White paper 2:

D

e diagnose

Inleiding
Mijn bedrijf Leiderschapsparadox startte ik omdat ik problemen

signaleerde in zorg- en onderwijsinstellingen. Die problemen gin-

gen me aan het hart: ik houd van deze sectoren. Er is in ongeveer

vijftien jaar tijd een cultuuromslag geweest in zorg en onderwijs. Die

sectoren hebben zich proberen aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Waar er haken en ogen aan die realiteit blijken te zitten, mag ik daar

als coach mijn bijdrage aan leveren. Ik ben graag de dokter die een

ziek systeem aanpakt. Ik ben nog liever de preventiemedewerker. En

terwijl zorg- en onderwijsorganisaties de pijn van de cultuuromslag nog

voelen, kunnen we doorgroeien naar een gezondere cultuur. Een nieuwe

cultuur die leidt tot zorg- en onderwijsorganisaties die hun prestatiedoelen

halen vanuit een focus op missie, mensen en meerwaarde.
Om die reden schets ik in vijf white papers in volgorde:

1. Het probleem

2. De oorzaak van falende alternatieve mogelijkheden

3. De beste aanpak en oplossingsmogelijkheden

4. Een casestudy als bewijsvoering van de beste aanpak

5. Wat kunnen we doen?

Dit is de tweede white paper, waarin ik de oorzaak van falende alternatieve

mogelijkheden beschrijf.

Wat is het probleem?
In white paper 1 beschreef ik zes probleemgebieden in zorg en onderwijs.
Deze zal ik in deze tweede white paper vertalen naar actuele oplossingsstrategieën die nog niet het gewenste resultaat hebben. De
probleemgebieden waren:

1. We werken langer. Als reactie hierop
is er een onjuiste maatschappelijke visie op duurzame
inzetbaarheid

ontstaan.

2. Zorg en onderwijs zijn in vijftien jaar tijd veranderd van softe

sectoren in zakelijke bedrijfstakken, gestuurd door prestatienormen
van verzekeraars en inspectie. Het bijbehorende denkkader sluit
echter niet aan bij de maatschappelijke praktijk.

3. Leidinggeven aan een zorg- of onderwijsorganisatie is niet langer
een mooie bijdrage aan softe maatschappelijke doelen, het is kei

harde business. Maar een evenwichtig denkkader voor de rol van
bestuurders en leidinggevenden in zorg en onderwijs ontbreekt

veelal.

4. In de werkgever-medewerker-relatie stonden in zorg en onderwijs jaren de softe skills centraal. Maar hierin is een omslag

gekomen. Er is daarom behoefte aan een nieuw, effectief denkkader.

5. Punt 1-4 vragen om een cultuuromslag. De cultuur is nu vaak gericht geraakt op
managen en beheersen, niet op leidinggeven vanuit de kernbegrippen missie,

mensen en meerwaarde. Hoe vinden we een nieuwe weg? Hoe krijgen we een
cultuurverandering vanuit deze kernbegrippen?

6. Medewerkers in zorg en onderwijs lijken stoere mensen, van bestuur-

der tot medewerkers op de werkvloer. We zeuren niet, we pakken door.
Maar schijn bedriegt. Verandering roept ongemak en angst op
bij bestuurders en medewerker op de werkvloer. We verstoppen deze angst achter
stoerheid, een narcistisch

beheersen (boven in de
hiërarchie) of

afweren (onderin de hiërarchie). Deze houding is geen oplossing om
tot werkelijke cultuurverandering te komen.

De omgekeerde wereld
In white paper 1 besprak ik bovenstaande problemen van buiten

naar binnen, van de bredere culturele trends naar de psychologie

op de werkvloer. Op deze manier wordt er breed over deze proble-

matiek gesproken. Om te komen tot een accurate diagnose van de

redenen dat huidige oplossingsstrategieën falen, begin ik in deze

white paper andersom: bij de psychologie op de werkvloer. Uitein-

delijk werk ik toe naar de bredere context. Dat is ongebruikelijk,

maar ik geloof in de kracht van ongewoon, out-of-the-box denken.

Zo zet ik het probleem neer in een heel nieuwe context, om zo in de

volgende white paper te komen tot een heel nieuwe oplossingsrichting.

De existentiële realiteit van angst wordt ontkend – probleem 6
In white paper 1 beschreef ik hoe existentiële angsten invloed hebben op

bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. Deze angsten spelen een belang-

rijke rol in hoe we met verandering omgaan. De hedendaagse zorg- en onderwijs-

organisaties is een snel veranderende omgeving. Het ontkennen van angst leidt tot

beheersen van bovenaf en ageren van onderaf. Beide zijn het gevolg van reactiviteit, niet

zelf de regie voeren, maar reageren op de dingen die op ons afkomen. Het gevolg is tegenval-

lende resultaten – we kunnen niet voldoende bouwen aan rendement.

Ik moet denken aan het meisje van vier dat ik laatst zag. Een oom vroeg haar om samen in

een attractie in een pretpark te gaan. Ze weigerde. Haar moeder vroeg liefdevol en zorgzaam: ‘Ben je bang?’ Haar reactie was vertederend en vormt de perfecte illustratie.
Ze stampvoette en riep: ‘Ik ben niet bang! Ik ben niet bang! Ik ben niet bang!’

Een reactie die de omvang van haar angst heel goed weergaf, terwijl ze hem zelf
ontkende.

En exact wat dit meisje deed, doen politici, bestuurders en directeuren,

leidinggevenden en medewerkers. We stampvoeten en zeggen: ‘Ik ben
niet bang!’ Vervolgens zetten we ons stoerste gezicht op, stropen
onze mouwen op en gaan aan de slag. Welke slag?
Welke afslag? De juiste? Ik ben bang van
niet.

Veel bestuurders en directeuren vegen, op heel nette en politiek cor-

recte wijze de vloer met me aan. Dan denk ik: wat wil je nu eigenlijk
zeggen? Het is alsof je het stampvoetende meisje bent – weet je

zeker dat je niet bang bent? En ik zeg er gelijk bij: bestuurders en
directeuren, ik heb veel respect voor jullie en wat jullie bereiken!
Daar zit het probleem niet. Vaak zit het probleem bij het ont-

kennen van angst. Waar die bestuurder of directeur toegeeft dat
angst een rol speelt in zijn of haar beslissingen, komen we tot
kwetsbare gesprekken. Daar kunnen we tot de kern komen.

Daar wordt kwetsbaarheid kracht!

Maar vaak bereiken we dat punt niet. Dan zie ik externalisatie.

Externalisatie betekent dat we het probleem buiten onszelf

zetten. Dan gaat het over managementteams die niet uit de verf

komen, medewerkers die de hakken in het zand zetten, teams die

niet proactief functioneren, zelforganisatie die mislukt. En zo kan ik

nog wel even doorgaan. Allemaal achter de gesloten deur van de

bestuurderskamer.

Ook bij de medewerkers is er externalisatie. Heel vaak begin ik bij een

team- of organisatiecoaching met het aanhoren wat er allemaal niet

deugt. Waar het management en de directie steken laten vallen.

Hoe moeilijk het werk wordt door alle starre regels van buitenaf. Ook bij

hen denk ik: het stampvoetende meisje, dat haar eigen angst ontkent?

Er ontstaat weer echte verbinding in teams en organisaties als we eerlijk zijn

over onze angst. Dan hoeven we anderen niet te demoniseren. We zien onze angst

onder ogen en bedenken samen hoe we ermee omgaan. Waar zijn we eigenlijk bang

voor? Wat kunnen we eraan doen? Als angst verlamt, hoe kunnen we dan vanuit verlamming

tot nieuwe scheppingskracht komen?

Dit probleem ligt buiten het zichtveld van het huidige denken. In plaats van angst te bespreken, wordt er beheerst of geageerd. De huidige oplossingsstrategieën hebben een nieuw
probleem geschapen.

De scheppingskracht is verloren gegaan – probleem 5
De belangrijkste manieren om angst te lijf te gaan is door te verbinden
en regie te houden. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar als mensen die
potentieel traumatische ervaringen meemaken. De impact
van deze ervaringen wordt gereduceerd als
zij tijdens de ervaring handelend
hebben kunnen optreden.

Doordat organisaties groter worden, komt er een steeds grotere afstand

tussen bestuurders en leidinggevenden aan de ene kant en medewerkers

aan de andere. Hun taken worden ook steeds verder gedifferentieerd.

Bestuurders en leidinggevenden zetten de lijnen uit. Medewerkers ‘doen het

werk’. Zo hoor ik regelmatig van teams dat ze van alles ‘over de schutting

gegooid’ krijgen.

Het lijkt op dit moment niet te lukken om de problemen aan te pakken vanuit verbin-

ding, met regie bij alle partijen. Ik geloof dat de sleutel ligt in nieuwe scheppingskracht.

Want wanneer wij samen scheppen, zijn de twee belangrijkste oplossingen voor angst gege-

ven: verbinding en regie.

Dat is niet wat nu gebeurt. In torentjes wordt gedacht. Op de werkvloer wordt gewerkt. En

dat terwijl we een arsenaal aan geschoolde mensen met passie voor het zorg en onderwijs
in dienst hebben die uitstekend met oplossingen kunnen komen. We missen alleen

leiderschap om deze creatiekracht in te zetten en zo met elkaar de regie te nemen.
Misschien denk je: dat is totaal onpraktisch! Maar ik vind het vaak onpraktisch
dat ik in mijn ene bedrijf, Leiderschapsparadox, meedenk over oplossingen,

terwijl mijn andere bedrijf, Loopbaanparadox, via re-integratie- en outplacementtrajecten de ‘oplossingen’ (de personeelsleden dus) via de achter-

deur moet helpen verdwijnen. En ik vind het eveneens onpraktisch dat
de teams en organisaties waar ik kom vaak totaal vastgelopen
zijn. Dit veroorzaakt veel onvrede, schaadt de
gezondheid van leiders en medewerkers
en kost klauwen met geld.

Zou het woord ‘onpraktisch’ mogelijk ook te maken kunnen hebben met
het stampvoetende meisje? Zit er angst onder?

Het huidige denken biedt geen ruimte om samen te bouwen op de

scheppings- en creatiekracht van die op onze payroll staat. Beheer-

sen of ageren is het antwoord op de ontkenning. De gebruikte oplossingsstrategieën hebben zo een nieuw probleem geschapen in
plaats van een oplossing gegenereerd.

Van soft naar strak – probleem 2-4
Onder het vorige kopje introduceerde ik de kernbegrippen ‘verbin-

ding en regie’, als missende oplossingsrichting in het huidige denken.

Doordat existentiële angst ontkend wordt, is in veel organisaties een

‘zij’ en ‘wij’ ontstaan. Bestuurders, directeuren en leidinggevenden

staan tegenover medewerkers. Zie zien elkaar als opponenten, maar

ten diepste zijn ze gewoon bang. En tegelijk wordt níeuwe angst geboren

en gevoed door deze situatie.

In teams en organisaties waarin ik werk, zie allemaal bezielde en bevlogen

mensen die het goede voor hun patiënten en cliënten, studenten en leerlingen

willen. Ik zie gepassioneerde mensen die het beste voor zorg en onderwijs

willen. Ik zie deskundigen die met elkaar een organisatie willen bouwen die

toekomstbestendig is, ook in de huidige zorg- en onderwijswereld die zo onder druk

staat. Deze professionals mag een bestuurder of leidinggevende aansturen. Er is zo

veel potentieel voor nieuwe synergie!

Laat de ontwikkelingen verder gaan: van soft naar strak naar scheppingskracht. Dan verandert
besturen in leidinggeven aan scheppingskracht. Zo zit het huidige denken niet in elkaar. Door
de gebruikte oplossingsstrategieën is er een nieuw probleem geschapen in plaats van een
oplossing gegenereerd.

We werken langer – probleem 1
In white paper 1 schrijf ik bij dit probleem onder andere deze tekst:

We zijn jongere maar ook oudere medewerkers gaan zien als ‘inzetbaar’,
als ‘potentieel’. Daarmee is de medewerker geen gelijkwaardige
partner meer, maar een gebruiksobject. Een gebruiksobject zal zelf geen initiatief en regie
nemen. Er zullen veranderingen

nodig zijn bij zowel werkgever
als werknemer.

Dit was vast een voorzet voor de diagnose die ik in deze white paper

beschrijf, waarin ik de kernwoorden ‘verbinding en regie’ introduceer.
Ook voor de problematiek die ‘duurzame inzetbaarheid’ heet, is er zo
veel wijsheid bij medewerkers binnen organisaties. Ook oudere medewerkers kunnen hiervoor een waardevolle bijdrage leveren.

Maar hoe kun je met elkaar zoeken naar wegen? En hoe kun je dit
probleem veel eerder aanpakken voor de oudere medewerker van
de toekomst? Moet je dit als bestuurder, directeur of leidingge-

vende van bovenaf bepalen? Of zo je wilt als HR-medewerker?

Ik denk het niet! Ik denk dat er veel te zeggen is voor leiderschap

gebaseerd op de scheppingskracht van bevlogen en deskundige

medewerkers.

Maar zo zit het huidige denken niet in elkaar. Door de gebruikte

oplossingsstrategieën is er een nieuw probleem geschapen in plaats

van een oplossing gegenereerd.

In white paper 3 beschrijf ik hoe we kunnen komen tot de effectiefste

aanpak van de problemen.

