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CONTEXT
Onlangs keek ik naar het televisieprogramma ‘Dream 
School’. Net als Stichting Een-Twee een autonome 
school, maar dan met een andere doelgroep: jongeren 
die zijn ontspoord en een ander leven willen. Dit 
is nog niet zo makkelijk om te bereiken. Het door 
deze jongeren ontwikkelde gedrag en de ingesleten 
patronen zijn weerbarstig om te veranderen. In 
organisaties bestaan ook ingesleten patronen waar 
bestuurders, toezichthouders en professionals zich 
over buigen. ‘Ben ik de oplossing?’ is een passende 
vraag waarover meer nagedacht mag en kan worden 
door organisaties en de mensen die daarin werken. 
Waarom ben ik de oplossing, wat kan ik bijdragen en 
hoe kan ik stappen zetten? ‘Ik kan het verschil maken 
door zelf te beginnen met veranderen!’ Bijvoorbeeld 
door een zelfevaluatie met het team waarmee wordt 
gewerkt.

VERTROUWEN
Met zelfevaluaties ben ik al vroeg in mijn professionele 
loopbaan begonnen. Het was eerst even wennen en 
na enkele ervaringen werd dit een normaal onderdeel 
van mijn zakelijke activiteiten. Bij deze zelfevaluaties 
werkte ik meestal met een onafhankelijke professional 
die het traject in goede banen leidde. Ik spreek 
hierbij bewust over traject aangezien zelfevaluatie 
veel meer is dan een dag of een middag bij elkaar 
komen en vragen aan elkaar of de goede dingen 
nog gedaan worden en/of de dingen goed worden 
gedaan. Na een eerste verkennend gesprek met de 
procesbegeleider had ik vertrouwen in zijn aanpak 
en manier van doen. Hij stuurde een stevig geprijsd 
aanbod waarin het gehele traject stond beschreven. 

Zonder morren ging ik akkoord, mede gebaseerd op 
het goede gevoel dat ik had overgehouden aan onze 
kennismaking. In de offerte stond vermeld dat met alle 
deelnemers een kennismakingsgesprek had, waarin 
ook aandachtspunten naar voren konden worden 
gebracht. Hij deed dat meestal een dag of tien van 
tevoren, zodat iedereen nog eens rustig kon nadenken 
over dit gesprek en de manier waarop hij of zij wilde 
deelnemen aan de zelfevaluatie. Ook ik kreeg nog een 
aanvullend gesprek in het kader van de voorbereiding. 
De procesbegeleider stelde voor dit gesprek te 
organiseren op de golfbaan. Aangezien hij wist dat ik 
golfde leek het hem een goed idee om het nuttige met 
het aangename te combineren. En zo kwam het dat 
wij samen de baan opliepen. Ik met de golfclubs en de 
procesbegeleider lopend, want van golfen had hij geen 
verstand. Tenminste dat dacht ik, totdat hij terloops 
vertelde dat hij het Nederlands Dames Golfteam een 
tijdje had bijgestaan als mental coach. 

SCHOUDERKLOPJE
De eerste hole was lastig voor mij, want het is toch 
anders als je wordt begeleid door iemand die zelf niet 
golft. Na de gewenning ontstond op de tweede hole 
een wonderlijke situatie. Op deze hole kreeg ik enkele 
adviezen om ontspannen achter de bal de te staan. Het 
ging over de techniek van rustig ademhalen die een 
goede golfswing ondersteunt. Met een goed gevoel 
sloeg ik de bal rechtdoor, over water en ver. Apetrots 
keek ik om mij heen en ik was bijzonder blij met deze 
slag. De procesbegeleider knikte goedkeurend en wij 
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liepen samen door de groene omgeving naar de plek 
van mijn golfbal. Enthousiast stond ik klaar voor de 
volgende slag. Maar voordat ik kon slaan vroeg de 
procesbegeleider of ik iets wilde doen. ‘Wat bedoel je 
precies?’, vroeg ik. ‘Je hebt een prachtige bal geslagen, 
volgens mij is het tijd jezelf een compliment te geven’, 
zei hij. ‘Zou jij jezelf een schouderklopje willen geven 
voor deze prachtig geslagen bal?’ Daar moest ik even 
over nadenken, want de bal was prachtig, maar om 
mijzelf daarvoor op de spreekwoordelijke borst te 
kloppen is weer iets heel anders. Bedenkelijk keek ik 
om mij heen en zag vanuit mijn ooghoeken dat in de 
wijde omgeving niemand te bekennen was. Ik vond het 
blijkbaar raar om dit soort dingen te doen. ‘Er lopen 
al genoeg narcistische mensen rond op deze aarde’, 
was een volgende gedachte. Uiteindelijk kwam ik tot 
de conclusie wat maakt het ook uit en ik gaf mijzelf 
onwennig een bescheiden klopje op de schouder. 
‘Uitstekend’, zei de procesbegeleider, ‘en nu mag je  
de bal slaan’. 

RESULTAAT
Voor mijn tweede slag koos ik mijn golfclub zorgvuldig. 
Ik stond met vertrouwen achter de bal. Totaal in balans 
sloeg ik de bal, voelde deze perfect van het clubblad 
gaan en zag een mooie balvlucht richting de vlag. De 
moeilijk benaderbare green lag op een verhoging, 
voor de green lag een diepe bunker en de vlag stond 
maar een paar meter op de green. Kortom precisie 
werk. Enthousiast sprak ik de geslagen golfbal toe, 
waar ik vanzelfsprekend geen enkel effect meer op 
had. Gefascineerd keek ik naar de daling van de bal 
en zag deze tot mijn opluchting landen op de green, 
de bal maakte nog één stuit en belandde vervolgens 
rustig rollend in de hole. Super blij en helemaal 

overdonderd keek ik naar het resultaat. In twee slagen 
in de hole waar er vier voor staan, dat komt niet vaak 
voor. De procesbegeleider liep door naar de green en 
mompelde zachtjes: ‘dat bedoel ik nou’. ‘Misschien 
een idee om jezelf iets vaker een complimentje te 
geven’. Het spreekt voor zich dat de rest van het 
traject van de zelfevaluatie voorspoedig verliep na 
deze bijzondere voorbereiding. De deelnemers waren 
allemaal enthousiast. Door de zelfevaluatie ontstonden 
nieuwe inzichten en gingen deuren open die voorheen 
gesloten bleven. Een ‘Dream School’ verhaal over 
dromen die realiteit kunnen worden. Of van ambities 
succes maken, waar Stichting Een-Twee voor staat. Een 
schouderklopje geven en/of krijgen kan daarbij het 
verschil maken. Voor alle mensen, jonger en ouder, 
die om welke reden dan ook willen veranderen, is het 
welgemeende compliment meer dan welkom!
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