
IN ONTWIKKELING

TvOO september nr. 3 2011126

ACTUALITEITEN

Self-leadership
‘Waarom is self-leadership van belang? Mensen 
werken gemiddeld 90.000 uren in hun leven. 
Dat is toch een veel te groot getal om de leiding 
daarvan aan een ander over te laten? Dat in die 
90.000 uur een ander mij gaat vertellen wat ik 
moet gaan doen!? Het is ook bittere noodzaak. 
De gemiddelde manager besteedt namelijk maar 
0,25% van de tijd individuele aandacht aan zijn 
werknemer, dus je moet jezelf wel managen.’

56 miljard besparen
Tiggelaar trakteert ons op de avond van 14 
juni op een cocktail van entertainment en 
evidence based onderzoek. Zijn redeneringen 
schraagt hij met onderzoeksgegevens, origineel 
redeneren en een positieve insteek. Luchtige 
filmfragmenten wisselt hij moeiteloos af met 
serieuze harde cijfers. Tiggelaar: ‘Tachtig procent 
van de kosten in de gezondheidszorg zijn 
vermijdbare kosten en vallen onder veranderbaar 
gedrag (modifiable behavior). 1. Roken, 2. 
Eten, 3. Drinken, 4. Te weinig bewegen, en 5. 
Stress. Wij geven in Nederland 68 miljard uit aan 

Laat Ben Tiggelaar twee uur praten over Succesvol Samen Werken en het wordt 
een onderhoudende en wetenschappelijk onderbouwde avond vol anekdotes. Bijna 
onzichtbaar weet deze spreker een sluitend betoog op te bouwen richting een 
strength based benadering. 
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gezondheidszorg; we zouden dus zo’n 56 miljard 
euro uit kunnen sparen. Iets weten en ergens 
naar handelen zijn echter twee verschillende 
dingen. Dat is altijd al een groot probleem 
geweest van de mensheid: hoe om te gaan 
met al die zaken waar je op korte termijn een 
beloning voor krijgt, terwijl ze op lange termijn 
schadelijk voor je zijn. In die situaties schiet 
selfmanagement veelal te kort. Onze zelfsturing 
is beperkt.’ 

De grote impact van verliezen 
Hij bouwt een betoog op: dagelijks gedrag, dát is 
wat het verschil maakt tussen goede of slechte 
resultaten. Daarin geldt dat kleine acties beter 
werken dan grote beslissingen. Dat dagelijkse 
gedrag wordt primair gestuurd door prikkels in 
onze directe omgeving. We vertonen onbewust 
automatisch gedrag; we reageren gewoon 
op zich aandienende prikkels. Pijn en plezier 
sturen daarbij in een grote mate ons gedrag. We 
bewegen weg van pijn en we bewegen naar 
plezier toe. 
‘Als je alle basale emoties op een rijtje zet, zie 
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je dat er veel meer basale emoties onder pijn 
vallen dan onder plezier. Verliezen heeft een 
veel grotere impact dan winst. We vallen in een 
prachtige cijferlijst over die ene zes en vergeten 

Positieve psychologie
Hij vertelt hoe hij die middag zelf een nieuwe link 
legt tussen een bestaande sheet en het thema 
van die avond, namelijk: samen werken. Voor 
mij het mooiste stukje van het seminar. Eerst 
legt hij het effectiviteitsschema van Lambert 
(o.a. 1994) uit: ‘We weten dat de effectiviteit van 
hulp geven aan een ander bepaald wordt door 
vier factoren. Het draait maar voor 15% om de 
inhoud van de hulp.’

Factor I: Kenmerken van de ander 40%
Factor II: Relatie helper-ander  30%
Factor III: Geloof in verandering ander 15%
Factor IV: Inhoud van de hulp 15%

Vervolgens legt hij de link naar strength based 
werken: ‘Een appreciative benadering werkt op 
alle vier deze factoren tegelijkertijd positief door: 
je concentreert je op wat die ander kenmerkt 
door wat hij kan (factor 1), de onderlinge 
relatie groeit doordat iemand zich gezien voelt 
(factor 2), het geloof in de verandering groeit, 
doordat iemand op zijn ware talenten wordt 
aangesproken (factor 3) en de inhoud van de 
hulp (factor 4) slaat aan, omdat je aansluit bij dat 
gebied waar iemand ook mee bezig wil zijn.’ 

Vooruit. Dit wordt een strength based recensie, 
congruent met de strekking van de avond. Geen 
punten van kritiek. Een dikke negen! Ga zo door, 
Ben. 

Guido van de Wiel
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