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Onbehagen in New Normal
We leven in een zeer volatiele wereld waarin veel nieuwe uitdagingen op ons afkomen. Ecologische achteruitgang, toenemende polarisering, 
politieke instabiliteit, voortdurende en hypersnelle veranderingen, markten die van vandaag op morgen kunnen omslaan, onstabiele beurzen, de 
technologische evolutie en digitalisering op alle niveaus, hyperconcurrentie, hyperefficiëntie... Sommigen noemen dit het ‘New Normal’. Bij velen 
zorgt dit voor een toenemend gevoel van onbehagen en onveiligheid. 

We voelen aan dat de oplossingen die gisteren nog succesvol waren, vandaag onvoldoende werken. Oude managementrecepten doen het steeds 
minder goed in het volatiele new normal. Organisaties hebben met goed management veel bereikt, maar meer van hetzelfde lijkt ons niet verder 
te zullen helpen.

Tegelijkertijd ontstaat er bij veel mensen en medewerkers wel een groeiend (zelf)bewustzijn. Waarschijnlijk ligt daar deels de oplossing om met 
de nieuwe uitdagingen om te gaan. Immers, naarmate het zelfbewustzijn van mensen toeneemt, stijgt hun zelfredzaamheid en hebben ze minder 
nood aan houvast. We kunnen zo wellicht een deel van de inspanningen die we voorheen in ‘management’ staken achterwege laten en investeren 
in het creëren van veilige omgevingen waarin mensen mogen vertrouwen op hun innerlijke kompas om oplossingen te creëren voor de uitdagingen 
waarmee ze elke dag te maken hebben. 

We merken dat veel van onze klanten zich de vraag stellen welk soort leiderschap daarvoor nodig is en hoe ze dat vorm kunnen geven. Dat gaat 
niet over welk competentieprofiel de ideale leider definieert of welk nieuw managementconcept de oplossing kan bieden. Dit gaat over welk 
soort zorgzame leiderschapsattitude er nodig is om het gevoel van dreiging in de vele geledingen van de maatschappij om te buigen in voldoende 
vertrouwen om een gezamenlijk project te realiseren. 

Van gevaar naar veiligheid
Er is in de natuur en in de geschiedenis van de menselijke beschaving altijd al dreiging geweest. En als mensen zich onveilig voelen, zoeken ze 
naar middelen om zich te beschermen tegen (mogelijk) gevaar. Ofwel verdedigen ze zich, ofwel proberen ze de situatie te ontvluchten. Als geen van 
beide mogelijk is, ‘bevriezen’ mensen, komen ze in een toestand van immobilisme. Dergelijke instinctmatige reacties spelen ook in organisaties. 
Daarom is het zo belangrijk dat er zones en groepen gecreëerd worden waarin men zich veilig voelt. Hoe minder energie mensen moeten steken 
in zelfbescherming en verdediging, hoe meer energie kan gaan naar dingen die er echt toe doen. 

Een veilige werkplek is een basisvoorwaarde om mensen te laten leren, risico te laten nemen, zichzelf te ontplooien en zich ten volle te laten 
wijden aan hun taak. Die veiligheid wordt in grote mate gecreëerd door de kwaliteit van het leiderschap. Wat zijn de voorwaarden voor een diep 
gevoel van vertrouwen en samenwerking? 

Van controle naar vertrouwen
Er is een tendens tot meer controle en bijsturing in de huidige maatschappij en in organisaties. Dit hangt samen met een groeiend gevoel van 
wantrouwen. Die controle is vaak een symptoom van de angst waarin veel leiders zelf leven, hun vrees dat er iets fout zal gaan als ze niet constant 
monitoren, meten en controleren. Ik moet controleren wat jij precies doet, want anders gaat er misschien iets fout, die reflex dus. Maar daardoor 
besmet de angst van het management eigenlijk de hele organisatie. Door controles en procedures neemt de bewegingsvrijheid van mensen af, 
sturen we de boodschap uit dat er gevaar dreigt en dat we ze niet vertrouwen. Dat maakt mensen alert, maar in de foute zin. Hun focus verschuift 
van een goede job doen, naar zorgen dat ze de controle en de rapportering goed doorstaan. Dit is contraproductief. Veel nuttiger is het dat mensen 
zichzelf controleren. Wanneer er een gezamenlijk akkoord is over de gewenste output, kunnen de meeste medewerkers daarna perfect zichzelf 
organiseren op een manier die voor hen best werkt.

Van planning naar flow
Om de onzekerheid van de toekomst te bekampen, is er een ware planningsdrift ontstaan in de meeste organisaties. Men probeert elk risico in 
te calculeren. Met planning op zich is niets mis, maar als de rigide uitvoering van de plannen ons mogelijks blind maakt voor wat er ondertussen 
in de werkelijkheid gebeurt, dan wel. Plannen proberen de werkelijkheid te fixeren terwijl de werkelijkheid voortdurend verandert. Succesvolle 
organisaties surfen meer op intuïtie, tendensen en opportuniteiten die zich voortdurend voordoen. Opportuniteiten kan je vaak niet voorzien, laat 
staan dat je ze kan plannen. Je moet ze grijpen op het moment dat ze zich aandienen. 
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Van een mechanistisch proces naar een energetisch proces
Management op zich pompt geen energie in een organisatie. Niemand wordt wild van budgetten, SMART-doelstellingen en actieplannen, 
to-dolijsten, Powerpointpresentaties, tijdregistratie en spreadsheets. Een mechanistische aansturing is noodzakelijk om de basisprocessen te 
beheren, maar zal nooit enthousiasme creëren of een organisatie in beweging brengen.

Een puur mentale aansturing is een onderbenutting van het volledige menselijke potentieel dat niet alleen bestaat uit mentale, maar evenzeer uit 
emotionele, intuïtieve en fysieke energie. Mensen hebben behoefte om erkend te worden, creatief te mogen zijn en te mogen bewegen. 

Als je als leider het volle potentieel van je mensen wil benutten, zal je dus de verschillende menselijke vermogens moeten kunnen aanspreken. 
Dit vereist in de eerste plaats dat je zelf als leider toegang hebt tot al je vermogens. Een goede leider kent zichzelf. Hoe zit je zelf in je vel als 
leider? Gebruik jij zowel je verstand, gevoel, intuïtie als waarnemingsvermogen? Zit je zelf vast of ben je bewegelijk? Wat drijft jou? Hoe voelen 
je medewerkers zich bij jou? Hoe is de sfeer op de teammeetings? Wordt er veel geklaagd of is er een positieve energie? Dit zijn belangrijke 
parameters wil je impact hebben, iets in beweging zetten en mensen meekrijgen. Dat bedoelen we met ‘energie’. Welke ‘lucht’ hangt er in je 
afdeling? Is er veel mentale vervuiling of is er schone lucht? 

Heel veel van de coachings die we aanbieden gaan hierover. We ervaren dat het vaak nodig is om zowel de teamleider individueel als het team 
zelf te begeleiden om de energie die geblokkeerd zit vrij te krijgen.

Van meten op afstand naar aanwezig zijn hier en nu 
Vele managers hangen het “Meten is weten” geloof aan. Ze analyseren vooral cijfers en nemen op basis hiervan hun beslissingen. Nochtans ligt 
er overal nog veel andere relevante informatie voor het rapen waaruit evidente keuzes en beslissingen af te leiden zijn. Er is als het ware een 
informatieve ‘cloud’ aanwezig in organisaties. De dynamieken in die cloud aanvoelen is misschien belangrijker dan de cijfers analyseren. 

Veel managers zijn vervreemd van de levende werkelijkheid van hun organisatie. Loop rond in je organisatie en je weet hoe klanten er onthaald 
worden, waarover de medewerkers praten of klagen, wat ze aan de telefoon te horen krijgen van klanten en hoe ze daarop reageren, hoe de sfeer 
is, hoe mensen zich gedragen, wat de expressie op hun gezicht vertelt, welke deals er binnengehaald worden. Praat regelmatig met de vloer en 
je hebt een ‘meting’ die wellicht meer relevante info bevat dan wat je kan afleiden uit spreadsheets. Een goede leider is vooral ‘aanwezig’ en 
capteert voortdurend info. Vaak dienen beslissingen zich dan vanzelf aan.  

Van tekorten bijsturen naar talenten waarderen
Er is een wereld van verschil tussen gecorrigeerd of gewaardeerd te worden door je leidinggevende. Gecorrigeerd worden neemt energie. 
Gewaardeerd worden geeft energie. Wees dus spaarzaam met correcties en gul met complimenten.

Mensen die feedback krijgen dat ze iets moeten verbeteren voelen zich gemakkelijk afgewezen. Ze maken zich zorgen en gaan vaak defensief 
reageren. Mensen krijgen instinctief het gevoel dat ze niet goed genoeg en niet meer helemaal veilig zijn. Ze beginnen tijd te spenderen aan 
verdedigingsmechanismen die op zich niets productiefs voortbrengen. Ze gaan energie steken in proberen te repareren wat fout gaat, in zaken 
waar ze niet altijd evenveel talent voor hebben. 

Als je echter feedback krijgt dat je iets goed doet, heb je zin om nog meer van hetzelfde te doen, nog beter te worden waar je al goed in bent. Het 
stimuleert je ondernemingslust en geeft je het gevoel dat je oké bent en dat je je veilig mag voelen. Er valt een schat aan motivatie te halen uit 
positieve feedback.

Veel organisaties zijn ‘nooit goed genoeg’ omgevingen waarin altijd weer andere ‘problemen’ moeten opgelost worden. Dit is een ontmoedigend 
proces waar mensen op de duur gedemotiveerd van geraken. Vertrekken van wat goed gaat en proberen daar meer van te doen, werkt wel 
motiverend. Veel managers praten vooral over problemen die moeten opgelost worden en veel minder over de dingen die ze samen al bereikt 
hebben, hoe ze tot die successen gekomen zijn en hoe ze die sterktes verder kunnen kapitaliseren. De onderliggende logica is nochtans eenvoudig: 
problemen nemen energie, oplossingen geven energie. 
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Van een team als verzameling individuen naar een levend 
systeem
Teams hebben vaak alle resources in de rangen om de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden zelf op te lossen. Er zijn enkele fundamentele 
systemische wetten die gerespecteerd moeten worden wil de energie in teams vloeien: geven en nemen is in balans, iedereen heeft een plek en 
erkenning, er is een gezonde orde tussen mensen en alle elementen die spelen in het team, de teamleden en teamleider zijn loyaal en er wordt 
niets verzwegen. Als alles goed in elkaar klikt, stroomt er een creatieve flow doorheen het team dat daardoor veel meer is dan de som van de 
individuele teamleden. Het team is dan een veilige plek waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven. 

Hebt u vragen hoe u een zorgzame leiderschapscultuur kan vormgeven? Mail mij op jan.mouton@acerta.be.

Jan Mouton
Managing Consultant

Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.


