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CONTEXT
In een eerdere blog schreef ik over complimenten 
geven en de kracht van zelfevaluatie. Een prima 
instrument om vernieuwende stappen te zetten 
in een verandering van tijdperk. Deze verandering 
brengt complexiteit met zich mee die gepaard 
gaat met onzekerheid en een beroep doet op 
verantwoordelijkheid. Complexe onderwerpen vragen 
uitleg, creativiteit en bereidheid tot een andere 
benadering van deze uitdagingen. ‘Waarom willen 
wij doelen stellen, wat zijn de mogelijkheden om van 
ambities succes te maken en hoe kunnen wij bereiken 
wat wij willen?’, is de kern waar het om draait. 
Experimenteren met vernieuwende instrumenten 
kan daarbij behulpzaam zijn. Deze blog beschrijft een 
voorbeeld van feedback door een dansmeester met 
het motto ‘er zijn geen fouten, alleen maar variaties’.

ANALYSE
Tien jaar geleden was ik al geïnteresseerd in het 
concept van vitaliteit en leiderschap. Met een 
specialist in vitaliteit heb ik diverse stappen gezet 
met teams waar ik verantwoordelijk voor was. 
Gezamenlijk hebben wij plannen ontwikkeld 
voor het managementteam van Finance van een 
pensioenuitvoerder. Tijdens de voorbereiding op een 
teambuilding adviseerde de specialist vitaliteit een 
vernieuwend programmaonderdeel uit te proberen. 
Het voorstel zag er veelbelovend uit en dat gaf 
vertrouwen om er mee aan de slag te gaan. Zo kwam 
het dat wij in Otterloo op de Veluwe belandden. Aan 
het einde van de eerste dag werd de dansmeester 
aan ons voorgesteld. Hij gaf een korte toelichting 
op zijn carrière en had een imposante ‘gettoblaster’ 

bij zich. In het verleden was hij dansleraar en 
professioneel stijldanser op mondiaal niveau geweest. 
In de loop der tijd had hij ontdekt dat hij vanuit de 
dans mensen kon observeren en analyseren. Vanuit 
deze observaties gaf hij vervolgens feedback. Om de 
betrouwbaarheidsfactor te vergroten gaf hij aan dat 
hij de dansscan in twintig landen in de wereld had 
gedaan. Hij had ‘zelfs’ gedanst met Bill Clinton en 
de Daila Lama. Een leuke introductie en voldoende 
reden om met overtuiging mee te doen aan dit 
programmaonderdeel. 

INZICHT
Met het team werden een aantal eenvoudige dansen 
uitgevoerd. In het begin wat het natuurlijk een beetje 
wennen en werd er ‘gegiecheld’ zoals tieners dat 
kunnen doen. Al snel werd het daarna serieuzer want 
volwassen mensen willen het natuurlijk wel goed doen. 
Het aardige bij dit soort bijeenkomsten is dat er geen 
goede manier is. Alles is goed en alles is mogelijk. Na 
een aantal teamdansen volgde de individuele dans. 
In alle vrijheid kon en mocht door iedereen worden 
gedanst. De dansmeester observeerde de deelnemers 
en nam alle informatie tot zich. Het eerste deel was 
gewoon leuk en ontspannend om te doen. Boeiend 
om de collega’s op een andere manier aan het werk te 
zien. Het tweede gedeelte vormde de feedback sessie. 
Oprechte en constructieve feedback is voor de meeste 
mensen lastig te geven en te ontvangen. Aangezien 
wij hiervoor een getrainde dansmeester hadden 
ingeschakeld, was het eerste geregeld. Het tweede 
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vroeg ik aan het team: ‘Staat iedereen open voor het 
ontvangen van feedback?’. Dit bleek een belangrijke 
vraag om te stellen, ter bevordering van een sfeer van 
vertrouwen. Wat ook rust gaf was de uitleg van de 
dansmeester over het Yohari-venster. Dit venster kent 
onderstaande vier kwadranten.
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De dansmeester legde uit dat hij alleen die 
onderwerpen met het team ging delen die zich 
bevonden in de ‘open ruimte’. Zo kan het verborgen 
gebied bijvoorbeeld alleen besproken worden tijdens 
persoonlijke coaching.

OVERZICHT  
Het werd een opvallende bijeenkomst van mensen die 
ervoor open stonden en mensen die zoiets hadden van 
laat maar eens zien wat je kunt. Het leek erop alsof 
de dansmeester beschikte over een bijna fotografisch 
geheugen. Op één of andere manier lukte het hem 
om alle individuele dansen te kopiëren. Interessant 
om op deze manier een spiegel voorgehouden te 
krijgen, door eigen en andermans dans te zien. 
Vanuit deze danskopie kwam bij de dansmeester de 
feedback naar boven over de betreffende persoon. 

Voor iedereen duidelijk herkenbare feedback en het 
team was het er unaniem over eens dat alle feedback 
in de roos was. Het was mooi te zien dat mede 
daardoor deuren werden geopend. Onuitgesproken 
zaken werden bespreekbaar en de gesprekken kregen 
een opbouwend karakter. Hierdoor leek het team 
uit andere mensen te bestaan. Tijdens het diner 
zaten wij anders aan tafel en werd er uitgebreid over 
gesproken. Een resultaat om trots op te zijn. Deze 
inspirerende ervaring heeft er mede toe geleid een 
autonoom opleidings- en ontwikkelingsinstituut op te 
richten. Stichting Een-Twee (SET) draagt eraan bij om 
complexe zaken eenvoudig te maken. Dit doen wij ook 
door feedback te geven aan de deelnemers van onze 
bijeenkomsten. Opdrachtgevers en deelnemers zijn 
enthousiast over wat zij door deze feedback leren en 
kunnen mede daardoor dit toepassen in hun dagelijkse 
praktijk.
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