acher hem? Zelf ook gaan zitten? Hoe
zou mijn houding zijn? Handen in de zakken? Twee
bier meenemen? Leunend op de bar? Zou ik mijn
schoenen eerst nog strikken? Enzovoorts.

„Wat ik wilde dat hij deed?” De vraag is dagen, zo
niet weken door me heen blijven gaan. „The gap“

	
  

www.hettalentbedrijf.nl
Copyright © 2015 Het Talentbedrijf ®. Alle rechten voorbehouden.

5

	
  

Nemen we eens de tweede hoofdoptie: mijn
vriend vragen te helpen. Alle dimensies van wat,
wanneer, op welke manier staan weer tot mijn
beschikking. Of nemen we zelfs nog maar de op
het
eerste
oog
onaantrekkelijke
optie
terugtrekken. Ook dat had ik op talloze
productieve manieren kunnen doen. Glimlachend?
De gelegenheid benuttend om een gesprekje aan
te knopen met een leuk meisje? Een sigaartje
bestellen ter afleiding? Enzovoorts, enzovoorts.
We kunnen meer doen dan we denken. Veel
meer.

geweest waren? Kun je dat op enig moment in je
werk of leven?

Tegelijk is dat ook het probleem. De veelheid aan
mogelijkheden kunnen we niet ter plekke steeds
even gaan berekenen. Er een nachtje over slapen,
gaat ook niet. Althans: door die beslissing schakel
ik vele opties van meteen handelen uit. En er komt
nog een probleem bij: de gevolgen van elke
reactie zijn onmogelijk te voorspellen. Loop in het
simpele voorbeeld hierboven alles nog eens door:
kun je inschatten wat bij welke keuze de gevolgen

2.1 Plan niks, maar heb wel een
bestemming

	
  

Ik realiseerde me dat een aaneenschakeling van
gebeurtenissen volledig oncontroleerbaar is.
Althans, in normale zin. Hier te verstaan als de
rationele zin. Ik beveel sterk aan NU het idee op te
geven dat je verstand je door het leven kan leiden.
Dat je brein het ultieme hulpmiddel is je doelen te
bereiken. Smijt deze illusie radicaal op de
afvalberg. Daarmee maak je plaats voor een
nieuwe benadering.

Hoe hou ik koers in de chaos der mogelijkheden
die ik elke seconde heb? Wat kan ik voor
voorwaarden aanleggen zodat mijn reacties naar
verhouding vaak ter zake dienend zijn. Wel, het
begin van het antwoord is van een ontstellende
eenvoud: die zaak expliciet vastleggen.
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We hebben een bestemming en een kompas
nodig om te kunnen varen. Het vergt echter
zorgvuldigheid de bestemming vast te leggen. Een
bestemming is namelijk niet hetzelfde als een doel
in de klassieke Management-by-Objectives zin.
Doelen ontstaan vanuit de overtuiging dat de
wereld heel concreet maakbaar is. 10%
Omzetstijging. 200.000 Euro kostenbesparing. 5%
productiviteitsstijging.
2
Weken
kortere
doorlooptijd. Natuurlijk is dit van belang en
natuurlijk kun je je doelen ook halen en daarmee
succes hebben. Een te enge focus hierop, verstart
echter. Een te groot geloof in deze doelen,
frustreert onderweg. Omdat vaak met zulke
concrete formuleringen ook de overtuiging komt
dat de weg er naar toe lineair is. „Het jaarproject
loopt nu 6 maanden, dus we zouden al
halverwege moeten zijn.“ „Als dit het omzetdoel is
in 2007, kan ik nauwkeurig vastleggen wat er in
augustus 2006 moet gebeuren.“
Zoals we echter gezien hebben, is niets
voorspelbaar. Zeker wat onderweg naar iets
gebeurt. Een nieuwe concurrent komt in de markt.
Je belangrijkste medewerker krijgt een autoongeluk. De vrijgegeven import van T-shirts uit
China wordt weer beperkt. Dat je halverwege de
looptijd van een project ook halverwege de
realisatie moet zijn, is zelfbedrog. We hebben dus
een geweldige flexibiliteit nodig. Om dit te
stimuleren, beginnen we met een, en dat is het
eerste wezenlijke onderscheid, open formulering
van het doel. Vanaf nu bestemming dus.
Een tweede wezenlijk verschil tussen een doel en
een bestemming ligt in zijn oorsprong. Doelen
komen vaak uit ons slaapbewustzijn en zijn dan
reactief of rationeel of beide. We kiezen doelen
vaak vanuit ons verstand. Een bestemming komt
uit ons hart. Uit ons zelfbewustzijn. Het is een

	
  

wens van ons talent tot manifestatie. Of om het
nog anders te zeggen: onze bestemmingen kiezen
we intuïtief.
Dit onderscheid heeft grote gevolgen voor onze
mogelijkheden te kiezen uit de talloze
reactiemogelijkheden
op
elke
gebeurtenis.
Doelstellingen die ons verstand heeft gezet,
worden ook onderweg door ons verstand
begeleid. Een bestemming die ons echte ik in het
zelfbewustzijn heeft gekozen, wordt ook onderweg
door onze intuïtieve reacties begeleid. Ik heb eens
gelezen dat ‘wie de waarheid spreekt, niets hoeft
te onthouden’. Ons slaapbewustzijn is aangeleerd.
Het is het niet authentiek, niet echt. Eigenlijk niet
waar dus. Doelen moeten we daarom onthouden,
bestemmingen niet. Een bestemming wil ik waarlijk. We zijn het.
Reageren vanuit een oprechte bestemming is
daarom consistenter en sneller dan reageren
vanuit een bedacht doel. Wat ons verstand niet
kan overzien, kan onze intuïtie in een splitsecond
doorzien. Daarmee hebben we al twee delen van
de sleutel om in de chaos der gebeurtenissen
vaker de juiste reactie te kiezen:
•
•

laat uit je hart een bestemming opkomen.
benoem hem in een open formulering.

Het derde deel is het zetten van tijd. Paradoxaal
genoeg beveel ik aan hier extreem expliciet te zijn.
Niks open formulering van de deadline. Die moet
bikkelhard zijn. De reden daarvoor is dat we
onszelf zo extra op scherp zetten. Zelfs als je een
bestemming uit je hart hebt gevonden en zelfs als
je deze op een open manier hebt benoemd, zal
het nog vaak voorkomen dat je ogenblikken en
voorvallen voorbij laat gaan zonder ze direct in het
licht van die bestemming te interpreteren en je
reactie daarop aan te passen.

www.hettalentbedrijf.nl
Copyright © 2015 Het Talentbedrijf ®. Alle rechten voorbehouden.

7

	
  

Een deadline geeft druk. Dat is niet alleen positief
het is zelfs hard nodig. Het dwingt ons. Het dwingt
namelijk mijn slaapbewustzijn zich te voegen. Het
wordt een volger. ‘Nu moet ik dit doen, anders
krijg ik het niet af’ is in wezen heel productief. Je
bent van het padje geraakt, zo gezegd maar wordt
nu gedwongen terug te keren. ‘Onder druk wordt
alles vloeibaar’, is een natuurwet die dus ook in
figuurlijke zin geldt.
Dit kan makkelijk verkeerd worden verstaan. Druk
leidt er toch juist toe dat ik verstar? Dat ik in mijn
slaapbewustzijn schiet uit angst? Daarom is het
belangrijk te weten hoe je positieve druk creëert
en geen negatieve. Eigenlijk is het antwoord ook
weer voor de hand liggend: leg jezelf druk op, voor
de buitenwereld het doet. Kies je eigen
bestemming, je eigen formulering en zoveel
mogelijk ook je eigen deadlines.
Daarmee hebben we de drie elementen kompleet
die ons koers laten houden. Die ons richting geven
om met onze wil ‚the gap’ te vullen tussen de

	
  

gebeurtenis en mijn reactie. Die in al mijn
beslissingen mij zo leiden dat ze productief zijn.
Dat ik schep. Dat ik creatief ben.
•
•
•

Zet een bestemming neer vanuit je hart
Kies er een open formulering voor
Geef er een expliciete deadline aan

Laten we deze gouden drie-eenheid praktisch
hanteerbaar maken.
2.2 Wat is allemaal een bestemming?
Het woord klinkt nogal dramatisch maar zo bedoel
ik het niet. Een bestemming is gewoon alles wat
voldoet aan de criteria ‘vanuit het hart’ ‘open
geformuleerd’ en ‘voorzien van deadline’. Groot of
klein. Ikzelf werk met vele bestemmingen
tegelijkertijd die overigens wel met elkaar in
verband staan en een heldere hiërarchie hebben.
Op het allerhoogste niveau heb ik een
levensopdracht geformuleerd. Die heet: Van het
bedrijfsleven een inspirerende plek maken. Dit
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boek schrijven past daar even goed in als mijn
dagelijkse geworstel op kantoor. Maar ook op het
buurtfeestje afgelopen vrijdag bij mijn broer kon ik
een vriendin even helpen hoe ze in haar werk een
beter evenwicht kon vinden tussen volle inzet en
uitputting.
Belangrijk vast te stellen is dat ik werkelijk geen
idee
heb
hoe
deze
levensopdracht
geconcretiseerd wordt. Blijvend als directeur? Als
consultant? Als docent? Als schrijver? Door
putjesschepper te worden die af en toe zijn twee
collega’s inspireert? Het doet er niet toe dit
vandaag te weten. Ik weet namelijk zeker dat ik die
levensopdracht, volkomen ongeacht de vele
gebeurtenissen, zal vervullen. De deadline is hier
overigens ook duidelijk: de dag waarop ik doodga.
Vroeger hoeft hij dus ook niet klaar te zijn! Dát is
ook de werking van een deadline: eerder af hoeft
niet, kan zelfs niet.
Dan werk ik met een lange termijnvisie voor het
bedrijf. Op dit moment ‘Quelle maakt winkelen
makkelijker’ met deadline 21 oktober 2007. Ook
hier heb ik geen idee wat het precies gaat
betekenen maar ik kan wel van elk voorval op
kantoor zien of het bijdraagt aan deze visie of niet
en mijn reactie daarop aanpassen.
Vervolgens heb ik jaarthema´s. Voor 2005 heet
dat ‘Vertrouwen’ en hij geldt in dit geval voor mij
als complete persoon. Maar je kunt ook een
jaarthema uitsluitend privé kiezen of zakelijk. Voor
mijn directe medewerkers heb ik ook jaarthema’s
vastgelegd. Zo is dat voor het hoofd reclame
‘Denktank bouwen’. Deze man is daarvan ook op
de hoogte en dat werkt het beste maar bij
anderen is dit niet het geval. Laat ik afhangen van
de individuele situatie. Die is altijd belangrijker dan
een dogmatische spelregel. Belangrijk is wel dat ik
dan voor ogen hou dat het mijn jaarthema is voor
hem en niet zijn jaarthema voor hem. Een groot
verschil: ik interpreteer al zijn handelingen in dat
licht. Niet hij.

	
  

Een hele bijzondere bestemming is de leervraag.
Dit gaat alleen als je een leraar hebt. Dat kan een
coach zijn, een mentor maar ook je baas. En jij
kunt dat dus ook voor je medewerkers zijn. Het
woord zegt het al: je formuleert expliciet wat je in
een bepaalde periode wilt leren. Op dit moment
valt mijn leervraag samen met mijn jaarthema
maar het kan er ook een onderdeel van zijn. Toen
ik een tijdje samenwerkte met een leuke
secretaresse had ik de leervraag ‘Ik wil leren
verleidingen te weerstaan’. Dat heeft veel meer
opgeleverd dan het weerstaan van dat meisje. Zij
stond symbool voor allerlei verleidingen waarmee
ik nu heel anders omga. Op het eind van zo´n
leervraag, en daarmee is het een vorm van
bestemming met extra hoge waarde, leg je heel
concreet de opbrengst vast. In dit voorbeeld was
dat ‘Tot het randje’. Dit werkt nu ook door in het
eten van een zak chips. Vroeger at ik zoveel dat ik
buikpijn kreeg. Nu stop ik net daarvoor.
Soms heb ik een weekthema. Dan zet ik in
Outlook mijn agenda op weekformaat en kijk
welke afspraak of taak eruit springt. Zo eenvoudig
werkt het hart. Dat is dan het belangrijkste die
week en geeft de rust om alle andere 30 (!)
afspraken en klusjes routinematig te doen.
Onthou: focus is een belangrijke energiebron. Je
kunt een gebeurtenis niet twee keer interpreteren
en dus ook moeilijk voor 30 bestemmingen
aanwenden.
Wat ik consequent elke dag vast leg in een
meditatieoefening ´s morgens vroeg, is het
belangrijkste van die dag. Daar er zoveel
dagen zijn, heb ik hier veel ervaring. De enorme
verscheidenheid is interessant. Ik heb wel eens in
zo´n dagopening mezelf een doelpunt zien
scoren die avond en dat nog gedaan ook. Een
andere keer komt alleen een naam op met wie ik
dan op een of andere manier contact zoek die
dag. Soms is het een innerlijke kwaliteit zoals
‘geduld’. Dan reageer ik op elk voorval die dag in
dat licht. Of het is een aktie ‘rapport afmaken’. Wat
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het ook is, ik denk er niet teveel over na (het hart
heeft een logica die het verstand ver te boven
gaat), neem het voor waar aan en gebruik het om
aan mijn dag richting te geven.
Tenslotte een heel wezenlijke bestemming voor
werksituaties: kies voor elke vergadering één
punt. Volkomen los van de agenda. Als je even
moet lopen naar het vergaderzaaltje, gebruik dan
die tijd om jouw punt in je op te laten komen.
Wacht dan rustig het verloop van de meeting af
tot je kans komt. Daarvoor hoef je niets te
forceren. Als je zo bent voorgeprogrammeerd zal
het je altijd lukken een opmerking of voorval zo te
gebruiken dat je je punt op een natuurlijke manier
kunt brengen. Daarmee schep jij (een deel van) de
vergadering, in plaats van dat je een beetje
meehobbelt. Het geeft je ook de rust niet mee te
doen aan de ziekte dat iedereen over alles een
mening moet hebben. Zolang jouw punt niet
komt, kun je vooral heel veel luisteren. Of in ieder
geval kalm mee praten. Kun je je voorstellen dat
als je slechts één punt kiest, de kans veel groter is
dat je juist dan „je zin krijgt“? Zelfs als je altijd gelijk
hebt (dat kan niet maar laten we het even stellen
omwille van het voorbeeld), zal het heel zelden
door de overige deelnemers geaccepteerd
worden dat alles gaat zoals jij het wil.
Bij al deze bestemmingen is het belangrijk dat ze
vooraf gekozen worden (Oók je levensopdracht.
Die begint pas zodra je hem formuleert.). Alleen zo
kun jij onafhankelijk worden van de actuele
gebeurtenissen. Anders gaan juist zij weer
bepalen wat je doet. Dan nog iets. Maak je niet al
te druk over de hiërarchie van je bestemmingen
en of ze daadwerkelijk met elkaar in verband
staan. In mijn ervaring is dat altijd zo, al kan ik het
niet altijd beredeneren. Mijn hart organiseert dat
en daar vertrouw ik op.

	
  

	
  

2.3 Hoe vind ik een bestemming, vanuit
het hart?
Boeken vol zijn hier al over geschreven. Hoe weet
ik of iets uit mijn hart komt of niet? Het eigenlijke
antwoord is dat je het weet maar ik realiseer me
dat je hiermee niet verder kunt. Daarom uitleg
over een belangrijk kenmerk: het hart laat zich
horen bij stilte.
In de eerste plaats letterlijk. Geen lawaai, geen
drukte om je heen. Wees creatief in het
organiseren daarvan. Twee minuten voor een
vergadering naar het toilet gaan, biedt je even de
mogelijkheid in stilte je bestemming voor die
vergadering vast te leggen. Ruim ook je bureau op
om visuele stilte te creëren. Kies harmonische
kleuren voor de inrichting van je kantoor. Zet je
telefoon een uur op de voicemail. Neem je
mobieltje niet altijd mee.
In de tweede plaats innerlijk. Innerlijke stilte is
stoppen met denken. Dat kun je met oefeningen
trainen (meditatie) maar ik heb ook geleerd de
spontane momenten te herkennen waarop ik niet
denk. De onbewaakte momenten. Die zijn er
altijd maar we zijn geneigd die als onbeduidend af
te doen en er geen acht op te slaan. Ergens in
onze recente westerse geschiedenis is de
opvatting ontstaan dat alleen bewaakte (geplande,
goed voorbereide) momenten er toe doen. Dat is
jammer, misschien zelfs catastrofaal. Je hebt toch
wel eens een Aha-Erlebnis gehad? Dat je plotseling
iets doorzag. Die Aha-Erlebnissen komen ook in
mini-vorm. Ineens schiet me onder de douche een
naam te binnen van iemand die ik jaren niet
gezien heb. Bam: hij is dan mijn bestemming van
die dag. Ik zit in een saaie vergadering en
plotseling schieten me de contouren van de
oplossing voor een ander klusje te binnen. Bam:
kort opschrijven en als bestemming voor het
volgende uur vastleggen. Ik heb een onbeduidend
gesprekje in de pauze met een medewerker en
aan de hand van zijn weekendverslag snap ik

www.hettalentbedrijf.nl
Copyright © 2015 Het Talentbedrijf ®. Alle rechten voorbehouden.

10

	
  

opeens zijn talent. Bam: voor eeuwig mijn
bestemming in de samenwerking met hem
vastgelegd.
En dan is er nog een manier waarop ons hart zich
manifesteert. Door een knagend gevoel in de
buik. Leer ook hiernaar te luisteren. Alles in het
contract lijkt in orde, je onderhandelingspartner is
een aangename man maar toch heb je het gevoel
dat er iets niet klopt. Vertrouw daar op en kies als
je bestemmings-vraag voor het volgende gesprek
wat je doet twijfelen. Al weken ben je bezorgd over
de ontwikkelingen in een project. Negeer dit niet
maar neem je voor dit gevoel voorzichtig te
checken bij andere collega´s. Of je wordt ´s
morgens met een schrik wakker omdat je het
jubileum van je secretaresse bent vergeten. Treur
er niet over, verwijt jezelf niets maar besluit je,
zonder
veel
overdrijven
overigens,
te
verontschuldigen en haar de komende week extra
aandacht te geven.
2.4 Wat is een open formulering?
Nou, een vraag bijvoorbeeld. Ja maar, we hebben
het toch over een bestemming? Precies, neem
vooral heel vaak een vraag als bestemming!
Ik kan me je verwarring voorstellen. Maar is het
niet erg logisch: een bestemming formuleren we
om nieuw licht te laten schijnen op alles wat
gebeurt. Voel eens de kracht van deze vraag: Wat
is verandering? Als je die een jaar of zelfs een heel
leven bij je draagt, komt niet één antwoord maar
vele. Er ontwikkelt zich een diepte in kennis die
enorm krachtig is. Einstein droeg maar liefst 10
jaar de vraag bij zich: Wat gebeurt er als een ding
in beweging stoot op een belemmering door de
zwaartekracht? en kwam toen met de algemene
relativiteitstheorie. Kun je je voorstellen dat hij
alles wat hij meemaakte in het licht van deze vraag
interpreteerde? Ook het optillen van een kopje
koffie. Het vallen van een blad van de boom. De
deuk die hij in zijn matras zag als hij erop ging

	
  

liggen. Ik weet zeker dat je, bij elke oprechte vraag
die je je stelt en in de tijd zet, een hele reeks
antwoorden krijgt. Wellicht niet hét antwoord,
zoals Einstein, maar dat hoeft ook helemaal niet
om verder te komen. In het voorbeeld van de
contractonderhandeling
hierboven,
valt
je
misschien plotseling op dat je gesprekspartner
nooit direct contact toelaat met iemand anders
van zijn bedrijf. Later blijkt hij op eigen houtje te
handelen. Of hij vertraagt op een ongrijpbare
manier. Twee weken later hoor je dat hij zijn baan
heeft opgezegd en kan de hele onderhandeling
van voren af aan beginnen.
Daar elke vraag naar voren gericht is, is hij erg
bedreigend voor onze wereld van de ervaringen
die immers een product is van ons verleden.
Vandaar dat ik even een klein uitstapje maak naar
huis-tuin-en-keuken vragen. Die ook heel
productief zijn maar niet zo zeer een bestemming
uitdrukken. We kunnen per dag met tientallen
praktische wat-en-hoe-vraagjes werken. Voorbeeld
vergadering. Welke ruimte kies ik? Hoeveel stoelen
zet ik neer? Waar zet ik die? Waar ga ik zelf zitten?
Hoe decoreer ik de tafel? De muren? Waar zet ik
de beamer ? Waar zet ik de koffie? Zo´n laatste
vraag bijvoorbeeld kan de hele vergadering
beïnvloeden. Als je het op tafel zet, wordt
voortdurend ingeschonken. Zet je het in een hoek,
zullen mensen opstaan tijdens de meeting. Zet je
hem bij de ingang buiten het zaaltje, doet dat iets
met het begin. Al deze opties kun je bewust kiezen
om zo je ene punt in die vergadering te steunen.
Overigens is de grens tussen zo zorgvuldig
handelen en forceren of zelfs manipulatie een vrij
dunne. Het is moeilijk dit nader te duiden want het
verschil is nooit uiterlijk maar alleen in de intentie.
Daardoor is het per individu anders. Dat wil
zeggen dat wat bij de een zorgvuldig handelen is,
bij de ander als manipulatie overkomt. Om het
onderscheid te vinden, kun je werken met twee
vragen: Voel ik me er zelf lekker bij? en Handel ik
met respect voor de ander? Is het antwoord twee
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keer ‘ja, ga dan je gang, ongeacht mogelijke
reacties. Komt er een ‘nee’, wees dan
terughoudend zelfs als het theoretisch zo zinvol
lijkt.
Terug naar de kenmerken van een open
formulering. Ik werk inmiddels ook graag met
alleen het aangeven van een kwaliteit. Een
kwaliteit (je kunt ook zeggen ‘waarde’ maar dit
heeft een zweem van moralisme om zich heen
waar ik niet zo van hou) kenmerkt zich door een
wat ongrijpbaar gevoel van goedheid (respect,
geduld, tolerantie, rust, duidelijkheid, eerlijkheid,
aandacht enz.). Echter echt betekenis kan het
alleen krijgen in de persoonlijke ervaring én
gekoppeld aan een ideaal (b.v. je levensopdracht
of de ondernemingsvisie).
Dat inzicht was een Aha-Erlebnis die ik had in een
gesprek afgelopen maandag. Respect heeft geen
uiterlijke vorm an sich! Eerlijkheid ook niet. Sta
hier, in het licht van scheppen, even bij stil. Elke
handeling, elk woord kan in de ene situatie eerlijk
zijn en in de andere oneerlijk. Ik weet op dit
moment dat ik iemand moet ontslaan, maar is het
dan oneerlijk hem nu nog een compliment te
geven ? Nee! Daar dit productief is in het licht van
mijn levensopdracht (het bedrijfsleven wordt veel
inspirerender als er meer complimenten worden
gegeven) en ook de ondernemingsvisie. Sterker
nog: het hem nu nog niet vertellen, beschermt
hem. Het hem op het geschikte moment vertellen,
maakt het voor hem aanvaardbaard. Wellicht
loopt hij zelfs met de borst vooruit de deur uit
dan, in plaats van met een hangend hoofd. Dus als
ik
een
woensdag
rondloop
met
mijn
dagbestemming „Geduld“, kan ik wel eens tot zeer
verrassende handelingen komen en bijvoorbeeld
juist iemand vriendelijk manen in een project.
Voorwaar een niet automatische en dus
productieve dag.

vraagteken. ‘10% omzetgroei?’ is al heel anders
dan ‘10% omzetgroei!’ Het verschil zit hem daarin
dat je waarlijk open laat waar de omzetgroei
vandaan gaat komen. Dat je dat niet van te voren
al verregaand invult. 3% bij de nieuwe
klantenwinning, 2% bij de dikke hoofdcatalogus,
1,5% bij de catalogus voor grote maten en 3,5% bij
de elektronicawinkels. Je voelt wel aan dat zo´n
planning eigenlijk gekkenwerk is. Ik maak dit soort
plannen in postorder al 17 jaar, 2 keer per jaar en
al
die
34
plannen
hadden
één
gemeenschappelijkheid: ze kwamen niet uit. Ik
maak ze nog steeds hoor want voor de praktische
aansturing van het bedrijf is het nodig. Bovendien
als ik het niet doe, zal iedereen me
onverantwoordelijk en zweverig noemen en zo´n
reputatie is niet direct gunstig voor het bereiken
van mijn visie. Vaak zul je het spel mee moeten
spelen om überhaupt een kans te hebben. Het
essentiële is echter dat je innerlijk wel degelijk
anders werkt. Zodra ik bijvoorbeeld zie dat de
nieuwe klantenwinning goed loopt en zijn plan dik
gaat halen, kan ik à la minute beslissen hier nog
meer geld in te investeren. Klinkt logisch niet?
Maar vaak zie je dat geld of met name energie
daar wordt geïnvesteerd waar het halen van de
plannen misschien niet gaat lukken. Immers, op
het halen van mijn omzetdoelstelling word ik
afgerekend. Dat is het gevaar van gedetailleerde,
gesloten doelen. Ze worden een korset in plaats
van een inspirerende bestemming. Inherent aan
dit systeem is ook vaak een focus op wat niet
loopt, in plaats van op wat gelukt is. Hoe vaak hebt
u de kans gekregen of gegeven uitvoerig te
rapporteren over iets wat heel goed gelukt was?
We zijn dit hoofdstuk begonnen met de these dat
je voorwaarden kunt scheppen om meer ideeën
te krijgen. Tot nu toe ging dat allemaal over
onszelf. Maar we hoeven het natuurlijk niet alleen
te doen.

Een derde manier van open formuleren, is heel
praktisch. Voorzie elke bestemming van een
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2.5 Deel je bestemming met anderen
Evenals veel in dit boek, is ook dit heel simpel te
begrijpen maar alles behalve eenvoudig te doen.
‘Deel je bestemming’: ik krijg er nog steeds
krampjes van in mijn maag. Iedereen vertellen wat
mijn levensopdracht is, getuigt wat mij betreft nog
altijd van een arrogantie en zweverigheid die in
het kleine dorpje waar ik ben opgegroeid niet
direct vanzelfsprekend was. En elke dag ´s
ochtends mijn secretaresse vertellen wat mijn
dagthema is, wekt ook eerder bevreemding. Of
verbeeld ik me dit alles? In ieder geval voelt het bij
mij ongemakkelijk en dat is reden voor
waakzaamheid.
Dat is dus alvast een belangrijke tip vooraf. Je
moet er klaar voor zijn om te delen. Het is geen
wet an sich dat het werkt. Hoe je er klaar voor
wordt? Natuurlijk in de eerste plaats tijd geven.
Het is een behulpzaam energetisch gegeven
dingen eerst te verinnerlijken. Een bestemming in
zijn prille begin is een onwrikbare intentie. Je hebt
het helder besloten maar wacht met de concrete
uitvoering. Ondertussen gaat het innerlijk werk
voort. Je kunt er als het ware zelf al een beetje aan
wennen. En op een dag voer je het dan ook uit.
Wanneer dat is, valt niet precies te voorspellen.
Wacht geduldig maar zeer alert af. Dat moment
komt altijd.

spreken zonder iemand erbij, is voor het innerlijk
werk echt een reuzestap. Om even helemaal terug
te gaan naar het begin van dit hoofdstuk: je kunt
je trainen om stapje voor stapje een noodzakelijk
gevoel van onafhankelijkheid te krijgen.
Voelt het comfortabel, dan kan ik het delen van
een bestemming van harte aanbevelen. Het is dus
niet relevant of de ander er klaar voor is! Dan kun
je echt wachten tot je een ons weegt. Jij bent de
maat der dingen. De waarde van delen is dat je
het aantal mogelijke nieuwe invalshoeken
vermenigvuldigt. Om te beginnen zul je een
onmiddellijke reactie krijgen. Hoe die ook is, het is
altijd van waarde omdat jij tenslotte zelf kunt
beslissen hoe je die interpreteert. Elke keer dat je
een bestemming deelt met iemand anders, stort
je het in een onmetelijk diepe echoput. Het is in
het kader van creativiteit van het grootste belang
dit
goed
te
snappen.
Creativiteit
is
patroondoorbreking. Creativiteit is openstaan voor
het vreemde, het onverwachte. Nu, de reactie van
een ander mens is altijd verrassend. Je kunt ook
dit onmogelijk voorspellen. Jawel, geef ook wat dit
betreft elke behoefte aan zekerheid met een heel
blij gemoed NU op. Omdat je de ander nooit, let
wel nooit helemaal kunt kennen of begrijpen. Elke
ontmoeting tussen twee mensen ziet er zo uit.

In de tweede plaats kun je je voorbereiden door
heel klein te experimenteren. Net als de
trapezewerkers in het circus. Eerst lopen ze over
een touw dat 50 centimeter boven de grond hangt
en gaan dan steeds een beetje hoger. Ervaring
opbouwen. Er mee vertrouwd raken. Weet in dit
verband dat er in de geestelijke wereld een heel
ander verschil is tussen groot en klein dan in de
uiterlijke wereld. Of eigenlijk zelfs géén verschil.
Het omkeren van de ochtend-gewoonte je eerst te
scheren en dan je tanden te poetsen, is net zo
moeilijk voor onze geest als verhuizen naar een
ander land. Je bestemming eerst hardop uit
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Twee motorbootjes met een enorm V-spoor aan
ervaringen, gevoelens en gedachten raken elkaar.
Die V-sporen noemen we referentiekader. Het is
de optelsom van alles wat een mens ooit heeft
meegemaakt. Alles speelt mee in die ene seconde
dat iemand reageert op jouw mededeling. Als ik
nu Carla bel en haar vertel dat ik nóg een keer een
boek wil schrijven (het onderwerp Het gebruik van
natuurwetten in management, kwam net in me
op) kan ik, hoewel ik beweer haar uitzonderlijk
goed te kennen, niet weten wat ze gaat zeggen. Ik
weet niet wat ze vanochtend al heeft meegemaakt
met de kinderen maar ik weet ook niet of dit raakt
aan iets wat ze misschien 27 jaar geleden op een
vakantie heeft meegemaakt. Of wat ze in het boek
Junglekind heeft gelezen deze week. Deze
onvoorspelbaarheid is niet verontrustend maar
heeft juist waarde! Ik krijg hopelijk een volkomen
vreemde invalshoek terug. Precies, een bron van
creativiteit. Nog waardevoller is dat Carla zich
waarschijnlijk luisterend opstelt en mijn idee laat
inwerken bij haar. Kan goed zijn dat ze dan over 3
maanden plotseling een tip heeft. Delen met een
ander is dus het plaatsen van zaadjes die wellicht
ooit tot een vruchtbare reactie leiden. In dit
verband nog iets: je bent gebaat bij kwantiteit aan
reacties, niet bij kwaliteit per sé. Vraag mensen
zich niet in te houden. Of iets kwaliteit heeft,
bepaal je immers zelf en dat kan de ander weer
onmogelijk inschatten. Nog sterker gezegd:
slechte reacties bestaan niet. Zelfs venijnige kritiek
kun je interpreteren als een signaal dat je
boodschap niet helemaal duidelijk is en daar
constructief mee aan de slag gaan. Het is dus
belangrijk de andere persoon altijd te bedanken.
Niet vanuit een soort intrinsieke barmhartigheid
alleen hoor. Heel egoïstisch gedacht in termen van
scheppend creatief zijn, moedig je zo toekomstige
reacties aan.
Tot slot van dit punt nog één nuancering. Ik pleit
niet voor complete openheid. Ook deze kwaliteit
geldt niet universeel en heeft alleen situationeel

	
  

waarde. Over tijdelijke geheimhouding voor
innerlijk werk hebben we het al gehad. Het kan
ook heel zinvol zijn bewust slechts een aantal
mensen te vertellen wat mijn plan is. Bij grote
vernieuwingen bijvoorbeeld (die als idee nooit in
één keer af zijn) werk ik met vertrouwelingen om
zo mijn gedachten aan te scherpen voor ik het aan
1.700 medewerkers en de pers vertel. Of als ik
een manager wil steunen, kan ik één van zijn
collega´s vragen daarbij concreet te helpen. Echte
richtlijnen voor met wie je deelt en met wie niet,
heb ik niet. Mijn ervaring is dat je intuïtie dit
precies weet. Chemie met mensen is een
onomstotelijke waarheid maar niet altijd
verklaarbaar. Vertrouw er gewoon op.
3. Ik ken mijn talent maar nog lang niet
helemaal
Ontdek en verzorg eindeloos jezelf
Ik zei al dat je onmogelijk andere mensen
helemaal kunt kennen. Ik geloof inmiddels dat ook
jezelf kennen een levenslange ontdekkingsreis is.
Ik heb een diepte die mij elke keer opnieuw weer
verrast. Jezelf ontwikkelen is daarmee als het
eindeloos slijpen van de diamant. Dat slijpen heb
ik in een vraag gegoten waarvan ik vind dat
iedereen hem bij zich moet dragen. ‚Hoe werkt
mijn talent?’ Door mijn talent ‘Helder maken’, ben
ik er in geslaagd alvast enige algemene contouren
rond het antwoord op een rijtje te zetten.
3.1 Onder welke omstandigheden
functioneer ik het best?
Voor de hand liggende vraag, niet? Maar o zo
weinig houden we er in de inrichting van ons leven
ook daadwerkelijk rekening mee. Ik weet precies
welke ruimte op kantoor mij het beste bevalt. Ik
weet dat ik op vrijdagnamiddag en zondagavond
het beste kan denken. Ik weet dat mijn
coachinggesprekken het best functioneren in de
vroege ochtend. Ik weet dat het raam open moet,
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maar niet de zon binnen moet komen. Ik weet wat
ik ´s ochtends en´s middags het best eet. Ik weet
welke kleding ik bij welke gelegenheid aan moet
doen om me het lekkerst te voelen (dat is iets heel
anders dan wat hoort). Ik weet bij welke mensen ik
energie kan halen en bij wie het uitsluitend
brengen is. Ik weet dat ik op zaterdagmiddag een
dutje nodig heb. Eindeloos kun je op dit gebied
leren en ik beveel aan dit ook te doen en er echt
rekening mee te houden. Vroeger geloofde ik in
de houding ‘niet zeuren maar poetsen’ en was er
trots op dit soort vierkantemillimeterwerk niet
nodig te hebben. Dat was een regelrechte
belediging van mijn talent. Het heeft mij enorm
geholpen op een dag tot het inzicht te komen dat
deze houding van aanpassen en geen eisen
stellen, de wereld en de andere mensen juist NIET
diende. Ieder ander is er bij gebaat wanneer ik
excelleren kan. Bescheidenheid en flexibiliteit zijn
hier totaal niet-produktieve waarden. Het incident
dat mij hiertoe bracht is het volgende.
“Op een seminar ‘Succesvol mailings maken’ liet de
cursusleider rücksichtlos de tuinman verwijderen die
het gras aan het maaien was. Want iedereen zat naar
buiten te kijken. Dat was echt niet leuk voor de
tuinman hoor maar het was wel het beste seminar
dat ik ooit heb meegemaakt en me nog dagelijks (!)
herinner“.

het eerste gezicht chaotische berg notities neer te
schrijven. Dit boek was eerst een kladvelletje.
Maar Alfred, een hele gerespecteerde relatie met
wie ik commerciële strategieën bespreek, leert
door te horen. Het is voor mij onvoorstelbaar hoe
hij een probleem doorgronden kan, dat ik hem
aan de telefoon uitleg. En hoe hij meteen met
zinvolle oplossingen kan komen. Hij heeft een
ongekende denksnelheid die ik niet bezit maar...
en nu komt het, het is voor mij niet iets om jaloers
op te zijn. Ik moet zoiets echt niet gaan proberen.
Wat ik moet doen, en u ook, is door eindeloos
jezelf waar te nemen, uit te vissen wat voor mij
werkt. Wees trots op uw uniekheid! Als u kijkt naar
andere mensen, doe dat dan om iets over uzelf te
leren. Benoem het onderscheid. En wees wat
betreft deze kennis van hoe u leert, helemaal
genadeloos in het dwingen van uw omgeving te
leveren wat u nodig hebt. Als een medewerker mij
vraagt iets te regelen, laat ik hem dat altijd even
per email vragen. Dat kost hem wel tijd en velen
zullen het een tikje overbodig vinden maar dat
mag voor mij niet de maat zijn. Stilletjes weet ik
dat hoewel de medewerker het nu een beetje
afwijst, zo´n mailtje hem toch erg helpt omdat ik
dan mijn werk voor hem weer beter kan doen.
Mijn vader zei het al: „soms moet je erboven
staan“. Ik begrijp dit nu beter.
3.3 Wat is mijn overdrachtstechniek?

Want zo´n harde ingreep heeft als extra ook een
hele hoge symbolische waarde. Die trainer liet ons
allemaal weten dat het echt belangrijk was wat hij
vertelde. Dat hij er alles aan deed ons dit over te
brengen. Dat we waar voor ons geld kregen,
zogezegd.
3.2 Hoe leer ik het best?
Horende, pratende, schrijvende of lezende? Of in
een voor jou unieke combinatie. Ik weet inmiddels
dat ik pas iets leer als ik het opschrijf. Dus maak ik
altijd verwoed aantekeningen. Of neem een
halfuurtje om een ingewikkeld probleem in een op

	
  

Niet zomaar een vraag. Scheppen is een
relationeel proces. Je kunt alleen iets doen voor
een ander. Zonder afnemer is er geen schepping.
Het is daarom van eminent belang te weten hoe je
die ander bereikt. Tijdens de 3 jarige Pulsaropleiding op de Voorde (opleiding in bewuste
dienstbaarheid) geeft elke deelnemer een les van
20 minuten. Jan, als leraar, spiegelde je dan je
kenmerkende presentatiemanier. Bij Ger noemde
hij dat ‘Studeerkamertje’, bij Hanny ‘Dominee’, bij
Hans ‘Voor beginners’. Bij mij is het
‘Statementdeskundige’. Ik denk wel dat je er iets
van terug ziet in dit boek.
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De voorbeelden illustreren overigens wat een
beperkt hulpmiddel taal is om de geest te
verwoorden. Want waarschijnlijk klinkt de
overdrachtstechniek ‘Studeerkamertje’ je wat
vreemd in de oren en zegt het weinig. Ik kan je
echter verzekeren dat de betrokkene heel exact
weet wat er mee wordt bedoeld. Dat is ook het
enige wat telt. Ik zeg je dit zodat je er in je werk
rekening mee kunt houden hoe beperkt taal is.
Hierdoor ontstaan heel veel misverstanden, zeker
in deze tijd van email waarin het gesproken woord
plotseling zwart op wit staat. Twee concrete tips:
koester de woordkeus van de ander. Laat je
medewerker zelf aan het project een naam geven.
Zeg nooit: „ik geloof dat Piet dit en dit bedoelt“
want dat kun je niet weten. Laat het hem liever zelf
in zijn eigen woorden nog eens uitleggen. En tip 2:
luister altijd door de woorden heen en lees altijd
tussen de zinnen door. Let op intonatie,
lichaamstaal, context. Resoneert er iets in uw
hart?
Voor het vinden van uw overdrachtstechniek raad
ik aan vooral veel de mening van anderen te
vragen. Het kan goed zijn dat het voor jou zo
vanzelfsprekend is, dat je de uniekheid er niet
meer van kunt zien. Hoor je in die feedback
ergens een woord dat opklinkt, dan pats! Neem
het voor waar en voor eeuwig aan en ga er mee
aan de slag.
3.4 Wat is je sterke deel in een realisatieproces?
Je kunt niet overal goed in zijn. Probeer dat dan
ook niet.
Waarom moet je ook ten einde brengen wat je
bent begonnen? Waarom moet je ook beginnen
wat je ten einde brengt? Ik heb geleerd dat er
verschillende fasen zijn in de tot standkoming van
iets en dat daar navenant onderscheidelijke
talenten en dus mensen bij horen. Ter illustratie

	
  

noem ik er vier. Ikzelf ben een beginmens. Ik kan
iets heel heftig aanzetten. Ik heb ideeën, ik kan ze
goed verwoorden, kan autoritair zijn enz. Allemaal
hele nuttige kwaliteiten voor een begin. Maar ik
heb heel veel moeite met afmaken. Vele
perfectionisten zijn juist hier heel goed in. Je hebt
ook expliciete mensen voor de tweede fase. Dat is
de aanscherping van een idee. Daarin is Karina
heel goed, een vrouw met wie ik in Denemarken
samenwerkte. Haar talent is ‘Speurhond’ en ze zag
altijd wat nog ontbrak aan mijn spannende
plannen. En dan heb je nog typische
middenmensen. De doeners die opleven als ze
kunnen handelen. Iets kunnen organiseren.
Verwacht van hun niet altijd de plannen maar ze
zijn volkomen onmisbaar om ze creatief te
realiseren.
Het is belangrijk te realiseren dat geen enkel
talent beter of slechter is dan de ander. Het is
alleen wél anders. We dienen onze medemensen
ermee ze te vragen hun talent te geven. Hulp
vragen is een geschenk aan de ander. „Jippie,
iemand heeft gezien waarin ik goed ben en nu
mag ik dat gaan doen“. Een heel andere
interpretatie van hulp vragen dan dit als blijk van
zwakte te zien. Geldt ook voor (of vooral) voor
leidinggevenden. Ook gij wordt sterker door niet
alles te kunnen.
Al typende realiseer ik me dat ik hier zelf nog veel
werk te doen heb om er daadwerkelijk mijn leven
naar in te richten. Als ik van lieverlee nou eens
echt ophou me veel met de uitvoering te
bemoeien? Minder controleren maar de
medewerkers alleen af en toe vriendelijk
herinneren aan de beginklank. Je ziet: jezelf tot
ontwikkeling brengen, is een never-ending-story.
3.5 Wat past best bij me: lichaam, gevoel,
verstand?
Dit is een klassieke spirituele ‘indeling’ van een
mens en heeft ook weer een diepte die op zichzelf
haast een boek waard is. Hier gaat het er
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simpelweg om door langdurig jezelf waar te
nemen te leren wat deze drie dimensies je te
vertellen hebben. Beter gezegd: hoe precies jij, in
jouw unieke geval ze kunt aanwenden om te
scheppen. Lichaam, gevoel, verstand en intuïtie
zijn samen een uiterst gecompliceerde machine
die iets kan produceren. Hoe werken die 4
onderdelen samen? Welke is dominant? Bij
lichaam kun je je verder vragen stellen als: voel ik
ergens een pijntje en kan dat een signaal zijn? Wat
zijn mijn sterke lichaamsdelen? Wat heeft mijn
lichaam nodig? Bij gevoel (= emotie) kun je je
afvragen: wisselen ze snel? Wat precies roept
welke gevoelens bij mij op? Hoe ben ik daarin
uniek? Hoe veranderen mijn gevoelens? Wisselen
ze sterk of juist niet? Bij verstand kun je je
afvragen wanneer je het beste kunt denken? Ben
je juist goed in rekenkundige problemen of eerder
abstracte? Overheersen mijn gedachten mijn
gevoelens? Of juist omgekeerd?
Elk mens bestaat natuurlijk uit nog een vierde
dimensie. De belangrijkste zelfs: je AB, je spirit, je
ware ik, je talent, je intuïtie,. Het is een
misverstand je ook hier de vraag te stellen: past
dat bij me? Niemand heeft een betere intuïtie dan
een ander. Vrouwen ook niet beter dan mannen.
Wel is er verschil in in hoeverre je je door je
intuïtie laat leiden in je concrete handelen, voelen
en denken. Daarover gaat nu precies dit
hoofdstuk.
Dit rijtje met punten rond zelfkennis zal zich
ongetwijfeld noch uitbreiden. Doe dat vooral ook
door eigen waarneming. Ik hoop namelijk duidelijk
te maken dat als je een schepper bent, je toch wel
moet weten hoe je werkt. Dat die kennis minder
voor de hand liggend is dan je denkt. En dat het
zeker niet zo is, dat je die kennis ook actief
aanwendt om de omstandigheden te creëren die
je nodig hebt. Maak jezelf tot middelpunt van de
wereld. Dat zal die wereld zeer ten goede komen.

	
  

4. Ik ben van weinig heel veel!
Ontwikkel je door veel af te leren
Er zijn bijna 6 miljard mensen op deze aarde. Die
kunnen allemaal iets wat geen enkele andere
mens kan. Ik geloof dat deze 6 miljard talenten
precies genoeg zijn om dat te doen wat de planeet
en de mensheid nu nodig heeft. Waarom
proberen we dan allemaal ons in de breedte te
ontwikkelen? Om zogezegd te leren wat de ander
ook kan. Om van veel een beetje te kunnen.
Ik heb jarenlang gedacht dat ik een
automatiseringscursus nodig had om verder te
komen in mijn carrière. Want bij zo ongeveer elk
idee dat ik had, kwam wel ergens weerstand uit de
IT-hoek. Die wilde ik voortaan graag een slag voor
zijn. Precies één keer heb ik, om alvast maar te
beginnen, de manual van het betreffende
computersysteem gelezen. Dat waren 3 lange
moeizame uren. En jawel, ik vond een oplossing
zodat mijn idee wel door kon gaan. Maar er
gebeurde nog meer. De IT-jongens waren notamused en het heeft wel even geduurd voor we
weer een goede werkrelatie hadden. Maar nog
leerzamer was dat ik na een week alles uit die
gebruiksaanwijzing alweer vergeten was. Wat ik
ook probeerde, het bleef niet hangen. Nog eens
dat ding lezen, maakte me op voorhand al gek.
Nee, IT was niet mijn ding en ik besloot ter plekke
dat dat eigenlijk perfect was. Tot groot genoegen
van de computerboys die plotseling echt nodig
waren en zich echt gezien wisten.
Ik lees op het moment een boek over briljante
wetenschappers. Weet u dat de meeste zeer
eenzijdige mensen waren? Om niet te zeggen zo
eenzijdig dat vele anderen ze voor mafkezen
versleten. Ze pasten geen van allen in het patroon
van de mainstream. Maar brachten de
mainstream wel onwaarschijnlijk veel vooruitgang.
Door immer dieper en dieper te graven in
bijvoorbeeld het vraagstuk hoeveel de aarde
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weegt. Terwijl de ander zich suf piekerde over de
vraag waarom een boom naar boven groeit.
Max, een consultant met wie ik veel en graag werk
en die ik uitzonderlijk hoog inschat, is woordblind.
Juist daarom heeft hij een onvoorstelbaar talent
een merk visueel inhoud te geven. Hij kan in een
postorderkatalogus door driehonderd bladzijden
damenskleding bladeren en na 5 minuten zeggen
wat er te veel en te weinig aan smaken en stijlen in
zit.
Ik pleit daarom hartgrondig voor extreme
specialisatie als ontwikkelingstraject.

ook moeten we alle kinderen aanbieden iets te
weten van onze geschiedenis, van aardrijkskunde
en van natuurkunde. Maar waarom uitsluitend dit?
Waarom mag ik op de lagere school al niet extra
lessen gitaarspelen nemen? Of een 10 in
wiskunde gebruiken om een 3 in aardrijkskunde te
compenseren? Waarom ben ik een mislukkeling
als ik niet overal minimaal een 6- haal? Nou ja, dat
is niet het onderwerp voor een boek voor
leidinggevenden.
Dus op naar je bedrijf of afdeling. Op ook naar
jezelf. Zoek je talent. Zoek het talent van je
medewerkers en collega’s. Ontwikkel dat en laat
een ander zich anders ontwikkelen. En werk dan
respectvol samen. Geef elkaar de gelegenheid te
stralen. Wees zo onafhankelijk daarvoor eisen te
stellen. De kans dat jij en je team creatiever
worden en dus meer scheppen, stijgt daarmee
aanzienlijk. Aan het potentieel ligt het echt niet.

Bel of mail gerust voor bijvoorbeeld een lezing,
een talentworkshop voor je team of voor
veranderbegeleiding.
Dit druist in tegen zowat alles wat ik in het
bedrijfsleven
en
onderwijssystemen
heb
aangetroffen. Natuurlijk moet iedereen tot een
minimumniveau leren rekenen, lezen, schrijven en

	
  

Kees Gabriëls
06 - 46637115
kees@hettalentbedrijf.nl

www.hettalentbedrijf.nl
Copyright © 2015 Het Talentbedrijf ®. Alle rechten voorbehouden.

18

	
  

	
  

www.hettalentbedrijf.nl
Copyright © 2015 Het Talentbedrijf ®. Alle rechten voorbehouden.

19

