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waarom 
dit E-book

De tips die ik je ga geven zijn afgeleid van mijn boek 
‘liefdevol leidinggeven’. Daarin beschrijf ik 12 nieuwe 
vaardigheden voor managers. Vaardigheden die 
nodig zijn om het uit te houden in complexe situaties 
en om de tegenstellingen die daar vaak bij horen voor 
je te laten werken. De termen liefdevol en 
leidinggeven lijken tegengesteld.  Niets is minder 
waar en als je verder komt in je carrière en je met 
steeds grotere complexiteit zult moeten dealen zul je 
de kracht van deze paradox herkennen en hem voor je 
kunnen laten werken. Hoe liefdevoller je naar jezelf, de 
ander en de situatie kunt kijken en handelen, hoe 
makkelijker jij leiding kunt geven in complexe situaties.  

De tips in dit e-book kun je los van elkaar toepassen 
en ze vormen tegelijkertijd een logische volgorde.  
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wie ben ik 

Ik ga voor 100% geluk op de werkvloer. Je bent daar 
24, 32 of 40 uur en dan is het belangrijk dat je je er 
prettig en veilig voelt, zodat je optimaal kunt 
(samen)werken. In 2012 heb ik de corporate wereld 
van organisatieadvies en banken achter me gelaten en 
ben ik voor mezelf begonnen. Ik werkte daarvoor bij 
de ING en toen ik me ging verdiepen in mijn 
persoonlijke en spirituele ontwikkeling verbaasde het 
me dat ze daar bij de ING niets van wisten. Mijn missie 
was begonnen en loopt tot in de dag van vandaag.  
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Hoe kan ik op verschillende plekken uitersten met 
elkaar verzoenen, zodat er in de eerste plaats meer 
kennis komt en in de tweede plaats meer verbinding? 
Wil je een heel mens zijn dan zul je alle aspecten van 
het leven moeten meenemen. Ook op je werk. Niet 
alleen maar een deel meenemen en de rest thuislaten. 
Daar krijg je gedoe van. Verder in mijn onderzoek en 
belangstelling voor uitersten kwam ik erachter dat in 
complexe situaties het eigenlijk altijd gaat om de 
vraag hoe je uitersten aan elkaar weet te verbinden. 
Tegenpolen bij elkaar brengen is complex in zichzelf. 
Maar als je weet te leven en te leiden vanuit de 
opvattingen en het denkkader dat nieuwe dingen 
alleen ontstaan vanuit verzoening en niet vanuit 
verwijdering of polarisatie, dan leef en leid je me 
liefde. Liefdevol leidinggeven gaat om het kunnen 
hanteren van complexe situaties en daarbinnen de 
uitersten te kunnen verbinden. Dat kan alleen vanuit 
een oordeelloze opvatting en vanuit de mindset om te 
werken vanuit alles omarmen wat er is. Er is immers 
maar 1 werkelijkheid en dat is dat alles zo is, zoals het 
is. Vanuit dat gedachtegoed heb ik liefdevol 
leidinggeven opgericht. 

Onofficieel over mij: 

• ik loop hard maar niet als het 
regent 

• ik eet paprika chips met het 
dipsaus van mijn moeder en dan 
voel ik mij weer kind 

• elke ochtend eet ik havermoutpap 
met appel, kaneel en walnoten 

• ik zit het liefst op de bank te 
schrijven 

• ik houd van dansen  

• ik ben graag alleen en houd niet 
van grote mensenmassa’s 

• elke 5 jaar moet ik iets nieuws 
doen, is gebleken  

• ik douche veel te lang 
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blijf uit de 
reflex om 
het 
probleem 
op te 
lossen 

Tip 1

Blijf uit de reflex op met op te lossen 
Lastige situaties in je team gaat vaak over gedoe 
tussen mensen. Afspraken worden niet nagekomen. 
Mensen denken anders over bepaalde zaken. Mensen 
vinden iets van elkaar, bijvoorbeeld dat iemand zijn of 
haar werk niet goed doet. Ook is er soms spanning 
omdat er geroddeld wordt. Liefdevol leiding geven 
aan lastige situaties is niet dat jij het probeert te fixen 
en is ook niet doen alsof het er niet is. In beide 
gevallen gaat het namelijk vaak niet over en blijft het 
sluimeren. Je gaat ook niet zoeken naar het 
onderwerp waar wel overeenstemming over is. De 
eerste tip is dat je uit die reflex blijft om het op te 6



lossen. Dat vind je misschien lastig, omdat het jouw 
taak is om problemen op te lossen en te zorgen voor 
een goede sfeer.  

Wat doen je dan wel? Paradoxaal genoeg ga je juist 
eerst het probleem groter maken. Je gaat op zoek 
naar de uitersten. Je vraagt je af: welke twee 
tegenpolen willen we hier met elkaar verzoenen? Stel 
je hebt gedoe in je team omdat iemand nooit zegt wat 
ze wil, maar wel non verbaal laat zien wat ze ervan 
vindt. Als je vraagt wat ze ervan vindt, dan zegt ze 
niets. Door dit gedrag heeft iemand anders steeds 
vaker problemen met haar. In de kern zijn er twee 
mogelijkheden om hiermee om te gaan: vaseline op je 
rug en het laten, of er in gaan en dit uit de weg halen.  

Stel je wilt het laatste, omdat voor jou de maat nu ook 
wel een beetje vol is omdat het de sfeer op de 
werkvloer onaangenaam maakt. Zodra je merkt dat je 
zelf hard gaat werken en nadenken en wakker liggen 
hoe je dit gaat oplossen. Stop! Jij hoeft het niet te 
fixen, het is niet jouw probleem. Misschien herken je 
wel dat jij een keer een lastige situatie tussen twee 
mensen hebt proberen op te lossen en dat het 
vervolgens jouw probleem was? Jouw teamleden 
konden ondertussen rustig doorgaan met hun werk en 
jij had er last van. Maar niets doen is ook geen optie? 
Je gaat dus wel iets doen. Dat is tip 2.  

Het is paradoxaal: maak 
het probleem eerst groter 
voordat je het kleiner 
kunt maken
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Vertel wat de situatie met je doet. 
Je bent dus op je handen gaan zitten, want je hebt de 
mensen niet in een hok gezet met de opdracht ‘om er 
samen uit te komen’. Zo’n opdracht is overigens 
ongeveer hetzelfde als toen je als kind naar je kamer 
werd gestuurd met de opdracht: ‘ga maar eens goed 
nadenken wat je hebt gedaan’. Ik heb die boodschap 
wel eens gekregen en wist dan echt niet wat ik moest 
doen. Ik deed mijn best, maar ik had echt geen idee. 
Een liefdevolle optie is dat je vertelt wat de situatie 
met jou doet. Wat je ziet gebeuren heeft effect op jou. 
Dat is wat je kunt delen. Als je dat moeilijk vindt, 
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vertel wat 
de situatie 
met je 
doet
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gebruik dan deze (of een soortgelijke) zinnen: ‘Ik zie 
dat jullie niet meer met elkaar praten (feitelijke 
waarneming). Als jullie geen contact met elkaar 
hebben, dan voel ik me onzeker worden (wat voor 
gevoel het bij jou oproept), omdat ik me 
verantwoordelijk voel voor de sfeer. Ik vind het 
belangrijk dat we samen sterk staan voor onze klanten 
en ik wil dat iedereen zich prettig voelt (hier zit iets van 
jouw behoefte, of jouw waarden en normen in). Voelen 
jullie je prettig bij deze situatie?” Antwoorden ze dan 
‘nee’ is dan vraag je vervolgens aan hen wat zij denken 
dat er nodig is, of wat voor hen zou kunnen werken. En 
dan komt tip 3. 

Haal het oordeel weg: 
houd het bij de feitelijke 
waarneming
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als het 
inge- 
wikkeld is 
houd het 
zo

Tip 3

Als het ingewikkeld is, houd het zo. 
Wat ik daarmee bedoel is dat het nou eenmaal is, 
zoals het is. Dooddoeners als: ‘ach maak je niet zo 
druk’, of ‘morgen schijnt de zon weer’, of ‘nou, we 
hebben het er niet meer over’, of ‘als jullie dit nou 
even samen gaan oplossen’ kunnen killing zijn. Ik zeg 
niet dat je niet positief kunt blijven. Je mag ook 
gewoon nog jezelf zijn als je altijd overal de zonnige 
kant van in ziet. En tegelijkertijd doet het versimpelen 
geen recht aan de situatie zoals die is. Als het 
ingewikkeld is, dan is het ingewikkeld. Alle pogingen 
om meteen eraan te sleutelen doen het geen recht en 
hebben de kans in zich dat je verder van een 



oplossing af drijft. Je raakt namelijk niet de kern. Je 
kunt dus veel beter zeggen en toegeven dat het 
ingewikkeld is. Dat is best lastig. We zijn zo niet 
opgevoed en jij bent aangenomen om problemen te 
fixen. Problemen zijn er om opgelost te worden, niet 
om te blijven bestaan. Complexe situaties moeten 
weg, omdat we daar geen raad mee weten. Maar juist 
als je effectief wilt zijn in complexe situaties is het zaak 
om het complex te laten zijn. Dat vraagt iets van je 
mindset. Die moet te trainen. Trainen om ongemak te 
kunnen laten bestaan en het zelfs in eerste instantie 
iets groter te maken. Dit is paradoxaal. Dus om een 
probleem weg te werken, moet je het eerst groter 
maken? Ja, precies. Met tip 4 ga je alle uitersten 
verkennen en waar nodig uitvergroten.  
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complexe problemen kun 
je niet zomaar oplossen



Met tip 4 ga je de uitersten verkennen. Ik noem dat 
‘duik in de uitersten’. In plaats van te sussen, of de 
overeenkomsten te zoeken, ga je juist de uithoeken 
opzoeken. Welke twee uitersten willen hier in de kern 
bij elkaar komen? Spanning in teams, situaties of in 
jezelf komen bijna altijd voort uit de wens om twee 
dingen met elkaar in verbinding te brengen. Een 
simpel voorbeeld is die van werk en privé. Als je op je 
werk bent, ben je bang dat je te veel werkt en je 
kinderen niet genoeg ziet. Als je thuis bent, ben je 
bang dat je je werk niet af krijgt. Wat je ook doet, de 
weegschaal slaat altijd uit naar een van de twee 
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verken de 
uitersten
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kanten. Dat is maar goed ook, want als hij in het 
midden zou staan, dan is er geen beweging meer. Je 
bent dus eigenlijk je hele leven aan het koorddansen 
tussen deze twee uitersten. De ene keer ben je meer 
thuis, de andere keer meer aan het werk. Je verhoudt 
je continu tot deze twee polen en probeert ze te 
verzoenen. Dat is overigens heel wat anders dan een 
compromis bereiken. Een compromis is water bij de 
wijn doen. Compromis is vaak vlees noch vis en dus 
mis. Werken met tegenstellingen is werken aan een 
en-enoplossing, die beide kanten volledig intact 
houdt. Dus je probeert erachter te komen wat wil zich 
hier verzoenen? Waar komen de irritaties vandaan? 
Waar gaat het echt over? Veel gedoe komt omdat we 
een oordeel ergens over hebben. We bestempelen 
wat iemand doet of nalaat als ongewenst, ongepast, of 
verkeerd. Omdat het niet past bij hoe jij het ziet, of wat 
jij denkt dat een waarheid is plaats je het in de hoek 
van ongewenst. En daar begint het gedoe.Ga op 
onderzoek uit wat die uitersten zijn van de situatie die 
voor je ligt en naar welke kant de mensen die het 
aangaat wellicht doorslaan. Veel voorkomende 
uitersten zijn:  
-ik en wij, het belang van het individu en de groep 
-vasthouden en loslaten 
-actie en reflectie 
In mijn boek ‘Liefdevol Leidinggeven’ beschrijf ik alle 7 
oer-uitersten. 

een compromis is vaak 
mis
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Van irritant naar interessant 
Bij irritante zaken willen we graag weglopen. 
Interessante zaken willen we behouden. Dus probeer 
eens het volgende: denk voortaan bij iets dat je irritant 
vindt: ‘hé, dat is interessant’ en je hebt misschien 
meteen de neiging om erbij te blijven. Erbij blijven is 
vaak de uitdaging bij complexe zaken. Niet weglopen. 
Alleen als je erbij blijft kun je de uitersten verzoenen 
en het probleem echt oplossen. Om dit duidelijk te 
maken gebruik ik het voorbeeld uit mijn improvisatie 
theater. Daar krijg je als twee spelers een situatie om 
samen uit te spelen. Er is een aantal regels die maken 
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dat een scène interessant wordt.  
Het is leuk als je het elkaar een beetje lastig maakt, 
maar niet te lastig. Als je een aanbod krijgt van een 
tegenspeler en je loopt helemaal vast, of je voelt je 
ongemakkelijk in het spel kun je de neiging hebben 
omweg te lopen. Dat gaat gepaard met zinnen als: 
‘nou, als het zo moet, dan ga ik wel weg’. Einde scene. 
Dat is niet zo interessant. Het is veel interessanter om 
te zien wat er gebeurt als je wel blijft. Als je blijft in het 
ongemak. Als je het ondergaat. Om dit te ervaren en 
vervolgens toe te passen in je werk is een vaardigheid, 
die je enorm veel (nacht)rust kan geven.  
Vertaald naar jouw werkpraktijk betekent het dat je 
juist in lastige situaties erbij moet blijven. Let maar 
eens op hoe vaak je anderen of jezelf misschien ziet 
weglopen als het lastig wordt. 

“Als het simpel is maak het niet ingewikkeld, als het 
ingewikkeld is maak het niet simpel”  

Samenvatting 
Lastige problemen los je op door: 
• uit de reflex te blijven het op te lossen 
• te vertellen wat de situatie met je doet, gebaseerd 

op waarnemingen 
• het lastig te laten 
• de uitersten te verkennen 
• van irritant naar interessant te denken 

blijf in het ongemak staan
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Nawoord

Ik Ik hoop dat ik je geholpen heb met dit ebook. Ik 
nodig je uit om te gaan experimenteren, risico’s te 
nemen en los te laten dat je alles (moet) weten. Dat je 
comfortabel mag zijn in het ongemak en dat je 
complexe problemen niet hoeft te fixen.  

Als je wilt houd ik je op de hoogte. Ook ik ben steeds 
aan het experimenteren wat wel en wat niet werkt.  
Volg me op LinkedIn of Instagram en laat een reactie 
achter. Ik vind het leuk om van je te horen! 
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