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UPDATE
Schrijven van een blog is als puzzelen. Eerst de rand 
maken, bij een blog is dat de context, dan de overige 
stukjes zoeken, structuur aanbrengen en tot slot de 
puzzel invullen tot deze compleet is. Bij veranderingen 
is het ook zoeken naar puzzelstukjes. Een interessant 
proces. De kunst is boven de materie uit te stijgen, 
als het ware opstijgen om te kunnen overzien. In mijn 
eerdere blog over veranderen heb ik dat bijvoorbeeld 
gedaan door over mijn ervaring met perfectie te 
schrijven. Dat ging zover dat ik ongelukkig werd van 
de hoeveelheid geluk die mij toekwam. Blijkbaar was 
deze hoeveelheid geluk niet perfect genoeg. Wanneer 
is genoeg echt genoeg? Is het soms tijd om de mentale 
formaties in ons hoofd te voorzien van een update? Bij 
computers vinden wij dat heel normaal. Tegelijkertijd 
zijn mensen terughoudend om te onderkennen dat 
een mentale update noodzakelijk kan zijn. Juist in deze 
steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk 
updates uit te voeren waardoor wij in sync zijn en 
kunnen blijven.

COMMUNICATIE
Succesvol veranderen vraagt professionaliteit, oog 
hebben voor elkaars rollen en verbinding. Open 
communicatie is hierin leidend. Hoe kunnen wij dat 
bereiken? Synchroniciteit is hiervoor een interessant 
instrument dat in 1930 door Carl Gustav Jung werd 
ontdekt. Zijn definitie: ‘wanneer twee of meer 
gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden 
in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet 
noodzakelijk als causaal wordt ervaren’. 
Jung ervaart synchroniciteit als meer dan gewoon 
toeval. Zijn perspectief kan een hulpmiddel zijn om 

richting te geven aan een vernieuwende manier van 
communiceren. Door synchroniciteit kunnen verhalen 
bijvoorbeeld begrijpelijker worden doordat deze meer 
aansluiten bij de beleving van het publiek. Ook wordt, 
door het raken van de juiste snaar, het bereik van de 
boodschap vergroot en kan deze beter beklijven bij de 
doelgroep. Synchroniciteit kan daardoor bijdragen aan 
de ontwikkeling van een open vorm van communicatie 
die bijdraagt aan verbinding en daarmee aan de 
realisatie van organisatiedoelstellingen.

LEIDERSCHAP
Het eerste moment dat ik bewust werd van 
synchroniciteit was tijdens een communicatie 
workshop in relatie tot persoonlijke effectiviteit. 
Na die workshop kreeg ik ‘toevallig’ ook een boek 
over synchroniciteit cadeau. Dit boek had als titel 
‘Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap’ 
en is geschreven door Joseph Jaworski. Een boeiende 
passage over ‘de volmaakte cadans’ bij het roeien is 
mij bijgebleven: ‘De meeste roeiers refereren, als ze 
het over volmaakte momenten hebben, niet zozeer 
aan het winnen van een wedstrijd, maar aan het 
voelen van de boot, met alle acht roeiers samen in het 
water, hun bewegingen bijna volmaakt synchroon. 
Op zulke ogenblikken lijkt de boot uit het water te 
worden opgetild. Roeiers noemen dat “the moment of 
swing”, de volmaakte cadans.’ Olympisch roeier John 
Biglow vond dit soort momenten fantastisch. Wat hij 
het mooiste vond was het vertrouwen in elkaar van 
de personen die in de boot zaten. Dat vertrouwen 
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maakte deze vorm van synchroniciteit mogelijk. 
Een boot krijgt alleen cadans als iedereen zich in 
precies dezelfde mate inspant om de bewegingen op 
elkaar af te stemmen: dat - en alleen dat - creëert de 
mogelijkheid tot waarachtig vertrouwen onder roeiers. 
De workshop en het boek hebben mij aan het denken 
gezet. Als het zo is dat synchroniciteit bestaat, dan 
kan het heel interessant zijn om daarvan bewust te 
zijn als aanvullende denkrichting bij oplossingen voor 
organisatievraagstukken.

VERTROUWEN
Deze aanpak vraagt wel wat! Bijvoorbeeld erop 
kunnen vertrouwen dat nieuwe inzichten ontstaan 
en dat zaken anders kunnen lopen dan vooraf in het 
hoofd bedacht. Een interessante uitspraak van Jung 
geeft richting: ‘Who looks outside dreams; who looks 
inside awakens’. Een uitnodiging om, naast ratio, een 
andere aanpak te kiezen voor wat mensen willen en 
verlangen. Ik heb de proef op de som genomen door 
synchroniciteit te agenderen tijdens een teambuilding. 
Alle deelnemers mochten een persoonlijke vraag 
bedenken. Daarna ging iedereen met deze vraag aan 
de wandel om bij ‘toeval’ een antwoord in de natuur 
te vinden. De kunst was te vertrouwen op het innerlijk 
kompas. Voor de meeste deelnemers was dat even 
wennen. Want waar begint en eindigt dit proces 
en hoe kan het denken vanuit het ‘hoofdkantoor’ 
worden omgezet in loslaten en vertrouwen? Na afloop 
bleken de verhalen van alle deelnemers uniek en 
inspirerend te zijn. Iedereen was onderweg bij toeval 
‘tekens’ tegengekomen die betrekking hadden op 
de persoonlijke vraag. De eenvoudige wandeltocht 
leverde een onverwachte schat aan informatie op. 
De deelnemers volgden hun innerlijk kompas en 
vertrouwden erop dat de juiste dingen op het juiste 

moment zouden plaatsvinden. Al met al bleek het 
voor iedereen een meer dan interessante ervaring 
met synchroniciteit te zijn. Daarbij was de hoeveelheid 
‘toeval’ opvallend in de verhalen van de deelnemers. 
Bestaat ‘toeval’ inderdaad niet? Of is er toch meer 
causaal verband dan is aangetoond? Interessante 
(wetenschappelijke) onderzoeksvragen over ‘meer dan 
toeval’.  
Hoe dan ook, synchroniciteit is een verrijking in mijn 
leven. Mede hierdoor ben ik alerter geworden op 
omgevingsfactoren, kan ik sneller verbanden leggen en 
communiceer ik beter. De experimenten hebben eraan 
bijgedragen dat ik mijn bestaande mentale formatie 
kon overstijgen. De puzzel is gelegd en ik ben weer 
up-to-date. Door deze leuke ervaringen is het ook 
een interessant instrument geworden voor Stichting 
Een-Twee ter bevordering van updates door een open 
communicatie.
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