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Verandering: vloek of zegen?

‘Zie het als een uitdaging’

Verandering is niet iets om bang voor te zijn, zie het als een ge-
geven. Ja, was het maar zo makkelijk. Waar de een kansen ziet, 
bekruipt anderen de angst. Maar: ‘De angst om fouten te maken 
staat succes in de weg’. Een gesprek met Werkplein-directeur Arjan 
Schonewille en psycholoog en trainer Arjan van Dam.
TEkST: WEnDy BrAAnkEr, BEElD: ShuTTErSTock

 E
r is lef voor nodig om jezelf uit te 
dagen. En: wees niet bang om te 
vallen bij het uitvoeren van nieu-
we taken of het inslaan van een 
nieuwe weg. Soms gaat het mis, 

daar leren we van, zegt Arjan van Dam. Hij 
schreef een boek met de titel ‘De kunst van 
het falen’. Belangrijkste conclusie: leg de 
nadruk op het stellen van leerdoelen. Van 
prestatiedoelen (alleen) wordt niemand 
gelukkig. 
 
BiTTErE nooDzAAk 
Psycholoog en trainer Van Dam, die zich 
onder andere bezighoudt met het bege-
leiden en motiveren van werkzoekenden 
en het geven van motivatietrainingen aan 
professionals, zegt dat we onszelf alleen 
maar in de weg zitten als de nadruk te 
veel komt te liggen op de prestatie. Op de 
achterflap van zijn boek zegt hij hierover: 
‘Uit onderzoeken blijkt dat mensen die zich 
tot doel hebben gesteld een goede prestatie 
te leveren, sneller gestrest zijn, vaker faal-
angst hebben en eerder depressief worden’. 
Hij vertelt dat medewerkers uitgedaagd 
moeten worden om stappen te zetten. 

Vandaar zijn boodschap aan leidinggeven-
den (van sociale diensten): “De uitdaging is 
om ervoor te zorgen dat elke medewerker 
een twinkeling in de ogen krijgt en denkt: 
dit wil ik wel gaan proberen.” De volgende 
vraag is dan natuurlijk: hoe krijg ik ze 
zover? 
Arjan Schonewille, directeur van Werkplein 
Baanzicht in Assen, een samenwerkings-
verband van UWV WERKbedrijf en de In-
tergemeentelijke Sociale Dienst van de ge-
meenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo, 
ziet veranderingen als een gegeven. Het is 
ook bittere noodzaak. Hij vindt dat organi-
saties en hun medewerkers continu moeten 
veranderen om bij te blijven. “Als we niet 
veranderen, zijn we snel weg.” Schonewille 
is zijn loopbaan begonnen in de zorg, waar 
zelfsturing in vakmanschap en professiona-
liteit veel gebruikelijker is. “Je leert van je 
ervaringen en neemt dat mee.”  
Werkplein Baanzicht is een platte organisa-
tie: op de 130 medewerkers telt de organi-
satie twee managers, één controller en één 
directeur. Baanzicht heeft geen teamleiders 
en geen voormannen of -vrouwen, maar 
zelforganiserende teams; de medewerkers 

5 TIPS  
van Van Dam voor 
leidinggevenden 
1  Daag je medewerkers op een prettige 

manier uit om leerdoelen te stellen.
2  Beloon inspanning, maar reken mede-

werkers niet af op fouten.
3  laat (tussentijds) zien wat bereikt is, 

welke stappen er zijn gezet en blik 
daar op een positieve manier op terug.

4  Wees zelf een voorbeeld als het gaat 
om leren en ontwikkelen.

5  Verhul je eigen fouten niet. Wat je zelf 
doet, is vaak nog belangrijker dan wat 
je zegt.
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‘Zie het als een uitdaging’
zijn zelf verantwoordelijk voor het verloop 
van zaken. Ze moeten steeds ogen en oren 
openhouden om op veranderingen in te 
kunnen spelen. Dat maakt alert en flexibel: 
de organisatie wordt voortdurend aangepast 
om aan te sluiten bij de vraag. Het altijd in 
beweging zijn, voorkomt ook dat Werkplein 
Baanzicht moet reorganiseren; inhaalsla-
gen hoeven immers niet te worden ge-
maakt. “Voortdurende verandering creëert 
een lijn in plaats van een trap.” 
 
AngST 
De cultuur van een organisatie kan ertoe 
bijdragen dat medewerkers er totaal geen 
moeite mee hebben om veranderingen 
aan te gaan. Denk aan het vertrouwen van 
de leidinggevenden en de ruimte die de 
medewerkers krijgen. Maar dat zegt niet al-
les. Een medewerker kan zichzelf in de weg 
zitten. De aard van het beestje. Van Dam 
gebruikt het woord evaluatieangst in plaats 
van faalangst. Wat speelt is immers de 
angst om niet goed geëvalueerd te worden. 
“Sommige medewerkers zijn bang dat ze 
niet direct positief beoordeeld worden als er 
veranderingen aan de orde zijn.”  

Een andere vorm van angst treedt op bij 
werknemers die erg gericht zijn op wat 
anderen vinden (van hun werk): ‘als ik de 
waardering van mezelf laat afhangen van 
anderen heb ik minder controle’. En dan is 
er ook nog zoiets als self-fulfilling prophecy. 

“Als je je zorgen maakt over je prestaties 
gaan die maar al te vaak achteruit in plaats 
van vooruit. Er lijkt dan geen ontsnappen 
aan.” Van Dam geeft het voorbeeld van 
iemand die over een sloot wil springen. 
“Door de gedachte ‘ik ga het doen, maar het 
lukt toch niet’ gaat er veel energie verloren. 

Je gebruikt dan misschien maar 90 of zelfs 
maar 80 procent van je kracht. Een deel 
van je concentratie gaat verloren. De kans 
dat je in de sloot valt is vrij groot.”

VErplichT 
Wie iets (nieuws) gaat ondernemen, moet 
een leerdoel hebben, zegt Van Dam. Met 
een leerdoel zijn we tot meer inspanning 
bereid. Geven we minder snel op. Wanneer 
we willen leren, reageren we ook anders op 
fouten dan wanneer we willen presteren. 
Minder stress levert betere resultaten op. In 
zijn boek haalt hij verschillende onder-
zoeken aan die onderstrepen dat mensen 
die zichzelf leerdoelen stellen vaak beter 
presteren dan degenen die focussen op een 
prestatiedoel. “Zie veranderingen als een 
uitdaging en niet als een bedreiging.” 
Ook Baanzicht-directeur Schonewille zit op 
die lijn. Hij vertelt dat hij weleens geksche-
rend tegen zijn medewerkers zegt dat ze 
maar één plicht hebben: de plicht om te 
veranderen. Stilstaan is geen optie. Want 
weet: “Je leert van je fouten, maar vooral 
van je successen.” *

‘ Jullie enige 
plicht is de 
plicht om te 
veranderen’


