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Inleiding bij Strook - Leiderschap en autonomie

Dit nummer gaat over leiderschap en autonomie. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is er veel
onderzoek gedaan naar leiderschap. In 1960 verscheen het boek van Douglas McGregor met als titel
‘The human side of enterprise’ hij had het over theorie X en theorie Y, waarbij theorie Y de mensgerichte managementstijl (Zorgende ouder) vertegenwoordigt. Blake en Mouton vonden de managerial grid uit met een taakgerichte (NO) en een mensgerichte (ZO) as.
Hersey en Blanchard werkten dit verder uit tot het principe van situationeel leiding geven. Opvallend
is dat men het hier steeds had over leiding geven vanuit de Ouder egostaat. McGreggor promootte
de Zorgende ouder voor het eerst. Blake en Mouton vonden dat een leider de Zorgende en de Normerende Ouder beiden moesten in huis hebben. Blanchard wijst erop dat je als leidinggevende rekening
houdend met de taakvolwassenheid en de innerlijke motivatie van de medewerker, de Zorgende,
dan wel de Normerende Ouder dient in te schakelen. Vraag is of de komende generaties een managementstijl vanuit de Ouder of eerder één vanuit de Volwassene zullen waarderen. In dit nummer willen
we onderzoeken wat leiderschap betekent voor de aankomende nieuwe generaties en hoe de huidige
leiders, maar ook adviseurs en consultants, hier mee om kunnen gaan. We kwamen tot de conclusie
dat autonomie de sleutel is. Met andere woorden, hoe kunnen managers vanuit autonomie en zelfleiderschap autonome mensen en zelfsturende teams begeleiden?

In het eerste artikel neemt Henri Hogenhuis ons mee op zijn reis naar persoonlijk leiderschap. Zijn worsteling en ontwikkeling op dit gebied kunnen ons raken.
Hierna geeft Anne Wuyts een verslag van haar onderzoek naar de kenmerken van de nieuwe generaties,
die in wetenschappelijke kringen de generatie Y worden genoemd en in spirituele milieu’s, de Indigo’s.
Ze komt tot het besluit dat het veelal gaat om jongeren die vrijheid, zelfrespect, zelfontwikkeling en levensvreugde hoog in hun vaandel dragen. In TA termen uitgedrukt is het een autonome generatie, met
een goed ontwikkelde Volwassene en een groot Vrij kind, die een totaal nieuwe stijl van management
vereisen.
De conclusies die uit dit artikel voortkomen worden verder onderzocht in een groepsinterview met vier
getalenteerde jonge mensen die onlangs een minor 4 Dimensionaal Leiderschap (cognitief, emotioneel,
fysiek en spiritueel) hebben gevolgd bij de Hanzehogeschool te Groningen.
Hierna komt Jaap van den Berg aan het woord. Hij is een senior leider van een grote christelijk scholengemeenschap. Jaap vertelt hoe hij in zijn leiderschap TA combineert met de vier dimensies van leiding
geven. In zijn verhaal staat zelfontwikkeling en zelfleiderschap centraal.
Als slot van dit nummer verdiept Ken Mellor zich in autonomie en integriteit, met name de fysieke en
emotionele dimensies van leiderschap. Dit is het tweede deel van zijn artikel, waarvan het eerste deel gepubliceerd is in de Strook van december j.l. Ken behandelt technieken om de vaardigheid te verwerven
om bewustzijn, spontaniteit, intimiteit en integriteit zelf te ontwikkelen. Hij sluit zijn artikel af met de
volgende conclusie: ‘Door autonoom te worden, worden we volledig eigenaar van onze geschiedenis. We
worden een integratie van ons verleden, ons heden en onze toekomst’
Zoals je kan lezen zijn autonomie en authenticiteit een hoofdkenmerk van de leiderschapsstijlen voor de
toekomst.
Veel leesplezier toegewenst!
Anne Wuyts
Rob Hallegraeff
redactiecommissie Strook
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De reis naar autonoom leiderschap
Henri Hogenhuis
Henri Hogenhuis is trainer, coach, dagvoorzitter, hogeschooldocent, senior consultant en begeleider voor
organisaties en mensen via zijn eigen bedrijf First Step Communicatie in Doesburg. Als ‘wegwijzer’, want zo ziet hij
zichzelf, is hij geschoold tot Transformationeel Coach door het Orbis Instituut in Niekerk van Joost Drenthe en tot
Master Practisioner TA, NLP en Systeemleer aan het Phoenix Instituut in Utrecht van Wibe Veenbaas. Bij deze laatste
opleiding vulden de stromingen elkaar aan op zodanige wijze dat daardoor meerwaarde ontstond onderwerpen
beter te leren begrijpen, via NLP te leren hoe je er iets mee kunt doen, terwijl Systemisch Werken hem in staat stelde
de samenhang te ervaren. In dit artikel belicht hij de verschillende dimensies van leiderschap en de relatie met
uitgangspunten van transactionele analyse.

Ik kan me het als de dag van gisteren wegwijzers
herinneren die mijn levensscript vorm gaven.
Het steeds uitreiken naar mijn vader, die als kind
van tien jaar oud zijn moeder verloor en tot zijn
dood haar naroepend: ‘Mama!!!! en ik dan…!!!’,
mijn moeder dienende die mij beschermde als niet
gewenst vierde kind waarmee ik mijn (oneigenlijke)
plek in het gezin diende in te nemen.
Het werd een puzzel er achter te komen hoe het
ongeschreven, onuitgesproken script van vader
en moeder mijn persoonlijkheid maakte waarmee
ik het contact vormgaf met de ander. Zoals Joost
Drenthe het zo treﬀend zei tijdens een van zijn
begeleidingen:
‘Het lijkt misschien veel, maar dat is het niet, er zit
altijd een kern in, zeg het maar…’
Zoals Wibe Veenbaas mij de systemische sprong
liet beleven die mijn leven nodig had: ‘Spring in
mijn armen!!!’, mijn herhalende thema.
De eetkamer ligt nu vol boeken, vanPsychotherapie, Psychoanalyse, Transactionele analyse, NLP,
Systeemleer, de Creatiespiraal en Ontknooping,
Voice Dialogue, de Double Healix, gedichtenbundels van David White en Garcia Lorca, de eigenschappen van Stephen Covey, het Passe-Partout
van het Phoenix Instituut en nog vele andere….
Het thema dient zich weer aan: ‘Spring!!!’

In dit artikel wil ik leiderschap onderscheiden
zowel in vier dimensies als in persoonlijk leiderschap als voorwaarde voor professioneel leiderschap. In deze onderscheiding maak ik gebruik
van een paar TA-beginselen uitgaande van de ontwikkeling van mijn eigen leiderschap, theorieën
over leiderschap, leiderschap dat ik tegenkom in
organisaties en mijn persoonlijkheid als leider.
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Deﬁnitie
Leiderschap is een functie, uitgevoerd door een
of meerder mensen, gericht op het dienen van
een individu of groep bij het uitvoeren van een
gezamenlijke taak. De leider dient hierbij het hogere doel (de taak) en de groep en maakt daarbij
gebruik van zijn macht. Leiderschap is een Ouderfunctie (ego toestand). De leider biedt degenen
aan wie hij leiding geeft bescherming door de
taak en de regels van de groep te bewaken.
Hij biedt verzorging door een goed werkklimaat
te scheppen. De Ouderfunctie stelt ons in staat op
een betrouwbare manier richting te geven aan ons
handelen (de Kritische Ouderfunctie). De Ouderfunctie stelt ons eveneens in staat de voorwaarden
te scheppen om effectief handelen mogelijk te
maken (de Voedende Ouderfunctie).
Ik zit aan de Nieuwe Gracht in Utrecht en
Wibe Veenbaas vertelt ons het verhaal van Jonas
en de wijze waarop Jonas uiteindelijk zijn opdracht
aanvaardt op het moment dat hij doorkrijgt dat
het hem anders vernietigt. De uitnodiging van
Wibe: ‘Spring!’ en fysiek gedragen te worden in het
uiten van mijn roep, bezorgt me op dit moment
opnieuw kippenvel…. Joost Drenthe sprak in deze
contekst over de draak die je blijft achtervolgen en
in deze achtervolging telkens groter wordt totdat
je hem het hoofd biedt, je je omkeert en afscheidt
neemt van je oneigenlijke taak en je jouw leiderschap toont, zuiverder en je meer vastberaden dan
ooit die sprong maakt. Systemisch bezien als het
innemen van je eigen plek, het recht om erbij te
horen, het nemen zoals het is, het eren van je geschiedenis, het nemen wat groter dan jou is,
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jouw balans tussen geven en nemen, je leiderschap en je lidmaatschap, je interne hoofdgrens
tussen leider en leden, het insluiten en uitsluiten,
je vakmanschap, je overdracht, je doelgericht en
doelgeleid zijn, je discipline en je persoonlijk leiderschap. Je leiderschap als taak om een antwoord te
geven op je persoonlijke levenslot. Je omkeren, je
verbinden in contact en contract!
Het is echt heerlijk om op deze plek te zijn.

De leider die zijn lot heeft aangenomen kent zijn
plek, neemt de verantwoordelijkheid voor zijn
gemis en verlangen. Hij kan zichzelf en de organisatie dienen door instrument te zijn.
Op deze plek en met deze taak weet hij van binnen van afbakening, weet wat hem te doen staat
en wat hij heeft te laten. ‘Kennis, kunde, macht en
machtsmiddelen kunnen een leider behulpzaam
zijn bij het leiding geven maar iedere leider beseft
dat het daar in wezen niet om gaat. Het is de
persoonlijkheid die het leiding geven kenmerkt’.
Het afscheid nemen van mijn Moeder tijdens de
begrafenis in het mooie plaatsje Kanne was zo’n
moment.
Een jaar daarvoor had ik mijn Vader verloren en
in de afscheidsrede sprak ik de woorden: ‘Papa, ik
vind het zo ﬁjn als je zegt dat je trots op me bent…’
Het was een markeerpunt voor mij dat het jaar
daarna er voor zorgde dat ik geen woorden meer
nodig had bij het afscheid nemen van mijn moeder. Op haar sterfbed vroeg ik haar: ‘Mama wat wil
je mij nog meegegeven of zeggen?’, en ze zei:
‘Niets meer Henri, je weet alles.’
Ik stond 3 dagen later voor haar kist, mijn kinderen
om mij heen, voel Kiki’s arm nog steeds, en maakte
de diepste buiging van mijn leven: ‘Dank je wel
Mama, Dank je wel voor alles.’
Op de achtergrond speelde de muziek van Mercedes Sosa ‘Gracias por la Vida’. Zo was het goed,
door haar zo te danken maakte ik de weg vrij, zo
wil ik het, zo doe ik het, zo voel ik het: mijn persoonlijkheid in verbinding met mezelf.

Leiderschap en David Whyte
In tegenstelling tot eerdere uitleg besluit ik hier u
als lezer weinig toelichting te geven op deze dichter. Ik zal u als lezer een stukje op weg helpen,
David is Maritiem Zooloog, Filosoof en dichter
op gebied van ‘Conversational Leadership’.
Ik daag u uit zijn gedichten eens te lezen.

Ik vat ze voor mijzelf samen in het zetten van de
eerste stap…. en alles wat er dan allemaal in ons
opkomt (ja toch?) deze moedige stap te zetten.
Drie jaar geleden zat ik voor een lezing van David
in Driebergen. De dag werd ingeleid door ‘
Hartwerker’ Walter Berghoef: ‘Op de grens van het
bekende is er de ontmoeting en de mogelijkheid tot
uitwisseling, het gesprek dat vraagt om gevoerd
te worden... Tijd voor moedige gesprekken!’. David
wees het publiek de weg die loopt tussen waar je
staat en de eerste stap tot een moedig gesprek.
De fysieke roep om de eerste stap te zetten openbaarde zich niet lang daarna. Terwijl ik een CD
van David draaide in de auto in de nacht van 21
februari 2009 viel ik in slaap achter het stuur in een
gloednieuwe Opel Vectra die mij het leven redde en
mij de wegwijzer aanbood: ‘Leiderschap en Moed
de eerste stap te zetten’.
Kort daarna heb ik mijn baan opgezegd en niet
veel later sprak ik, na mijn lezing voor een vol
auditorium, mijn persoonlijke ambities voor de
directie uit. Het resulteerde in een aanbieding mij
aan te sluiten bij de HanzeHogeschool. Ik ben,
daar waar de eerste stappen gezet worden, een
wegwijzer, daar waar mensen midden en vrij in
het avontuur staan.
Bijzonder was dat David in een persoonlijke brief
mij beterschap wenste en een nieuwe luister CD
(7 airbags waren echt te weinig om de CD te redden) toestuurde, mij wijzend op het onderstaande
gedicht:
‘What to Remember When Waking’
van David Whyte
In that ﬁrst hardly noticed moment in which you
wake,
coming back to this life from the other
more secret, moveable and frighteningly honest
world
where everything began,
there is a small opening into the new day
which closes the moment you begin your plans.
What you can plan is too small for you to live.
What you can live wholeheartedly will make
plans enough
for the vitality hidden in your sleep.
To be human is to become visible
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while carrying what is hidden as a gift to others.
To remember the other world in this world
is to live in your true inheritance.
You are not a troubled guest on this earth,
you are not an accident amidst other accidents
you were invited from another and greater night
than the one from which you have just emerged.
Now, looking through the slanting light of the
morning window
toward the mountain presence of everything
that can be
what urgency calls you to your one love?
What shape waits in the seed of you
to grow and spread its branches
against a future sky?
Is it waiting in the fertile sea?
In the trees beyond the house?
In the life you can imagine for yourself?
In the open and lovely white page on the
waiting desk?

Theorieën over leiderschap: de 4 dimensies
Paulien Assink en Stephen Covey
Paulien Assink definieert in haar boek ‘Uit het
harnas’ leiderschap als volgt: ‘Leiderschap is iets
wat ieder mens over zijn eigen leven kan hernemen. Hij leeft op een emotioneel, spiritueel, mentaal en fysiek gezond niveau opzicht – in denken
en daadkracht. Deze vorm van leiderschap is een
samenspel tussen moed en compassie en kwaliteiten als invoelend vermogen, holistisch denken,
ontvankelijk en samenwerken’. Assink: ‘Vaak
overheerst het mentale en fysieke aspect. Daadkracht, structuren en helder denken, daar liggen
de knelpunten doorgaans niet. Leiders moeten
meer naar de spirituele en emotionele kanten van
leiderschap toe. Emotioneel is de verbinding met
anderen en spiritueel is de verbinding met iets dat
groter is dan onszelf ’. Stephen Covey beschrijft de
lichamelijke dimensie als de effectieve zorg voor
het fysieke lichaam; de Spirituele dimensie als de
toewijding aan de eigen kern, het eigen waarde
systeem; de geestelijke dimensie als de voortdurende uitbreiding van kennis en kunde en de
Sociaal-emotionele dimensie als de ontwikkeling
van het emotionele leven onder meer in relaties
met anderen.
Het vernieuwen van de fysieke dimensie betekent
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het leren zorgen voor je eigen lichaam door goed
te eten, voldoende rust en ontspanning, regelmatig
sporten voor fysiek uithoudingsvermogen, flexibiliteit en kracht.
Ik herinner me nog de woorden van
Roeland ten Napel voorafgaand aan een
bijeenkomst bij een grote bank: ‘Kies maar: ga
staan als een duif en daarna als een adelaar.
Voel het verschil in kracht: Kies maar!’

Het vernieuwen van de spirituele dimensie is het
tonen van leiderschap in ons leven. Het is onze
hart, onze kern en de toewijding voor ons persoonlijk waardensysteem. Je toeleggen op stilte,
gebed, meditatie, muziek en in contact staan met
de natuur.
Zoals mijn goede vriend Nino Jacobs ooit aan mij
vroeg: ‘Geloof je er in?’, en toen ik zei: ‘Nee!!!!’, keek hij
mij aan… nam de tijd mij uit te nodigen en stelde
verdorie deze splijtende vraag…, de vraag waar ik
echt voor kan buigen: ‘Waar geloof je wel in? … En
voer het nu uit.’

In de mentale dimensie leer je dat je je leven lang
leert. Lezen en schrijven, je bijdrage leveren aan
organisatie en planning, beginnen met het einddoel voor ogen.
Jacobs: ‘Wanneer het einddoel vervuld is met jouw
verlangen, zal geen mens je erbij weg kunnen
houden, zo groot is het.’ Stel dat het lukt…. ;-) !!!

De sociale/emotionele dimensie is gebaseerd op
de principes van interpersoonlijk leiderschap,
empathie en creatief samenwerken. De sociale en
emotionele dimensies zijn verbonden.
Ons emotionele leven uit zich primair in onze
relaties met anderen. Succes komt niet eenvoudig
en komt niet voort uit onze intelligentie.
Het is eerder verbonden met ons gevoel voor veiligheid vanuit onze principes en een integer leven
leiden vanuit onze diepste waarden.
In een leven dat zich kenmerkt door onafhankelijkheid, creativiteit, dienende interactie met mensen waarin het toevoegen van waarde en niet het
herkend willen worden de drijver is.
Drenthe: ‘De groep bereikt haar doel zonder jou
ook wel, aan jou de taak te zien waar je het verschil
kunt maken, het punt waar jij je waarde toevoegt,
de wijsheid zit in het collectief.’

De 4 dimensies zou je kunnen verbinden met b.v.
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ouder, volwassene, kind. De kindrol die sterker
emotioneel en spiritueel is. Het kind uit zich veel
eerder hoopvol, optimistisch, uitdagend, heeft plezier, is gemotiveerd en gevoelig.
Spiritueel kenmerkt deze rol zich in enthousiasme,
intuïtie, eerlijkheid, respect en inspiratie.
De ouder en volwassene rol kenmerkt zich eerder cognitief en fysiek.Voedend of kritisch of in
de volwassen rol kijken deze rollen meer naar de
lange termijn, het voorbereiden op de toekomst,
het filosofische en strategie.
Het fysieke zit vooral in het realisme, focus, prestatie, uitvoeren, onafhankelijkheid zelfdiscipline,
consequent zijn en besluitvaardigheid.
De ideale mix zou geweldig zijn toch? Ik heb op
een gegeven moment een dame ontmoet die alle
4 dimensies had vanuit haar kern. Luttele minuten
later in het gesprek kwam ik er al snel achter dat
zij een leven leidde gevuld met twijfel: ‘Welke
intelligentie zet ik nu in…, in deze situatie…, in dit
contact…’ Ze had liever wat minder van het ene
dan het andere gehad…

Leiderschap en de DoubleHealix: de reis
In de doublehealix-reis zijn alle de TA de fundamenten terug te vinden. Of het nu gaat over de
ego-toestanden en de groei daarin, het loskomen
van de symbiose en je script in je eigen reis, je
basisposities, je kern, datgene waar je je op richt,
het wereldbeeld dat bepalend kan zijn voor je
richting, de dramadriehoek die in dit model je
zelfs met je eigen ‘dolk’ tot aanklager en slachtoffer maakt. En natuurlijk is de dolk de ultieme
redder…
Het Double Healix model is ontwikkeld door
Manfred van Doorn met het doel een bijdrage
te leveren aan een verdere verrijking van het
innerlijke en sociale leven. Hij begint met de
onbewuste voorbereiding op het avontuur.
De Oproep tot het Avontuur is de drempel
naar de actie. Er is een impuls, van binnenuit of
buitenaf, die onmiskenbaar oproept tot actie en
verandering. Het leven zal nooit meer zo zijn
als het was... Als de impuls tot verandering van
buiten kwam, dan is het meestal de held die
weerstand vertoont; als de impuls tot verandering
in de held zelf omhoog kwam, dan is het meestal
de buitenwereld die in de weerstand schiet.
Vervolgens geeft de ontmoeting met de mentor
de held een nieuwe blik op de werkelijkheid en

zichzelf met nieuwe vaardigheden en nieuwe
inzichten die de held zelf verwerft. Daarna staat
de held voor een serie tests die bepalen of er in
de voorgaande fase voldoende is geleerd en op
de drempel bevindt zich altijd een Wachter, een
vertegenwoordiger van de heersende macht die
bepaalt of de held naar binnen mag.
Als de held de verschillende tests van de selectiedrempel met succes heeft doorstaan, begint het
stralen, genieten, opbouwen van zelfvertrouwen
en in ontvangst nemen van applaus.
De held begint nu aan de weg naar binnen en
bouwt zelfkennis op. Het ego wordt begrenst
waarbij de held een mentor ontmoet met een
vrouwelijke wijsheid over rijping, ritmes, huishouden, boekhouden, gevoelens en diepere relaties .
En dan… slaat het noodlot toe en de omstandigheden worden uitermate ongunstig. De held
verliest het initiatief en wordt ingewijd in de
onmacht. De Dolk in deze fase maakt de held
de loutering door van de diepste wanhoop en
verwerft inzicht in de verborgen en duistere
kanten van de menselijke natuur, ook in die van
zichzelf. De held kan uit deze duisternis worden
gered door zich te concentreren op één definitieve zienswijze of focus.Veelal herinnert de held
zich daarbij de belangrijkste les van een vroegere
mentor. Er is licht aan het eind van de tunnel.
Nu vindt de ultieme test plaats, waarbij de held
de rug recht houdt en staat voor haar mening en
voor wie ze is. Het gaat om het tonen van karakter in de confrontatie met de machthebbers of een
dreigende ramp. De held legt haar status, veiligheid en misschien wel haar leven in de waagschaal
met een verandering in de held zelf die een bevrijdende of genezende invloed heeft op de
wereld, zijn elixer.
Mijn vriend David Jonker had het plots tijdens een
van de vele telefoongesprekken die ik met hem
voerde tussen zes en acht in de ochtend over de
ﬁlm ‘As it is in Heaven’.
Op het moment dat ik de ﬁlm aanzette zag ik
het: Mijn ‘reis’, de constructie van mijn script de
onbewuste voorbereidingen: de bron van mij als
gastheer, de bron als avonturier, de bron van mijn
scheppende chaos, de bron van mijn doorzettingsvermogen om dingen echt af te maken, de bron
van mijn intimiteit in verbinding, de bron van mijn
bedachtzaamheid en geduld, de bron van mijn eerste stap. Ze zijn een deel van de wortels van onze
Wensboom…. Van buitenaf kreeg ik de oproep,
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al was het dan een dikke paal op een rotonde. Ik
laat nu alles los en start opnieuw. Ik voel mij gezegend met de 26 mentoren, medehelden bij Phoenix
en zij die daar plots is... De test die volgde was
groot, een opleiding vormgeven waarin al mijn
bronnen gegoten waren waarmee een nieuwe
richting kon worden ingeslagen. En de wachter,…
ja die was er ook. In de vorm van vele collega’s en
studenten die na al die jaren wat ‘anders’ zagen
binnenkomen. De motivatie die er vervolgens vrij
komt om mij heen en in mijzelf. Hoe zal de healix
zijn weg vervolgen?
Nog steeds staan de mentoren om mij heen op
momenten dat mijn thema begint te schuren.
Al eerder sloeg het noodlot toe: haast klaar om
theaterdirecteur te worden, vertrekt mijn mentor,
verlies ik mijn baan en loopt mijn huwelijk spaak
(de Dolk). Via Joost Drenthe vind ik de weg weer
terug in verbinding, daar waar de eerste stap ligt.
De weg naar het licht en de wederopstanding, de
weg naar mijn werk als richtingaanwijzer. Mijn
elixer, de healix weer van voor af aan op te starten.

Leiderschap dat ik tegenkom in organisaties
In het bedrijfsleven krijg ik herhaaldelijk dezelfde
vraag van bestuurders, directeuren, managers en
verantwoordelijken: ‘Hoe krijgen we deze organisatie naar een hoger plan?’
Omdat ik deze vraag goed herken –er is een
sprong nodig- ga ik vanaf dat moment op zoek
naar het script (via Bateson: omgeving, gedrag,
vaardigheden, overtuigingen, identiteit of zingevingsniveau) en de persoonlijkheid van de vraagsteller, naar zijn verlangen, zijn doelen, zijn kwaliteiten en zijn valkuilen.
Om van oud naar nieuw script te komen in de
organisatie begeleid ik de leidinggevende door
de overgangsfase van oud naar nieuw leiderschap.
Welke dimensie dient onder het licht te komen,
simpelweg omdat hier –vaak met reden- niet gekeken wordt: hoe sterk is de visie en hoe beleeft
de leider deze, hoe groot is zijn discipline hierin
‘voor te leven’, is de passie voelbaar voor de omgeving en neemt de organisatie haar verantwoordelijkheid, integer en vertrouwend op het grotere
geheel.
Ik zorg voor een platform waarin al deze aspecten
in verbinding en directe dialoog hun weg kunnen
vinden met de medewerkers.
Ik vertaal de verlangens naar de essentie van het
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‘waarom’ wil je dit bereiken, ‘wat’ er mee bereikt
dient te worden en laat het hem of haar na het
uitspreken loslaten. De wijsheid van de eekhoorn
en de bever zorgen er zelf voor dat het ‘hoe’ door
de medewerkers zelf wordt ingevuld. Immers, je
vraagt een eekhoorn in de herfst toch ook niet
wat hij aan het doen is? Of probeer maar eens aan
de bever uit te leggen dat jij het weer eens beter
weet hoe die dam geconstrueerd moet worden…
jij met je goedbedoelde ongevraagde advies, in het
dierenrijk vrees ik dat je je snel uit de voeten zult
moeten maken…;-)
Ik leerde Aad Sterk kennen in mijn periode dat ik
voor een groot kansspelbedrijf werkte in Nederland.
Onze opdracht was in essentie simpel: het meest
gastvrije casino. En de urgentie was er ook, de
tempel had een openingsdag, en zou het ook klaar
zijn, dacht ik…
Goed voorbereid reisde ik telkens met een auto vol
mappen, gelikte powerpoints en passende muziek
naar hem toe. Goedlachs als hij is ontving hij mij
steeds met die blik…’Ach, dat hebben we eigenlijk
allemaal niet nodig!’. Jazeker, we gebruikten alles
wel… uh… Aad wees mij de weg.
Dat we via mappen en powerpoint het meest
gastvrij zouden worden was het niet.
Aad is in essentie gastvrij en geen macht die hem
hierbij weg krijgt. Je voelt je welkom, vrij en alles is
om jou heen georganiseerd. Zijn passie zat hem
in het mensgerichte en het zuivere plezier samen
met de medewerkers te bouwen, de output werd
aanleiding voor de discipline, zijn inspiratie diende
eenieders geweten.
En hij begon zijn verhaal steeds als volgt de vier
dimensies in balans te brengen: ‘Dit is onze richting
in essentie, wat gaat er goed en wat kan beter,
zowel voor het casino als voor hemzelf: wat gaat
er goed en wat kan echt beter. Maar zo zie ik
het… Hoe zien jullie dit?’ In de stilte die dan volgde
nodigde Aad zijn mensen uit om van hieruit de
referentiekaders op te rekken, twijfels te delen, weer
als vertrekpunt te nemen.
Aad leefde het voor, sprak uit, verbond en … was
Aad, een persoonlijk leider pur sang.
De spullen gingen in de hoek, de stoelen in een
kring en het collectief bouwde in verbinding… het
(overigens nog steeds zo) meest gastvrije casino!
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Kenmerken van de persoonlijkheid van de
leider
Als kenmerken van de persoonlijkheid zie ik het
meer als het aanvaarden van de weg constant te
willen werken aan autonomie, heelheid, identiteit,
integratie en zingeving.Vanuit de TA al je egoposities inzetten, je tegenstellingen gebruiken, je
gezonde symbiose in transacties, weten waar je op
inzet, wat je waardeert, waar je behoeften liggen,
waar je een zuiver spel speelt, wat jouw thema’s
zijn waar je telkens langs moet.
Naast het aanvaarden van de weg zijn er de eerder
genoemde 4 dimensies die met elkaar als volgt in
verbinding staan: wanneer er een problematiek
schuilt in een intelligentie, legt de problematiek
vaak een andere bloot. Immers wanneer de passie
ontbreekt is de vraag snel gesteld waar de organisatie echt voor wil gaan (visie) of wanneer we
geen afspraken nakomen, hoe is het dan met onze
verantwoordelijkheid voor het grote geheel
(spiritueel)?
De eerste stap die ik zelf zet is het inzetten van een
duaal pad. Technisch klinkt het dan als structuur
en cultuur, of als de mentale intelligentie en de
fysieke intentie.
Het laten groeien van persoonlijk leiderschap
kwam ik een tijd geleden tegen toen ik samen met
mijn directeur Gerard Sterkenburg een nieuwe
strategie implementeerde voor een bedrijf in
Rotterdam. Het eenvoudige wilde dat er geen
een maar twee leiders waren…. Daar kunnen
we afspraken over maken zou je zeggen vanuit
structuur, maar vanuit cultuur is dat even anders!
Vanaf het moment dat de strategie op de eerste
dag werd gebouwd met Gerard, zette ik de beide
leiders aan het werk op de tweede dag.
Ik had te maken met een strategische leider en
een historische eigenaar-leider. De sentimenten
die daarbij loskwamen in het oogcontact zorgden
ervoor dat ze inzagen dat ze elkaars verlengde
waren. Hun contact en contract baande de weg
voor de MT leden die met groote (ja twee oo’s) ogen
plots de ruimte zagen hun eigen plek in te nemen,
het kwam in beweging. Dat moment… Zie het
nog voor me!
Ieders persoonlijkheid kreeg daarna zijn een plek
doordat ik werkte met het ‘Whole Brain’ gedragsproﬁel instrument van Ned Herman. Acceptatie en
verbinding op persoonlijk vlak was het gevolg.

Ik weet nog goed dat Gerard mij belde na de derde
dag… ‘Ik weet niet hoe je het geﬂikt hebt, maar ze
gaan er allemaal voor!’ En ik wist dat het in die ene
seconde zat tussen de twee heren… met als gevolg
een pad naar elkaar en daardoor met een plek
voor ieders persoonlijkheid en een groeipad voor
alle teamleden die nota bene onderling supporter
werden.
Een heldere strategie met twee leiders en MT leden
die elkaars supporter waren geworden.

Conclusie
Eerst dacht ik: ‘Ja!, daar is het begonnen…’, na
vele jaren studie en terugblikken weet ik nu dat
dit niet zo is, het begon veel eerder.
Walter Berghoef zei het zo mooi in een telefoontje na 21 februari: ‘Mooi keerpunt, doe je
er wat mee?’. Mijn 4 dimensies van leiderschap
begonnen ooit in ontmoeting van mijn ouders
en de worsteling met hun thema’s vanuit hun eigen schuld en onschuld die mijn persoonlijkheid
vormgaven en mijn oneigenlijke plek.
Ik ben er niet zodat ik jouw dromen laat uitkomen,
ik ben er niet om je te beschermen.

Het bewustzijn het oude script te verlaten zorgt
telkens voor schurende thema’s en de overgangsfase hier steeds sterker hier mee om kunnen gaan.
Het loslaten van het oude, de ontwikkelingsweg,
de groei naar autonomie, het vertrouwen op iets
groters betekent het invullen van mijn visie,
mijn passie en mijn geweten dienend.
Mijn dimensies.
Ik kies voor mijn avontuur, ik verbind, ik kies om
wegwijzer te zijn.

Mijn individuele groei als mens dient die organisatie waar de verbinding nodig is om top-down
en bottom up, om met structuur en cultuur haar
doelen te zien als avontuur langs de wegen van
autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving. Op dat moment kan ik de verbindende
factor tussen beiden zijn.
Ik denk nu intuïtief aan de plek waar ik opgroeide,
een plek van het onbegrensde avontuur. Geen
bos was te groot, geen hut groot genoeg, geen
tocht met ijslanders te lang, ik voelde mij vrij! Het
dagelijkse ritueel van ﬁk stoken, aardappels poﬀen,
appels en kersen jatten… Dat wat ik in deze ruimte
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terugkreeg was de reis naar het onbekende elke
dag opnieuw vol spanning te beleven… en ja de
Veldwachter lag op de loer…
Zou ik het toen al geleerd hebben hem te snel
af te moeten zijn? Een script met veel lol, en over

dimensies wist ik toen nog niet zoveel ;-)

Spring
Henri Hogenhuis
Met dank aan jou
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Generatie Y en de leiderschapsstijl van de toekomst
Anne Wuyst
Anne Wuyts, redactielid Strook, is 55 jaar en heeft twee kinderen, en woont in Antwerpen. Zij heeft een eigen praktijk
als psychotherapeut sinds 1988 en is werkzaam in het bedrijfsleven als coach en als trainer in relatievaardigheden
sinds 1993. In 2010 heeft zij TransVormMensia opgericht. Het is een netwerk van trainers die op een spirituele en
transformerende manier werken in bedrijven. In haar vak als therapeut, coach of trainer werkt zij graag met het
concept van transactionele analyse, wat zij verder heeft uitgewerkt tot kwantumtransactionele analyse.

Inleiding
Trainingen en workshops over Spiritueel leiderschap zijn tegenwoordig een hype, net als uiteenzettingen over communicatie en motivatie van de
fameuze nieuwe generation Y.
Heel wat bedrijfsliteratuur gaat over spiritualiteit
en ook over de nakende problematiek i.v.m. het
managen en motiveren van de jonge medewerkers. Daarom vond ik het een uitdaging om beide
onderwerpen met elkaar te combineren en eens
te kijken naar de kenmerken en de verschillen van
de nieuwe generatie met de vorige generaties.
Het kan interessant zijn om te onderzoeken welke
stijl van leiderschap de nieuwe jongeren nodig
hebben.
Zelf word ik in bedrijven uitgenodigd om workshops te geven over het managen en motiveren
van deze nieuwe generatie. Bij het zoeken naar
bijkomende informatie in functie van dit artikel,
kom ik op sites terecht waar ik resultaten vind die
voortspruiten uit kwantitatief wetenschappelijk
onderzoek.
Deze onderzoeken zijn uitgevoerd onder de vlag
van de oude paradigma’s in opdracht van hogescholen en kranten zoals Trends en Intermediair,
die gelezen worden door de Vlaamse intellectuelen. Het gaat over vragenlijsten die ingevuld zijn
door representatief grote groepen jongeren, interviews met bedrijfsleiders en conclusies van professoren. Het beeld dat wordt geschetst is eerder
positief, omdat men vooral afgaat op interviews en
bevraging van nogal succesvolle universitair gediplomeerden.
De resultaten van deze onderzoeken zijn voor mij
herkenbaar. Als babyboomer heb ik twee kinderen
van de Y generatie opgevoed en ik kom deze jongeren meer en meer tegen in de bedrijven waar ik
trainingen in soft skills mag geven.

Volgens mij is er ook een schaduwzijde. Jongeren
die weigeren te studeren omdat de leerstof niet
langer is aangepast, jongeren die aan de drugs
gaan, jongeren die voortdurend allerlei highlights
opzoeken en eindigen als de outcast van de maatschappij. Hierover spreekt men niet in de literatuur
over generatie Y. In geen enkel artikel vind ik de
link die gelegd wordt tussen de generatie Y en de
nieuwetijdskinderen. Nochtans weet ik intuïtief
dat die er is en ik ben van plan om dit mentaal te
onderzoeken.
De Y generatie draagt voor mij de kenmerken
van de indigo’s en omgekeerd. Informatie over
nieuwetijdskinderen (indigo-sterren-en kristalkinderen) vind ik op sites die er minder wetenschappelijk uitzien. Deze sites worden gesierd door
engelen, gestileerde jin-yangtekens, vlinders en
bloemen op pastelkleurige achtergronden. De gebruikte taal is niet langer academisch.Vrijgegeven
informatie over nieuwetijdskinderen zijn eerder
het gevolg van kwalitatief of fenomenologisch onderzoek, gesitueerd in de nieuwe tijd, gekenmerkt
door de nieuwe paradigma’s.Veel van de informatie die ik terugvond was gechannelde informatie.
Hier volgt een verslag van informatie vergaard uit
eigen ervaringen, lectuur, World Wide Web, en het
Veld. Maar eerst en vooral wil ik de term nieuwe
tijd of new age nader verklaren, alsook de coachingsstijl die daar volgens mij bij hoort.

Coaching, counseling en softskilltrainingen
in het licht van de New Age
Voor alle duidelijkheid geef ik hier een verklaring van wat er bedoeld wordt met nieuwe tijd.
Nieuwetijdsmensen streven naar zelfontplooiing,
persoonlijke groei, zelfverwerkelijking, bewustwording en spirituele ontwikkeling.
Vrijheid, liefde, vrede en verbondenheid met

STROOK P8 juni 2011

STROOK juni 2011 def.indd 13

13

14-06-2011 23:56:24

moeder aarde staan centraal. Therapeuten en
coaches van deze strekking onderwijzen spiritualiteit aan managers in functie van het bestrijden van
stress, het verhogen van de motivatie, de productiviteit en de flexibiliteit. Zij zoeken samen met de
verantwoordelijken in bedrijven naar het pad dat
leidt naar duurzaam ondernemen, met echte bezorgdheid, respect, loyaliteit en dankbaarheid voor
mensen, dieren, planten, culturen en onze planeet.
New age coaches en trainers wandelen naast
bedrijfsleiders in hun zoektocht naar bezield,
spiritueel leiding geven, in de eerste plaats aan
zichzelf. Want bedrijven waar mensen en hun
leidinggevenden werken met de ‘juiste intenties’
trekken ‘het goede’ aan.
New age coaches bieden unieke en krachtige
concepten aan waar gefundeerde spirituele wijsheden ingebed zijn in bewezen wetenschappelijke
en psychologische benaderingen.
Het resultaat is dat trainees en coachees zichzelf
bekrachtigen en bezielen in hun Mens-zijn. Dit
leidt tot bedrijven en organisaties die functioneren vanuit welzijnsbewustzijn, doordat ze eerlijke
lange termijnrelaties aanknopen met medewerkers,
klanten en leveranciers.
De bedoeling is dat mensen in organisaties in hun
kracht gaan staan en hun volle potentieel ontwikkelen. Zodoende kunnen ze op een transparante
manier hun persoonlijke missie en die van het
bedrijf waarin ze werken realiseren.
Managers worden uitgenodigd om op een respectvolle manier en met eigenwaarde te kijken
naar zichzelf en hun script zodat ze zichzelf kunnen ontwikkelen naar meer autonomie voor zichzelf en hun medewerkers.
Het gaat om vernieuwend gedrag dat zijn motivatie vindt in innerlijke waarden, ethische overtuigingen en een liefdevol zelfbeeld. Het gaat dus
niet om aangeleerd en door anderen opgelegd
gedrag of vaardigheden.
Leidinggevenden worden aangeraakt en geïnspireerd, opdat ze zich bewust mogen worden van
hun ongekende vermogens en die van hun medewerkers, die als een waardevolle schat diep in elk
van ons verborgen ligt. Dat is wat wij ‘spiritualiteit’ noemen.
Het bewust-zijn van leidinggevenden wordt uitgenodigd en ingezet om het licht te laten schijnen
op de onderwerpen en de problematieken die
tijdens trainingen cq coachings aan bod kunnen
komen. Het resultaat is vaak dat mensen
een kwantumsprong maken naar een hoger
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en ruimer bewust-zijn.
Deze tekst komt uit de visie, missie en waarden
van het TransVormMensia-netwerk. En de grondleggers van dit netwerk (waaronder ikzelf) hopen
dat in de toekomst heel veel coaches, counselers
en trainers van over heel de wereld van dit netwerk deel zullen gaan uitmaken. Want dit is wat
volgens mij de komende generaties van leidinggevenden zullen verwachten.
Wie zijn nu die nieuwe generaties die het bedrijfsleven en het publieke leven binnenstappen?

GeneratieY
Op de werkvloer vinden we momenteel drie
generaties terug:
1 De babyboomers (45-65 jaar)
2

De generatie X (30-45)

3

De generatie Y ( 15-30)

Generatie Y is de derde grote generatie na de
Tweede Wereldoorlog. De komende 15 jaar krijgen we in de bedrijven, een grote uitstroom van
babyboomers en een instroom van deze nieuwe
generatie die ook millennials of screenagers worden genoemd.
Bedrijfsleiders houden hun hart vast, want managers halen hun goals niet meer zo makkelijk als
vroeger, en ‘oudere’ werknemers vinden het moeilijk om met deze jongeren samen te werken.
Aan de andere kant spreken we van felbegeerde
hoogopgeleide multitaskers en maken bedrijven
zich al zorgen over hoe ze deze veelbelovende
jongeren moeten binnenhalen en vooral behouden. Want, laten we niet vergeten dat het vertrek
van de babyboomers, bedrijven met een groot
gebrek aan werkkrachten zal achterlaten. In studies wordt er nu al gesproken over een 60.000-tal
medewerkers die vervangen moeten worden.
Hier volgen enkele mythen en de feiten over deze
nieuwe ‘generation Why?’. Aan jou om te kijken
wat je herkent en wat niet.
Leidinggevenden vinden hen vaak lui, verwend,
egocentrisch, ambitieloos en oppervlakkig. Ze
worden ook jobhoppers genoemd, en nestklevers.
Amerikaanse onderzoekers noemen deze jongeren, de meest egocentrische en narcistische uit de
recente geschiedenis. Jonge mensen kijken inderdaad anders aan tegen werk: ze zijn leergierig en
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houden tevens van plezier. Ze gaan ervan uit dat
bedrijven dat moeten kunnen aanbieden.
Ondernemers staan voor grote uitdagingen.
Ze moeten leren samen werken met jonge mensen met heel andere opvattingen over werk, leven
en welzijn. We kunnen niet zeggen dat jongeren
geen waarden hebben. Ze vullen de waarden helemaal anders in. De vraag is of het bedrijfsleven
zich daarvan bewust is en daarop kan inspelen.
Generatie Y zijn de kinderen van de babyboomers.
Velen van hen hadden ouders die ingebed waren in de vrijheidsgedachte die de hippies en de
flowerpowerbeweging van de jaren 60 binnen
brachten in de westerse culturen. In de seventies
was het de beurt aan de vrouwen met de derde
feministische golf en de womans liberation.
De generatie van de babyboomers bevatte heel
wat voorlopers van de nieuwetijdskinderen van
nu. Het was de tijd van Nelson Mandela, Che
Guevara en Martin Luther King.Velen dwepen
nog steeds met Bob Dylan, the Beatles en Pink
Floyd, om nog maar te zwijgen over het succes
van Hair en Woodstock. Make love no war was
het motto. Jongeren huwden niet en gingen hokken, vrouwen werden bommen of bewust ongehuwde moeders. Er werd met groot vertoon tegen
de gevestigde structuren aangeschopt. Zij waren
de voorlopers die het gedachtegoed van de Franse
revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid
uitdroegen en de poorten openden naar wat zij
hoopvol het nakende watermantijdperk of the
new age noemden.

Zelfbewuste generatie
Generatie Y zijn de kinderen van deze babyboomers. Ze zijn opgegroeid in een sfeer waar
een eigen mening werd aangemoedigd en ze werden gestimuleerd om de dingen vanuit verschillende hoeken te bekijken.
Volgens verschillende studies, o.a. die van de Vlerick Management School, is het een zelfbewuste
generatie met een sterk zelfbeeld. Ze hebben
veel zelfvertrouwen en zijn bereid om uit hun
comfortzone te komen en al doende vrijheid te
creëren. Werken is belangrijk voor generatie Y,
maar vrije tijd is minstens even belangrijk.Velen
zien zich in de toekomst hun werkleven onderbreken en een sabbatjaar nemen om bijvoorbeeld
een wereldreis te maken, of iets anders te doen
wat prettig is en heel wat leerervaringen oplevert.
Deze generatie beschouwt werken als een middel

om geld te verdienen, maar geld is niet een doel
op zich. Geld is eerder een middel om leuke dingen te doen. Bij sollicitaties zijn ze niet uit op het
loon of status. Werken moet voor hen een aangename, voldoening schenkende bezigheid zijn in
een prettige omgeving, een inspirerende sfeer en
een harmonieus team.
Generatie Y verwacht niet alleen een goede
work-life-balance, maar ook een job die hen
de mogelijkheid geeft persoonlijk te groeien en
waarin ze vertrouwen en verantwoordelijkheid
krijgen, weliswaar met voldoende coaching en
begeleiding.
De vraag is of de huidige leidinggevenden in de
Vlaamse bedrijven, die vaak technisch goed zijn
en daardoor in een managementfunctie zijn terechtgekomen, maar die niet altijd goed opgeleid
zijn in het beheersen van hun softskills aan deze
voorwaarden kunnen voldoen.
Generatie Y wil op een respectvolle manier gecoacht worden, met uitdagingen voor de Volwassen egostatus en met ruimte voor het Kind.
‘De baas spelen’ moet je met deze jongeren al
vast niet doen. Ze aanvaarden enkel autoriteit van
mensen die in hun kracht staan en anderen in hun
kracht laten. Want persoonlijke vrijheid is voornaam en verrijkende ervaringen opdoen ook en
dat zoeken ze in hun werk.
Zij denken in termen van mogelijkheden, niet in
termen van beperkingen. Ze weten wat ze willen,
ze gaan ervoor en zijn ervan overtuigd dat ze hun
succes of hun falen zelf in de hand hebben.
Verder zijn deze nieuwe werkers opgegroeid met
computers, internet en de mobiele telefoon.
Ze zijn voortdurend via diverse kanalen verbonden met digitale informatie, entertainment en
sociale contacten. Samenwerking is belangrijk en
collega’s worden niet gezien als rivalen maar als
partners. Multitasken met verschillende apparaten
gaat ze natuurlijk af. Nieuwe technologie pikken
ze snel op en met gemak racen ze door enorme
hoeveelheden data. Het zijn geweldige netwerkers,
sociaal, vaak hoogopgeleid en teamspelers bij
uitstek. Allemaal waardevolle eigenschappen in
onze kennisintensieve economie.
Generatie Y ziet zich echter niet werken als een
zelfstandige ondernemer. Ze zien zich eerder in
loondienst werken aan korte projecten. Zo hoppen ze van het ene bedrijf naar het andere, waar
ze het ene interessante project inruilen voor een
nog interessanter ander.
Via computernetwerken, zoals facebook,
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waardoor ze over de hele wereld in contact staan
met elkaar, houden ze elkaar op de hoogte van
waar de bedrijven zich bevinden die deze leuke,
ervaringsverrijkende projecten aanbieden.
Ze zijn niet uit op ego of het snelle gewin van
de vorige generaties, ze hechten belang aan een
goede balans tussen werk en vrije tijd.
Ze hebben hoge carrièreverwachtingen maar goede resultaten zien ze vooral als de weg naar een
volgende interessante baan.
Samenvattend kunnen we zeggen dat generatie
Y de en-en-generatie is. Het is een sterk individualistische generatie en tegelijkertijd is ze sterk
sociaal gericht en solidair. Ze houdt enerzijds vast
aan traditionele waarden als trouwen en kinderen
krijgen en anderzijds wordt ze gekenmerkt door
een grote seksuele permissiviteit.
Deze generatie wil én hard werken én veel vrije tijd.
Ze wil geld verdienen, maar voortdurend bijleren
via interessante ervaringen is minstens even
belangrijk. Het lijken allemaal tegenstellingen
maar deze generatie brengt ze naadloos samen.

Generatie Y is een heel nuchtere, pragmatische en
realistische generatie. Ze staan met beide voeten
op de grond. Ze zijn zeer zeker vol met ambities
en verwachtingen maar ook steeds met op de
achtergrond het besef dat zij op een dag werkloos
zouden kunnen worden.
Ze maken er het beste van en zien in elke bedreiging ook een opportuniteit. Werkloosheid is bijvoorbeeld een kans om iets nieuws bij te studeren.
Je mag ook niet vergeten dat het een nestklevende
generatie is die steeds kunnen terugvallen op
‘mama hotel’. Daar een woning huren in België
voor de jongeren vandaag te duur is, blijven ze
lang thuis wonen, terwijl ze minder sparen, dan
wel veel geld uitgeven.
Als ze later met hun partner een huis gaan kopen
of bouwen, worden de gespekte spaarrekeningen
van de vorige generaties (babyboomers) meteen
aangesproken. Bovendien openen de deuren van
de arbeidsmarkt zich massaal daar de babyboomers
met pensioen gaan en het aantal banen voor
hoogopgeleiden daarmee aanzienlijk stijgt. Hun
toekomst is van goud.
Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn
wat deze generatie kenmerkt. Ze zijn weliswaar
opgegroeid met minder angst dan de vorige generaties waar de gevolgen van de oorlog en de
koude oorlog nog doorwerkte. De angst voor de
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bom en de derde wereldoorlog speelt niet meer.
Generation Y kent ook een schaduwzijde. Deze
sleutelkinderen werden vaak opgevoed door twee
werkende ouders. Materieel was er niets tekort.
Ze kwamen uit bed en zetten zonder er bij stil te
staan de verwarming aan.
En toch grepen deze jongeren meer dan normaal
naar drugs en zochten ze andere highlights op.

Nieuwetijdskinderen
Van Nieuwetijdskinderen wordt gezegd dat ze
naar de aarde komen om voor de ouders, de directe omgeving en voor de hele mensheid een
lichtbaken te zijn.
Hoe herkennen we dan nieuwetijdskinderen?

Nieuwetijdskinderen zijn hooggevoelig, ze hebben een hoge mate van Zintuiglijke Sensitiviteit
die veel langer dan bij het gemiddelde kind open
blijft. (Lang na het vijfde jaar).
Elk kind wordt met een zekere mate aan Zintuiglijke Sensitiviteit geboren, dit is heel natuurlijk.
Jammer genoeg wordt deze aangeboren ‘innerlijke’
sensitiviteit heel gauw verwisseld voor mentaal
denken en ‘uiterlijke’ communicatie als overlevingsstrategie in een materiële en materialistische
wereld, waar de oude paradigma’s nog steeds
zegevieren.
Nieuwetijdskinderen benaderen de zaken eerder
vanuit hun gevoel. Ze reageren erg intuïtief. Ze
zijn erg gevoelig voor sfeer en de stemmingen van
anderen en nemen deze soms over.
Er is sprake van jongeren die paranormale ervaringen hebben en paranormaal begaafd zijn.
Nieuwetijdskinderen zijn vaak hoogbegaafd.
Voorwaarde ook hierbij is dat ze de ruimte en
begeleiding van de ouders krijgen om deze intelligentie te behouden en verder te ontplooien.
Nieuwetijdskinderen leven vanuit hun eigen
wijsheid en hebben een sterk innerlijk gevoel van
waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Ze voelen naadloos aan wanneer er wordt gelogen, bedrogen en gefaked en daar hebben ze het
moeilijk mee. Als ze er te vaak mee worden geconfronteerd kunnen ze daar angstig en depressief
van worden.
Ze hebben niet alleen een hoog IQ, ze zijn ook
zeer leergierig. Omdat ze uitstekend aanvoelen
wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig. Ze reageren trouwens meestal erg
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slecht op discipline.
Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren.
Maar ze nemen geen genoegen met ‘traditionele’
antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op
autoriteit.
Ze accepteren geen leiding van mensen die voor
hun gevoel niet volgens ethische principes leven.
Ze laten zich niet dwingen om iets te doen
waarin ze niet geloven en ze laten zichzelf niet in
een hokje plaatsen.
Het nieuwetijdskind ontwikkelt al heel jong een
uitzonderlijke taal- en uitdrukkingsvaardigheid.
Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd.
Ze getuigen vaak ook van meerdere aspecten van
bewustzijn en vaardigheid waar de ouders zich
meerdere malen over verwonderen. Ze komen al
wel eens met originele oplossingen waar niemand
aan had gedacht en die iedereen verbaasd doet
staan.
Nieuwetijdskinderen hebben een creatieve verbeelding en zijn vaak dromerig en terug getrokken. Ze kunnen ook druk zijn (ADHD).
Ze hebben vaak problemen met tijd. Op tijd
komen kunnen ze moeilijk vinden, alsook het
herkennen van het chronologische verloop van
gebeurtenissen. Hun tijdsbesef is heel rekbaar.
Ze hebben bijvoorbeeld het gevoel ergens nog
maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is.
Planning is ook moeilijk, waardoor ze vaak in de
problemen komen om iets op tijd klaar te hebben.
Ze hebben moeite met het ordenen en opbergen
van hun spullen. Ze zijn voortdurend op zoek
naar hun spullen.
Een ander kenmerk is dat ze een erge binding met
de natuur hebben en soms vegetariër zijn overtuiging.Van nieuwetijdskinderen wordt ook gezegd
dat het vaak huilbaby’s waren, dat ze last kunnen
hebben van huidaandoeningen of astma, ze worden agressief van suiker en chocolade en hebben
vaker last van voedselallergieën.
Hooggevoelige mensen zijn er altijd geweest en
de vraag is of de nieuwetijdskinderen van tegenwoordig geen hoog sensitieve nieuwetijdsouders
hebben, die het kind ernstig nemen en opvoeden
op een bewuste manier.
Dit gebeurt helaas niet altijd, veel hoogbegaafde
en hooggevoelige kinderen raken ondergesneeuwd als gevolg van het geboren worden in
een onbewuste kind- en vrouwonvriendelijke
cultuur.

Hier heb ik het over de groeiende groep van kinderen met ADHD, DHD, ADD, AHD, tot aan HJS
(Hang Jongeren Syndroom).
De symptomen die bij deze groep jongeren
voorkomen zijn vaak het gevolg van onze kapitaalbeschaving en haar materialistisch denken.
Mensen, ouders verzamelen materiële goederen
en kinderen worden gezien als een bezit.
Ouders functioneren veelal vanuit een overlevingsmodus in een cultuur waar mensen nog maar
halve lonen verdienen en het leven ongeveer 30%
duurder is geworden. Ouders houden doordat
ze te lange dagtaken hebben- want bazen willen
flexibele medewerkers en de flexibiliteit komt
maar van één kant- en te veel tijd verliezen in
files, te weinig tijd over voor hun kind.
De persoonlijke aandacht die het kind nodig
heeft om het door het leven heen naar een eigen
toekomst te begeleiden, ontbreekt te vaak. En de
symptomen die daar het gevolg van zijn, zien we
ook vaak opduiken.
Als nieuwetijdskinderen geen begrip kunnen vinden voor hun ‘anders zijn’ kunnen ze agressief,
terugtrekkend of afwachtend gaan reageren.
Bovendien kunnen ze dit tot in het extreme doen
totdat mensen in hun omgeving ‘wakker’ worden.
Worden deze niet wakker dan blijven deze kinderen confronteren tot de anderen wakker worden
of ze worden ziek, hyperactief of non-actief.

Indigokinderen
De meeste nieuwetijdskinderen horen tot de
groep van de Indigo Kinderen. Ze worden zo
genoemd omdat ze geboren worden onder de
straal van de nieuwe tijd. De meeste mensen zijn
geboren onder de violette straal. Indigo kinderen
zijn geboren onder de Indigo straal. Indigo is een
diepe blauwe kleur (een menging van violet en
paars). Sommige mensen kunnen deze kleur ook
rond de kinderen waarnemen (in hun auraveld).
Mensen die onder de Violette straal geboren
worden hebben een twee- of drie dimensionaal
bewustzijn, het bewustzijn wat zich thuisvoelt in
de oude paradigma’s van de oude tijd. Kinderen of
mensen van de nieuwe tijd, Indigos, hebben een
vier of vijf dimensionaal bewustzijn, een bewustzijn dat zich thuis voelt in het kwantumparadigma.
Dit houdt in dat ze alles wat op hun af komt op
een andere manier waarnemen en opslaan.
De indigo kinderen kennen hun missie in dit
leven. Ze weten waarom ze op de aarde gekomen
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zijn en ze zijn er trots op!
Violets zijn vaak op zoek naar wat ze willen zijn,
doen en hebben.
De Indigos weten precies wat ze willen, doen en
hebben en vragen zich af waarom anderen dit
niet weten. Zij als kind weten het vaak wel en de
anderen als volwassenen weten het vaak niet. Ze
worden geboren met een gevoel van trots en zijn
heel blij met zichzelf en deze wereld.
Het samenleven van de oudere Violets en de
jongere Indigo’s zorgt vaak voor ruis in de communicatie.Violet snapt niets van de (Indigo) baby’s
en kinderen met een ‘eigen’ wil die niet te veranderen is en bovendien als levensgenieter door het
leven wil gaan. Indigo snapt er niets van dat Violet
zo moeilijk doet, hen niet begrijpt, zo langzaam
denkt, ongevoelig is voor hun eisen en wensen,
zo ingewikkeld doet over gevoelens en hun in het
Violette vakje probeert te duwen.
Hoe zullen indigo medewerkers zich voelen als
ze moeten werken voor violets die hen in vakjes
duwen, volgens procedures laten werken en onethische zaken laten doen?
‘Nieuwetijdskinderen’ zijn er waarschijnlijk altijd
al geweest. Men zegt dat sinds het begin van de
jaren negentig het merendeel van de kinderen die
geboren worden Indigo kinderen zijn.
Volgens sommigen worden er de afgelopen jaren
wel meer van dit soort kinderen geboren, maar de
vraag is of dat wel echt klopt omdat in de meeste
gevallen tenminste één van de ouders van deze
kinderen ook een Nieuwetijdskind is.
Misschien lijkt het alleen maar dat er meer indigokinderen geboren worden, omdat vroeger de
bijzondere gaven van dit soort kinderen genegeerd
(of soms zelf onderdrukt) werden.
Indigokinderen hebben de meest kenmerken van
wat we hierboven hebben opgelijst en meer karakteristiek zijn de volgende tien kenmerken:
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1

Ze worden geboren met een gevoel van
Koninklijkheid (en doen ook vaak zo)

2

Ze hebben het gevoel dat ze ‘het verdienen
om er te zijn’ en zijn vaak verrast als anderen
dit niet delen

3

Ze vertellen de ouders vaak ‘wie ze zijn’

4

Ze hebben problemen met absolute autoriteit
(autoriteit zonder verklaring of keuze).
Ze weigeren bepaalde dingen te doen;
bijvoorbeeld het wachten in een rij.

5

Ze raken gefrustreerd van systemen die ritueel
zijn ingesteld en geen creatieve inbreng vragen
(procedures).

6

Ze zien vaak hoe dingen beter kunnen worden
gedaan, vroeger op school en thuis, nu op het
werk. Hierdoor lijken ze vaak systeembrekers
(zich niet conformerend aan enig systeem).

7

Ze lijken vaak asociaal, behalve als ze met andere Indigos omgaan. Als er niemand in hun
buurt is die hun bewustzijn begrijpt trekken
ze zich vaak terug. Ze voelen zich alsof geen
enkel mens hen begrijpt (computeren of tv
kijken is hier ook een voorbeeld van).

8

De school is sociaal gezien vaak bijzonder
moeilijk voor hen.

9

Ze reageren niet op ‘schuld’ discipline
(wacht maar tot je vader thuis komt).

10

Ze schamen zich er niet voor je te laten weten
wat ze willen.

(uit The Indigo Children, Lee Caroll en Jan Tober,
www.indigochild.com)
Kan je de overeenkomsten tussen de indigo’s en
de Y-generatie al zien?
Zelfbewust, eigenzinnig, eigenwijs, intelligent,
gevoelig, intuïtief, leergierig, wel gezind, wars van
autoriteit, ….

Kristalkinderen
De taak van de Indigokinderen is om in deze
harde wereld tegen de oude paradigma’s aan te
schoppen, de oude structuren te doorbreken en de
deuren te openen naar een nieuwe wereld waarin
de Kristalkinderen hun werk kunnen gaan doen.
De Indigo’s hebben nog veel te doen. Ze zijn de
toekomstige wereldleiders en bedrijfsleiders.
De eerstkomende 50 jaar zullen er waarschijnlijk
niet al teveel Kristalkinderen te zien zijn. Ik geef
alvast een beschrijving van wie ze zijn.
Dit is vaak gechannelde informatie. Hier komt
dan een toekomstbeeld.
Het grote verschil tussen de twee groepen is dat
laatstgenoemden niet zo stevig gebouwd zijn,
noch op fysiek, nog op mentaal gebied.
De indigo’s worden de ‘systeem-afbrekers’ genoemd en zijn er eerder op voorzien om zich beter te kunnen handhaven in situaties met wrijving,
geweld en om grenzen te testen.
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Daarvoor dienden zij dan ook ‘chaotisch’ en robuust te zijn.
Kristalkinderen daarentegen zijn de ‘Vredestichters’. Ze zullen het voorbeeld uitdragen van een
beddinggevend leidinggevende.
Zij hebben een vredevolle en zachtaardige natuur. Zij zullen niet de grenzen willen uittesten
of trachten de boot te doen schommelen op de
manier waarop de indigo’s dat doen maar ze kunnen wel hun mannetje staan en opkomen voor de
dingen waarin ze met hart en ziel geloven.
Het woord ‘passioneel’ omschrijft hun ware aard.
Een passie voor het leven, de liefde, een passie
voor rechtvaardigheid en fair spel, een passie voor
waarheid. Dit zijn de eigenschappen die een
kristalkind kenmerken. Het etiket ‘Crystal’
refereert naar het feit dat ze Christus-gelijke
wezens zijn, net als Jezus, de hoogste Avatar, een
Christus- wezen was.
Zij hebben het potentieel om bij wijze van hun
geboorterecht al deze dingen te doen die Jezus
deed en meer. Ze zijn helderziend en heldervoelend en communiceren telepathisch met elkaar.
Bovendien vertonen ze erg helende gaven.

Sterrenkinderen
De derde groep die genoemd wordt onder de
nieuwetijdskinderen zijn de Sterrenkinderen, het
gaat hier om een groep inter-dimensionale wezens
die beweert van andere sterren of planeten af te
komen. Sommigen zeggen dat ze van de Plejaden
zijn, terwijl anderen praten over verafgelegen
groene of blauwe sterren.
Een ding is ‘zeker’ - ze komen van dimensies
waar wij niet van kunnen dromen noch met onze
menselijke ogen, kunnen zien. Ze zijn hier, paraat
en gereed om te assisteren in het vredesproces.
Ze brengen de gaven van wijsheid, harmonie
en balans naar de aarde. Sterrenkinderen hebben
gekozen om hier te zijn als ‘Afgezanten van het
Licht’ om de aarde terug naar het Licht of de
Bron te brengen.
Dit kleine persoonlijke onderzoek brengt me
ertoe om te besluiten dat de nieuwe generatie Y
die, volgens wetenschappers vooral na 1980 werd
geboren en de indigokinderen die we volgens de
eerder spirituele bronnen met grote getale terugvinden na 1990, veel overeenkomsten vertonen.
Ze zijn zelfzeker, eenvoudig, leergierig, vrij, creatief,…. maar ook heel erg kwetsbaar, want er is

niet veel nodig om ze te laten ondersneeuwen.
Met zware medicatie worden ze dan in het lagere trillingsveld gehouden. Ze mogen zichzelf
niet zijn en ze moeten zich onderwerpen aan het
tweedimensioneel ‘wetenschappelijk’ denken van
de oude wereld.
Ik voel erg veel sympathie voor deze jongeren en
bovendien herken ik me erin. Ik voel het aan als
een eer om met deze jongeren te mogen werken
als coach of therapeut of softskilltrainer.
In mijn ervaring pikken ze snel op wat ik met hen
deel. Ze zijn dol op transactionele analyse en ze
zijn meteen weg van kwantumtransactionele
analyse. Bovendien passen ze dit erg snel toe in
hun leven en op hun werk.

Opvoeden, begeleiden en managen
van Indigo’s
Kinderen spiegelen hun ouders en medewerkers
spiegelen hun managers.
Indigo’s doen dat in het kwadraat. ‘Opvoeders’
ervaren hen vaak als moeilijke, veeleisende en
driftige kinderen. Dit is hun manier om te reageren op frustratie, leugens, oneerlijkheid, angst en
non-authenticiteit.
Je dient ze vanaf de geboorte te behandelen als
volwassenen. Met respect. Een (ondoordacht)
bevel geven werkt slecht. Maar een keuze geven
werkt goed.
Je zegt dus niet dat ze in de rij moeten gaan staan.
Je vraagt hen om in 3 minuten tijd een rij te
vormen. Je zegt niet dat ze aan tafel moeten gaan
zitten. Je vraagt waar ze willen gaan zitten. Met
andere woorden, je spreekt ze aan vanuit de Volwassen egostaat.
Indigo’s voelen zich koninklijk en willen met respect behandeld worden. Ze willen weten waarom
iets gebeurt. Ze zullen een disciplinaire maatregel
aanvaarden als je uitlegt waarom en waarvoor ze
gestraft worden. Ook al zijn ze maar drie jaar oud.
Indigo’s zijn wijs en hebben discipline uit zichzelf. Je hoeft niet de baas te spelen. Je kan beter
vriendschap met hen sluiten.
Boze, emotionele stemmen maken geen indruk
op hen en schuldinductie of manipulatie evenmin.
Wat goed werkt is om familievergaderingen te
houden waar ze problemen mee kunnen bespreken en kunnen meewerken aan het opstellen van
huisregels. Zo maakt het kind deel uit van een
partnerschap, en maak je Volwassen contracten
met hen.
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In bedrijven met jonge medewerkers is dit eveneens van toepassing. Jongeren hebben meestal een
hoge moraliteit en discipline vanuit zichzelf.
Ze hebben het moeilijk als ze dingen moeten
doen die tegen hun rechtvaardigheidsgevoel indruisen.
Ze respecteren de plantenwereld, de dierenwereld
en moeder aarde. De kans is groot dat ze niet zullen werken voor bedrijven die dat met de voeten
treden. Temeer daar ze niet voor geld, status en
ego gaan. Ze werken goed in teams, concurrentie
kennen ze niet en ook geen negatieve competitie.
Als je aan hen leiding geeft dien je jezelf goed in
het oog te houden. Ze houden je een spiegel voor
en nodigen je sterk uit om in je zelfleiderschap te
gaan staan en je eigen schaduw te transformeren.
Ze confronteren je met je frustraties en neem het
van me aan dat veel ‘ouderen’ zich gefrustreerd
voelen als ze met deze jongeren moeten samenwerken. Maar als deze ouderen eerlijk zijn, geven
ze toe dat waar de jongeren voor gaan, dat ze dat
zelf ook willen, maar dat ze het nooit hebben
durven vragen.
De sleutelwoorden die bij deze jongeren horen
zijn vrijheid, vertrouwen, fun, autonomie, maturiteit, communicatie, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, no nonsens, pragmatisme. Ze houden
er niet van dat ze in het vakje Y of Indigo worden
geduwd.

Besluit
Tien jaar geleden implementeerden de bedrijven
zogenaamde autonome teams, empowerment en
total quality management, maar het lukte zelden
of nooit omdat hun eigen tweedimensionele
scripten die op wantrouwen, angst en armoedebewustzijn zijn gebaseerd in de weg zaten. Het
bleef dus bij niet authentieke, manipulerende tips
en trics en er veranderde niets ten gronde. Het
niet-winnerscript zegevierde.Vijftien jaar geleden
werkte ik mee aan een internationaal project om
TQM te implementeren in een chemische gigant.
We werkten met aangekochte voorgekauwde
pakketten die vol procedures en truckjes zaten.
Management en arbeiders hebben er hartelijk mee
gelachen en bleven met elkaar miscommuniceren.
Uiteindelijk was er slechts één winnaar, ikzelf,
want ik kocht boterhammen met het verdiende
geld. Een ander bedrijf, ook een chemische reus
waar ik communicatietrainingen en TA gaf om
de zogenaamde autonome teams te ondersteunen,

20

hadden ‘autonome’ teams geïnstalleerd om de
‘te dure’ teamleiders eruit te halen.
Nu moesten de arbeiders naast hun werk, de taken
van de meestergast, zoals ze dat hier noemen, onder elkaar verdelen. Bovendien werden de teams
afgeslankt van acht tot zes man.
Dit zijn truckjes die niets te maken hebben met
verbetertrajecten en ontwikkeling. Ze berusten
op korte termijn armoedebewustzijn-’denken’ en
lossen niets op.
Echte verbeteringen en vernieuwingen zullen volgens mij voortvloeien uit initiatieven van mensen,
leiders, die een groot bewust-zijn hebben ontwikkeld, gebaseerd op zelfkennis en scripttransformatie. Het zijn leiders die hun zelfleiderschap staan
en respect hebben voor mensen, dieren, planten,
culturen en de planeet.
Persoonlijkheidsontwikkeling en zelfleiderschap
staan volgens mij voorop. Managers mogen nog
meer gaan groeien in intelligentie, respect, autonomie, vertrouwen, communicatie en in verbinding zijn. In de eerste plaats met zichzelf.
Zelfbewustzijn en -ontplooiing staan voorop.
Als medewerkers en hun leiders zich ontplooien
naar authenticiteit en maturiteit met respect en
vertrouwen voor zichzelf en de anderen kunnen
we spreken van feedbackgesprekken en evolutiegesprekken in de echte zin van het woord. De
formuliertjes hoeven dan zelfs niet meer te worden ingevuld. De communicatie is niet langer een
valse truck. Er is echte verbinding en waarachtig
committment.
Uit wat ik lees over en de gesprekken die ik voer
met jongeren, Indigo’s of Y’s concludeer ik dat dit
precies is waar zij voor gaan en staan, als medewerker en als leidinggevende.
De leiderschapstijl die volgens mij het beste past
bij de maturiteit en de autonomie die ze zelf willen is die van ‘resultaat gericht leiding geven’.
Hier onderhandelen leidinggevenden met hun
medewerkers over beider (realistische) goals voor
het komende jaar. De onderhandelingen draaien
uit op een consensus. Met andere woorden, het is
geen ‘management by objectifs’, waar de doelstellingen van bovenaf worden opgelegd, vaak vanuit
de kortzichtigheid en de gulzigheid die voortvloeit uit armoedebewustzijn.
Als manager en medewerker het eens zijn over
de doelstellingen, en uiteraard zullen daar ook
doelstellingen i.v.m. persoonlijkheidsontwik
keling bij zijn, krijgt de medewerker de
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verantwoordelijkheid om die doelstellingen te
behalen op zijn eigen manier.
De leidinggevende dient een platform te creëren,
en de middelen te voorzien die de medewerker
nodig heeft om te slagen.
De medewerker heeft de meldingsplicht om aan
de alarmbel te trekken indien hij zijn doelstellingen niet gaat halen en dan komt er opnieuw
overleg. Misschien lag de lat te hoog, of waren de
middelen ontoereikend.
In tussentijdse functioneringsgesprekken of feedbackgesprekken volgen medewerker en leidinggevende elkaar op. Op het eind is er een evaluatiegesprek. In principe werden de doelstellingen, die
eventueel ondertussen werden bijgesteld, bereikt.
Autonome mensen verdienen een managementstijl vanuit de Volwassene.
Situationeel leiderschap is een stijl vanuit de positieve Ouder. Sturen (Normerende Ouder) en
ondersteunen (Zorgende Ouder) doe je met
Kinderen. Waarschijnlijk krijg je zo een bedrijf
met gelukkige en aangepaste Kinderen.
Dit is niet waar de nieuwetijdsjongeren voor gaan.
Positieve strooks kunnen bekrachtigend werken,
maar vergeet niet dat ook dit een vorm van

manipulatie inhoudt.
Symbiotische mensen zijn afhankelijk van erkenning en passen hun gedrag aan.Volwassen mensen
die autonoom zijn en hun individuatieproces hebben gedaan zijn hun eigen maatstaf.
Ze werken vanuit hun flow en stroken aldus
zichzelf. Communicatie is voor hun ‘delen’ van
ervaringen, inzichten, opgedane kennis. De ander
wordt vrij gelaten en ieder begrenst zichzelf, want
je vrijheid houdt daar op waar de vrijheid van de
ander begint.
Symbiotische teams drijven op normen, structuren, procedures en strooks.
Autonome teams maken hun eigen procedures en
stroken zichzelf. En dat is precies wat de jongeren
van vandaag doen.
Ik spreek de hoop uit dat de jongeren van vandaag
die massaal de bedrijven binnenstromen, voor hun
principes en waarden zullen blijven staan en mee
gaan werken aan de opkomst en de bloei van wat
de ouderen zo hoopval de new age of het watertijdperk noemen.
Ik buig voor de jongeren.
Namasté,
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September 2011 start de
volgende vernieuwde Opleiding
‘Ontwikkelingsgerichte TA in
Organisaties’

 Kenmerken van de opleiding:
-

kerndocent begeleidt het leerproces van begin tot eind
volop supervisie door ruime inzet van twee docenten
combinatie TA en groepsdynamisch systeemgericht leren
twee internationale werkconferenties
jij en je rol in je professionele leven staan centraal

Ook op het programma voor 2011:
30 juni - 1 juli

Verder bouwen aan je autonomie;
Procesbegeleidingsdagen Persoonlijk werk
5 – 6 September Introductiecursus TA (1-0-1)
9 September
Start Training Proces Communicatie Model (PCM)
3 – 5 oktober
Werken met TA in Schoolorganisaties
Wil je meer weten over het jaarprogramma voor CTA-trainees?
Kijk op onze website
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Bezoek de nieuwe
website van de p.r.o academie
www.proconsult.nl en meldt je
aan voor onze nieuwsbrief
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Autonomie en zelfkennis als sleutel tot leiderschap
De Hanzehogeschool te Groningen heeft onlangs de eerst lichting studenten afgeleverd die de minor
(afstudeerrichting van een half jaar) Vier Dimensionaal Leiderschap hebben gevolgd. Hier leren de studenten om in de vier dimensies, nl de cognitieve, de emotionele, de fysieke en de spirituele dimensie,
hun persoonlijk en professioneel leiderschap te ontwikkelen. TA was een onderdeel van de opleiding.
De redactie vond het interessant om te toetsen hoe de nieuwe generatie Y tegen leiderschap aankijkt.
Zie hiervoor het voorgaande artikel van Anne Wuyts. Daarom gingen we spreken met vier studenten
die deze minor onlangs hebben afgerond. Naast de ervaring van senior-leider Jaap van den Berg (elders in dit nummer), is het zinvol en leerzaam de meningen te horen van aankomende en toekomstige
“Y- leiders” .
In dit interview zijn de antwoorden van de vier studenten gebundeld weergegeven.

Ik ben Matty Kamminga, 21 jaar en vierdejaars Facility Management studente. Momenteel werk ik aan mijn afstudeeronderzoek wat de naam Workspace Design heeft. Ik houd me bezig met de vraag in hoeverre voorbeeldgedrag
van leidinggevenden invloed heeft bij organisaties die activiteit gerelateerd werken. En bij voorbeeldgedrag doel ik
dan vooral op de werkplek van de leidinggevende. Houdt een leidinggevende zijn/haar eigen kamer of wordt deze opgegeven in het kader van voorbeeldgedrag? De minor over vier dimensionaal leiderschap heeft mijn interesse gewekt
en daarom heb ik ook de keuze gemaakt om het onderwerp leiderschap mee te nemen in mijn afstudeeronderzoek.
Ik ben Henk-Jan van der Meulen, 21 jaar en vierdejaars Management, Economie & Recht student. Op dit moment loop
ik stage bij Telecombedrijf VrieService B.V. en uitzendbureau@WORK Personeelsdiensten in Drachten. Voor dit laatste
bedrijf doe ik een bedrijfskundig onderzoek en doe commercieel werk voor VrieService B.V. Ik heb gekozen voor de
minor vier dimensionaal leidersschap vanwege mijn interesse in het sociale aspect van management.
Ik ben Sanne Puts en ik ben 23 jaar. Momenteel ben ik hard bezig met de laatste loodjes om af te studeren aan de
opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool. Voor het 4e jaar heb ik gekozen om de minor 4 dimensionaal leiderschap te volgen. Leiderschap is iets wat ik dagelijks tegenkom. Niet alleen tijdens het werken, maar ook in
de ‘gewone’ dagelijkse dingen.
Ik ben Rachid Ait Addi, 21 jaar en vierdejaars Facility Management student. Op dit moment ben ik bezig met een
afstudeer opdracht in een ziekenhuis. Hiervoor ben ik in kaart aan het brengen hoe een dienst, die op dit moment
wordt uitbesteed, op een zo eﬃciënt en eﬀectief mogelijke manier zelf kan worden gedaan. Door de opleiding FM ben
ik zulke opdrachten anders gaan benaderen en slim gebruik gaan maken van de kennis waarover de andere werknemers beschikken. In de eerste helft van mijn 4e jaar heb ik de minor vier dimensionaal leiderschap gevolgd, welke mij
heeft geholpen om een breder blikveld te gecreëren richting mijzelf maar ook richting anderen.

Waarom hebben jullie gekozen voor de minor 4 dimensioneel leiderschap aan het eind van
jullie studie?
Voor deze minor hebben wij gekozen omdat leiderschap toegepast kan worden op veel gebieden. We
waren verrast omdat we een spiegel kregen voorgehouden met de uitnodiging om onszelf breder te ontwikkelen. Dat vonden we een interessante uitdaging, hoewel het niet altijd een prettige ervaring was. We
vinden het logisch dat, als je aan anderen leiding geeft, je eerst in je zelfleiderschap moet kunnen staan.
Je moet het kunnen horen als anderen kritiek op je gedrag hebben en je moet in staat zijn om dan iets
aan je gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld als je achteraan de klas de clown uithangt en vooraan willen de
studenten echt opletten, dan dien je die feedback ernstig te nemen en je aan te passen. Dat is sociaal en
als toekomstig leidinggevende dien je met medewerkers te kunnen omgaan op een sociale manier en dat
vereist in de eerste plaats zelfkennis.
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Wat heeft deze minor je gebracht?
Zelfkennis, maar aan de andere kant zul je misschien nooit weten wie je echt bent. Je zet stappen
in de richting.
Als je zelf in balans bent kan je anderen beter motiveren en inspireren. Hierdoor kan je je toekomstige medewerkers uitnodigen om hun balans in
de vier dimensies, het cognitieve, het emotionele,
het fysieke en het spirituele, te vinden.
Voorbeeldgedrag is hierbij heel belangrijk.Voor
een deel is het vier dimensionale model maar een
model. Het moet geen hokje worden. Leiderschap
is breder, het heeft met heel de mens te maken,
met wie je bent. Het is belangrijk om jezelf te
zijn, authentiek.
Jullie hebben hiervoor een ontwikkelingsweg
ervaren. Wat waren de grootste kuilen in die
weg?
Een kuil was de confronterende spiegel die ons
werd voorgehouden. Dat deden we met elkaar. We
leerden om feedback te geven op elkaars gedrag.
Dat was erg leerzaam.
Een andere kuil was bewustwording. We werden
ons bewust van waar we stonden en waar we
naartoe wilden. We werden gedwongen na te denken over wat we echt wilden met onze toekomst.
Zo kregen we o.a. de opdracht om een tekst te
maken voor op onze grafsteen.
Bij elke kuil leerden we en gingen we verder.
Wat betekent de spirituele dimensie van
leiderschap voor jullie?
Dat heeft met je geweten te maken, dat je probeert te handelen naar waarvan jij denkt dat goed
is. Dat je trots kunt zijn en je eerlijk naar jezelf en
anderen toe en zo ook heel dicht bij jezelf blijft,
omdat je volgens je geweten handelt. Je dient niet
altijd in je hoofd te zitten, je mag naar je intuïtie
luisteren. Ook vrede met je zelf hebben, je zelf
accepteren zoals je bent. Eerst vonden wij deze
dimensie best lastig.
In onze groep zaten ook een moslim en een
christen. De moslim hield de spirituele dimensie
apart van zijn geloof. De christen kon de spirituele dimensie goed rijmen met zijn geloof. Allen
zijn het erover eens dat het er uiteindelijk om gaat
hoe je met je zelf en anderen omgaat.
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Kunnen jullie 4 dimensionaal leiderschap
herkennen in bedrijven waar jullie nu
werken?
In bedrijven zien wij wel degelijk onderscheid
tussen leidinggevenden die in balans zijn en die
dat niet zijn. Zo was er een bedrijf met twee leiders, waarbij de ene vooral communicatief was en
sociaal. Het was een leider die in mensen geïnteresseerd was en kon luisteren. De andere was eerder mentaal bezig, die hield zich bezig met cijfers,
statistieken en planningen. Ze vulden elkaar goed
aan.
We denken dat het goed is dat een leider in zichzelf alle aspecten ontwikkelt. Het menselijke aspect is voornaam.
Leidinggevenden die in balans zijn weten waar het
bedrijf naar moet, missie, visie, strategie e.d., en zij
behandelen hun medewerkers als mensen, ze luisteren naar hen en nemen hen ernstig.
Leidinggevenden die in balans zijn hebben een
positieve invloed op hoe mensen in een bedrijf
met elkaar en hun leidinggevende omgaan.
Weerstand en veel communicatie op de gang is
een teken van het uit balans zijn van de leidinggevenden.
Wat verwachten jullie van jullie toekomstige
medewerkers?
Wij zij opgegroeid in het onderwijs waar veel
nadruk werd gelegd op innovatie, creativiteit en je
eigen mening formuleren.
Dit is precies wat wij verwachten van onze toekomstige medewerkers. Ze dienen in staat te zijn
om feedback te geven en te ontvangen over de
hiërarchieën heen. Als ze dat niet kunnen, zullen
we hen uitnodigen om hierin te groeien via trainingen en coaching als dat moet.
Het geven van feedback kan je ook zien als het
geven van strooks. Strooks geven aanmoediging
om je te ontwikkelen. We hebben oefeningen
gedaan met strooks geven en ontvangen en zien
hierin een krachtige tool.
Wat verwachten jullie van jullie toekomstige
en huidige leidinggevenden?
Vertrouwen is heel belangrijk. Eén van de studenten was aangenaam gestrookt toen hij de sleutel
van het bedrijf kreeg waar hij stage liep. Dat
nodigt uit om dat vertrouwen te respecteren en

STROOK P8 juni 2011

STROOK juni 2011 def.indd 24

14-06-2011 23:56:25

in je autonomie te gaan staan.Vertrouwen en vrijheid om je werk zelf te regelen staan bij ons hoog
in het vaandel. We willen beoordeeld worden op
het eindresultaat. Een leider moet authentiek zijn
en zich niet achter anderen of achter regeltjes
gaan verschuilen.
We zijn er ons van bewust dat er ook andere
‘leiders’ zijn. Als we later zulke leiders zouden
hebben, zullen we in eerste instantie reageren en
feedback geven om die leider uit te nodigen om
in te zien dat het ook anders kan.
Als dat niet lukt en zij ons als bedreiging blijven
zien, dan gaan wij verder kijken naar werk bij andere bedrijven. Graag willen wij een toegevoegde
waarde leveren aan het bedrijf, hieruit halen wij
voldoening. We willen dat ze ons horen en zien en
ernstig nemen.
Als er geen of weinig gebruik wordt gemaakt van
onze kwaliteiten, dan zal er iets knappen.
Wij willen graag laten zien wat wij kunnen en wie
we zijn.
Willen jullie wel werken bij bedrijven die
niet geheel moreel bezig zijn?
Ook hier zullen we ons inzetten om de ondernemers bewust te maken dat je ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen kan doen.
We zullen ze bijv. uitnodigen om minder papier te
gebruiken. Sensibiliseren, informeren. Maar als ze
geld belangrijker blijven vinden dan principes, dan
is er een grens. Als we tegen een muur aan blijven
lopen gaan we weg naar een ander bedrijf wat wel
correct werkt. Dat wil zeggen, als we een keuze
hebben. Als er geen keuze meer is, omdat we bijvoorbeeld geldgebrek hebben, dan doen we wel
mee. Dan moet je soms, hopelijk tijdelijk, even
voor je zelf kiezen.
Hoe zien jullie je rol als leidinggevende in
een team?

Teambuilding is belangrijk, mensen dienen goed
met elkaar samen te werken. Alle kwaliteiten en
talenten van de medewerkers mogen aan bod komen. Medewerkers uitnodigen om zich nog meer
te ontwikkelen, zoals ze dat op school met ons
hebben gedaan, nl. door feedback te geven en te
ontvangen.
Ondertussen moeten wij als leidinggevenden ons
ook verder blijven ontwikkelen. Het gaat om zelfvertrouwen, om geloven in jezelf, voor iedereen,
medewerkers en leidinggevenden. Dat zal lastig
zijn, maar daar gaan we voor.
Zien jullie je zelf nu als generatie Y, of als de
indigo’s die de arbeidsmarkt opkomen met
jullie wensen en verwachtingen?
Ja, als je de theorie over deze Y generatie leest, of
als je leest over de Indigo’s dan kunnen wij ons
hierin wel herkennen. Niet alles natuurlijk. Maar
veel.
Aanvankelijk vonden we het eerder een negatief
beeld. Maar als je beter kijkt is het wel positief.
We zetten onszelf als mens centraal, we zijn eigenwijs, we gaan voor vrijheid, verantwoordelijkheid
en autonomie. We verwachten vertrouwen en gelijkwaardigheid van onze leiders.
We willen voldoening uit ons werk halen, we willen iets betekenen, meerwaarde brengen, bewustzijn brengen en zelfkennis aanmoedigen.
We zijn ambitieus in die zin dat we persoonlijke
ontwikkeling voor onszelf en onze medewerkers
belangrijk vinden en dat we dat willen bereiken
via communicatie (feedback geven en ontvangen).
Maar de naamgeving is minder belangrijk dan
waar het om gaat. We houden niet zo van de
stempels Y of indigo. We houden niet van vakjes
waar ze ons inzetten. Er zijn ook jongeren die
minder ambitieus zijn en minder verandering
willen.

STROOK P8 juni 2011

STROOK juni 2011 def.indd 25

25

14-06-2011 23:56:25

Leiderschap is balanceren tussen autonomie en
verantwoordelijkheid
Jaap van den Berg
interviewer Rob Hallegraeﬀ (redactie van Strook)
Dr. Ir. Jaap van den Berg heeft technische natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft.
Hij is gepromoveerd op een vakdidactisch proefschrift over het leren oplossen van natuurkunde vraagstukken door
leerlingen in klas vier vwo. Na tien jaar docentschap in het voortgezet onderwijs, heeft hij ruim twintig jaar gewerkt
als adviseur en interim-manager; laatstelijk zeven jaar bij Bestuur en Management Consultants (BMC) te Amersfoort.
Hij is vanaf september 2006 verbonden aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Brès te Amersfoort,
eerst als centraal directeur en sinds kort als voorzitter van het College van Bestuur.

De redactie van Strook zocht Jaap van den Berg
op, voorzitter van het College van bestuur van de
gereformeerde scholengemeenschap Guido de
Brès in Amersfoort.
Deze scholengemeenschap verzorgt onderwijs van
leerwegondersteund niveau in het VMBO
tot HAVO/VWO aan ruim 1800 leerlingen.
Jaap heeft zich geschoold in de TA en geeft dit
binnen zijn leiderschap dagelijks handen en
voeten
Hoe ben je in je functie als voorzitter van
het College van Bestuur met TA in contact
gekomen?
Na in de jaren zeventig enige basiskennis eigen
gemaakt te hebben via de literatuur van Berne,
ben ik een tijd geleden in contact gekomen met
de p.r.o academie van Joost Levy en heb daar de
1-0-1 gevolgd.
Nu volg ik de tweejarige leergang Ontwikkelingsgerichte TA in Organisaties ook van Levy en ben
hier bijna mee klaar.
Opgegroeid als technisch fysicus ben ik altijd zeer
geïnteresseerd geweest, en nu nog uiteraard, in de
mens. Dit komt tot uiting in mijn grote belangstelling voor theologie en filosofie en nu ook voor
de TA.
Ik wil in essentie de mens leren begrijpen, de
mens is een mysterieus wezen.
Dit mysterie ontrafelen, zeker ook in organisaties,
drijft mij
Hoe helpt TA jou om dit mysterieus wezen
te begrijpen?
Een centraal begrip in de TA is autonomie.
Er is in mijn school, maar ook in iedere
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organisatie, een spanning tussen autonomie en
verantwoordelijkheid. Deze spanning vertaal ik in
respectvol handelen naar mijn directeuren, naar
docenten en leerlingen.
Ieder heeft een eigen zelfstandigheid maar ook
een verantwoordelijkheid voor het geheel.
Wat ook een directeur, docent of leerling heeft
uitgehaald, ik blijf ze respecteren, omdat vanuit
mijn religie ieder mens een evenbeeld is van God.
En God behandel je met respect.
Ik wil wel begrijpen waarom iemand zich zo gedraagt, wat zijn de achtergronden hiervan, de onderliggende emoties e.d.
Aan de andere kant heb ik bv. zelf een verantwoordelijkheid, hier aan de directietafel, om knopen door te hakken, besluiten te nemen, eventueel
collega’s te moeten ontslaan e.d.
Maar ik geef wel eerst ruimte aan de mens, veel
positiever gezegd, daar gaat het mij eigenlijk om.
Om de ontwikkeling, autonomie en groei van de
mens in zijn rol als directeur, docent of leerling.
Hoe zie jij je in de rol van leider van deze
scholengemeenschap?
Toen ik een aantal jaren geleden hier kwam waren
een aantal zaken niet goed op orde. Ik noem dit
maar de planning en control, het management.
Het primaire proces, het lesgeven, de lesroosters,
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden,
dat moet eerst goed op orde zijn. Dit is het geraamte van de school. Als dit niet goed is, leidt dat
altijd tot verwarring en miscommunicatie.
Hierna ben ik langzaam overgegaan van mijn rol
van manager naar mijn de rol van leider.
Mijn visie was en is om zoveel als mogelijk
mijn medewerkers in hun kracht te laten komen,
in hun balans tussen autonomie en
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verantwoordelijkheid. Mijn rol is dit te faciliteren.
Wat betekent dit voor jou persoonlijk?
Als ik mijn rol zo invul, dan ontwikkel ik mijzelf
ook. Ik moest dit wel leren te onderkennen, dat
was niet eenvoudig. Ik ben opgegroeid als leider
oude stijl: cognitief met concepten, als wetenschapper. Maar alleen met verstand leider zijn,
werkt niet.In mijn jeugd heb ik te weinig geleerd
met emoties om te gaan. Ik ben in een cognitief
milieu opgegroeid. Het overheersen van dit cognitieve leidde tot situaties in werk en privé, waarin
ik zelf concludeerde dat dit ‘niet meer werkte’,
zoals dat tegenwoordig heet.
De TA heeft mij geholpen mij zelf te leren kennen, confrontaties met mij zelf aan te gaan, zoals
recent in een achtdaagse groepsdynamische
training in Engeland. In een laboratoriumsetting
kun je oefenen met oud en nieuw gedrag en kijk
je bij jezelf naar binnen. Je schaduwkanten komen
naar boven, je script, e.d.
Hoe vertaal je dit naar je rol als voorzitter
van het College van Bestuur in je dagelijks
werk?
Aan deze directietafel spreek ik ook met mijn
vier directeuren in termen van de dramadriehoek,
autonomie, het elkaar redden en andere TA begrippen. Zij hebben ook kennis van de TA en dat
helpt veel om soms lastige zaken naar elkaar te
benoemen.
Gereformeerden hebben vanouds een visie op de
mens dat deze in zonde is gevallen, geneigd tot
alle kwaad. De ouderrol versterkt dit. Mijn pedagogische visie om te streven naar autonomie,
eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling, zowel van leerlingen als van medewerkers, draait dit
om. Zoals in de bijbel staat: ‘Overwin het kwade
door het goede’.
Dit vergt wel een cultuurverandering en dit proces gaat langzaam maar gestaag. Na een aantal
jaren zie je duidelijk vooruitgang hierin.
De TA concepten zijn hierin een belangrijk hulpmiddel.
In 2008 is het managementteam vernieuwd door
de benoeming van vier locatiedirecteuren en het
wegvallen van twee sectordirecteuren.
De teamvorming van deze nieuwe groep heb ik
aangepakt via de TA en de groepsdynamica.
Ik mag wel zeggen dat we nu een groep zijn

waarin ‘intimiteit’ in de vorm van het delen van
authentieke gevoelens aanwezig is.
Het herkennen van de betekenis van tijdstructurering en van de weerkerende beweging tussen de
fasen van groepsontwikkeling, helpen me bij het
op een dieper niveau opnemen van mijn rol.
Wat is het meest lastige hierin voor jou?
Geduld, vertrouwen en zoeken en vinden van de
kwaliteiten van je medewerkers en daar gebruik
van maken. Niet iedereen is hetzelfde. Laat ieder
vooral zijn eigen kwaliteiten benutten. Maar hier
blijft wel de verantwoordelijkheid overeind; als
een directeur niet goed is in het schrijven van
jaarplannen, verwacht ik wel dat hij deze kwaliteit
zich eigen maakt omdat dat hoort bij zijn rol.
Ook heb ik het aangaan van confrontaties moeten
leren. De rotte vis op de tafel leggen lukt steeds
beter. Evenals het hanteren van racketgevoelens.
Ik herken ze ook steeds beter bij mijn collega’s.
En daar kan ik mijn reactie dan weer op
aanpassen.
Uiteindelijk leiden jullie leerlingen op om
hun plek te vinden in de samenleving.
Wat wil je deze leerlingen via jouw school
meegeven?
Ik wil ze het besef meegeven dat ze zich blijven
afvragen welke bagage heb ik nu, is deze bagage
nog goed voor mijn toekomst? Wat zit er in mijn
koffer? Het klimaat verandert, welke andere kleren
heb ik nodig voor mijn toekomst? De vaardigheid
om hierover te kunnen nadenken, te reflecteren
en tot actie over te gaan. Hier is dan ook een relatie te leggen met het concept script.
Er zit nog wel een spanning in mijn school van
vroeger, van medewerkers die vinden dat wanneer
het geloofsgoed is overgedragen, het OK is.
In mijn visie is dit natuurlijk belangrijk,
maar niet voldoende.
Leren leven in het hier-en-nu is ook voor een
christen belangrijk. Autonomie in de zin van
script-vrij je verantwoordelijkheid op je nemen, is
voor mij een belangrijke doelstelling.
Dus ook intern zijn wij met een scriptverandering
bezig. Hierin zijn nog zeker hobbels te nemen, en
dat (?)is niet eenvoudig. Dat ervaren wij duidelijk.
Maar op wie kunnen wij ons als gereformeerden
beter beroepen dan op Calvijn, die al
gezegd heeft, ‘zelfkennis en Godskennis gaan
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hand in hand’.
De TA geeft zeker ook handvatten om je als
christen te ontwikkelen en verantwoordelijkheid
voor jezelf en de samenleving te nemen.
Vier dimensionaal leiderschap onderscheidt
leiderschap in cognitief, emotioneel, fysiek
en spiritueel. Welke zijn bij jou herkenbaar?
Het cognitieve zeker, daar ben ik mee opgegroeid.
Het fysieke ook, hard werken, wees sterk als
driver, brengt offers.
Het emotionele heb ik moeten leren. Dit is zeker
uit balans geweest. Door de TA heb ik mijn gevoel
leren kennen en laat ik mijn emoties professioneel
ook merken En dat levert ook weer hele menselijke reacties op, ook aan deze bestuurstafel.Ik ben
mijzelf, durf mijzelf ook te zijn en anderen reageren daar goed op in de discussies. Ook de kindpositie levert zeker vruchten op in het leiderschap.
Het spirituele komt vooral tot uiting in mijn vertrouwen op mijn intuïtie en mijn geloof in God.
Het vertrouwen op mijn intuïtie heb ik ook
moeten leren, maar dat wordt steeds meer een
kompas voor mij. Ook mijn zingeving valt hieronder, mijn doel in mijn werk, mijn missie.
Je missie heeft betrekking op je leerlingen?
Ja, om hen zo’n bagage mee te geven dat zij na
deze school en hun verdere (werk)leven hun eigen koffer kunnen vullen voor dat wat zij nodig
hebben en datgene eruit gooien wat zij niet meer
nodig hebben. Dat zij hierop kunnen reflecteren
en hiertoe in staat zijn.Zij zullen blauwe plekken
oplopen, net als ik, maar wanneer zij daarvan leren
kunnen zij weer verder met hun bagage .
Het script maakt hier zeker deel van uit. Alhoewel ik deze term voor de leerlingen niet gebruik.
Maar dat betekent ook dat ik zelf met mij eigen
script bezig blijf.
Wat voor advies wil je aankomende leidinggevenden meegeven die nu op de arbeidsmarkt komen en de leidinggevenden voor
de toekomst worden?

1

Mijn belangrijkste advies is om zelf in balans
te zijn op de net genoemde vier dimensies van
leiderschap.
Bij mij was het emotionele uit balans.
Hieraan heb ik hard gewerkt en kort gezegd,
verstand en gevoel is weer in balans.
2

Mijn tweede advies is: kijk ook zeker naar je
medewerkers.
In mijn werk op veel scholen ben ik regelmatig
vervormde mensen tegengekomen in verziekte
situaties. Deze mensen zijn niet zichzelf en houden krampachtig vast aan ineffectief gedrag.
Goed leiderschap betekent ook dit onderkennen,
dit leren zien, gevoel hiervoor krijgen.
Maar: je moet eerst je eigen vervormingen kunnen
zien, hieraan werken, je ruggengraat weer recht
trekken. Dit is een pijnlijk proces, maar zeer helend.
Berne wijst op bewustheid, spontaniteit en intimiteit als basis van je autonomie. Een leider kan niet
zonder. Pas dan is verantwoordelijkheid op een
goede manier vorm te geven.
3

Een derde advies is om steeds ontvankelijk te
blijven worden voor anderen.
Je open blijven stellen als professional voor je
medewerkers, voor de gevoelens en de verstandelijke kwaliteiten van de mensen om je heen.
Dan zie je ook de rijkdom in organisaties.
M..a.w.: blijf werken aan je eigen en andermans
vervormingen en zie de rijkdom bij je zelf en de
ander.
Misschien kun je het ook zo zeggen:
het kunstenaarschap van de doener is het voelen,
het ruiken van de kracht in de organisatie, bij je
mensen.

Als afsluiting, heel kort gezegd: geef als leider
ruimte, corrigeer waar nodig, voed, wees kritisch,
gebruik je gevoel en intuïtie en balanceer tussen
autonomie en verantwoordelijkheid
Gebruik dus eigenlijk alle ego-toestanden in het
proces van leidinggeven.

Rob Hallegraeﬀ, redactielid Strook, is 61 jaar en werkt part-time bij de Hanze Hogeschool in Groningen als
docent, trainer en coach. Hij is nauw betrokken bij de minor 4 Dimensionaal leiderschap van deze Hogeschool,
waarin hij trainingen, coaching en intervisie verzorgt. Hiernaast heeft hij een eigen bureau, Hallegraeﬀ Training &
Coaching, waarin hij voor organisaties, teams en medewerkers coaching en trainingen verzorgt vanuit de TA en
groepsdynamisch werken.
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Autonomie met integriteit
Ken Mellor
Vertaling Joost Levy
Ken Mellor TSTA is werkzaam in Melbourne Australië. Hij heeft samen met Eric Shiﬀ in 1980 de Eric Berne Memorial
Scientiﬁc Award ontvangen voor hun werk over miskenning en herdeﬁniëren. Hij schrijft artikelen en boeken over
Psychotherapie en spiritualiteit en hij onderwijst meditatie en spirituele praktijk aan bedrijven, scholen en andere
instellingen. Ken is meester in meditatie en Reiki. Hij is continu op zoek naar nieuwe benaderingen om de grote
kwaliteiten die de mens beschikbaar heeft, toegankelijk te maken. E-mail: contact@awakenw.net . Website: www.
biamenetwork.net Op 28-29-30 september 2011 geeft Ken Mellor in Nederland een workshop op basis van dit artikel.
Informatie hierover vindt u op www.porconsult.nl onder ‘academie’
Dit is het tweede deel van dit artikel. Het eerste deel stond in de Strook van december jl. Oorspronkelijk is het artikel
gepubliceerd in de Transactional Analysis Journal volume 38 nr 3 in 2008.

Inleiding
Ken Mellor grijpt terug op Eric Berne’s omschrijving van autonomie als uitgangspunt voor
een heroriëntatie die zowel de Transactionele
Analyse als ook andere psychologische modellen in een bredere context plaatst. Integriteit,
in relatie tot heelheid, moraal en ethiek, wordt
gezien als een bevrijdende kracht in het leven
van mensen en als centraal thema binnen het
begrip autonomie. De vaardigheden van bewustzijn, spontaniteit en intimiteit, zoals oorspronkelijk gedeﬁnieerd door Berne spelen nog
steeds een essentiële en noodzakelijke rol in het
doorgronden van het begrip autonomie. In dit
tweede deel van het artikel worden technieken
uitgediept waarmee mensen vaardigheden kunnen ontwikkelen in bewustzijn, spontaniteit,
intimiteit en integriteit.

Spontaniteit
Spontaniteit is een schitterende, stimulerende
kwaliteit. Het heeft vooral te maken met het jezelf
toestaan je mee te laten voeren. Als we vanuit ons
‘zijn’ handelen – vanuit Ik-Ben –, ontstaat dat wat
we doen in Ik-Ben en dit wordt uitgedragen in
de fysieke wereld door de flow van levensenergie.
Bewustzijn is hiervan een natuurlijk onderdeel.
Natuurlijk handelen velen meestal vanuit het lichaam, mij, of Ik. Ook in dit proces is dezelfde
flow actief. Zo stond ik eens op een dag in de lift
tegenover een man, met vlak naast mij een klein
meisje. Zij keek vanuit kindhoogte (op kruishoogte) om zich heen. Na enkele ogenblikken
trok ze aan haar moeders arm en zei spontaan:
‘Mamma, die man heeft een grote penis hè?’ In de
lege ruimte rondom haar zag ik op verschillende

gezichten een heimelijke glimlach verschijnen
toen haar moeder antwoordde: ‘Is dat zo lieverd?’
Ook al ontstond de respons van de aanwezigen
misschien niet vanuit het Ik-Ben, niettemin was
het contrast in spontaniteit en bewustzijn onder
de mensen in de lift duidelijk zichtbaar.
Een spontane handeling is meestal onvoorbereid
en wordt gestimuleerd door een innerlijke impuls.
Spontane mensen zijn meestal open, natuurlijk en
ongeremd.
Voor anderen hoeft spontaniteit natuurlijk niet
altijd even vleiend, aangenaam of acceptabel te
zijn. Men kan zich er bijvoorbeeld ook heel ongemakkelijk bij voelen. Om spontaniteit functioneel
te laten zijn, moeten we daarom het vermogen
ontwikkelen om onze daden te controleren.
Daardoor kunnen we onze daden sturen, met het
gewenste resultaat voor onszelf en anderen.
Spontaan handelen gaat samen met de vrijheid
om jezelf uit te drukken, en dat kan niet iedereen.
Om vrij te kunnen handelen moeten velen zich
los maken van klemmende banden met hun verleden. Deze banden zijn ontstaan omdat we de flow
van levensenergie dusdanig hebben geblokkeerd,
dat de buitenste ring op het diagram verstopt is
geraakt (zie figuur 4). Alle gevoelens, gedachten,
impulsen, verlangens, herinneringen, fysieke gewaarwordingen – iedere beleving die we niet hebben verwerkt of waar we geen uitdrukking aan
hebben gegeven – zijn aan deze samenklontering
toegevoegd. Dit werden onderdrukte gevoelens,
lichaamsharnas, onopgeloste thema’s enzovoort
genoemd. Het zijn thema’s die in therapeutisch
werk aan de orde komen.
Hoe deze verstopping kan optreden is, in wezen
heel eenvoudig. Het verstoppingsproces kent drie
belangrijke aspecten.
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Ten eerste houden we ons lichaam op de één
of andere manier in bedwang om ervaringen te
verdringen, te onderdrukken of te vertekenen.
Om dat vol te houden, controleren of onderbreken we onze spontaniteit. Hierdoor kunnen we
onze ontvankelijkheid onderdrukken.
2

Ten tweede blokkeren of reduceren we door
niet te gronden een groot deel van het fysiek bewustzijn van onze lichamelijke gewaarwordingen
en van onze buitenwereld.
3

Ten derde, en dit is tevens een manier om de
intensiteit van onze belevingen te sturen, worden
we bedreven in het verminderen van de kracht of
de intensiteit in onze systemen. Als de kracht is
afgenomen, kunnen we onze innerlijke conflicten
makkelijker hanteren, omdat ze minder intens
zijn. We doen dit door ons van onze innerlijke
toeschouwer af te scheiden door de stekker uit
onze levensenergie te halen; we raken, met andere
woorden gezegd, uit ons fysieke centrum.
Samengevat: Wat onze spontaniteit onderdrukt
en deze blokkade in ons systeem veroorzaakt, is
de passiviteit waarmee we onze levenservaringen
tegemoet treden. Ons gebrek aan gronding en aan
gecentreerdheid onderdrukt onze spontaniteit en
creërt deze verstopping in onze systemen.
Als we dit proces eenmaal begrijpen, weten we
ook wat we kunnen doen om ons vermogen tot
spontaniteit te herstellen.

expressietechnieken.
Hiermee wil men mensen op actieve wijze mensen bevrijden van de opstapeling van innerlijke
gevoelens en de innerlijke druk die daarmee
gepaard gaat. Deze technieken leveren veel opluchting op bij mensen. Een dergelijke bevrijding
helpt ons ook vaak om oude conflicten in het hier
en nu op te lossen. Het bevordert nieuw begrip
over oude zienswijzen en conclusies en levert
nieuwe mogelijkheden op om anders te handelen.
2

Ten tweede moeten we de onopgeloste
geschiedenis aanpakken die onze systemen in de
buitenste ring van het diagram verstopt. Als onderdeel hiervan moeten we onze deuren naar de
wereld openzetten – onze innerlijke, en uiterlijke
zintuigen. Zo laten we levensenergie vrij opdat
het gemakkelijker vanuit ons binnenste in de
wereld kan stromen. Gronden is de beste manier
om dit te bereiken. Het bevordert namelijk fysiek
bewustzijn van onze gevoelens en van de wereld
om ons heen. Het is het tegengestelde proces
waardoor we eerder geblokkeerd zijn geraakt.
Gronding helpt ook bij de verwerking van onze
opgestapelde ervaringen. Dit wordt verderop in
de tekst uitgelegd (figuur 5 illustreert de manier
waarop het ‘gronden’ bijdraagt aan het loskomen
van onze geschiedenissen).Veel technieken zijn
erop gericht om je weer bewust te laten worden
van belangrijke kwesties en gebeurtenissen uit het
verleden. Het oplossen van deze kwesties en
gebeurtenissen wordt naar mijn ervaring sterk
verbeterd door deze technieken te combineren
met grondingsoefeningen.

Ik
ben

Ik
ben

Figuur 4 Verzamelde geschiedenis
1

Allereerst moeten we onze expressiviteit ontwikkelen om ons met de stroom mee te laten
voeren, ‘to go with the flow’. Alles wat we in deze
lijn doen, zal ons helpen om ons te bevrijden van
dat wat we vasthouden. We bevrijden ons van datgene waardoor we in moeilijkheden zijn geraakt.
We kunnen ons hiervoor aan verschillende
‘expressieprogramma’s’ onderwerpen, door bijvoorbeeld ten minste driemaal per dag anderen te
vertellen wat we denken, voelen, willen enz.
Net zolang tot het routine is geworden.
In veel therapieën, waaronder transactionele
analyse, wordt regelmatig gebruik gemaakt van
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Figuur 5 Het loslaten van de geschiedenis
3

Ten derde moeten we, om onze innerlijke flow
te intensiveren, opnieuw verbinding maken met
de levensenergie die vanuit het Oneindige onze
systemen binnenstroomt. Hoe meer we van deze
prachtige, ontspannende, helende en bevrijdende
energie in onze systemen binnenlaten, hoe beter
het is. Het is bovendien heel erg belangrijk om
ons weer te herinneren dat deze energie onze
‘aliveness’ (ons gevoel van ‘echt te leven’) is,

STROOK P8 juni 2011

STROOK juni 2011 def.indd 30

14-06-2011 23:56:26

waar we ons onvoorwaardelijk voor open moeten stellen om ons daarmee te verbinden. In feite
hangt ons leven er van af. Centreren is hiervoor de
meest efficiënte manier, omdat het lichaam, mij,
Ik en Ik-Ben direct toegang hebben tot deze
levensenergie.
Gronden is de grote bevrijder van onze systemen
4

Door ons te concentreren op het goed
gegrond en gecentreerd zijn en te handelen in
overeenstemming met de ﬂow van onze innerlijke
processen, zijn we in staat om ons vermogen tot
spontaniteit blijvend te vergroten.

Intimiteit

Ten vierde moeten we voor functionele
spontaniteit onze daden sturen. Daarbij dient te
worden opgemerkt dat dit sturen iets heel anders
is dan het onderdrukken of inperken van ons
gedrag en onze flow.
Stel je voor dat je een tuinslang in je handen hebt
waar water uitspuit. Het spuiten vertegenwoordigt
onze spontane flow en het punt waarop we de
tuinslang richten vertegenwoordigt onze daden.
Als we onze handelingen goed controleren, zouden we, door de kraan verder open of dicht te
draaien, beslissen hoeveel water er uit de tuinslang
zou moeten komen. We zouden ook een besluit
kunnen nemen over het punt waarop we de tuinslang zouden richten. Het is zoiets als beslissen
hoeveel gevoel of impulsen we willen uiten en
wat we moeten doen om hier uitdrukking aan te
geven. Eenvoudig uiten wat we voelen, zou
gelijk staan aan de kraan helemaal openzetten en
de tuinslang willekeurig in het rond te laten
spuiten. Effectief sturen betekent ook je bewust
zijn van ons vermogen om volledig uiting te geven aan onze impulsen, wanneer, en hoe we dat
willen.
Meestal betekent vrijlaten of herstel van het vermogen tot spontaniteit, dat je leert je door de
stroom mee te laten voeren, ‘to go with the flow’.
Om dit vermogen te ontwikkelen, moeten we ons
van onze innerlijke blokkades bevrijden en onze
verbinding met de levensenergie versterken.
Gronden is de grote bevrijder en opruimer van
onze systemen. Centreren is de meest directe
manier om weer verbinding te maken met de
levensenergie. Gronding zorgt ook dat alles wat
we doen in balans is met de werkelijkheid binnen
en buiten ons. Zoals ik later zal uitleggen, draagt
ook integriteit hier voor een groot deel aan bij.

Intimiteit is een ervaring waar de meeste mensen
naar op zoek zijn en waar velen problemen mee
hebben. Intimiteit is een onderdeel van iedere
relatie.Voor intimiteit zijn drie met elkaar verbonden elementen belangrijk: openstaan voor
anderen, contact met wat binnenin ons leeft en de
bereidheid om met ervaringen van anderen samen
te vloeien. Hoe je deze drie vaardigheden kunt
oefenen, wordt gedetailleerd uitgelegd in
Intimacy Meditation (Mellor, 1988a).

Functionele spontaniteit is dus het vermogen
om expressief te handelen en, met gebruik van
integriteit als leidraad, onze daden te controleren
en te beheren in overeenstemming met heersende
werkelijkheden binnen en buiten ons.

Om anderen te kennen moeten we ons zelf kennen

Openstaan voor anderen.
Intimiteit heeft te maken met het effect dat andere
mensen op ons hebben. Als iemand ons niet raakt,
is er geen intimiteit. Als iemand ons diep raakt,
bestaat de mogelijkheid tot intense intimiteit.
Het is interessant om te weten dat het niet in de
eerste plaats de hoedanigheid van de ander is, die
bepalend is voor de mate waarin we ons openstellen en de mate van intimiteit die we met hem
of haar ervaren.
Het is voornamelijk de mate waarin we ons voor
de ander open stellen en ons bewust zijn van die
persoon. Hoe opener we naar anderen zijn, hoe
groter de kans op intimiteit. Denk maar eens aan
mensen die je niet aardig vindt en herinner je
wat je doet om hun persoonlijk effect op jou te
verminderen door een filter, blokkade of barrière
tussen jou en de ander op te werpen
(Macefield & Mellor, 2006; Mellor & Schiff, 1975).
Denk ook eens aan mensen die je wel aardig vindt
en merk op hoe je hun persoonlijk effect op jou
versterkt, door je bloot te geven, ervaringen uit
te wisselen en je bewust voor hen open te stellen.
Gronden is een belangrijke methodiek om het
vermogen te versterken in contact te zijn met de
buitenwereld.

Toegang tot onze eigen processen.
In het zoeken naar intimiteit met anderen, geloven
veel mensen dat je moet weten wat er in die
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ander omgaat. Misschien denken ze dat ze een
kloof moeten overbruggen tussen henzelf en de
ander. Ik heb echter ervaren dat dit niet goed
werkt. Er is een eenvoudigere en directere weg
om dit doel te bereiken. Om intiem met anderen
te worden, moeten we, in plaats naar hun uit te
reiken, naar binnen keren. We moeten in onze
eigen huid kruipen en ontdekken wat daar gaande
is (Mellor, 1988a).
Bekijk het zo. Onze belangrijkste gegevensbron
over andere mensen is in onszelf aanwezig.
Het zijn dus onze eigen ervaringen en observaties,
niet die van de ander, die bepalend zijn voor de
mate waarin we intimiteit en tevredenheid tot
stand brengen. Bovendien moeten we, om volledig
beschikbaar te zijn voor onze eigen ervaringen, er
voor open te staan en ze accepteren
(Macefield & Mellor, 2006; Mellor, 1988a).
Met andere woorden, om anderen te kennen,
moeten we onszelf kennen. Alle filters, muren of
barrières die we opwerpen om ons te verdedigen
tegen wat we voelen en denken in respons op de
ander, iedere miskenning (Mellor & Schiff, 1975),
vermindert de intimiteit die we zouden kunnen
ervaren. Centreren is ongetwijfeld een directe
manier om deze openheid en acceptatie van onze
eigen ervaringen te ontwikkelen.
Eenzijdige intimiteit.
Deze bovenstaande beschrijving is die van
eenzijdige intimiteit, een term afkomstig van
Berne (1964, p.160).
Iedereen kan eenzijdige intimiteit bereiken,
onafhankelijk van deelname van de ander. Het
afstemmen of scannen van een ander hoort namelijk bij het proces. We gebruiken onze eigen
ervaringen om te registreren wat er met hem of
haar aan de hand is. In feite is het een oefening in
intuïtie, anderen hoeven niet te merken dat we er
mee bezig zijn.Voordat we aan kunnen nemen dat
onze indrukken nauwkeurig zijn, zullen de meesten van ons talloze oefensituaties nodig hebben
om te onderkennen wat in die ander bijdraagt
aan onze ervaringen. Tot die tijd kunnen we er
ontzettend naast zitten!
De wil om samen te smelten.
Tweezijdige intimiteit verlangt meer van ons dan
eenzijdige intimiteit. Beide personen delen
namelijk aspecten van zichzelf. We moeten hiervoor grenzen slechten en ons bevrijden van iedere
neiging tot afscheiding van de ander. De mate
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van ons vermogen om dit te doen, hangt af van
onze bereidheid om ons bewustzijn met dat van
de ander samen te laten smelten. Het hangt tevens
af van de mate waarin we kunnen accepteren dat
dit een verlies van identiteit met zich mee kan
brengen.
Het stimuleren van openheid en acceptatie in alles
wat we ervaren wanneer we ons openstellen voor
anderen in een eenzijdige intimiteit, is één kant
van de zaak. Het is daarnaast voor veel mensen
veel moeilijker om een stap verder te gaan en
eenheid van bewustzijn te zoeken. Hierdoor
stellen we ons namelijk zonder enige terughoudendheid open voor de totale invloed die
anderen op ons hebben en wij op anderen. Deze
houding kan soms, zachtjes uitgedrukt, zeer
stimulerend zijn. Mensen kunnen angstig worden
van de mate van intensiteit en de automatische
zelf-openbaring die deze ervaring met zich meebrengt. Ons hele wezen wordt bekend of kenbaar.
Voor velen lijkt dit niveau van delen een verlies
van hun zelfgevoel, een verlies van hun identiteit.
Anders gezegd; in een diepgaande tweezijdige
intimiteit wordt ons Ik-zijn een Wij-zijn, die
het bewustzijn van beide personen omringt
en doet samensmelten.Velen ervaren dit als ze
verliefd zijn, baby’s verzorgen of jonge kinderen
opvoeden. Deze ervaring ontstaat ook regelmatig
in therapeutische relaties.
Diep samengaan ervaren houdt betrokken

Liefde kan op wonderbaarlijke wijze verenigen
en grenzen doen vervagen. In de context van een
liefdesrelatie genieten velen van het samensmelten
en wij-zijn van alles; ze ervaren hun vervloeien in
een gedeeld bewustzijn als plezierig en vervullend.
Ik heb ervaren dat liefde (houden van of tederheid) samengaat met verbindingen in bewustzijn
en verbinding in liefde (houden van of tederheid).
Intimiteit is echter ook vaak gebouwd op minder plezierige grondslagen. Denk maar aan het
samensmelten van bewustzijn met iemand als de
relatie wordt gedomineerd door bijvoorbeeld, pijn,
woede, angst of misbruik.Velen raken in dit soort
intimiteit verwikkeld en willen er aan ontsnappen,
maar hebben door hun persoonlijke problemen en
geschiedenissen grote moeite om zich daarvan te
bevrijden. Desondanks is ook hier sprake van intimiteit. Het zou kunnen zijn dat het diepe
samengaan dat ze daardoor ervaren en de liefde
die daaruit voortvloeit, hen betrokken houdt,

STROOK P8 juni 2011

STROOK juni 2011 def.indd 32

14-06-2011 23:56:26

ondanks een intens verlangen naar iets beters.
Identificeren.
Zoals eerder gezegd, moeten we tijdens het centreren op één lijn komen te staan met onze innerlijke toeschouwer en ermee samenvallen. Dit
proces is al eerder beschreven. De specifieke procedure die ik hier voor gebruik, is absoluut effectief voor het bevorderen van intimiteit.
Het heet ‘Ik ben Dat ‘I Am That’; (Mellor, 1992).
We stellen ons open voor de ander en accepteren
wat we ervaren door ons volledig beschikbaar
te maken, waarna we ons voorstellen dat we de
ander zijn geworden. Om dit te bereiken, stellen
we ons voor dat we kijken, voelen, proeven en
ruiken als de ander. Dat we denken en handelen
als hij of zij en dat de herinneringen, geschiedenis,
impulsen, verlangens, waarden – alles van de ander
– ook van ons zijn.
Het is daarbij tevens belangrijk ons te concentreren op de schoonheid, het licht, gemak en de
zoetheid in wat we ervaren en, ten slotte, om dit
met kracht te doen. Tijdens het proces moeten
we goed gegrond en gecentreerd zijn, om al onze
opgestapelde emoties te kunnen verwerken.
Functionele intimiteit is het vermogen om ons
helemaal open te stellen voor de ander.
We moeten ten volle ervaren en accepteren
wat er in ons wordt opgewekt, zodat er een
samensmeltend bewustzijn (een- of tweezijdig)
optreedt.
Het identiﬁceren, gronden en centreren draagt bij
aan het ontwikkelen van de hiervoor benodigde
vaardigheden.

Integriteit
Integriteit heeft te maken met de heelheid, het
één-zijn, de vervulling en centrering van een
persoon. Soms heeft het ook te maken met morele ethische kwaliteiten die relevant zijn voor een
natuurlijke ethiek die voortkomt uit het besef van
onze ware integriteit.
Bovendien is integriteit een kwaliteit die iedereen in zekere mate bezit. Zonder integriteit zou
niemand kunnen overleven. De levensenergie die
door ons stroomt, steunt op integriteit omdat de
fundamentele natuur van integriteit er een wezenlijk onderdeel van uitmaakt.
Levensenergie zelf is heel, verenigd, is compleet

en totaal gecentreerd met alles. Het moet wel zo
zijn omdat het verschijnt in het zuivere ‘zijn’, het
‘dat wat-is’ van de eerder genoemde ‘universele
oceaan’. Hoe geïntegreerder we zijn, des te meer
integriteit we bezitten en des te overvloediger de
levensenergie door ons stroomt, omdat onze
systemen meer zijn geopend.
Als dit waar is, hebben we voor maximale levendigheid ‘aliveness’, maximale integriteit nodig.
We moeten totaal geïntegreerd zijn in alle dimensies van wie we zijn. Als we weer het diagram in
gedachten nemen, zou dit betekenen dat ieder
aspect hiervan, zowel binnen als buiten de cirkel,
naar een staat van heelheid zou hebben bewogen.
Er zou geen fragmentatie, verdeeldheid, polarisatie
of wedijver zijn. Alle aspecten van onszelf en de
wereld zouden een versmolten, samenwerkend en
harmonieus geheel zijn.
Dit is natuurlijk een hele onderneming en
realistisch bekeken, misschien onpraktisch zoniet
onmogelijk voor de meeste mensen.
De ervaring leert echter dat we er veel baat bij
hebben als we ons er op richten om deze staat zo
volledig mogelijk te bereiken. Iedere stap voorwaarts, hoe klein ook, lijkt het leven gemakkelijker te maken en maakt ons autonomer.
Ervaringen verwerken.
In feite kunnen we ons ‘eenzijn met alles’ heel
eenvoudig vergroten. We gebruiken de eerder
besproken technieken om ons bewustzijn, spontaniteit en intimiteit uit te breiden. De technieken
zijn: gronden, centreren, uitdrukking geven aan,
openen, accepteren en identificeren.
Met deze technieken kunnen we alle elementen
van onze levens in een groter wordend geïntegreerd geheel beschrijven.
We verwerken daarbij al onze onafgemaakte
zaken, verkrampingen, gespletenheden en conflicten – alles wat niet overeenkomt met heelheid.
Gronden is de belangrijkste sleutel voor het
openen van de sloten die integriteit blokkeren.
Als we goed gegrond zijn, geraken onze systemen
in een schitterende, natuurlijke balans, reikend tot
de omvang waarin we dit toestaan.
De allerhoogste integriteit – de fundamentele
vereniging, liefde en ‘levenskracht’ van het
Oneindige – is namelijk het onderliggende principe. Het bevindt zich, als een staat van bewustzijn,
in en door alles. Het heeft een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op ons en trekt ons naar zich
toe als we het toestaan of daadwerkelijk omarmen.
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We kunnen loslaten of een ervaring omarmen
door eenvoudig het wereldse niveau van ons
bewustzijn terug te laten keren naar zijn natuurlijke focus op de fysieke wereld, dat wil zeggen,
door gegrond te raken.
Geestelijke spijsvertering

Door te gronden worden onze systemen bevrijd
en keren ze automatisch terug naar toestanden van
grotere integriteit (heelheid).
Het proces werkt als volgt:
Als we gegrond raken, concentreren we ons eerst
op onze gewaarwordingen en op tastbare dingen
en gebeurtenissen buiten ons. Deze concentratie
bevrijdt natuurlijke, vaak onbewuste processen
die net zo lijken te werken als onze spijsvertering.
We stoppen eten in onze mond, kauwen erop
en slikken het door en dan, tenzij er problemen
ontstaan, vergeten we het. Het lichaam neemt
automatisch het verteerde voedsel over, onttrekt
er energie en voedingstoffen aan en verdeeld die
precies naar de plaatsen waar ze nodig zijn om te
voeden, behouden, herstellen, genezen en nieuwe
fysieke levenskracht te creëren.
Tijdens het gronden lijkt er een dergelijk
verwerkingsproces in te werken op alle energie
in onze systemen – onze gevoelens, gedachten,
herinneringen, impulsen, verlangens, lichamelijke
vitaliteit enz.
Het is interessant dat we door dit proces in staat
zijn om alleen datgene te verwerken dat gemobiliseerd wordt – onze vrije energie (Berne, 1961) –
omdat de geestelijke ‘spijsvertering’ niet veel impact kan hebben op dat wat door onze lichamelijke verkramptheid nog energieloos is.
Datgene wat verwerkt is, zorgt ervoor dat er
‘energetische voedingstoffen’ vrijkomen voor onze
systemen. Deze voedingstoffen voeden ons met levensenergie. Energie die afkomstig is uit de historische bezinksels waardoor eerder onze systemen
verstopt zijn geraakt. Dit proces brengt ons vaak
begrip, wijsheid en inzicht in gebeurtenissen uit
het verleden. We weten nu wat we moeten doen
en het levert vertrouwen op om door te gaan. Dit
hele proces verrijkt ons lichamelijk, emotioneel,
mentaal en spiritueel.
Gronding is iets dat we in iedere situatie kunnen
gebruiken, wat er ook speelt.
Het proces wordt goed geïllustreerd met een eenvoudige oefening.
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Denk aan een recente ervaring, waarvan je de
gevolgen nog steeds met je meedraagt. Beleef,
zodra je je de situatie herinnert, deze opnieuw zo
volledig mogelijk. Doe het maar kort – ongeveer
5 tot 30 seconden. Schenk dan aandacht aan je
lichamelijke gewaarwordingen: waar ze zijn en
hoe ze zijn. Schenk tegelijkertijd met je vijf zintuigen aandacht aan wat rondom je is. Houd dit
een tijdje vol. Als het helpt, beweeg je lichaam dan
om datgene wat er in is geactiveerd, los te laten.
Herhaal vervolgens het hele proces: herbeleef de
herinnerde gebeurtenis voor een kort moment en
grond jezelf opnieuw.
Beleef de herinnering kort voor een derde keer,
en zorg ook daarna dat je weer goed gegrond
raakt. Op dit punt kijk je terug op wat je tijdens
de verschillende stappen hebt meegemaakt.
De volgende resultaten zijn gebruikelijk. Na de
eerste, tweede, of derde herhaling:
De gebeurtenis heeft niet meer dezelfde
emotionele lading en lijkt minder belangrijk
te zijn.
De gebeurtenis wordt een neutrale
herinnering, een voorval dat je je soms zelfs
moeilijk meer kunt herinneren.
Je kunt je de gebeurtenis niet meer herinneren.
De ontsteltenis of andere gevoelens en
gedachten worden nog intenser.
Er lijkt niets te veranderen (dit komt minder
vaak voor dan de andere voorbeelden).
De eerste drie reacties komen het vaakst voor.
De vierde reactie komt redelijk vaak voor en geeft
nog steeds aan dat het grondingproces heeft
geholpen, omdat we ons beter bewust zijn
geworden van de ervaring.
Als we ervaringen lange tijd hebben verdrongen,
moeten we er een tijd lang veel aandacht aan
schenken. Doorgaan met gronden is hiervoor de
juiste manier, tegelijkertijd bewegen helpt daarbij.
Als onze gevoelens verband houden met belangrijke kwesties, kan het verwerken van deze kwesties en hun wortels maanden of jaren duren.
Therapeuten moeten hier echter bekend mee
zijn, omdat ze dit bij dit soort kwesties kunnen
verwachten.
We weten trouwens dat het verwerkingsproces
bijna ten einde is of geëindigd is, als we een neutrale herinnering overhouden of zijn vergeten
waar we mee begonnen.
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Verleden verwerken leidt tot gecentreerdheid

In het algemeen gesproken is het zo dat hoe meer
ervaringen uit het verleden of heden we verwerken, hoe meer we gecentreerd raken. Het proces
stelt ons in staat om een holistische waardering te
bevorderen van wat er zich in onze levens afspeelt.
Het geeft ons bovendien een gebalanceerde manier om met onszelf om te gaan. Wij houden een
staat van innerlijke balans over, waarin we onze
werelden, lichamen, gevoelens, gedachten en ons
diepere Zelf als één geheel ervaren.
Hierdoor worden we op een natuurlijke wijze
aangezet tot een reactie op dat wat binnen in ons
leeft en wat zich in de wijde wereld afspeelt, met
een open waardering en pogingen om harmonie
en duidelijkheid te scheppen. We koesteren vitaliteit, wederzijds respect en samenwerking.
Dit zijn namelijk natuurlijke reacties als we onze
integriteit vergroten.
Als we in termen van transactionele analyse
denken, betekent dit bijvoorbeeld, de verwerking
van al onze egotoestanden, impasses, scripts en
reflectieve manieren om tijd te structureren. Dit
zijn relieken die, als overblijfselen van het verleden, opgesloten zijn in onze systemen.
TA therapeuten gebruiken veel verschillende
technieken om deze zaken te laten verwerken,
inclusief bijvoorbeeld, de twee-stoelen techniek
uit de ‘redecision therapie’. Tijdens dit verwerkingsproces worden hun energie en waarden
bevrijd. We voelen ons vrij om vollediger te handelen vanuit Ik-Ben-hier-en-nu. In plaats van een
robotachtige levenswijze – geprogrammeerd door
het verleden, van de ene naar de andere ego-toestand overspringend, of voortdurend te balanceren
met de invloed van scripts uit het verleden – schakelen we over naar een werkelijk vrije autonome
levenswijze.
Vanuit mijn gezichtspunt is het eindresultaat
een geïntegreerd persoon, niet een ‘geïntegreerde
Volwassene’, waar Berne naar verwijst (1961, pag.
212) – als hij hiermee een ego-toestand bedoelde.
Als geïntegreerde personen kunnen we ons diepgaand verenigen met de wereld, onze lichamen,
onze gevoelens, onze persoonlijkheid en ons
innerlijk wezen (in figuur 6 wordt deze toestand
afgebeeld).
We leren om selectief te centreren in elk deel van
onszelf als we daar behoefte aan hebben.
We zijn vrij in ons handelen en handelen bij alles

wat we doen vanuit onze heelheid. Deze mogelijkheden zijn beschikbaar omdat er een veel
sterkere, onderliggende realiteit is, die systemen
zoals transactionele analyse omringt.
Deze systemen kunnen op hun eigen niveau
krachtig zijn, maar bevinden zich niet in de laag
van het Oneindige. Deze realiteit staat nu tot onze
beschikking.
Ik begrijp dat mijn positie niet overeenkomt met
denkbeelden die ego-toestanden enz. ervaren als
een voortdurende werkelijkheid.
Transactionele analyse was voor mij altijd het
hebben van een aantal inzichten en handvatten
waarmee we boven de invloed van het verleden
kunnen uitstijgen. Het stelt ons in staat om te
leven met de integriteit die bewustzijn, spontaniteit en intimiteit volledig aan ons beschikbaar
maken. Zelfs kleine signalen van deze integriteit,
vooral als ze toenemen bij iedere stap die we
maken in de verwerking van het verleden (zie de
analogie die ik beschreef met de spijsvertering),
maken ons duidelijk dat we in staat zijn om vrij
te leven.

Ik ben

Figuur 6 Autonomie

Het was dus gemakkelijk om me een voorstelling te maken van de ontmanteling, verdwijning
en verwerking van oude patronen, processen en
gedrag, zoals geblokkeerde ego-toestanden, scripts,
impasses en spelletjes. Ik had in feite een blijvende
tegenzin om ze te versterken door de aanname
dat ze onveranderlijk zijn en dat ze ons opgesloten
houden in de gevangenissen die ze kunnen creëren. Ik denk ook dat de beschreven richting ons
de mogelijkheid geeft om, zowel van anderen als
van onze eigen inspanningen, krachtige manieren
te ontdekken waarmee we echte vrijheid kunnen
verankeren.
Bevrijden gebeurt van buitenaf
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Samengevat, kunnen we via transactionele
analyse en andere therapieën ontdekken hoe we
gevangen zitten en het biedt mogelijkheden om
onszelf te bevrijden en te kiezen voor een andere
manier van leven. Tegelijkertijd is er veel meer dan
de transactionele analyse of welk ander model ook
kan beschrijven. En vanuit dat ‘veel meer’ ontstaat
onze vrijheid, vooropgesteld dat we die vrijheid
zoeken. Door ons echter voortdurend tot onze
modellen te beperken, houden we ons eenvoudig
‘opgesloten’. We hebben manieren nodig om
onszelf buiten de systemen te plaatsen die we gebruiken om uit te leggen hoe we belemmerd
worden (inclusief de manier die in dit artikel
wordt beschreven), om ons ervan te kunnen bevrijden. Sandra Maitri (2000, pag. 1-3) in haar
boek en Geneen Roth (2000, pag. xi-xiii) in het
voorwoord van dat boek, wijzen hierop in verband met het enneagram. Wij worden van
buitenaf uit de cel van onze gevangenis bevrijd,
niet van binnenuit, hoe bedreven of gewend we
ook zijn geraakt aan het gevangenisleven.
Onze wereldse Zelf kan dan misschien gevangen
zitten, het wezen in ieder van ons verblijft in
sferen die alles overstijgen. Door de aspecten van
onszelf die daar verblijven toe te laten, kunnen we
vrijheid omarmen.
Het doel van functionele integriteit is de realisatie
van eenheid of heelheid. Het is het vermogen
om alle aspecten van ervaringen die zich in ons
leven aan ons voordoen, blijvend te integreren
en te verwerken: vanuit sferen buiten ruimte en
tijd, vanuit ons dagelijks leven en vanuit alles in
de fysieke wereld. De basisvaardigheden die we
daarvoor gebruiken zijn: gronding, centreren,
uitdrukking geven aan, openen, accepteren en
identiﬁceren.

Autonomie opnieuw bekeken
Om volledig autonoom te worden, moeten we
de volle vrijheid en kracht gerealiseerd hebben die
van nature beschikbaar is aan de mens op ieder
moment in ons leven. We bereiken dit door integriteit (heelheid) te omarmen van in alles wat we
doen en om vanuit deze focus ons vermogen te
ontwikkelen tot bewustzijn, spontaniteit en intimiteit. Dit zijn de sleutels.
1
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Bewustzijn is de eerste sleutel.

We ontwikkelen en verruimen ons fysiek bewustzijn door te gronden en het bewustzijn van
het Zelf door te centreren. Bewustzijn bevrijdt
ons van de samentrekkingen die onze geschiedenissen aan ons bindt. Het bevrijdt ons, opdat
de levensenergie met grotere intensiteit door ons
kan stromen en ons zijn genezing, bevrijding en
levensbrengende kracht, innerlijke balans en vrijheid brengt.
2

Spontaniteit is de tweede sleutel.
Wij zijn levende organismen die drijven op actie,
beweging en expressiviteit. Als we ons volle potentieel en kracht willen ervaren, moeten we handelen in overeenstemming met de levensenergie
die met volle kracht of druppelsgewijs door ons
stroomt.
Expressiviteit versterkt onze verbinding met de
bron van die levensenergie, die ons helpt bij het
maken van physis (Berne, 1972; Clarkson, 1992)
die eerder een directe uitdrukking is dan een
abstract idee (Thomas & Law, 2007).
Hoe expressiever we zijn, des te beter kunnen
onze verzamelde geschiedenissen naar de oppervlakte komen en worden verwerkt. Het geeft ons
de vrijheid om ten volle de kracht van het leven
te benutten.
3

Intimiteit, ons vermogen tot eenheid van
bewustzijn met anderen is de derde sleutel.
Intimiteit met mensen leert ons om onszelf open
te stellen voor anderen, zodat we intuïtiever worden en meer over onszelf leren door te ervaren
wat er door hen in ons wordt geactiveerd. Door
onszelf toe te staan om ons op ons gemak te voelen met een verlies van ons Ik-zijn door het ervaren van ons Wij-zijn met anderen, ontdekken we
door diepgaand te delen de grote vrijheid die er
binnen relaties is.
Intimiteit opent ook bronnen van liefde, tederheid
en liefhebben in onze systemen. Met deze winst
kunnen we ons bevrijden van de medeafhankelijkheid die voortkomt uit onze vroegere onwil
om een ander persoon binnen onszelf te ervaren.
4

Integriteit, het vermogen om eenheid met
alles te bereiken, is de vierde sleutel.
Integriteit is onafscheidelijk verbonden met alle
bovenstaande punten. Net zoals zij met integriteit
verbonden zijn. Paradoxaal, om dit vermogen te
ontwikkelen, moeten we bereid zijn om schijnbaar alles te verliezen. Misschien moeten we zelfs
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reik van de meeste mensen. In verband hiermee is
het interessant te weten dat naarmate mensen
autonomer worden, des te meer de omvang van
de tijd-ruimte-entiteit waarin ze leven toeneemt.
Het direct kennen van aspecten van het verleden
of de toekomst, van wat er op andere plaatsen
gebeurt en het delen van bewustzijn met anderen
wordt steeds meer een routine.
Voor hen zijn de begrippen ‘nu’, ‘hier’ en ‘zelf ’
ruimer geworden (zie figuur 7). Ook wordt, zoals
te zien in figuur 6, alles steeds meer verwerkt door
Ik-Ben, door voortdurend eenheid te brengen in
wat ze ervaren.
Anders gezegd, door autonoom te worden,
worden we volledig eigenaar van onze geschiedenis. We worden een integratie van ons verleden,
ons heden en onze toekomst. In plaats van te
leven met onze ‘erfenis’ die ons controleert en
beperkt, nemen we de ervaringen op en verwerken ze. Door het te verwerken, worden we er
door gevoed en wordt het onze brandstof om te
leven. Deze brandstof is gevuld met kennis,
ervaring, begrip, wijsheid en vaardigheden en met
fysieke, emotionele, mentale en spirituele rijkdom.
Al dit maakt deel uit van onze autonomie en
stimuleert deze blijvend.

verliezen wie we zijn, om te ontdekken dat we
door dit te doen alles winnen (Wilbur, 1991, pag.
102-103). We doen dit door de schoonheid van
het leven te omarmen en er ten volle van te genieten. Tegelijkertijd moedigen we onze systemen
aan om alles te verwerken.
Dit doen we door het cultiveren van een bereidheid om alles onder ogen te zien en te ervaren,
ongeacht of we ons daar prettig bij voelen. We
ontwikkelen het vermogen om ons onder te
dompelen of zelfs te verdrinken in wat op overweldigende mooie of beangstigende ervaringen
kunnen lijken, opdat we boven komen nadat we
elk aspect ervan hebben verwerkt. Onze systemen
breiden zich dan uit op een wijze die ons in staat
stelt om al die voordelen te worden.
Een belangrijk neveneffect van deze veranderingen is het integreren en verwerken van de
afsplitsingen of drempels die eens de hoofdrol
speelden in ons innerlijk (afgebeeld in figuur 6).
Mensen met een ontwikkeld vermogen tot autonomie zijn geïntegreerd, bewust, spontaan en in
hoge mate intiem. De beleving van hun ‘Zelven’
(lichaam, mij, Ik, en Ik-Ben) in het hier en nu is
enorm uitgedijd, misschien tot ver buiten het be-

Wij-Zijn-daar-&-dan Ruimte
Het geleidelijk verruimde
tijd-ruimte-zijn gebied

Daar

De Ander

Verleden

Toekomst

De Ander
Ik-Ben-hier-&-nu punt
Het aanvankelijk gecontracteerde
tijd-ruimte-zijn gebied
Daar
Figuur 7 Gebied van Tijd-Ruimte Zijn
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Septemberworkshop
door Ken Mellor
‘Using the whole
person in what we do’
Inleiding
Transactionele Analyse heeft sterk bijgedragen aan de wereld in
de laatste vijftig jaar. Concepten die in de loop der (vroege) jaren in de
ontwikkeling van TA zijn ingevoerd, maken nu onderdeel uit van het
dagelijks leven. De vele toepassingen in onderwijs, organisaties, onderzoek en
klinische settings getuigen van de brede aantrekkingskracht en waarde van TA.
De concepten helpen mensen in de ontwikkeling van hun leven en hoe ze thuis
en op het werk effectiever kunnen handelen.
Workshop Doelen
De vormgeving van de workshop richt zich er op de deelnemers mee te nemen
door gevestigde TA concepten en deze te integreren met toepassingen die
enigszins nieuw zijn voor TA practitioners. Deze toepassingen hebben echter
ook een lange geschiedenis in de ontwikkeling van levensgebieden die te maken
hebben met de ontwikkeling van het ‘zelf’. Deze integratie biedt een rijke
uitgebreide weergave van de wijze waarop Eric Berne vorm gaf aan autonomieontwikkeling. De aangeboden aanpak is toepasbaar in iedere werk- en privé
omgeving.
In de workshop zal de nadruk worden gelegd op de volgende drie hoofdthema's:
1. Onderzoeken hoe verdieping van autonomie ons besef van ‘zelf’ en
persoonlijke kracht verruimt. En wat we daar praktisch mee kunnen in
leven en werk.
2. Hoe krijgen we vat op de externe geschenken en uitdagingen van het
leven en hoe kunnen we ontdekken hoe deze ons kunnen beïnvloeden
wanneer we als doel hebben om wijsheid en innerlijke balans te creëren.
3. Ontdekken hoe op ieder moment in ons leven kansen beschikbaar zijn
om onze bestemming te volgen.

Locatie:
Woodbrookershuis, Barchem
Gld
Datum:
28-29-30 september 2011
Tijd:
De workshop begint op
woensdag 10.30 u. en eindigt
vrijdag om 17.00 u.
Kosten:
€ 925 ,- De kosten zijn
inclusief verblijf en maaltijden.
Aanmelding:
via de website in de afdeling
‘p.r.o academie’.

Het karakter van de Workshop
De workshop is experiëntieel en praktisch, er is volop gelegenheid voor vragen
en discussie.
Voor wie is deze workshop?
De workshop is geschikt voor beoefenaars van TA op alle niveaus. Voor basisbeoefenaars, zal het een diepe leerervaring zijn. Voor CTA en TSTA trainees
stagiairs, zal het daarnaast bijdragen aan je theoretische kader van TA kennis.
Voor TSTA's zal de workshop daarnaast input toevoegen aan je
onderwijspraktijk.
Ken Mellor TSTA betrad de TA wereld in 1969. Hij heeft sindsdien een bijdrage
geleverd aan de praktijk en theorie-ontwikkeling in zowel therapeutische als
organisatorische omgevingen. Hij was de mede-ontvanger van de Eric Berne
Memorial Scientific Award in 1980. Zijn werk omvat bijdragen op het gebied van
miskenning, herdefiniëren, impasse-theorie en praktijk en de integratie van
technieken in zowel de ‘redecision’ als de ‘reparenting’ scholen.
Met behulp van zijn jarenlange interesse in de verbetering van de taakuitvoering
in organisaties, heeft hij ook bijdragen geleverd aan succesplanning en uitvoering. Recentelijk presenteerde hij op basis van ongeveer 40 jaar
onderzoek zijn uitgebreide kennis van het concept ‘autonomie’; een van de
fundamentele TA concepten zoals beschreven door Eric Berne. (Transactionele
Analyse Journal, V.38, No.3 Juli, 2008, p 182-199) Een vertaling in twee delen is
beschikbaar in de Strook van december 2010 en dit juninummer


Verdere informatie:
p.r.o academie
Looierstraat 26-2
6811 AX Arnhem
tel: 026-3704214
fax: 026-3830893
E-mail: info@proconsult.nl
Website: www.proconsult.nl
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