
1 
 

14 Van weten naar doen: de missing link 

 

Een voortreffelijk persoon is bescheiden in zijn spreken, 

maar overstijgt verwachtingen door zijn daden. 

Confucius 

 

De laatste pagina’s liggen nu voor je. Je hebt alle essentiële inzichten verworven om 

vol vertrouwen je leidinggevende functie waar te maken met je leiderschapspet stevig 

op je hoofd. 

Je weet nu hoe belangrijk het is om vanuit je eigen authenticiteit samen met je 

medewerkers als één team te werken aan de realisatie van de visie van je bedrijf, je 

organisatie of onderneming. Je kent het speelbord. Je weet wat medewerkers drijft 

zodat ze autonoom gemotiveerd hun job doen, veel betrokkenheid aan de dag 

leggen en bovendien plezier hebben in hun werk. Je weet dat het aangeven en 

bewaken van grenzen een noodzaak is om in vrijheid te kunnen werken. Jouw 

persoonlijke visie op leidinggeven meegeven aan je medewerkers is hierbij cruciaal. 

Je hebt ontdekt wat de mogelijke valkuilen zijn van jouw talenten en je ziet in hoe 

belangrijk het is om de talenten van je teamleden te stimuleren. Je weet dat je ze 

inderdaad teamleden mag noemen omdat je alle tools hebt gekregen om van je 

groep medewerkers een team te maken. Je coachende vaardigheden zijn 

aangescherpt. Eerst met alles wat je al lang wilde weten over het 

communicatieproces. Daarna met de diverse methodieken om op een correcte 

manier feedback te geven en te vragen om de groeimindset van je teamleden te 

stimuleren. Je weet nu ook hoe je een geefcultuur creëert. En het neusje van de 

zalm: je hebt geleerd actief te luisteren, waarmee je je zorg voor en je betrokkenheid 

bij je medewerkers daadwerkelijk toont. 

Je hoeft nu nog maar één stap te zetten: de ‘missing link’ opvullen of, met andere 

woorden, de omschakeling maken van weten naar doen zodat je droom als 

leidinggevende werkelijkheid wordt. 

Meer zelfs. Als je omschakelt, heb je niet alleen jouw droom verwezenlijkt, maar ook 

die van je medewerkers. Want wat zij willen, is sowieso hun werk met plezier doen 

en zich er gelukkig bij voelen. 

Zodra je hetgeen je gelezen en geleerd hebt om gaat zetten in de praktijk, ben je 

bezig met het invullen van de twaalf kenmerken – geschetst door Jean-Luc 

Tremblay1, een Canadese entrepreneur – die karakteristiek zijn voor een 

onderneming waar werkplezier en geluk op de werkvloer prominent aanwezig zijn 

(zie kader). 
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Twaalf voorwaarden voor geluk op het werk 

1 Het delen van een droom 
2 Een cultuur gesteund op waarden 
3 Aanwezigheid en interesse van de 

leidinggevende 
4 Een relatiegerichte attitude 
5 Consulteren, luisteren en betrekken 
6 Beslissingen nemen 
7 Hindernissen opruimen 
8 Op adequate wijze communiceren en 

informeren 
9 Waardering voor inzet en prestaties 
10 Grote collectieve intelligentie 
11 Creativiteit, initiatief en intrapreneurship 
12 Zich psychisch veilig voelen 
 

 

Met geluk op het werk kon je enkele jaren geleden nog eens meewarig met je hoofd 

schudden. Die periode is nu echter voorbij sinds veel organisaties er de meerwaarde 

van hebben ingezien. Tony Hsieh2, de CEO van Zappos, heeft deze trend in 2004 

ingezet en hij werd al snel gevolgd door tal van andere bedrijven. Denk ook terug 

aan het voorbeeld van de FOD Sociale Zekerheid op het einde van hoofdstuk 5. 

Jij bent uiteraard niet verantwoordelijk voor het persoonlijk geluk van je 

medewerkers, maar je levert als leidinggevende wel een belangrijke bijdrage aan hun 

werkplezier en geluksgevoel. Als je de Happiness at Work Survey hebt gedaan en 

het dynamisch model hebt bestudeerd (zie de doe-tip van hoofdstuk 1), dan weet je 

onmiddellijk welke inbreng jij als leidinggevende hierin hebt. 

Van weten naar doen 

‘Ja, ja, op papier lijkt het allemaal eenvoudig’, zeg je nu misschien; en je hebt voor de 

volle honderd procent gelijk. De principes van leiderschap zijn eenvoudig, maar 

daarom niet gemakkelijk. Het toepassen van deze principes vraagt om verandering. 

Je hebt in feite een nieuwe mentaliteit nodig en andere gewoonten. In de eerste 

plaats moet je dus zelf veranderen! Je moet je medewerkers op een andere manier 

leren zien, de wil tonen om het anders aan te pakken als het niet loopt zoals je 

wenst, bereid zijn om geduld aan de dag te leggen en om tijd te maken voor die 

andere aanpak. 

Het is een proces. Een proces van lange adem dat niet altijd over rozen loopt. Je kan 

Marshall Goldsmith alleen maar bijvallen wanneer hij zegt: ‘The quick fix is seldom a 

meaningful fix. Real change requires real effort.3’ 

                                                           
2
 Hsieh, T. (2010). Delivering Happiness. A Path to Profits, Passion and Purpose. London: Little, 

Brown & Company. 
3
 Goldsmidth M. (2009). Don't Give Up on Change. HBR Blog Network: 

http://blogs.hbr.org/2009/09/dont-give-up-on-change/  
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Wat je in dit boek hebt meegekregen is geen ‘quick fix’. Geen reclamespotje voor de 

magische formule van leiderschap of een typische ‘infomercial’ om mensen te helpen 

snel ‘in vorm’ te komen’. Je kent dat wel. De boodschap die men in dergelijke 

gevallen hanteert is vrijwel altijd dezelfde: ‘Voor een ongelooflijk “kleine” hoeveelheid 

geld kan u een “revolutionair” product kopen dat “ongelooflijk eenvoudig” is en “leuk 

om te gebruiken”. Dit product zal “verbluffende resultaten” hebben in “een mum van 

tijd” en u het lichaam geven dat u “altijd al wilde”. U hoeft “niet jarenlang te blijven 

oefenen” of “te diëten”. Voor de rest van uw leven zal u er “jong uitzien” en 

regelmatig “heerlijke seks” hebben.’ 

Dat dit te mooi is om waar te zijn, konden we in de zomer van 2014 nog zien toen 

Test-Aankoop een verbod vroeg op reclame voor crashdiëten. Rationeel begrijp je 

uiteraard dat ‘a meaningfull fix’ een fikse inspanning vraagt. Emotioneel de kracht 

opbrengen om rationeel ermee aan de slag te gaan, is altijd moeilijker. 

De sociaal-psycholoog Jonathan Haidt4 haalt inzichten aan uit 

neurowetenschappelijk onderzoek die aantonen dat emoties voorrang hebben op de 

ratio. 

Haidt illustreert dit aan de hand van een metafoor over de olifant en zijn berijder. We 

willen je deze beeldspraak niet onthouden omdat ze heel inzichtelijk weergeeft wat je 

kan doen om ratio en emotie in evenwicht te brengen zodat de stap van weten naar 

doen gemakkelijker wordt. De metafoor werd trouwens verder uitgewerkt door Chip 

en Dan Heat5 en ook door Marco Witte en Jan Jonker6 om veranderingsprocessen te 

duiden en vlotter te laten verlopen. In het kader lees je de metafoor in de vertaalde 

versie van Marco Witte7.  

 

De olifant, zijn berijder en het pad 

Onze rationele kant wordt beschreven als de berijder van onze emotionele kant, een 
olifant. Boven op de olifant lijkt de berijder de baas en de teugels in handen te 
hebben. Hij is de leider. Maar de berijder (gemiddeld nog geen 100 kilo) is in 
vergelijking met de olifant (gemiddeld 6 ton) nogal klein. Als olifant en berijder het 
oneens zijn over de richting zal de berijder, de ratio, het altijd verliezen. We weten 
het rationeel dan wel beter, maar onze emoties, de olifant, gaan compleet met ons 
aan de haal. De berijder wordt compleet overklast! 

Veranderingen mislukken veelvuldig omdat de berijder de olifant niet lang genoeg op 
de weg kan houden om de bestemming te bereiken. De hang naar directe 
bevrediging van de olifant wint het van de kracht van de berijder. Die ziet 

                                                                                                                                                                                     
 

4
 Haidt, J. (2006). The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. New York: 

Basic Books. 
5
 Heath, C. & Heath, D. (2010). ‘Switch: How to Change Things When Change Is Hard. New York: 

Crown Business. 
6
 Witte, M. de & Jonker, J. (2013). De kunst van veranderen. Bewegen naar de kern. Alphen a/d Rijn: 

Vakmedianet. 
7
 Witte, M. (2014). Het pad effenen voor verandering. Gastcolumn op SIGMA. Platform voor 

kwaliteitsprofessionals (http://www.sigmaonline.nl/, 22 juli 2014).  

http://www.sigmaonline.nl/
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mogelijkheden op lange termijn te denken, te plannen en verder te denken dan het 
hier en nu. Maar het vergt enorm veel energie om de zes ton zware olifant op de 
goede weg te houden. En dat is nu net niet de kracht van de berijder. Hij heeft 
weinig gewicht en energie. 

Juist het pad dat berijder en olifant lopen, kan helpen om het voor beiden 
eenvoudiger te maken want de olifant is niet dom en zal niet door alles heen lopen 
als het pad wordt geëffend. 

 

 

Alles wat je in dit boek hebt gelezen dient om het pad te effenen 

Wat je hebt meegekregen in dit boek is materiaal om het pad te effenen. Ken 

Blanchard e.a.8 geven enkele adviezen om dat materiaal ook effectief te gebruiken 

zodat je gemakkelijk de stap van weten naar doen kan zetten, want kennis opdoen 

blijkt voor de meeste mensen altijd leuker te zijn dan kennis toepassen. 

De voornaamste boodschap is dat je moet starten met wat je al weet of doet en dat je 

dit van daaruit moet aanvullen met het uitproberen van nieuwe dingen vanuit een 

open positieve instelling. De toverwoorden hierbij zijn herhalen, herhalen, herhalen! 

en focus. Je aandacht blijven richten op wat je wil aanpakken en dat je eigen maken 

door het herhaaldelijk in te oefenen. Met een vleugje zelfdiscipline zal het nieuwe 

gedrag snel een gewoonte worden, geïntegreerd in wie je bent en wat je doet. 

Eén ding is echter zeker. Je zal uit je comfortzone moeten treden en je mentale beeld 

moeten bijstellen over dat wat jij wel en niet kan. ‘Be willing to be uncomfortable. Be 

comfortable being uncomfortable. It may get tough, but it's a small price to pay for 

living your dream’, is een bekend citaat van Peter McWilliams9. 

Maar door jezelf uit te dagen om de eerste stappen te zetten, wordt het daarna bij 

elke volgende stap een stuk gemakkelijker. Je zal steeds meer zelfvertrouwen krijgen 

en het feit dat je geleidelijk aan ook meer en betere resultaten boekt, zal je motiveren 

en aansporen. 

Hoe pak je dit nu het beste aan? 

Er is geen eenduidige formule voor de beste aanpak. Iedereen is anders. Bovendien 

is alles waarover je hebt gelezen met elkaar verbonden en beïnvloedt het elkaar. Je 

zal dit gaandeweg wellicht wel hebben ontdekt. 

De beste start is: vanuit de visie van je organisatie de vertaalslag maken van de 

waarden naar concrete gedragsnormen door gebruik te maken van de methodiek 

van de dynamische onvolkomenheid. Daarna ga je verder met wat je in feite verkiest. 

Je begint met iets waarvan je vindt dat dit zeker binnen je mogelijkheden ligt door 

bijvoorbeeld voort te bouwen op wat je nu al doet en daar bewuster mee om te gaan. 

Geef je al complimenten? Geef er nu wat meer en zorg ervoor dat het geen 

                                                           
8
 Blanchard, K., Meyer, P. & Ruhe, D. (2011). Van weten naar doen. Amsterdam: Business Contact. 

9
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persoonscomplimenten zijn. Bedank wat bewuster en kijk echt naar de reactie van je 

medewerker. Met de positieve emotie die je terugkrijgt, vul jij zelf ook je emmertje. 

Heb je er problemen mee om medewerkers aan te spreken als hun gedrag je niet 

bevalt of als het werk niet naar behoren is gedaan? Probeer eens om de ik-

boodschap te gebruiken. Of misschien heb je het gemakkelijker met de 

hamburgermethodiek of met actief luisteren? Begin daar dan mee. Vraag zelf ook 

eens om feedforward als je er klaar voor bent om echt te luisteren en niet 

onmiddellijk te reageren. Bedank ervoor. Je kan ook enkele dingen eerst eens 

uitproberen in minder bedreigende situaties dan de werkvloer. Met je kinderen of 

partner bijvoorbeeld, of met vrienden. 

Je ziet, keuze te over om eerst enkele kleine stapjes te zetten om enkele ‘small wins’ 

binnen te halen om zo stilaan je leiderschapspet steviger op je hoofd te zetten. Het is 

zeker beter om ‘weinig’ vaker te doen dan ‘veel’ slechts één keer uit te proberen. 

Daarom is het goed om de passages uit dit boek over de onderwerpen waaraan je wil 

werken nog eens te lezen om op die manier kennis vast te houden. Dit zal de 

integratie in je dagelijks handelen gemakkelijker maken. 

Maak er zeker werk van om je persoonlijke visie op leidinggeven te formuleren. Doe 

die uit de doeken aan je medewerkers. Kies je moment, bijvoorbeeld bij de opening 

van een teamoverleg of als een originele nieuwjaarsspeech. Het vertellen van je 

persoonlijke visie op leidinggeven, is een goede gelegenheid om de limieten aan te 

duiden waarbinnen je medewerkers vrij kunnen navigeren. 

Vergeet ook niet om je sterke punten, je topkwaliteiten, duidelijk te maken voor jezelf. 

Stel daarna je kernkwadranten op. Je krijgt dan zeker inzicht in waarom iets voor jou 

moeilijk ligt of waarom je soms door medewerkers niet gezien wordt zoals je wel zou 

willen. 

Ben je er klaar voor om het grotere werk aan te vatten, observeer dan eens je groep 

medewerkers. Tracht aan de hand van de beschrijvingen die je gekregen hebt te 

achterhalen in welke groepsdynamische fase de groep zich bevindt. Denk ook eens 

aan wat er gebeurde toen een nieuwe medewerker je afdeling is komen versterken. 

Of wanneer iemand vertrok. Wees zo objectief mogelijk, want zelfoverschatting ligt 

op de loer. 

Kijk hoe het zit met het vertrouwen tussen jou en je medewerkers en je medewerkers 

onderling. Als dat niet zo snor zit, doe er dan iets aan, want ‘trust is a long term 

investment that creates exponential returns’, zoals Lolly Daskal10 terecht zegt. 

Nog een interessante tip is de volgende: hang een lijstje met de drijfveren van ieder 

mens aan de spiegel in je badkamer. Bij het scheren of opmaken beslis je dan 

waaraan je die dag eens speciaal aandacht wil besteden om een motiverende 

werkomgeving te creëren. En je hebt begrepen dat een motiverende werkomgeving 

een absolute must is als je betrokken medewerkers wil. 
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Aan de slag 

Kortom, er zijn mogelijkheden te over en je bent wellicht zelf creatief genoeg om 

manieren te bedenken die je helpen om de informatie uit dit boek in de praktijk om te 

zetten. Als je nu denkt: ik wil wel maar mijn baas moet eerst beginnen!, vergeet dan 

niet dat jouw directe medewerkers daar geen boodschap aan hebben. 

Misschien wil je nog wat meer kennis vergaren. Prima zo. Levenslang leren is een 

goede zaak voor iedere leidinggevende. Als je sommige topics nog wat meer wil 

uitdiepen, dan helpen de talrijke referenties in dit boek je daar zeker bij. We hebben 

ze bewust opgenomen. Of snuffel eens op internet of in de boekhandel. Laat dit 

echter geen excuus zijn om het ‘doen’ langer uit te stellen. Want je weet dat van 

uitstel afstel komt. Boekenwijsheid is nog geen levenswijsheid. Dat laatste verwerf je 

enkel door de stap te zetten van weten naar doen. 

Het vraagt tijd en inspanning om zelf te groeien om je medewerkers de kans te geven 

te groeien. Blijven doorzetten is de boodschap. Al smedende word je smid. 

Teleurstellingen zullen er zijn. Je zal fouten maken. Die horen erbij. Trek er lering uit. 

Zo doe je ervaring op en kom je te weten wat voor jou en je medewerkers wel en niet 

werkt. 

Leidinggeven is sowieso een proces. Zodra je de functie opneemt, ben je er nooit 

meer mee klaar. De beloning op de weg is echter groot voor jou persoonlijk, voor je 

medewerkers, voor je bedrijf én voor de thuissituatie. Want het ligt in je 

mogelijkheden om voor jouw mensen het domino-effect een halt toe roepen, de 

negatieve spiraal om te keren en het oerconflict te ridiculiseren. 

We wensen je veel succes. 

 

Kijk- en leestip 

Don’t Quit Before the Whistle Blows (http://goo.gl/jLx3fT). 

 

 
Wij zijn wat wij regelmatig doen. Excellentie is daarom 

geen handeling maar een gewoonte. 

Aristoteles 
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