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Stel niet de ‘Wat heb je nodig?’-vraag 

Je droomteam is een team waar daadkracht wordt getoond, er een pro-actieve houding is 
en iedereen zelfstandig aan de slag kan. Je zou denken dat in een tijd van efficiënter 
werken en de klant beter bedienen dit soort teams veel vaker voorkomen. Niets is helaas 
minder waar. Het gaat niet vanzelf. Er zijn meerdere facetten nodig om een team in 
beweging te krijgen. 
 
Je werkt je als projectleider te pletter 
Projectleiders of leidinggevenden willen vaak graag dat mensen in hun team goed aan de 
slag gaan. Zelf verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig hun werk doen. 
Dat werkt lekker. Helaas is het vaak de leider zelf die onbedoeld dit proces verstoort. 
 
Bijvoorbeeld door - als iedereen lekker aan het werk is –tussendoor te vragen ‘Wat zijn jullie 
ideeën?’. Dat mensen dan even stoppen om iets te nieuws te bedenken is niet zo erg. Wat 
vaak daarna gebeurt wel. Voor je het weet levert iedereen zijn ideeën bij de leider in, om 
daarna te gaan wachten tot die er iets mee doet. De leider werkt zich ineens te pletter en de 
rest wacht af. Vaak denken ze ook nog negatief over de leider, want die doet er zo lang over 
om terug te komen op een goede idee. 
 
De vraag ‘Wat heb je nodig?’ werkt ook zo. Supergoed bedoeld natuurlijk, die vraag, want als 
leider wil je steun geven. Maar het effect is vaak dat teamleden achterover gaan leunen en 
een verlanglijstje maken. En dan wachten tot de leider het lijstje vervult. De leider heeft 
zichzelf ongewild tot Super Sint benoemd. 
 
In het algemeen is de kans groot dat mensen in de wachtstand gaan als je ze uitnodigt om 
iets bij jou in te leveren. Terwijl in veel gevallen die mensen best zelf hadden kunnen regelen 
wat ze nodig hadden. En zo zelf meteen met hun idee aan de slag hadden kunnen gaan. 
Is dat niet zonde? 
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Wat kan wel?

Tip 1    Vervang de vraag ‘Wat heb je nodig’? door een tekst als: 
             ‘Lekker aan de slag en als je ergens vastloopt help ik je graag’. 
 
Tip 2    Mensen die lekker aan de slag zijn niet storen! Doe gewoon niks!
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Perfectie is de vijand van het goede 
Voltaire schreef in 1772: ‘Perfectie is de vijand van het goede’. En nu we toch op de literaire 
tour zijn, Shakespeare schreef: ‘Were it not sinful then, striving to mend, to mar the subject 
that before was well?’. Een paar honderd jaar later, in 2018 is het nog steeds zo. En dan 
vooral bij het maken van plannen. Hoe kan perfectie ons tegenwerken? 
 
Perfectie de vijand van het plan 
Vaak als je plannen maakt probeer je je plan zo compleet mogelijk te maken. Die perfectie 
wordt op een gegeven moment de vijand van het plan zelf. In het steeds weer moeten 
oplossen van steeds kleinere details gaat je plezier en energie verloren. 
 
Sterker nog, streven naar perfectie kan verlammend werken en meer problemen oproepen 
dan het oplost. Het perfecte plan of de perfecte begroting bestaat gewoonweg niet. Dit 
nastreven kan leiden tot onleesbare plannen of plannen die nooit afkomen. Met als gevolg? 
Je team is ontmoedigd en wil er geen energie meer in steken. Kortom, je team staat stil en is 
niet meer in beweging te krijgen. 
 
Ga gewoon aan de slag 
Perfecte plannen bestaan niet. We kunnen wel net zolang doorgaan totdat we die perfectie 
bereikt hebben. Maar dan? Strik om het plan en in de kast zetten? Oeh, mooi plan zeg, maar 
nu? Zorg ervoor dat het plan voor ongeveer 80% af is. Dan ga je van start en werk je aan de 
rest terwijl je al op weg bent. Eigenlijk de broodjes smeren in de auto terwijl je al op weg bent 
naar de vakantiebestemming. Dan zit de sfeer er meteen in en blijf je tenminste in beweging! 
 
Moet je dan volledig zonder plan lukraak beginnen? Hoewel gewoon beginnen met een idee 
zonder goed voor je uit te kijken aantrekkelijk kan zijn, het straalt daadkracht uit bijvoorbeeld, 
is het niet aan te raden. Want het kan ook leiden tot een opstapeling van activiteiten, waar 
steeds het wiel opnieuw wordt uitgevonden en we toch weer vastlopen in allerlei taken. 
Daarom dus die 80%. Een kop en een staart, goed nagedacht over waar we naartoe gaan, 
maar… zonder het verzanden in perfectie. 
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Gooi los dus die trossen en ga van start met je nieuwe plan voordat het 
helemaal af is!
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Het verschil tussen zorgen en kritische zorgen 
Teams met een plan gaan soms toch niet op weg. Een belangrijke reden hiervoor is dat er 
nog zorgen zijn waardoor je niet op weg durft. En lastig is dan dat achter iedere zorg weer 
nieuwe zorgen kunnen opduiken. En zo blijf je maar praten over het plan, in plaats van de 
trossen los te gooien. Hoe los je dit nou op? 
 
Zorgen uiten en weer door, hoe? 
Hoe voorkom je dat iedere vergadering een waslijst aan zorgen oplevert die de planning van 
het project in gevaar brengt? Hoe breng je een team weer in beweging na zo’n sessie zorgen 
uiten? 
 
Het onderscheid maken tussen gewone zorgen en kritische zorgen helpt je verder. Gewone 
zorgen zijn de zorgen die je vast wel weet op te lossen. Kritische zorgen zijn zo groot of 
belangrijk dat je het er van tevoren nog over moet hebben. Filter je lijst met zorgen in gewone 
en kritische zorgen en je zult zien dat 90% van de zorgen ‘gewone zorgen’ zijn. 
 
Spreek hierna met het team af dat je de gewone zorgen niet meer apart bespreekt, maar 
meeneemt in de uitvoering van het plan. Ze zijn dus niet weg, maar hebben een plek. Dat 
zorgt voor vertrouwen binnen het team en iedereen voelt zich gehoord. En je kunt op weg! 
 
Voor de kritische zorgen geldt dat je deze wel kort bespreekt. En streef er dan niet naar om 
complete oplossingen te bedenken voor iedere kritische zorg. Maar zoek juist naar één 
eenvoudige afspraak hoe je met de zorgelijke situatie om gaat als deze zich voordoet. Met 
zo’n afspraak kun je op pad! 
 
Wat je hiermee eigenlijk doet is het vertrouwen binnen het team vergroten dat je met 
moeilijke situaties om kunt gaan. Dat je naar bevind van zaken zult en kunt handelen als er 
later iets mis gaat. 
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Zo krijg je samen goede zin en LEF en durf je weer op pad te gaan. 
Heerlijk! 
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Twee zussen en een sinaasappel 
Samenwerken is het verbinden van belangen. Maar hoe komt het toch dat dat niet altijd 
goed gaat? In deze inspiratie update willen we dit uitleggen met een klein sprookje. 
 
Er was eens… 
Er waren eens twee zussen die tegenover elkaar woonden aan de rand van de stad. Ze 
hadden het goed samen. Maar op een dag viel er een sinaasappel van een langsrijdende 
fruitkar. Ze zagen allebei tegelijk de sinaasappel vallen en wilden hem graag hebben. En dat 
werd me toch een ruzie! Omdat ze beiden niet wilden toegeven sneden ze uiteindelijk boos de 
sinaasappel doormidden. Kwaad gingen ze, ieder met een halve sinaasappel, naar huis. 
 
De dag erna vond de vuilnisman in het vuilnis van de ene zus de schil van een halve 
sinaasappel. In de andere vuilnisbak vond hij het vruchtvlees van een halve sinaasappel. Hij 
vroeg zich af: “Wat is hier gebeurd?”. Nou dat zit zo. De ene zus had een zieke man en wilde 
graag het vruchtvlees aan hem geven. De andere zus had een geit die dol was op de schil. 
Iedereen snapt meteen dat de uitkomst beter had kunnen zijn als ze de sinaasappel anders 
hadden verdeeld. Maar ging er nou mis dat ze daar niet op uitkwamen? 

“Ik wil de Sinaasappel!“. “Nee ik!“ 

Standpunten leiden tot strijd. Belangen tot samenwerken. 
De zussen namen ieder een standpunt in. En draaiden toen vast. Als ze eerst hun belangen 
inzichtelijk hadden gemaakt hadden ze een win/win oplossing gevonden. Herken je dit? 
 
Een gesprek vanuit een standpunt leidt vaak tot gedoe en zelden tot de beste gezamenlijke 
oplossing. Dat heeft twee belangrijke redenen: 

Zodra je een standpunt hebt sta je minder open voor mogelijke andere oplossingen 
Zodra je een standpunt hebt vergeet je het achterliggende belang te communiceren 

 

En als je dat allebei doet dan draai je al snel vast in ‘ja-maar-pingpong’. 



Daar kun je uitkomen door elkaar te vragen naar het achterliggende belang. Een paar keer 
‘waarom is dat voor jou belangrijk?’. Je leert van elkaar waarom je iets wilt en wat je wilt 
bereiken. En vanuit dat begrip en inzicht kun je met elkaar meedenken. En vaker dan je zou 
verwachten blijken er dan slimme oplossingen te zijn die voor iedereen werken. Je krijgt 
bovendien meer verbinding en vertrouwen in elkaar; onmisbare factoren voor een goede 
samenwerking! 
 
Omdat je meer begrip hebt voor elkaar, gun je elkaar meer. Een betere oplossing en meer 
teamspirit. Dat scheelt! 
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Mentale beweging of fysieke beweging? 
Tijdens een vergadering zitten we vaak automatisch op vaste plekken. Uit gewoonte pak je 
steeds dezelfde stoel. Dat is logisch en menselijk. Toch is het soms zinnig van plek te 
wisselen, bijvoorbeeld als het gesprek vastloopt. Hoe zit dat? 
 
Stoelendans 
Plek en positie zijn belangrijk in teams. Letterlijk, om erbij te horen en gehoord te worden. En 
ook figuurlijk in de vorm van meningen die onderling overeen kunnen komen, maar natuurlijk 
ook kunnen verschillen. Vooral bij meningsverschil wordt plek ineens iets dat je op elkaar 
bevecht. Jouw mening of de mijne, welke krijgt plek en welke niet? Daar kun je als team flink 
in vastdraaien. Wat dan te doen? 
 
Natuurlijk heb je dan wat uit te praten. Wat daarbij helpt is om dan regelmatig allemaal van 
plek te wisselen. Van stoel te ruilen met degene die een andere mening heeft. Dat verhoogt 
onbewust  ieders inlevingsvermogen en het relativeert alle ingenomen posities. Je komt net 
iets minder vast in je eigen standpunt te zitten. En krijgt meer feeling voor de positie van de 
ander. Zo kom je er samen gemakkelijker uit. Ook voor brainstorms werkt het om van plek te 
wisselen. Een nieuw perspectief kan leiden tot nieuwe ideeën. 
 
Waarom is de plek belangrijk? 
Ons brein werkt context gebonden. En koppelt wat je leert en bespreekt onder andere aan een 
plek. Daarnaast hebben we spiegelneuronen die zorgen dat we ons in anderen kunnen 
inleven. Door letterlijk op de plek van die ander te gaan zitten activeer je onder andere dat 
inlevingsvermogen en vergroot je je eigen vermogen om andere dingen te bedenken. 
 
Kleine disruptie in je team? 
Probeer het eens. Stel bij een moeilijk gesprek voor om halverwege van stoel te wisselen. Of 
neem een andere stoel bij de volgende vergadering en geniet van de kleine disruptie die dat 
soms in een team geeft. Je zult merken dat het invloed heeft. En als je allemaal je vaste plek 
opgeeft worden gesprekken vaak lichtvoetiger, minder saai en overbrug je makkelijker 
verschillen. 
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De Gouden grens is zes 
In een vergadering of in een gesprek geldt een gouden grens. Die grens is zes. Minder dan 
zes is prima, precies zes gaat nog net, maar boven de zes wordt het moeilijk. Maar zes wat? 
 
Kom er niet bovenuit 
Mensen! Die grens is dus zes mensen. Tot zes mensen is het makkelijk om samen een goed 
gesprek te hebben. Dat gaat min of meer vanzelf. Met meer dan zes mensen wordt het snel 
moeilijker. Veel teams bestaan uit pakweg 15 mensen. Als je samen vergadert en iedereen 
praat mee dan gaat het vaak dus niet zo goed. 
 
Waarom niet? 
Als je iedereen aan het woord wil laten kost dat veel tijd en is er veel herhaling. Het gesprek 
wordt traag en saai. Het is moeilijker centraal de aandacht vast te houden. Je krijgt 
deelgesprekken en afhakers. Met meer mensen is er meer herhaling van zetten en het is 
moeilijker de hooflijn vast te houden. Bij een grotere groep krijg je bovendien het effect dat 
ieder afzonderlijk individu zich niet voldoende mandaat voelt om verantwoordelijkheid te 
nemen voor de kwaliteit van het gesprek. 
 
Zo maak je samen een beroerd gesprek en voelt iedereen afzonderlijk zich onmachtig om dat 
te veranderen. 
 
“Maar we zijn nou eenmaal met meer dan zes. Wat nu?” 
Ook in grotere groepen is het verstandig om maximaal zes mensen (en vier of vijf is zelfs 
beter) in een gesprek te organiseren. Twee eenvoudige manieren hiervoor zijn: 
 
1.   Domweg de groep opknippen in subgroepen. 
 
2.   Of als je echt graag wilt dat iedereen meedoet: vijf à zes mensen in de groep 
     aanwijzen die samen het gesprek voeren. De rest luistert. De sprekers nemen 
     samen wel alle relevante informatie mee in hun gesprek. Vaak ervaren de 
     luisteraars het als prettig om alleen te hoeven luisteren. 
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Ook slimmer 
samenwerken? 

Dat komt goed uit! Wij organiseren meerdere malen per jaar het 
Kickstart Event: Maak het verschil! Een eerste stap naar slimmer 
samenwerken. Met meer wijsheid, plezier en gemak! 
 
We geven jou een basis mee die zo basaal is dat je er vanuit iedere rol 
direct mee aan de slag kunt om een team in beweging te krijgen. 
 
Heb jij interesse in processen? Werk je in een omgeving waar samenwerking 
belangrijk is? En je ziet dat het beter kan en je wilt daarin het verschil maken. 
Dan is dit event zeker voor jou interessant! 
 
Meer informatie over het Kickstart Event (inclusief data) vind je hier. 
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https://youfacilitateacademy.nl/kickstart-event/

