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2 Echte leiders vertellen een goed verhaal 

 

 

‘Mensen zijn “meaning searching animals!” Als leider van een bedrijf is het dus belangrijk 

dat je een goed verhaal kunt neerzetten over wat je eigenlijk aan het doen bent.  

Manfred Kets de Vries1 

 

Iedereen die zich inzet om iets te bereiken of veranderen in de wereld is in feite 

een leider, of het nu gaat om het besturen van een multinational, een vereniging 
voor dierenbescherming of het regisseren van een film. Maar wat voor soort 
leider je ook bent, een goed verhaal heb je nodig om mensen méé te krijgen. 

Echte leiders zijn herkenbaar aan een helder en inspirerend verhaal waarin ze 
hun visie neerzetten, uitleggen waarom ze doen wat ze doen en zichzelf laten 

zien. 

 

Drie verhalen in plaats van drie miljard hits 

Als ik ‘wat is een leider’ intik bij Google krijg ik meer dan 17 miljoen hits. 
Wanneer ik diezelfde vraag in het Engels stel, krijg ik meer dan drie miljard hits. 

Veel van die hits leiden naar abstracte betogen over wat goed leiderschap is. Ik 
vertel ik liever drie verhalen over leiders die indruk op mij hebben gemaakt: een 
jonge filmmaker wiens eerste film de meest bekroonde Nederlandse film werd,  

een papiermaker die zijn bedrijf redde en een docente die een beweging startte 
voor beter onderwijs. 

 
Op het gymnasium heeft Jelmar Hufen één droom: hij wil films maken. Bij het 
bekijken van films als ‘Taxi Driver en ‘The Godfather’ wordt het eerste zaadje 

geplant. Al kijkend nestelt het idee zich in zijn brein dat hij filmmaker wil 
worden. Voor de meeste fimmakers hoort de filmacademie tot de eerste stap op 

weg naar een filmcarrière, maar dat lijkt Hufen te omslachtig. Hij wil sneller de 
filmwereld in. Zijn plan blijkt echter niet zo makkelijk ten uitvoer te brengen. 
Niet alleen heeft hij geen diploma van de filmacademie, ook kent hij niemand die 

ook maar iets met de filmwereld te maken heeft. Nou ja, niemand. Een vriend 
van hem is setbewaker en regelt dat Hufen óók zo’n baantje krijgt. Zo zet Jelmar 

Hufen op 17-jarige leeftijd zijn eerste voet in de filmwereld. Daar valt hij op 
omdat hij altijd zo enthousiast is. Van setbewaker wordt hij clapper-loader en 
van clapper-loader assistent van de cameraman. Wat hij verdient, zet hij opzij. 

Zes jaar later, in 2004, heeft hij 10.000 euro bij elkaar gespaard. Intussen heeft 
hij ook de laatste hand gelegd aan het script van een korte kinderfilm ‘Voor een 

paar knikkers meer’. Het verhaal gaat over vier kinderen die in hun speeltuin 
belaagd worden door twee drinken mannen. Hufen zet de film om in storyboards. 

Met het verhaal begint hij zijn kennissen en vrienden uit de filmwereld te 
bestoken. Hij heeft uitgerekend dat hij de film in één week in de zomervakantie 
moet kunnen draaien, waardoor de tijdinvestering voor wie mee doet, beperkt 

blijft. Hij benadert ook sponsors als Kodak. Zijn verhaal en passie zorgen voor de 
rest. In korte tijd heeft hij maar liefst zeventig mensen zover gekregen dat ze 

hem voor niks willen helpen een film te maken, waaronder ook de jongste zoon 
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van de auteur van dit boek die één van de kinderen speelt. Ook bekende acteurs 

als Jack Wouterse doen mee. Wie op de set komt, ziet al snel dat er vooral één 
leider is waar iedereen naar luistert: een tengere, blonde, vierentwintigjarige 

jongen.  
Opnames maken is één ding, maar een film daarvan construeren - de juiste 
montages kiezen, het goede geluid, een mooie titelfilm - is nog een hele klus. 

Twee jaar later, in 2006, is de perfectionistische Hufen klaar en kan zijn film een 
ronde beginnen langs filmfestivals over de hele wereld. Zijn vasthoudendheid en 

enthousiaste verhaal maakt goed wat hij aan marketingervaring mist. ‘Voor een 
paar knikkers meer’ is tot op heden door 250 filmfestivals opgenomen en heeft 
meer dan 40 prijzen ontvangen. Daarmee is het de meest bekroonde 

Nederlandse film ooit.  
 

Dit verhaal is een voorbeeld van hoe we vaak leiders zien: als mensen die een 
droom hebben en die met die droom anderen zó kunnen inspireren dat ze mee 
willen doen. Maar het kan ook omgekeerd. Mensen kunnen een verhaal hebben 

en daar hun leider bij kiezen. Dat gebeurde bij papiermaker Jo Sinot, met wie ik 
in contact gebracht werd door Carel Jan van de Wildenberg van Zuid 

Organisatieadvies. 

In de vorige eeuw werkt Jo Sinot als papiermaker bij ‘De Kroon’ een fabriek voor 

strokarton in het Groningse Oude Pekela. Vierentwintig jaar is hij als hij door zijn 
collega’s gekozen wordt als hun woordvoerder. Als voorzitter van de 
‘fabriekscommissie’ en later van de ondernemingsraad wordt hij keer op keer 

herkozen. Onder zijn leiding worden werknemers meer betrokken bij 
bedrijfsbeslissingen. 

Eind jaren zeventig dreigt het mis te gaan met ‘De Kroon’. Een papiercrisis 
dwingt de hele sector tot saneren. De directie van de Koninklijke Nederlandse 
Papierfabriek besluit daarop dat één van zijn Noordelijke kartonfabrieken moet 

worden opgeheven: het vijftig kilometer verderop liggende collega-bedrijf ‘De 
Halm’. Natuurlijk protesteert het bedrijf. KNP besluit daarop de twee bedrijven 

tegen elkaar uit te spelen: ‘De Kroon’ mag blijven als ‘De Halm’ het veld ruimt. 
Sinot en zijn collega’s zijn woedend. Hun directreur vreest voor zijn baan en 
durft zich niet te verzetten. De ondernemingsraad protesteert bij de directie, 

maar deze houdt zich doof voor hun bezwaren.  
In overleg met zijn collega’s besluit Sinot tot een stap die niet alleen ongewoon 

is in de sector, maar ook ongehoord is voor iemand van zijn functieniveau. Hij 
wendt zich rechtstreeks tot de Minister van Economische zaken. Vanaf dat 
moment gaat het snel. Van Aardenne klimt in de pen en toont zich in zijn reactie 

verbolgen over de opstelling van het bestuur, die in strijd is met gemaakte 
afspraken in de sector. Bovendien dreigt hij met een persoonlijk bezoek als het 

KNP-bestuur ‘De Kroon’ op wil offeren. 
In het daarop volgende overleg tussen de ondernemingsraad en het KNP-bestuur 
vallen harde woorden als duidelijk wordt dat de ondernemingsraad hulp heeft 

gezocht in het Haagse. Maar het bestuur kan niet anders dan bakzeil halen.  
Jo Sinot is gepensioneerd, maar ‘De Kroon’ bestaat nog steeds onder de naam 

Smurfit Kappa, onderdeel van de Smurfit Kappa Group. De Groep is de leidende 
verpakkingsleverancier van Europa, met vestigingen in twintig Europese landen. 
Ook ‘De Halm’ bestaat nog, eveneens als onderdeel van de Smurfit Kappa Group. 

Sinot heeft zich niet opgeworpen als leider, maar is door zijn collega’s gevraagd 
hun leider te worden omdat ze geloven dat hij hun gezamenlijke verhaal het best 

kan vertellen. Zijn collega’s kregen gelijk: Sinot vertelt het verhaal zelfs beter 
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dan zijn directeur en redt daarmee de papierfabriek. 

Of leiders nu zelf met een toekomstvisie komen of dat ze gevraagd worden 
namens een groep hun verhaal te vertellen, in beide gevallen komt het erop aan 

dat je je verhaal zo kunt vertellen dat het anderen raakt. Daarbij helpt het soms 
wanneer je als je uit persoonlijke ervaring kunt putten, zoals het verhaal van 
Anne-Ruth Wertheim laat zien. Wertheim was docent op de school waar ik als 

student ooit mijn scriptie-onderzoek deed. 

Anne-Ruth Wertheim begint in de jaren zeventig op het Wagenings Lyceum als  

een biologiedocente die traditioneel en frontaal les geeft. Dat leerlingen in deze 
onderwijsvorm vaak passief blijven, zint haar echter niet. Gaandeweg ontwikkelt 
ze zich tot een docent die de scheiding tussen de vakken overboord zet en 

kinderen aan het roer laat van hun eigen leerproces. Daarmee zet ze een 
onderwijsrevolutie in gang die bekend is geworden als ‘open projektonderwijs’.   

De komst van cultureel antropoloog Theo Jansen markeert het beginpunt van de 
verandering bij Wertheim. Jansen’s observaties stimuleren Wertheim haar 
onvrede met het bestaande onderwijs om te zetten in een verhaal over hoe het 

wel moet. Wertheim wordt daarbij geïnspireerd door haar eigen ervaringen als 
tiener bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Bij de Bond kregen 

kinderen al jong leidinggevende taken en deden ze zelfstandig onderzoek naar 
vogelgedrag of planten, zonder de voortdurende sturing van volwassenen. Het is 

deze ervaring die maakt dat Wertheim met vertrouwen een project over roken 
start, waarin elementen zitten van verschillende vakken en waarbij kinderen zelf 
de leiding hebben. 

De kinderen zijn al gauw enthousiast. Af en toe vragen ze hulp van andere 
docenten, bijvoorbeeld als ze een statistiek willen maken van rookgedrag. Deze 

docenten raken vervolgens ook aangestoken door het projektonderwijsvirus en 
gaan meedoen. Zo groeit de onderwijsbeweging in de praktijk. De samenwerking 
tussen verschillende docenten die meewerken aan het projektonderwijs, creëert 

de behoefte aan een structureel overleg. In dit docentenoverleg worden 
ervaringen gedeeld en problemen besproken. Jansen en Wertheim schrijven een 

boek over de vernieuwingsbeweging dat gretig aftrek vindt onder 
vernieuwingsgezinde docenten in heel Nederland. Een onderwijsbeweging is 
geboren. 

Formeel heeft het projektonderwijs geen leider, zoals dat linkse 
vernieuwingsbewegingen uit die tijd betaamt. Maar informeel is Wertheim wel 

een belangrijke leider. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de verhalen die ze 
vertelt die zo inspirerend zijn dat die steeds doorverteld worden. Eén van de 
verhalen gaat over haar kindertijd in het Jappenkamp. Daar ziet ze hoe 

gevaarlijk het kan zijn als je onderling ruzie maakt. Binnen de groep gevangenen 
wordt, zoals overal, geroddeld, gestolen en geruzied. Maar in het kamp kunnen 

conflicten tussen gevangenen leiden tot sancties die mensen het leven kosten. 
Anne-Ruth vertelt dit verhaal aan kinderen als projektgroepjes ruzie maken met 
elkaar om duidelijk te maken dat interne conflicten kunnen verlammen en je 

verder van je doel kunnen afbrengen. Anne-Ruths kampervaringen zijn nog 
steeds een bron waaruit zij put, ook al is ze inmiddels 77. Ze publiceert nog 

steeds over hoe je als samenleving moet strijden tegen onrecht, zoals het 
buitensluiten van mensen. 
 

De verhalen over Jelmar Hufen, Jo Sinot en Anne-Ruth Wertheim laten zien 
inspirerende leiders op een effectieve manier het verhaal kunnen vertellen dat 

anderen meesleept. Beeldend, bevlogen en persoonlijk. Ook voor jou als leider is 
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het belangrijk dat je je verhaal goed kunt vertellen. Of je nu projectmanager 

bent, een multinational runt of voorzitter bent van je wijkvereniging. 

 

Leiders hebben verhalen nodig  
 
Goed kunnen vertellen wat je doet en waarom is voor leiders de afgelopen 

decennia belangrijker geworden. De afstand tussen leiders en volgers is vaak 
groot en (sociale) media spelen een belangrijker rol dan vroeger. De omvang van 

organisaties maakt dat veel mensen hun hoogste  leider alleen kennen van 
interviews uit het bedrijfsorgaan of de media. Onderwijsinstellingen zijn kolossen 
geworden. Veel studenten van InHolland hebben hun toenmalige voorzitter Jos 

Elbers, wier verhaal ik bespreek in hoofdstuk vijf, waarschijnlijk nooit gezien. En 
hoeveel ABN Amro-medewerkers zullen hun voorman Rijkman Groenink, wier 

verhaal in hoofdstuk zes aan bod komt, ooit in levende lijve hebben ontmoet? 
Omdat er minder contact is, moet een leider elk moment dat hij of zij heeft met 
zijn medewerkers goed benutten. 

In de politiek is het niet anders. Kiezers hebben veel minder dan vroeger contact 
met hun politiek leiders via de organisatie van de partij, de partij richt zich tot 

hen via de media. Omdat media hun beperkingen hebben en vaak dwingen tot 
‘sound bites’ schrijven partijleiders als voormalig Groen Links-leider Femke 

Halsema en PVV-leider Geert Wilders boeken, waarin ze hun gedachtegoed 
breder uitmeten. De meest in het oog springende aspecten daaruit worden dan 
door de media geselecteerd en opnieuw verspreid en lezers kunnen daarop dan 

weer via internet reageren. Zo heeft het politieke gesprek van partijen met hun 
leden zich verplaatst van rokerige zaaltjes in de provincie naar de tv- en pc-

schermen die zich in bijna elk Nederlands huishouden bevinden. 
Ook organisatorische veranderingen maken ook dat het goed vertellen van je 
verhaal belangrijker wordt. Een groep professionals van een onderzoeksinstituut 

benaderden ons voor hulp bij het goed vertellen van hun verhaal. Een van de 
belangrijkste redenen dat zo’n verhaal er moest komen, was de veranderde 

manier van werken op het ministerie waar zij veel contact mee hebben. De min 
of meer vaste ambtenaren met gespecialiseerde kennis waar de professionals 
voorheen mee werkten, werden op een gegeven iedere vier vijf jaar vervangen 

door een andere ambtenaar die zich opnieuw moest inwerken in de materie. 
Daardoor moeten technologen met steeds nieuwe mensen werken voor wie de 

waarde van hun organisatie, zonder goed verhaal, niet vanzelfsprekend is.  
Ook bijvoorbeeld natuur, cultuur- en goede doelenorganisaties die voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn van de goodwill van het brede publiek, hebben een 

goed verhaal nodig voor hun voortbestaan. De afstand tussen organisatie en 
publiek moet door een goed verhaal worden overbrugd. 

Iedereen die op een of andere manier een leiderspositie heeft, merkt dat hij of zij 
gevraagd wordt een helder verhaal te vertellen. De voorzitter van de 
wijkvereniging die het woord voert in de gemeenteraad om toe te lichten waarom 

de wijk tégen de bouw van extra woningen is, moet een goed verhaal hebben om 
de locale politici te overtuigen. Ook jij, of je nu de ouders van een school 

vertegenwoordigt, je sportclub of je onderneming, redt het niet met vaagtaal en 
managementspeak. Je moet een verhaal hebben waarin je man en paard kunt 
noemen.  

 
Blote billen 

 



5 
 

Parallel aan de grotere fysieke afstand die er is gekomen tussen ons en onze 

formele leiders, is er meer nadruk komen liggen op openheid en transparantie 
waardoor leiders juist weer dichter bij ons zijn komen te staan. Wij willen weten 

wat er gebeurt met het geld dat we op onze bank hebben staan, hoe de kleren 
die we dragen gemaakt worden en wat de topmensen van de bedrijven die in de 
aandacht staan, verdienen. Naast traditionele media als de kranten en tv, 

gebruiken we ook steeds meer sociale media op internet als twitter om onze 
informatiehonger te bevredigen. Iedereen moet met de billen bloot en vooral 

leiders. Ook voor jou als leider heeft dat gevolgen. Van jou als voorzitter wordt 
verwacht open te zijn over het geld dat je club in de kas heeft en als initiator van 
een trainerscollectief moet je bevlogen kunnen vertellen over je idee van een 

nieuw netwerk om mensen méé te kunnen krijgen. 
Door de eis van transparantie is wat organisaties en hun leiders doen 

zichtbaarder geworden en daarmee ook dat leiders niet altijd doen wat ze 
zeggen. Bij veel banken stond bijvoorbeeld jarenlang niet het bedienen van de 
klant centraal, zoals de pr van banken beweerde, maar de 

aandeelhouderwaarde, zoals onder meer blijkt uit de gesprekken van bankiers 
met de Commissie de Wit, die ik in hoofdstuk zes onder de loep neem. Ook 

bloedbank Sanquin werd onderwerp van discussie toen de Vereniging van Bloed- 
en Plasmadonoren de publiciteit zocht omdat ze protesteerden tegen de 

salarissen van de Sanquin-leiding, een case die in hetzelfde hoofdstuk aan bod 
komt. 
 

Leiders in soorten en maten 
 

Een leidinggevende functie innemen betekent niet automatisch dat je als leider 
wordt gezien. Dat je aan het hoofd staat van een afdeling, een bedrijf, een 
politieke partij of een ondernemingsraad heeft niet per se als gevolg dat 

medewerkers, leden of de buitenwereld zich achter je scharen. Om als leider 
geaccepteerd te worden, moet je een goed verhaal hebben dat je vertelt in 

woorden en belichaamt in daden. Of je nou een formele of informele leider bent, 
een goed verhaal is het begin. Je hebt dus leiders in soorten en maten. 
Verpleegkundige Christien van der Linden is bijvoorbeeld een leider binnen haar 

vakgebied.  
 

Christien van der Linden is nurse practitioner, een functie die in Nederland pas 
bestaat sinds 1997. Nurse practitioners nemen taken over van artsen met het 
doel hen te ontlasten en specialiseren zich in een bepaald gebied. Bij Van de 

Linden was dat: Spoedeisende Hulp. Ze volgde de opleiding in 2002 en begon 
toen met een onderzoek om mensen die binnenkwamen - zo’n honderdvijftig per 

dag - snel te verdelen in ‘naar de dokter’ en ‘naar de verpleegkundige’, ‘triage’ in 
vakjargon.  Ze won er een Verpleegkundeprijs mee. Het nieuwe systeem werd 
werd ingevoerd in het Haagse Westeinde Ziekenhuis waar Van der Linden werkt. 

Het maakt de zorg efficiënter en transparanter, want patiënten kunnen zien hoe 
‘urgent’ ze zijn en dus hoe lang ze moeten wachten. 

Daarna besloot ze te promoveren op de doorstroom bij de Spoedeisende Hulp, 
hoe die verbeterd zou kunnen worden. Ze ontdekte dat veel mensen zo lang 
moeten wachten dat ze uit zichzelf weer naar huis gaan, terwijl er in de helft van 

de gevallen wel iets ernstigs aan de hand is. Een patiënt was weggegaan omdat 
hij zo’n honger had en niet begrepen had dat hij nuchter moest blijven voor het 

onderzoek. Een andere patiënt had zoveel pijn dat hij maar thuis in bed was 
gaan liggen. Voor dit onderzoek krijgt Van der Linden opnieuw de 
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verpleegkundeprijs.2  

Om aandacht te krijgen voor haar afwijkende zienswijze moest Van der Linden 
haar nek uitsteken. Om steun te krijgen voor haar plannen moest ze haar 

verhaal goed vertellen en laten zien dat ze de daad bij het woord kon voegen 
door het onderzoek uit te voren. Na afloop moest ze bereid zijn om haar verhaal 
aan NRC te vertellen. 

 
Christien van der Linden is in de ziekenhuiswereld waar traditioneel gezien artsen 

het voor het zeggen hebben, een nieuw soort leider omdat ze vanuit de 
verpleegkunde spreekt. Ze kijkt anders naar patiënten en met die andere blik 
heeft ze mensen meegekregen want bij de Spoedeisende Hulp is de manier van 

werken door haar veranderd. Van der Linden ontleent haar autoriteit aan het 
onderzoek dat ze deed en dat haar andere kijk op de zaak bevestigde. Haar visie 

maakt haar een leider en levert haar erkenning op van de beroepsgroep. In de 
organisatie waar ze werkt brengt ze een verandering tot stand die vroeger was 
voorbehouden aan managers. Ook op jouw gebied kun je een leider zijn. 

 

Leiderschap is een praatvak 

Een collega van mij sloeg toen hij klein was andere jongens op zijn bek als hij 
zijn zin niet kreeg. Een klasgenoot van mijn zoon ‘kocht’ ooit vriendschappen van 

klasgenoten met snoep. In organisaties overal ter wereld zijn dwang en 
incentives nog steeds manieren om anderen zo ver te krijgen dat ze doen wat he 
zegt. Maar het zijn energieslopende en kostbare manier van werken. Efficiënter 

is het om een goed verhaal te vertellen omdat je daarmee mensen kunt 
inspireren. Als jij bevlogen kunt vertellen dat je, zoals Jurriaan Kamp van Ode, 

een tijdschrift opricht omdat je graag optimistische verhalen wilt vertellen over 
hoe het anders kan of wanneer je als directeur van een instituut voor 
persoonlijke groei, zoals Pia Umans van Plata Opleidingen, vertelt dat je graag 

wilt dat mensen hun passie hervinden, dan is de kans groot dat je mensen achter 
te krijgt die dat ook willen.   

Wie door een leider met geweld een bepaalde kant op wordt gestuurd, draait zich 
natuurlijk om zodra de leider uit zicht is. Wie geïnspireerd wordt om een 
bepaalde kant op te gaan, blijft die kant uit gaan, ook al heeft de leider zich 

omgedraaid. En wat mooier is: een geïnspireerde mens heeft de neiging anderen 
over te halen om óók die kant op te gaan. Leiderschap kan dus eigenlijk niet 

zonder een goed verhaal waarin je anderen meeneemt. Een goed verhaal geeft 
richting, werkt motiverend en schept een band tussen mensen. Leiderschap is 
dus eigenlijk een praatvak. 

Leiders beseffen steeds vaker dat de hulp van anderen bij het maken van hun 
verhaal nuttig kan zijn. Een vriendin van mij die in de kinderopvang werkte 

schakelde een communicatieprofessional in toen bleek dat een van haar ex-
medewerkers indirect betrokken was geweest bij kindermisbruik. In zo’n situatie 
komen media op jou af als vliegen op de stroop en is het zaak een helder 

verklaringsverhaal te hebben. Een mediatraining volgen is voor wie vaak de pers 
te woord moet staan, is tegenwoordig heel gewoon. Ook de overheid maakt veel 

gebruik van communicatieprofessionals: de verhouding tussen journalisten en 
pr-medewerkers is maar liefst één op tien, aldus het tijdschrift Binnenlands 
Bestuur. Hulp is prima als het bijdraagt aan meer helderheid zolang het niet 

louter gaat om het ‘slim verkopen’ van beslissingen of beleid. Het verwoorden 

                                       
2 Koelewijn (2011) 
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van een visie is primair de taak van de leider zelf. Een communicatieprofessional 

kan je helpen scherper en duidelijker te zijn of je een spiegel voor te houden: 
ben je wel consequent? Leiders zelf moeten echter de woorden leren vinden voor 

het verhaal dat ze vertellen. Om dat goed te kunnen, heb je collega’s, 
medewerkers, leden of andere medestanders die de praktijk waar je over praat, 
kennen. Zij kunnen je helpen je verhaal vlees op de botten te geven met 

voorbeelden en illustraties. Zij kunnen je confronteren met praktijksituaties waar 
het anders uitpakt dan je dacht. Een manager die ik ken gaat regelmatig met 

een paar collega’s om tafel zitten om samen te bedenken welke praktijkverhalen 
hij als voorbeeld kan gebruiken voor de veranderingen die hij wil doorvoeren. 
Dat werkt prima. Als je een organisatie leidt zie je zelf immers niet alles. Je 

verhaal goed vertellen, betekent dus dat je als leider praat met de mensen om je 
heen die je leidt.  

In theorie is dat niet moeilijk. Vooral mensen met een leidinggevende functie 
praten constant. Driekwart van hun werktijd zijn ze in gesprek met anderen, 
vooral met medewerkers (bijna de helft van de tijd) en buitenstaanders als 

klanten (ruim veertig procent van de tijd), stelde managementonderzoeker Henri 
Mintzberg in 1973 al vast. Volgens vergaderkundige Wilbert van Vree zijn 

Nederlandse managers nog gretiger praters dan hun collega’s over de oceaan. 
Hogere managers vergaderen zelfs tachtig tot honderd procent van hun werktijd, 

aldus Van Vree. Managers vergaderen met andere managers, maar ook met 
medewerkers en professionals. De praktijk laat zien dat helder praten lastig is 
voor veel mensen. Nederlanders hebben dan ook vaak een enorme hekel aan 

vergaderen. In hun beleving gaan vergaderingen vaak nergens over en raken 
belangrijke dingen ondergesneeuwd in de vele vaag- en orhanisatietaal. Het 

onderstaande fragment waarin Claudia Zuiderwijk op dat moment directeur van 
IT-bedrijf Pink Elephant geïnterviewd wordt over haar werkdag door Frits Barend 
en Henk van Dorp, speelt boekdelen: 

Frits Barend: Wat hebt u vandaag gedaan? 
Claudia Zuiderwijk: Heel veel praten. Daarna komen pas de andere dingen. 

Frits Barend: Maar precies? 
Claudia Zuiderwijk: Kinderen naar school gebracht. Coachingsgesprek gehad met 
een medewerker. 

Frits Barend: Wat is dat? 
Claudia Zuiderwijk: Praten over hoe het gaat en wat er beter kan. Daarna kleine 

vergadering gehad met een van de consultancy units. Dat doen we eens per 
maand. 
Henk van Dorp: Allemaal van die termen hè? Wij kunnen geen Nederlands meer 

spreken. 
Claudia Zuiderwijk: Het is allemaal jargon. Net als in jullie business. 

Henk van Dorp: Onze business! Onze business! We praten hier eenvoudige 
boerenlullenzinnen hoor. 
Claudia Zuiderwijk: Dus dat overleg. Toen lekker een bammetje gegeten op de 

zaak. Dan smeer je in de kantine je boterhammen en neem je wat rauwkost. 
Henk van Dorp: Rauwkost! 

Claudia Zuiderwijk: Ja, rauwkost. Gezond! Toen een introductiepraatje gehouden 
voor de nieuwe Tas-medewerkers die aan het integreren zijn. Daarna hebben we 
weer een overleg gehad. 

Henk van Dorp: Zijn dat leuke dagen? Denk je daarna als je naar huis gaat, 
lekker? 
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Claudia Zuiderwijk: Ik vind de leukste dagen als er wat afwisseling zit in buiten 

spelen en binnen spelen. Dus als ik af en toe een klant heb gezien vind ik het 
leuker dan dat ik alleen maar binnen bezig ben geweest. 

Henk van Dorp: Buiten spelen is?  
Claudia Zuiderwijk: Klanten zien. Klanten spreken.  

Zuiderwijk is in dit fragment nauwelijks in staat concreet te vertellen wat ze 

doet. Ze houdt een coachingsgesprek. Ze heeft een vergadering met 
consultantcy units. Ze houdt een introductiepraatje voor nieuwe medewerkers. In 

een poging het gesprek wat aardser te maken, gaan de interviewers maar in op 
wat ze voor haar lunch gebruikt heeft! In veel organisaties waar ik kom zijn 
mensen zo gewend aan deze vaagtaal dat ze niet eens beseffen hoe bloedeloos 

die overkomt en dat die voor iedereen direct buiten de context van de 
betrokkenen abacadabra is. Maar door dergelijke organisatieprietpraat raakt 

niemand geïnspireerd. 

Met vaagtaal geen helder verhaal 

Met abstracte taal, managementjargon en vaagtaal kun je als leider je verhaal 

niet goed vertellen. Dat blijkt onder meer ook uit de overal klinkende roep om 
politic met een helder verhaal. ‘Het CDA heeft geen gezicht én geen verhaal’3 en 

‘Wat is het winnende PvdA-verhaal?’4. Een politicus als Mark Rutte die niet alleen 
praat over beleidsmaatregelen, maar ook over verpleegkundigen, leraren en 

politieagenten was alleen al om die reden een verademing na de koning van de 
wollige taak, Jan Peter Balkenende.  
Niet alleen politieke partijen maar ook de zorginstellingen, waterschappen en 

musea nemen hun verhaal onder de loep, vooral wanneer ze onder het 
bezuinigingsmes van het kabinet terecht dreigen te komen. Zelf ben ik onder 

meer benaderd door openbare bibliotheek-organisaties, onderzoeksinstituten, 
ICT-bedrijven, organisaties voor vrouwen, milieu en ontwikkelingssamenwerking 
met de vraag hen te helpen hun verhaal beter te vertellen. Want ook 

medewerkers klagen steen en been over het gebrek aan een goed verhaal in hun 
organisatie. 

Asl leider moet je kunnen vertellen over waar zijn organisatie vandaan komt, 
waar zij staat en waar zij naar toegaat. Een goed verhaal van jou geeft je 
medewerkers, leden of kiezers houvast. Een gezamenlijke richting gevat in een 

goed verhaal  werkt samenbindend, wat weer handig is om goed te kunnen 
samenwerken. Vooral als het tegenzit is dat belangrijk. Zonder een krachtig 

verhaal wordt een organisatie speelbal van de omstandigheden, verliest het 
draagvlak bij medewerkers en vertrouwen van klanten, schreef ik in een 
managementartikel voor Managementsite in 2009 en kennelijk waren veel 

mensen het met mij eens want er kwamen veel reacties op het artikel.  

 

Een goed verhaal is de basis voor een goed gesprek 

Een goed verhaal heeft behalve wijzen naar de koers die je vaart echter nog een 
belangrijke functie. Een goed verhaal is een aanknopingspunt voor een goed 

gesprek. Pas als jij zegt waar jij naartoe wil met je ondernemersvereniging, je 
milieuclub of je trainerscollectief is er een aanleiding voor een gesprek. Een goed 

verhaal maakt inspraak en participatie mogelijk, of het nu gaat over ons land, 

                                       
3 Met spoed gezocht: redder van het CDA, 2011 
4 Job Cohen is een uitstekende weerspiegeling van de PvdA, NRC 2011 
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ons bedrijf of onze wijkvereniging. Een goed verhaal dient, om het maar eens 

met een groot woord te zeggen, de democratie. Als jij duidelijk zegt dat je kant A 
op wilt, kan je medewerker, klant of kiezer je op het matje roepen als je dat niet 

doet óf kan hij een gesprek met je aangaan als hij vanuit zijn ervaring een ander 
idee heeft. Dat gesprek is in het belang van leiders omdat medewerkers, klanten 
en kiezers altijd veel informatie hebben uit de wereld waar zij deel van uitmaken 

maar de leider niet. Zo’n aanknopingspunt voor een gesprek is er niet wanneer 
een leider zegt dat hij in zijn algemeenheid richting A wil, maar afhankelijk van 

de situatie misschien richting B of C, maar hat hangt er natuurlijk helemaal van 
af, want als de omstandigheden tegenvallen, wordt het misschien D. En o ja, hij 
wil niet steeds gestoord worden met vragen over het verhaal van de organisatie. 

Dat kost tijd en is inefficiënt. Als iedereen nu maar gewoon doet wat hij zegt, 
komt het wel goed.  

Als je als leider je verhaal niet goed uitdraagt, heeft de hele organisatie daar last 
van, zo merk ik keer op keer. Leiders van organisaties, of ze nu groot zijn of 
klein, hebben een voorbeeldrol en zijn boegbeelden en moeten vanuit die rol het 

verhaal kristalhelder en ondersteund door voorbeelden kunnen vertellen aan 
eigen mensen én aan de buitenwereld. Medewerkers raken gefrustreerd als hun 

leiders dat niet goed kunnen en in de media daarover gekapitteld worden want 
een slecht verhaal van jouw leider straalt ook op jou af. Wie bij InHolland 

werkte, had er last van dat bestuursvoorzitter Jos Elbers het verhaal over 
‘ondernemerschap’ in het onderwijs niet goed kon vertellen. Wie bloeddonor is, 
gaat minder opgewekt bloed geven als hij leest dat de top van Sanquin zijn 

verhaal met twee maten meet als het gaat om het eigen salaris. En we stemmen 
bij voorkeur op partijen waarvan we de leider vertrouwen omdat hij in zijn of 

haar verhaal laat zien dat er een echt mens staat, gedreven door idealen. 
Wij beoordelen organisaties aan de hand van hun verhaal.  

 

Elk leiderschap vraagt om een gepast verhaal 

Wanneer je leider bent van een organisatie ligt het voor de hand dat je in een 

interview goed moet kunnen vertellen wat je visie is. Het klinkt logisch dat je  
tijdens een bijeenkomst met medewerkers een heldere verklaring kunt geven bij 
kritiek of vragen. Wanneer je nieuw bent, lijkt het vanzelfsprekend om iets te 

vertellen uit je persoonlijke leven om wat van jezelf te laten zien.  
In zo’n verhaal kan de persoonlijke component groot en indrukwekkend zijn, 

zoals ‘Dreams from my father’ het levensverhaal van Barack Obama. Daarin 
neemt Obama de lezer mee op reis door zijn leven heen als kind van een zwarte 
vader en blanke moeder. Door de bril van Obama kijken we naar de ervaringen 

van een kind van gemengde afkomst, maar dat er zwart uitziet en dus ‘zwart’ 
behandeld wordt in de Verenigde Staten. ‘Dreams from my father’ is te lezen als 

één grote metafoor voor hoe Amerika omgaat met zwarten en armen en over 
hoe het anders zou kunnen. Het is behalve een persoonlijk verhaal, tegelijk een 
politiek manifest én een verhaal over hoe je tegenslag overwint.  

Maar een persoonlijk verhaal kan ook klein zijn, zoals het verhaal van de 
interimmanager die zichzelf moest presenteren voor een grote groep docenten 

op een hogeschool.  

Iedereen was benieuwd wie zij was. Toen zij te laat bleek te zijn, steeg de 
scepsis die professionals nu eenmaal hebben bij dergelijke tijdelijke 

leidinggevenden. Op het moment dat zij het toneel besteeg voelde zij dat het 
erom spande of zij geaccepteerd zou worden. Daarom vertelde zijn een klein 
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verhaal, het verhaal waaróm zij te laat was. Onderweg naar de hogeschool had 

zij moeten stoppen, vertelde zij. In haar grote snelheid had zij een vogel 
geschampt. In de achteruitkijkspiegel zag zij de vogel vallen en spartelen op de 

grond. Hij leefde nog zag ze toen ze er naartoe liep, maar lang zou het niet meer 
duren. Om hem verder lijden te besparen pakte ze de vogel op en draaide hem 
zijn nek om. Even was het stil in de zaal. Toen pakte ze de draad op en vertelde 

ze van haar plannen. Maar het verhaal had zijn werk gedaan. Iedereen wist dat 
er met deze interimmanager niet te sollen viel. 

Persoonlijke verhalen maken je als leider aantrekkelijk omdat het anderen de 
kans geeft je te leren kennen. Een verbinding met je ervaren, is vaak een 
voorwaarde om je achter iemands ideeën te kunnen scharen. Wanneer je als 

projektmanager een nieuwe manier van werken wilt introduceren helpt het niet 
als je je opstelt als een kouwe kikker. De samenwerking zal beter verlopen als je 

vertelt dat je ook wel eens moeite hebt gehad met vernieuwingen.  
Of je nu leiding geeft, professional bent of medewerker, iedereen heeft 
momenten waarop hij of zij leiderschap moet tonen. De filmer Jelmar Hufen, de 

papiermaker Jo Sinot, de docente Anne-Ruth Wertheim en de verpleegkundige 
Christien van der Linden vertelden allemaal op hun eigen manier het persoonlijke 

verhaal van hun visie, terwijl zij in de organisatie verschillende soort leidersrollen 
hadden. Hufen was als regisseur ook formeel leider net als Sinot als voorzitter 

van de or dat was. Wertheim en Van der Linden waren professionals die vanuit 
de wens de onderwijs- en zorgorganisatie te verbeteren zich opwierpen als 
leider, omdat niemand anders in hun organisatie die rol pakte. 

In de meeste organisaties is het vertellen van dat waar het in de organisatie om 
draait hiërarchisch geregeld. De topman of -vrouw doet de 

aandeelhoudersvergadering, de nieuwjaarsreceptie en het interview met de 
krant, de leden van het managementteam moeten het verhaal vertellen aan het 
middenkader, het middenkader vertelt het aan hun medewerkers en de account 

managers vertellen het aan de klanten. Dat betekent in ieder geval dat je je in je 
verhaal moet aanpassen aan de doelgroep waartegen je praat. De 

aandeelhouders van een koekjesfabriek hebben meer behoefte aan financiële 
informatie, terwijl medewerkers meer over dreigende ontslagen willen weten en 
consumenten juist geïnteresseerd zijn in de vraag of koekjes niet te vet zijn of 

teveel suiker bevatten. Deze verhalen kunnen nooit hetzelfde zijn, maar het is 
wel nodig dat de rode draad overeenkomt. Als  je een medewerker hebt die een 

heel bijzonder koekje heeft bedacht en daarover in de pers vertelt is het handig 
dat hij geen feiten kan noemen waaruit blijkt dat de dreigende ontslagen onnodig 
zijn, want dan heb je als leider het verhaal zelf niet goed verteld. Hoe moet het 

dan wel? wat is een goed verhaal? In het volgende hoofdstukken ga ik daar op 
in. 

 
Samenvatting 

Als leider is het jouw taak het verhaal van je organisatie goed te vertellen.  Met 

een helder verhaal krijg je mensen achter je, of je nu filmregisseur, papiermaker 
of docent bent. Managers zijn daarmee niet per se leiders, ook al praten ze heel 

wat af. Hun jargongebruik en vaagtaal neemt vaak het zicht op een helder doel 
weg. Met een helder verhaal maak je mogelijk dat degenen die zich achter je 
scharen met jou ook een gesprek kunnen aangaan over dat verhaal. Met een 

goed verhaal bind je mensen aan je, vooral als je daarin ook jezelf laat zien.  


