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Steven Covey

Belangrijk en/of urgent
Je bedenkt of een taak belangrijk en/of urgent is. Heel simpel: een taak is belangrijk
of niet. En een taak is urgent of niet. Meer smaken zijn er niet ;-) Zo kom je dus aan
vier kwadranten.
Kwadrant 1: Belangrijk en urgent
Dit is het kwadrant van branden blussen: het oplossen van allerlei acute problemen,
klachten, projecten met een deadline op korte termijn. Dit moet gedaan worden en het
kan niet wachten.
Kwadrant 2: Belangrijk maar niet urgent
Dit is het belangrijkste kwadrant. Hier ligt de basis voor succes. Misschien valt het
je niet mee om genoeg ruimte voor dit kwadrant te vinden, maar het is echt superbelangrijk. Want in dit kwadrant kun je plannen en verbeteren, hier is ruimte voor ontwikkeling en kansen!
Kwadrant 3: Onbelangrijk en urgent
In dit kwadrant ben je de branden van anderen aan het
dat jij zijn problemen wel even op zult lossen. Of je
of gebeld of gemaild over onbelangrijke zaken. Als je
extra (voor jou onbelangrijke) taken die je eigenlijk

blussen. Iemand anders verwacht
wordt om de haverklap gestoord
niet oppast krijg jij allerlei
niet wilt.

Kwadrant 4: Onbelangrijk en niet urgent
Dit kwadrant moet je zoveel mogelijk vermijden, want hier doe je onnodige dingen:
overmatig internetten, spelletjes doen en tv kijken bijvoorbeeld. Dit zou je het
‘vluchtkwadrant’ kunnen noemen. Als je geen zin hebt in je werk of geen duidelijke
doelen hebt is het oh zo verleidelijk om met allerlei kwadrant 4 dingen bezig te gaan.

‘De pikorde bleek belangrijker,
dan het boeken van vooruitgang in de manier van werken
en het komen tot ander gedrag’.

We hebben onlangs samen aan een opdracht
gewerkt. Naar aanleiding daarvan hebben we
gesproken. Een van de dingen die mij daarbij
intrigeerde was een opmerking van jou over
‘Maaslands denken’. Ik zie dat als een soort
brug tussen het Angelsaksische en Rijnlandse
gedachtengoed. Zie jij dat ook zo?

In mijn werk als leidinggevende bij verschillende
werkgevers in het onderwijs heb ik regelmatig
mee gemaakt dat de intenties van de collega’s geïnspireerd waren op het Rijnlandse denken of afgeleiden daarvan. In het handelen werd vaak gebruik gemaakt van modellen en werkwijzen die in
meerdere of mindere mate op het Angelsaksische
denken gestoeld waren. Ook bij mijzelf constateerde ik dat ik niet altijd consistent was in mijn
denken en doen. Mijn ideaal om mensen meer zelf
de regie te laten voeren over hun werk had maar
in beperkte mate resultaat. Mensen de ruimte geven, was niet genoeg. Er was meer voor nodig. Nu
je het zo zegt, denk ik: ja het ‘Maaslandse’ is een
soort brug in het werken van alledag. Niet hoogdravend, meer praktisch.
Hoe ben je eigenlijk tot die term ‘Maaslands’
gekomen? In de literatuur kom je dit nergens
tegen!
In mijn laatste jaren als bestuurder van een stichting voor primair onderwijs heb ik een onderzoek
laten doen naar de cultuur in de organisatie. We
hadden een succesvolle fusie tussen katholiek en
openbaar onderwijs achter de rug, we moesten
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daarna alle zeilen bijzetten om zowel de kwaliteit
van het onderwijs te handhaven en liefst te verbeteren, hadden een strategische koers uitgezet met
hulp van velen uit de organisatie en ook daarbuiten en toch liep het niet echt lekker. Het verschil
tussen wat gezegd en gedaan werd, was groot. Het
nieuwe werd omarmd en het oude werd toegepast.
Uiteraard was dat niet bij iedereen en overal zo.
Genoeg redenen om na te denken hoe dat kwam
en ook om mensen van buitenaf mee te laten kijken. De onderzoeker, een bevlogen onderwijsprofessional, ging aan de slag zowel met vragenlijsten
als met het houden van interviews. De uitkomst
was in die zin schokkend, dat de discrepantie tussen woord en daad nog groter was dan we (bijna)
allemaal dachten. De onderzoeker ging met mensen uit de organisatie aan de slag om de kloof te
dichten. Zowel van hem als van de betrokkenen
uit de eigen organisatie kwamen allerlei voorstellen. Ook daar moest ik regelmatig vaststellen dat
men in op verandering geïnspireerde termen
dacht , maar met oplossingen kwam die nog meer
nadruk legde op planmatigheid, procedures en
strakkere sturing van bovenaf. Werkgroepen verzanden onder meer doordat de pikorde belangrijker bleek te zijn, dan het boeken van vooruitgang
in de manier van werken en het komen tot ander
gedrag.

Op een bepaald moment (op een vrijdagmiddag)
had ik weer een gesprek met de onderzoeker/
adviseur over de voortgang van het geheel (of liever
over de ongelofelijke traagheid hierbij). Met enige
emotie hield ik hem voor dat hij Rijnlands sprak en
Angelsaksische voorstellen deed in plaats van
‘Maaslands’ te denken en handelen. Op dat moment wist ik zelf niet eens precies wat ik daarmee
bedoelde. Het was net alsof iets dat al jarenlang lag
te broeden een uitweg had gevonden. Ik denk dat
de onderzoeker enigszins verward naar huis ging.
Ik zelf kreeg onderweg naar huis volop energie om
in het weekend met mijn eigen uitspraak iets te
gaan doen met eigen uitroep.

Daar waar de mens een
belangrijke of belangrijkste
rol heeft of zou moeten
hebben, zou met ruimte,
georganiseerd moeten worden.

Voor zover ik je nu ken, ben je zelf meer Rijnlands dat Angelsaksisch geïnspireerd. Waarom
niet door gegaan op het “Rijnlandse’?
‘Maaslands’ was enerzijds een uitdrukking van een
gevoel ‘het anders te willen of moeten doen’ en anderzijds omdat ik bezwaren had of aanvoelde daar
waar het over Rijnlands of over Angelsaksisch ging.
Ik kwam tot een soort van conclusie dat er processen zijn die strak georganiseerd moeten worden.
Denk bijvoorbeeld aan de salarisadministratie en
chemische processen. En er zijn processen, met
name daar waar de mens een belangrijke of belangrijkste rol heeft of zou moeten hebben, die niet
strak, maar juist met ruimte, georganiseerd moeten
worden. Ik denk dat er in iedere organisatie een
uitgekiende balans moet zijn tussen het taakgerichte en mensgerichte, tussen het Angelsaksische
en het Rijnlandse. Daar is geen vast recept voor.
Wat nodig is moet goed afgewogen worden en hangt
o.a. af van de markt waarin men opereert, van de
mensen die er werken, van de historie en achtergrond en wat men wil bereiken en de visie die men
daarop heeft. Zeker in zo veranderlijke wereld als
de onze.
Heeft dit ook nog consequenties voor je eigen
handelen gehad?

Jazeker. Door hierover na te denken kwam ik ook
tot de conclusie dat ik zelf, ongewild weliswaar,
een sta-in-de-weg was voor de noodzakelijke en
meer duurzame verandering in gedrag en dus ook
van het anders structureren van de organisatie. Ik
werkte vanuit mijn passie voor het ontwikkelen
van mensen. Ik baseerde mij op mijn sterker gevoel om zelf de regie over mijn werk en leven te
hebben. Ik begreep niet altijd dat mensen hun
specifieke achtergrond en andere behoeften hadden. Mijn manier van werken hield niet genoeg
rekening ermee dat iedereen er anders inzat en
dat ik gebaseerd op mijn ideaal en mijn opdracht
beter moest nadenken over hoe mensen te benaderen. De een had ruimte nodig en een ander juist
wat meer sturing. Ik gaf iedereen, uitzonderingen
daargelaten, de ruimte. Verbaasd was ik dat men
er vaak niets of weinig mee deed. Je kunt mensen
niet veranderen, dat zullen zelf moeten willen en
ook zelf moeten doen. Als leidinggevende moet je
het voorbeeld geven en mensen ondersteunen met
kleine gebaren. Zelf rustig blijven en je eigen onrust beteugelen.
Dit inspireerde mij tot het ontwikkelen van een
dertigtal balans beelden ingebed in het meanderen van een rivier. Soms wat meer naar rechts,
dan wat meer naar links. Ook zo was de Maas de
metafoor. De Maas tussen Rijn en Noordzee. Deze
balans beelden hebben mij geholpen situaties
vanuit meerdere perspectieven te benaderen.

De een heeft ruimte
nodig, de ander juist wat
meer sturing
Kun je een voorbeeld geven van zo’n balansbeeld? Ik kan me nog herinneren dat je het
een keer gehad hebt over de verhouding tussen
‘kritisch zijn’ en ‘commitment hebben’.
Ja, dat was een van de eerste. Dit kwam mede,
omdat ik in mijn werk vaker hoorde dat ik voor
leidinggevenden van mij als een lastig persoon
ervaren werd. Zelf had ik het idee dat ik betrokken was bij de organisatie. Ik heb altijd gezegd
wat ik dacht. Soms ook wat bot en niet altijd op
juiste moment.

Als je samenwerkt met anderen, al dan niet vanuit een vast samenwerkingsverband of organisatie, dan mag door de anderen verwacht worden
dat je commitment hebt met de doelstellingen van
het geheel, de strategische agenda/koers en alles
wat daarbij hoort.

Kritisch zijn naar je
omgeving, jezelf en de
wisselwerking daartussen,
is in mijn ogen noodzakelijk
om je commitment van tijd
tot tijd te bevestigen
of te vernieuwen.
Zonder commitment, ben je rijp voor de vraag (al
dan niet door jezelf gesteld) of je wel op je plaats
bent. Het is een moeilijke vraag. Er hangt heel wat
mee samen, bijvoorbeeld je inkomen, je status, je
behoefte aan zekerheid en het feit dat je ‘gewend’
geraakt ben aan je werkplek.
Een dergelijke vraag maakt een onderzoek naar je
motieven en afwegingen noodzakelijk. Feitelijk is
dit een vraag die iedereen zich met enige regelmaat zou moeten stellen en niet pas in crisissituatie. Immers, niet alleen je omgeving verandert
voortdurend (vaak ongemerkt), maar ook je eigen
waarneming en interpretatie daarvan en dus ook
je eigen persoon(lijkheid). Mogelijk moet je andere
keuzes maken.
Commitment hebben betekent niet dat je ‘blind’
achter de missie en visie van je organisatie aan
moet lopen of dat jij je min of meer gedwongen
voelt je aan te passen of te doen alsof. Wat nodig
is, is zaken goed te onderzoeken en te overdenken. En ook bespreekbaar maken. Dat is goed
voor de organisatie en ook goed voor jou.¹ Kritisch
zijn naar je omgeving, jezelf en de wisselwerking
daartussen, is in mijn ogen noodzakelijk om je
commitment van tijd tot tijd te bevestigen of te
vernieuwen.
Ben je alleen kritisch, dan loop je het risico een
lastpak of querulant te zijn. Uiteindelijk loop je
een keer vast. Heb je alleen commitment, dan ben
je een ‘slaaf’ van anderen en op den duur begrijp
je de ‘wereld’ niet meer en loop je vast.
¹ Niet altijd is de cultuur in een organisatie bevorderlijk om
transparant zaken aan te kaarten. Je moet dan de keuze maken de organisatie te verlaten, te accepteren zoals het is of
het pad van de verandering op te gaan. Iedere keuze heeft
plussen en minnen op de korte en de lange termijn. Altijd zelf
veranderen en niet wachten of hopen dat de ander gaat veranderen.

Op organisatieniveau geldt dat, afhankelijk van de
context (en vaak ook van de interpretatie daarvan
in het licht van wat de organisatie of de top wilt
bereiken) soms meer een appel gedaan wordt op
een meer kritische insteek en soms meer nadruk
ligt op het daadwerkelijk tonen van commitment.
Als een organisatie met de rug tegen de muur
staat, is commitment ‘even’ belangrijker dan kritisch te zijn. Daar waar het gaat over het ontwikkelen en starten met de implementatie van beleid
vanuit een visie, is juist het kritisch vermogen van
groter belang. Dat is immers de garantie op commitment in het werken van alledag! Maar ook de
zekerheid dat ‘kritisch zijn’ mag, dat het niet alleen op prijs wordt gesteld, maar dat het juist van
belang is om flexibel en weerbaar te zijn!
Het gaat altijd, zowel bij organisaties als bij individuen om een balans passend bij de context en de
interpretatie van de situatie.

Het gaat altijd,
zowel bij organisaties als
bij individuen om een balans
passend bij de context en
de interpretatie
van de situatie.
Ik weet dat je nu bijna drie jaar geleden gestopt bent als bestuurder en dat je je eigen bedrijf (adviseur en begeleider van individuen en
teams) hebt opgepakt. Ook doe je verschillende klussen als vrijwilliger. In hoeverre maak je
gebruik van de balansbeelden?
Als ik terugkijk naar mijn loopbaan heb ik ongeveer iedere zeven jaar nieuwe dingen opgepakt al
dan niet bij dezelfde werkgever. Altijd onderwijs
gerelateerd, vaak in de combinatie van zakelijk en
maatschappelijk, met de nadruk op dat laatste.
Bij al mijn werkzaamheden probeer ik de balansbeelden verder in de praktijk in te zetten en door
te ontwikkelen. Vaak impliciet (als een hulpmiddel
voor mijzelf) en soms expliciet. Door dit interview
ben ik weer gaan nadenken om het ‘Maaslandse’
meer expliciet in te zetten.
Model is misschien een te groot woord voor wat
geldt als hulpmiddel om veranderingen aan te
kunnen en ook echt te ervaren als uitdagingen.
Voor geïnteresseerden heb ik een documentje beschikbaar (princenadvies@gmail.com). Zelf wil ik
het omwerken naar een handzaam boekje of als
aanvulling op andere concepten.

Training.
Trainingen hebben als doel om de vaardigheden of expertise van
de deelnemer te vergroten. Kenmerk van een training is dus veel
praktijk, veel oefenen. Een training is dus een combinatie van
korte theorie en veel praktijk. Een training is breder, diepgaander
en intensiever. De deelnemer krijgt bij trainingen meer tijd om nieuw gedrag eigen te maken.

Mogelijkheden
Op dit moment biedt Hugo Lumens Interactiemanagement onderstaande trainingen aan. Check regelmatig de site voor nieuwe
mogelijkheden. Deze trainingen kunnen zowel in company als via open inschrijvingen worden gegeven. Bel voor maatwerk
trainingen.



Assertiviteit, Ja heb je, nee kun je krijgen, 1-daagse.



Communicatieve vaardigheden, horen wat niet gezegd wordt, 2-daagse.



De logica van geluk, ontdek de formule, 2-daagse training.



Feedback, Radicaal Feedback geven en ontvangen, 1-daagse.



Geweldloze communicatie, communiceren vanuit je hart, 1-daagse.



Intervisie, leren leren van en met elkaar, 2-daagse.



Presenteren, Educatie, Empowerment, Entertainment, 1-daagse.



Prioriteiten, Effectieve keuzes in leven en werk, 1-daagse.



Time-management, meer grip op je tijd, 1-daagse.

Workshops.


Omgaan met Weerstand, de workshop, 1 dagdeel



Persoonlijkheidsanalyse, DISC Teamontwikkeling, 1 daagse workshop

Nothing under the sun
Is greater than education.
By educating one person and sending
him into the society of his generation,
we make a contribution extending a
hundred generations to come.
Jigoro Kano

Ontdek de formule
Mohammed ‘Mo’ Gawdet
Stel, je bent Chief Business Officer van Google X. Je hebt een geweldige baan, een torenhoog salaris en als klap op de vuurpijl ook
nog eens een leuk gezin. Kun je dan ongelukkig zijn? Nee, zou je
bijna denken. Ja, bewijst ingenieur Mo Gawdat, auteur van De logica van geluk.
“Hoe meer fortuin ik vergaarde, hoe ongelukkiger ik werd. Het probleem was dat ik ondanks al die financiële
en intellectuele prikkels niet in staat bleek om plezier te hebben in het leven,” schrijft Gawdat. Dat wilde hij
oplossen. “Als softwareontwikkelaar probeerde ik de code te vinden die ik te allen tijde op mijn leven kon
toepassen om voorspelbaar geluk te genereren.”
Mo's zoektocht naar geluk kreeg een onverwachte wending toen zijn 21-jarige zoon Ali plotseling overleed.
Zijn jarenlange onderzoek zou hem en zijn familie redden van de totale wanhoop. En tijdens de verwerking
van dit grote verlies vond Mo een nieuwe missie: hij zou zijn bevindingen delen met de hele wereld om zo
veel mogelijk mensen te helpen gelukkiger te worden.
Gawdat vergelijkt mensen met apparaten: volgens de standaardinstelling die we bij onze geboorte meekrijgen,
zouden we allemaal gelukkig zijn. Zolang er geen redenen op ons pad komen die ons ongelukkig maken, voelen we ons allemaal goed. Het probleem is dat we aangeleerd hebben dat we wél eerst dingen moeten bereiken
om geluk te kunnen voelen.
Met dat inzicht kwam hij tot de geluksformule: ‘Geluk = jouw perceptie van de gebeurtenissen in je leven –
jouw verwachtingen van het leven’. Als je de gebeurtenissen als gelijk aan of groter ervaart dan
je verwachtingen, ben je gelukkig – of in ieder geval niet ongelukkig.
Kortom: geluk is een bewuste keuze, het veranderen van je percepties én verwachtingen.
Maar hoe doe je dat? Daarvoor ontwikkelde Gawdat een simpel geluksmodel: 6-7-5. Het doel van het model
is niet alleen om in een staat van
geluk te belanden – een tijdelijke
Van de
staat die ontstaat door positieve gedachten – maar om in een blijvende
staat van ‘diep geluk’ te komen,
waarin je het leven neemt zoals het
is. Een soort innerlijke rust, noemt
Gawdat het: “Richt je op het grote
geheel in plaats van op tegenslagen.”
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De logica
van geluk

Quote

maand Augustus

Maar hoe kom je daar dan, in die
staat van diep geluk? Het 6-7-5model betekent het volgende: er zijn
6 grote illusies die je in een staat van
verwarring houden (de meest negatieve staat, die ver voor de staat van
geluk ligt), 7 blinde vlekken die je
blik op het dagelijks leven vervuilen en 5 ultieme waarheden.
“Elimineer de 6 grote illusies, poets de 7 blinde vlekken en hou
vast aan de 5 ultieme waarheden als je wil dat het geluk aanhoudt.”
ISBN 978 94 92037 65 7

Dit is een uitgave van

Vanwaar persoonlijke ontwikkeling en
energiek leiderschap?
Vanaf het moment dat ik als 18-jarige leiding gaf aan
pupillen, binnen een judo-vereniging, heeft mij de vraag
geboeid hoe je als leider mensen zo goed mogelijk in
positie kunt brengen. Coachen voelt dan ook niet alleen
als een hobby, maar ook echt als een voorrecht.
We leven in een hectische wereld, er wordt van alles en
nog wat in super hoog tempo van ons verwacht. De technische ontwikkelingen gaan harder dan ooit tevoren.
Wordt er nog goed gecommuniceerd? Bouw je voldoende rust in voor je zelf? Beweeg je wel voldoende? Hoe ga
je om met al die verwachtingen uit je omgeving? Lig je
‘s nachts wel eens wakker? Hoe hoog leg je de lat voor je
zelf?

Wie ben ik?
Meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende in het
MKB en verenigingsleven en een post-HBO- opleiding
tot Coach Practitioner vormen mijn basis. Mijn verbinding met de filosofische achtergrond van de judosport
en het bezoek aan de Japanse cultuur heeft geleid tot de
ontwikkeling van mijn levensmotto; ‘samen winnen
door meeveren’. Zo heb ik geleerd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de mens
binnen zijn organisatie.
Persoonlijke aandacht, respect, verbinding, innerlijke
vrijheid en gezondheid zijn mijn kernwaarden.
De wens om volgens mijn eigen inzichten en principes
vorm te geven aan de begeleiding van individuen en
groepen heeft mij gestimuleerd om een eigen bedrijf te
starten in interactiemanagement. In stresssituaties
weet ik eigenschappen als positiviteit, humor, oplossingsgericht denken, plannen en organiseren maximaal
te benutten t.b.v. een vitale en toekomstgerichte organisatie.

Als medewerkers fluitend
naar hun werk gaan en
bevlogen, met passie en
plezier hun opdrachten
voltooien, dan is mijn
missie geslaagd

Kortom, ik help mensen die met weerzin naar hun werk
gaan, zodat ze weer zin in hun werk krijgen.
Mijn aanpak bevordert autonomie, zingeving en meesterschap. Een drietal kernelementen die cruciaal zijn op
het gebied van intrinsieke motivatie. Een eigenschap die
er voor zorgt dat mensen gezond ouder worden. Dit is
een item dat momenteel zowel prive als werk gerelateerd hoog in het vaandel staat.
Ook drink ik graag een kopje koffie (of thee) met je in
een persoonlijk gesprek om o.a. hierover van gedachten
te wisselen.
Meer weten?
Kijk dan op mijn website www.hugolumens.nl
Wat is jouw visie? Heb je een leuk onderwerp voor het
volgende magazine? Of ken je iemand die graag geïnterviewd wil worden? Laat het mij weten.
Met enthousiaste groet,

info@hugolumens.nl
06-835 966 14

