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VERWACHTINGEN
Deze zomer heeft Stichting Een-Twee iedere week 
een blog gepubliceerd. Dit is de dertiende en laatste 
zomerblog uit deze serie. Op het moment van schrijven 
van de eerste zomerblog had ik geen enkel idee dat het 
dertien blogs zouden worden. Iedere week kwamen 
er nieuwe ideeën bij die de moeite waard bleken om 
aan mijn papier toe te vertrouwen. Ook heeft een 
interessant proces van verandering plaatsgevonden. 
In dit geval doel ik op mijn eigen ervaringen met 
veranderingen tijdens het schrijven van de blogs. Ik 
vind het leuk om te schrijven en tegelijkertijd zie ik er 
ook wel een beetje tegenop. Aan de ene kant zijn er 
verwachtingen over ontwikkelen en verbeteren, en 
aan de andere kant kan ik weerstanden tegenkomen 
tijdens het schrijfproces. Vanuit dit dilemma zoek ik 
het avontuur op door de goede houding te vinden, 
leiderschap te tonen en te vertrouwen op de goede 
afloop van het proces. Deze ‘Kroon op het werk’ blog 
beschrijft de rode draad van de zomerblogs.

AVONTUUR
Als klein jongetje hield ik helemaal niet zo van 
avonturen. Ik was zelfs een beetje ‘bangig’. Ik 
herinner mij bijvoorbeeld dat ik glijbanen in het 
zwembad behoorlijk spannend kon vinden. Met 
mijn vier kinderen heb ik dit op een leuke manier en 
op een ander tijdstip gelukkig ruimschoots kunnen 
inhalen. Hoe langer en gekker de glijbanen, letterlijk 
en figuurlijk, zijn hoe groter het avontuur. Ik kan 
daar enorm van genieten. Dit is ook de reden dat ik 
de zomerblog ‘Happy Feet’ heb geschreven. Deze 
keizerpinguïn zoekt ook het avontuur om zaken op zijn 

manier aan te pakken. Dat vraagt een sterk gestel en 
een autonome bovenkamer die bijdraagt aan mentale 
veerkracht om het avontuur goed te doorstaan. Dit 
is ook de kern van Stichting Een-Twee. Daardoor 
kunnen mensen bij ons ook leren om op een leuke en 
vertrouwde manier op avontuur te gaan.

HOUDING
In haar boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ roept 
Brené Brown leiders op kwetsbaarheid, moed en 
waardigheid in hun werk te coöpereren. In deze 
blog draag ik daar graag aan bij. Want hoewel ik 
een interessant leven leid, kent dit natuurlijk ook 
tegenslagen. Door een levervirus ben ik bijvoorbeeld 
twee jaar niet naar de middelbare school geweest. Na 
een lang en moeizaam traject langs de reguliere- en 
alternatieve geneeskunst kwam ik in contact met een 
Amerikaan. Hij noemde zichzelf ‘last resort’. Ook voor 
mij bleek hij deze functie te vervullen. Zijn aanpak 
was een verademing en heel anders dan ik tot op dat 
moment had ervaren met als bevlogen uitspraak ’Fear 
is absence of love and love is letting go of fear. Fear and 
love cannot exist in the same place.’ Daarbij kon hij als 
geen ander complimenten geven en gaf gevraagd en 
ongevraagd feedback. ‘Being in service’ was zijn missie 
waarbij hij mensen hielp om te veranderen. En als ze 
niet wilden of konden veranderen dan hielp hij mensen 
op een andere manier, zodat ze groeiden. Voor mij is 
hij een lichtend voorbeeld gebleven en dat heeft mijn 
bewustzijn, houding, gedrag en leven veranderd.



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.

LEIDERSCHAP
In de blog ‘Vuurtoren van de savanne’ heb ik 
beschreven dat ik wel eens werd vergeleken met 
een impala. ‘Hoe kom ik van onzekerheid naar 
vertrouwen?’, werd vanuit die optiek mijn leiderschap 
vraagstuk. In die blog lichtte ik een tipje van de sluier 
op en legde ik ook het verband met anticiperend 
leiderschap dat zo hard nodig is in deze transitietijd. 
Vanuit mijn onzekerheid probeerde ik ook altijd om 
alles perfect te doen. Dat is ook logisch want daarmee 
kon ik heel goed die onzekere houding maskeren. 
Perfectie is echter een perfecte illusie. Want wanneer 
is iets perfect? Het antwoord is ‘nooit’ en daarmee is 
het een vermoeiend begrip dat steeds meer vraagt. 
Goed is goed genoeg en genoeg is genoeg. Dan is het 
beter te vertrouwen op momentum. Een dimensie 
waarin datgene mogelijk kan worden wat eerst 
onmogelijk leek. 

VERTROUWEN
De afgelopen maanden heb ik door het schrijven van 
de zomerblogs ook gewerkt aan veranderingen en de 
weerstanden die daarbij voor mij in beeld kwamen. 
In dit proces heb ik de steun van mijn pionierende 
medebestuurders van SET ruimschoots ervaren. Zij 
hebben alle blogs meegelezen en mij vriendelijke 
suggesties gegeven voor verbetering. Ook heb ik mij 
in deze periode laten coachen in relatie tot een aantal 
twijfels die tijdens het schrijfproces boven kwamen. 
Vooral de kunst om op een goede manier adem te 
halen heeft het mogelijk gemaakt om diepere lagen 
van bestaansrecht aan te boren. Ik vond het eerst 
moeilijk te geloven dat een activiteit die wij duizenden 
keren per dag herhalen zoveel invloed kan hebben op 
creativiteit en inspiratie. Ook voor mij heeft dat weer 
de essentie van ons lerende bestaan in beeld gebracht.

EMOTIES
Het schrijfproces van de zomerblogs was boeiend 
en soms ook confronterend door de verschillende 
emoties die zichtbaar werden. Daardoor ben ik mij 
veel bewuster geworden van deze emoties, heb ik hier 
meer begrip van en voor gekregen en kan ik beter met 
deze emoties omgaan. Door het (h)erkennen van deze 
emoties en de daarbij behorende weerstanden ben 
ik in positieve zin veranderd. Juist die weerstanden 
maakten mij daarbij attent op de mogelijkheden van 
een andere houding. Dat leidde tot een unieke aanpak 
voor iedere blog. Deze ontwikkeling maakte mij 
flexibeler in mijn denken en doen met als resultaat een 
verdieping van professionaliteit en een versteviging 
van mijn persoonlijkheid. De weerbaarheid is daardoor 
toegenomen. Ik zie nu ook dat weerbaarheid de rode 
draad was van dit proces. Daarmee is dat een mooie 
kroon op het werk van de zomerblogs geworden.
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