
O P E N L E I D E R S C H A P

Zijn twee schouderklopjes beter dan één?

T
o encourage’ betekent letterlijk ‘to put heart into’.
Uherkent er ookhet Franse ‘coeur’ in.Het heeft te
makenmet ‘hethart’.Nietzomaareenafgerammeld
zinnetje, nietuwschouderklopjezelf is vanbelang,
maardeaandachtwaarmeeuhet geeft.Het schou-

derklopjemoet gemeend zijn, recht uit het hart.
Belangrijk is te tonen dat u echt geeft om die persoon, dus:

het ‘geven om’ én ook het tonen hiervan... Tonen van emoties
betekentvoorvelenhetzelfdeals ‘zichkwetsbaarmaken/opstel-
len’. Vandaar een terugtrekreactie. Vandaar een voorbijgaan
aan belangrijkemogelijkheden die op documenten van omzet
en winst het vakje ‘onderaan rechts’ mee bepalen. Argumen-
ten om iemand niet te prijzen (het neemt te veel tijd in beslag;
anderenvoelenzichachtergesteld...) zijneenverzakingaande
belangrijkste, misschien wel enige leiderschapstool: de ‘weg
van hart tot hart’. Spijtig. Gevoelig zijn betekent hoegenaamd
nietkwetsbaarzijn... tenzijmenhetnooit andersgeleerdheeft.
Komt daarbij dat ‘emoties tonen’ dikwijls voor anderen bete-
kent: ‘hij is eendoetje;wekunnenermeedoenwatwewillen’.
Dit is fout. Het doetje zijn ligt niet in de emoties, maar in hoe
men er (niet) leertmee omgaan.
Zichzelfwaardevolvinden.Dat isbelangrijkvooruzowelals

voor mij en voor al uwmedewerkers. Maar dikwijls niet van-
zelfsprekend!Als sociaalwezenschattenweonzeeigenwaarde
in aan de hand van anderen: ofwel in vergelijking tot anderen
ofwel naargelang van hoe anderen ons beoordelen. Het bete-
kent datwe onsmeestal ‘waardevoller’ tonen danwe zelf vin-
den. Omgekeerd gezegd: bijna iedereen heeftmeer zelftwijfel
dan hij aan anderen prijsgeeft. Waardoor men de ondersteu-
ningmistdiemennethierinnodigheeft.Komtdaarbijdeangst
datanderenonzezelftwijfelzoudenmerkenoferzelfsvanzou-
den profiteren. Wat zeker niet denkbeeldig is. Dus als er een
gelegenheid is om van deze ondersteuning te snoepen op een
sociaal aanvaardbare en veilige manier, dan zijn mensen daar

dikwijls heel dankbaar voor. Zelfs als zenietmeteendoorheb-
benwaarvoor ze nu juist dankbaar zijn.
Indezesettinghorenuwschouderklopjes thuis.Umerktdus

ookdatditnietalleengebruiktkanwordenteropenlijkeerken-
ningofbijhetvierenvaneensucces.Het isookgepast inmoei-
lijke situaties, bij angst, twijfel, onzekerheid, (gevaar op) ont-
moediging, zelfs alsmislukkingdichtbij ligt...Het gaat immers
niet over een simpele beloning. Vergeet de wereld van een-
voudige mentale reflexbogen en dito conditionering. Mensen
levenmetbetekenissen.Datmaaktdesocialewereldveelmoei-
lijker,maarook interessanter, subtieler, veelzijdiger.Teweten
dat u als leider stevig begaan bent met het diepe gevoel van
eigenwaarde van anderen is voor al uwmedewerkers gerust-
stellend enmotiverend. Dit laat en doetmensen ‘groeien’. Let
wel: als het prijzen echt op de andere gericht is en niet op het
eigen ego. Inhet laatste geval gaat het prijzenmet nadruk ‘van
boven naar beneden’. Dat voeltmeteen heel anders aan.
Ookuhebtsomseenschouderklopjenodig. Iedereenimmers.

Ugeeft énkrijgt.U lokthetuitdooronzichtbaar tezijnnatuur-
lijk.Laatuwprestatiesduszienopobjectievewijze.Watubest
vermijdt, isde indrukdatuafhankelijkbentvanaanmoediging
vanuiteentwijfelaanuzelf.Het isgeenzwakte.Het iseenteken
dat uweetwat u nog sterkermaakt.
Hetdoel isook: stimulerenvansamenwerking.Negatief zou

zijndatudoordeeneeencomplimenttegeven,deandere jaloers
maakt.Ditkaneenvaaggevoelzijndatzich langzaamopbouwt.
Positief is als u door de ene een compliment te geven de hele
groepeencomplimentgeeft. “Ikweetdat jullie allemaal jebest
gedaan hebben. Met de laatste tijd een speciale uitschieter:
mevrouwDemulder,die ikdanookvandaagspeciaalwilbedan-
ken.Maarmede dankzij haar bedank ik de hele groep voor de
geleverdeprestaties.”Ukuntditnogversterkendoor, alsu iets
geeft, dit te geven aan de groep in naamvanmevrouwDemul-
der.Ofbeternog:dóórmevrouwDemulder.Eventueelopvoor-
hand met haar te bespreken. Tijd is geld. Een goede gelegen-
heidvoor teambuildingzoalsdeze, is goudwaard.Enhethoeft
niet eens veel tijd te kosten. Bovendien versterkt u hierdoor—
terecht—uwpositie als leider.Ubent degenedie geeft.Ubent
zelfsdegenedoorwieanderengevenaanelkaar.Dit iseenvoor-
beeld van ‘diepe communicatie’ van leiderschap.z
Meer info: www.openleiderschap.be
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Te weten dat u als leider stevig
begaan bent met het diepe gevoel
van eigenwaarde van anderen is
voor al uw medewerkers
geruststellend en motiverend.
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