
“Voor iedereen die wil 
veranderen”

BLOG 

EEN AUTONOME SCHOOL

Jan Willem Taams

CONTEXT
Stichting Een-Twee (SET) is een autonome school. 
Mooi bijvoeglijk naamwoord en wat betekent dit? 
Autonoom wordt gedefinieerd als onafhankelijk, 
zelfstandig werkend en op zichzelf staand. Andere 
vertalingen zijn gelijkwaardigheid en vrije omgang 
tussen mensen. Dat zijn ook begrippen die passen bij 
SET als partner van veranderingen binnen organisaties. 
Aan de bestuurstafels van deze organisaties worden 
vraagstukken besproken zoals de vertaling van 
strategie naar bedrijfsvoering, mobiliteit en vitaliteit 
van de medewerkers, organisatiedoelstellingen 
in relatie tot de omgeving, verhogen van 
professionaliteit en begeleiden van toptalent. Op welke 
manieren kunnen deze verandervraagstukken het 
beste worden benaderd? Bijvoorbeeld met daadkracht, 
uitstraling en zelfbewustzijn. Drie iconen uit het 
voetbal geven richting.

MEESTERLIJKE DAADKRACHT
Daadkracht is het vermogen om snel en goed 
plannen te kunnen uitvoeren. Het gaat dan over 
doortastendheid, energie en momentum. Meester 
Louis van Gaal is daar een aansprekend voorbeeld van. 
Als coach van voetbalteams in binnen- en buitenland 
heeft hij ongekende successen behaald. Louis is ook 
een autonoom mens die geliefd is en tegelijkertijd 
ook wordt verguisd. Zijn spelers lopen weg met hem 
en krijgen persoonlijke aandacht die is gericht op 
het teambelang. Met de media onderhoudt hij een 
moeizame relatie. Hij leest ze altijd de les en de media 
lezen hem vervolgens de les. Ook in zijn publieke 
optredens is hij autonoom. Dan vergeet hij helaas 
zijn kwaliteiten ook wel eens en schiet hij door als 

demagoog die dat vak nog dient te leren. Op het veld 
is hij gepassioneerd en betrokken bij zijn team. Wie 
herinnert zich niet de ‘karatetrap’ in zijn kostuum langs 
de zijlijn of de nagebootste ‘schwalbe’. Mede door 
dit soort acties en natuurlijk ook door zijn resultaten 
is hij een uniek en autonoom mens geworden. In zijn 
boek visie spreekt Louis van Gaal over vier pijlers op 
basis waarvan hij zijn spelers selecteert: techniek, 
intelligentie, persoonlijkheid en snelheid. Hij beschrijft 
dat met name de pijler persoonlijkheid de belangrijkste 
is geworden en zegt daarover: ‘Volgens mij kom je 
nooit tot optimale ontwikkeling als je niet onderzoekt 
hoe de ander leert en hoe jij daarop reageert’. 
Een wijze les van meester Louis van Gaal ook voor 
bestuurders die op autonome wijze daadkrachtige 
teams willen smeden.

VAKMAN MET UITSTRALING
Uitstraling is de indruk die iemand op anderen maakt. 
Het gaat dan over charisma, glans en X-factor. In de 
Johan Cruijff Arena mocht ik bij een lezing van vakman 
Piereluigi Collina zijn. Hij wordt gezien als de beste 
voetbalscheidsrechter aller tijden. Piereluigi is ook een 
markante verschijning mede door zijn typerende kale 
kop. Als recht aarde en onberispelijk geklede Italiaan 
vertelde hij in Italiaans-Engels zijn verhaal over zijn 
vak. Aan de hand van videobeelden liet hij zien hoe 
ingewikkeld het vak van scheidsrechter is. Piereluigi 
diende altijd in een ‘split-second’ te beslissen. 
Als publiek kregen wij ook een aantal dilemma’s 
voorgelegd. Wij hadden het voordeel deze situaties 



Stichting Een-Twee is een opleidings- en 
ontwikkelingsinstituut voor iedereen die  
wil veranderen. De missie van Stichting Een-Twee: 
‘Van ambities succes maken’. 

Stichting Een-Twee heeft twee doelstellingen: 
• Samenbrengen van professionals uit diverse 

disciplines waardoor een creatief kader ontstaat 
voor vernieuwende oplossingen van complexe 
vraagstukken;

• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en 
ontwikkelen van professionele vaardigheden, 
verbonden met thema’s die relevant zijn in en voor 
het publieke domein.

vanuit vijf invalshoeken te kunnen beoordelen. Nog 
was er verdeeldheid in de zaal of er sprake was van 
een overtreding of niet. In zijn lezing maakte hij ook 
duidelijk welke financiële en sportieve belangen met 
het spelletje zijn gemoeid. Dat maakt de druk op 
een scheidsrechter alleen maar groter en vraagt een 
hoge mate van autonomie van de scheidsrechter. Het 
helpt dan als je een zekere mate van uitstraling hebt 
die respect afdwingt bij spelers en publiek. Een mooi 
voorbeeld ook voor toezichthouders in organisaties die 
hun vak willen verstaan. De lezing inspireerde mij en 
de zondag erna floot ik als een vakman met uitstraling 
de hockeywedstrijd van mijn zoon.

ZELFBEWUSTE LEIDER
Zelfbewustzijn is het zich realiseren van een innerlijke 
eenheid. Het gaat dan over gevoel hebben van 
eigenwaarde, een gezonde mate van zelfvertrouwen, 
en harmonieus en stabiel zijn. Legende Johan Cruijff 
heeft ook SET geïnspireerd bij de naamgeving. Zo is 
het een-tweetje een beproefde methode om een 
tegenstander te omspelen. Het mooiste voorbeeld van 
een een-tweetje is de penalty van Ajax tegen Helmond 
Sport. Cruijff had bedacht dat een penalty ook met 
een-tweetje kan worden genomen. De verslaggever 
beschrijft het als curieus en een zeldzaamheid. Na 
afloop wordt Cruijff gevraagd of hij hierop heeft 
geoefend of dat het een ingeving was. En dan verteld 
hij dat ze er wel eens over hadden gesproken, dat het 
vanuit een geintje is ontstaan en dat het afwachten 
was op het juiste moment. Volgens Cruijff was de stand 
navenant en er waren een hoop mensen vlak voor de 
kerst, dus je geeft wat extra’s. Op de vraag of Cruijff 
zich kan herinneren of zoiets eerder is voorgevallen 
antwoord de zelfbewuste leider: ‘ik weet het niet, ik 
weet alleen dat het mogelijk was.’ Over autonomie 
gesproken!

GOGME
‘Ben ik de oplossing?’ is een passende vraag waar over 
meer nagedacht mag en kan worden door organisaties 
en de autonome mensen die daar werken. In deze 
blog zijn een aantal voetbal voorbeelden gegeven van 
autonome mensen die ieder bijdragen aan bijzondere 
oplossingen. De meester, vakman en leider tonen 
daarbij daadkracht, uitstraling en zelfbewustzijn. 
De voetbalterm gogme verbindt deze voorbeelden. 
Het gaat dan over weten waar je moet zijn of staan, 
slimheid en spelintelligentie. Niet alleen in voetbal 
draait het hierom. Het is een universele wetmatigheid. 
Hopelijk zijn deze voorbeelden ook een inspiratie voor 
vele andere autonome mensen die actief zijn in hun 
organisaties. SET ondersteunt de ambities van deze 
mensen als autonome school die is gericht op het 
individu, op de organisatie en op de samenleving.
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