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ANTICIPEREN
In het verleden werd ik wel eens vergeleken met een 
impala. De impala is een mooi en onzeker beestje en 
wordt ook wel ‘fastfood van de natuur’ genoemd. 
Deze naam dankt de impala vooral aan de eenvoudige 
beschikbaarheid als ‘snelle hap’ voor andere dieren. 
De angst van het beestje maakt het tot een gewillig 
slachtoffer in de natuur. De keuze was een onzekere 
impala te blijven of te veranderen. In welk dier 
verander ik dan? In de natuur is er één dier dat zijn 
nek letterlijk heeft uitgestoken: de giraffe. Ik ben zelf 
twee meter lang en heb rossig haar. De associatie met 
de vuurtoren van de savanne is dan snel gemaakt. 
Van impala veranderen naar giraffe, dat is een 
uitdaging. Vanuit authenticiteit, onafhankelijkheid en 
betrokkenheid heb ik de handschoen opgepakt gericht 
op de ontwikkeling van anticiperend leiderschap.

AUTHENTICITEIT
De giraffe kwam ook in beeld bij mijn benoeming 
tot financieel directeur bij een pensioen- en 
vermogensbeheerder. Voor het eerst een eigen 
kamer met een foto aan de muur die ik mij goed kan 
herinneren: het was een bijzondere giraffe! Op de 
foto was de romp, een deel van de poten en de nek 
zonder kop te zien. Een foto die tot de verbeelding 
sprak. Ik zag direct de symboliek met wie ik ben en 
hoe ik mijn functie ging invullen. De giraffe staat met 
vier poten stevig op de grond, heeft overzicht en kan 
vooruitkijken. Het niet zichtbaar zijn van de kop was 
opvallend en had ook iets mystieks. Deze foto heeft 
mij geïnspireerd bij de invulling van mijn functie als 
financieel directeur en later bij mijn ontwikkeling als 
persoon en professional met oog voor het publiek 

belang. Doordat de giraffe één van de meest geliefde 
dieren in de natuur is, zijn andere dieren regelmatig 
in de omgeving van de giraffe te vinden. Vanuit 
deze symboliek stelde ik een divers team samen dat 
oog had voor zowel de langere als voor de kortere 
termijn. Anticiperend leiderschap stond voorop. Altijd 
proberen een stapje voor te zijn op ontwikkelingen die 
zouden kunnen komen. Dat past bij het authentieke 
karakter van de giraffe. Een voorbeeld daarvan is 
het oorspronkelijke leefgebied van de giraffe. Dat 
lag vroeger noordelijker in Afrika. Zelfs tot in het 
Atlasgebergte. De giraffen konden daar leven tot op 
zeker tweeduizend meter hoogte. Ondertussen zijn 
deze voorouders van de huidige giraffe al meer dan 
zevenduizend jaar geleden uitgestorven. Het gebied 
werd de woestijn Sahara. Dit voorbeeld maakt ook 
weer duidelijk dat alles tijdelijk is en dat veranderingen 
er altijd zijn. Alleen door tijdig te anticiperen kon de 
authentieke giraffe overleven.

ONAFHANKELIJKHEID
In de functie van financieel directeur speelt, naast 
authenticiteit, ook onafhankelijkheid een grote rol. 
Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als 
spreekwoordelijke giraffe signaleerde ik bijvoorbeeld 
thema’s en ontwikkelingen die voor anderen nog 
helemaal geen onderwerp van gesprek waren. Hoe 
zorg ik ervoor dat deze onderwerpen dan toch op de 
agenda komen? Een belangrijk uitgangspunt daarbij 
is te beginnen met logisch nadenken. Daarnaast 
heb ik heel wat creativiteit uit de kast gehaald om 
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collega’s te inspireren en te bewegen om meer 
vooruit te kijken, door bijvoorbeeld ook gebruik te 
maken van risicomanagement en scenarioanalyses. 
Daarvoor is logisch verstand gewenst en tegelijkertijd 
is dat onvoldoende. Risico’s signaleren en scenario’s 
ontwikkelingen vraagt ook verbeeldingskracht. Deze 
kracht wordt gestimuleerd door niet alleen een goed 
ontwikkeld stel hersens. Emotionele intelligentie 
is een tweede belangrijke factor om dit op een 
goede manier te doen. Deze combinatie vormt de 
sleutel tot anticiperend leiderschap. Verder is de 
eerdergenoemde samenstelling van een divers 
team cruciaal voor anticiperend leiderschap. Door 
verschillende inzichten te combineren ontstaan 
betere scenario’s. Ruimte voor tegenspraak is hierbij 
een belangrijk element. Eerlijk zeggen waar het op 
staat, dat is een kunst op zich. ‘Is het verstandig een 
confrontatie aan te gaan en hoe behoud ik de goede 
relatie?’ Mensen dienen de mogelijkheid te hebben om 
hun onafhankelijke mening uit te spreken zonder dat 
zij hiervoor en hierdoor belemmeringen ervaren. Dat 
geeft ruimte voor anticiperend leiderschap. 

BETROKKENHEID
Natuurlijk is de anticiperende financieel directeur 
verantwoordelijk voor de cijfers. Tegelijkertijd zijn 
cijfers niets anders dan een vertaling van gerealiseerd 
beleid. Dat maakt dat de rol van de ‘giraffe’ financial 
veel breder is dan alleen cijfers. Cijfers die in het 
verleden goed waren en die mogelijk ook nu nog goed 
zijn. Een betrokken financiële professional kijkt naar 
de toekomst, waar wolken aan de horizon kunnen 
verschijnen. Een toekomst waar de windrichting altijd 
verandert. ‘Met mooi weer kan iedereen zeilen en 
kun je het vaak alleen redden’, wordt weleens gezegd. 

De echte zeilers staan op bij de spreekwoordelijke 
tegenwind. Dan gaat het over samenwerken. Heeft 
ieder teamlid dezelfde doelen voor ogen? Niemand 
kan en mag dan ‘verzaken’. Dat vraagt oefening. 
Iedere keer een stukje opschuiven om de grenzen 
met elkaar te verkennen. Soms kleine bewegingen 
maken en soms een grote sprong wagen om zaken te 
versnellen. Dat is waar anticiperend leiderschap voor 
staat. Iedereen kan daarbij eigen symboliek kiezen 
die passend is voor nieuw licht op dit anticiperende 
leiderschap. De vuurtoren van de savanne weet 
dat deze keuze kan helpen bij zelfreflectie in de 
zoektocht naar anticiperend leiderschap. Op afstand 
naar jezelf kijken, levert met zekerheid nieuwe en 
interessante inzichten van bestaansrecht op. Voor wie 
anticiperend leiderschap wil ontwikkelen, ondersteunt 
Stichting Een-Twee dit proces, op een authentieke, 
onafhankelijke en betrokken wijze.

Tineke Brackel 
Martin van Leeuwen
Jan Willem Taams

Mobiel: 06-28682739
Mobiel: 06-13970431
Mobiel: 06-22784022

tineke.brackel@stichting-een-twee.nl 
martin.van.leeuwen@stichting-een-twee.nl
jan.willem.taams@stichting-een-twee.nl www.stichting-een-twee.nl


