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Er zijn fans die fan zijn van oldtimers, vogelen, André Rieu tot en met dauwtrappen. Er 
zijn ook al vrienden van Het Concertgebouw. De nieuwe trend in ondernemend Neder-
land is het aantrekken van bedrijfsfans.
Voor een van die bedrijven ontwikkelden wij een magische leiderschapsreis. Deze grote 
financiële dienstverlener wil de beste aanbieder zijn op de markt, door voor klanten het 
verschil te maken. Dat zit niet zozeer in de ontwikkeling van goede en slimme producten. 
Daar zijn de medewerkers al sterk in en bovendien zijn deze producten makkelijk te 
kopiëren. Deze organisatie wil net dat stapje extra doen in de dienstverlening en streeft 
naar fans: klanten die zo tevreden zijn dat zij dit bedrijf aanbevelen. Dit is een strategische 
koerswijziging van productgericht naar klantgericht. Deze transitie vraagt om een type 
leiderschap gericht op het maken en onderhouden van sterke verbindingen. De kwaliteit 
van de relatie met de klant staat voorop. Als die relatie duurzaam moet zijn, dan geldt dat 
ook voor de interne relaties. Dan stuurt de leider niet alleen op resultaten en producten, 
maar ook op samenwerken, op nieuwe verbindingen maken, over afdelingen heen kijken 
en op die manier zo integraal mogelijk de klant ondersteunen.

Het management heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in de verandering die de 
organisatie nastreeft. Medewerkers kijken naar wat managers doen; zij zijn cruciale 
initiatiefnemers om medewerkers te stimuleren anders te gaan handelen. Het manage-
ment is de sleutel tot verandering. Daarom heeft deze financiële dienstverlener veertig 
topmanagers (in 2009) en 220 operationeel managers (in 2010) uitgenodigd om figuurlijk 
op reis te gaan. Deze reis biedt managers de gelegenheid zich (opnieuw) te verbinden 
aan de strategie en persoonlijk te groeien, zodat de beoogde verandering kan worden 
gerealiseerd. 

In deze bijdrage gaan we in op ons ontwerp van deze leiderschapsreis en de manier 
waarop deze als veranderinterventie is ingezet. De ontwerpideeën achter deze figuur-
lijke reis en de speelse aanpak zijn onderscheidend voor onze manier van werken, die 
duidelijk wordt in ons motto: Something is going to happen.

Ruimte maken vanaf de top
Dat er iets staat te gebeuren, blijkt als de voorzitter van de Raad van Bestuur ons vraagt 
om een ontwikkelprogramma vorm te geven waarin de managers anders gaan denken 
en handelen en samen met de medewerkers de strategische koerswijziging werkelijkheid 
laten worden: een leger van fans. In dat programma dienen reflectie en persoonlijke 
verandering een belangrijke plaats in te nemen. Mensen maken het verschil. Anders 
omgaan met klanten betekent dat je anders omgaat met collega’s. De vraag is dan: 
hoe ziet een programma eruit dat managers stimuleert tot individuele reflectie en tot 
persoonlijke verandering in de samenwerking met hun medewerkers?

Speels ontwerpen van leerinterventies
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Al vrij snel wordt ons duidelijk dat het belangrijk is om bij de top te beginnen. Daar moet 
ruimte worden gemaakt om het werk anders te doen. De top moet positie innemen, 
laten zien waar hij staat en doen wat belangrijk is: sturen op verbinding in plaats van 
alleen op producten en resultaten. In de eerste fase richt het ontwikkelprogramma zich 
daarom op veertig topmanagers. Daarna zet het proces van individuele reflectie en 
persoonlijke verandering zich in een tweede fase voort bij 220 operationeel managers. 
De verwachting is dat deze tweede doelgroep minder moeite zal hebben met de nieuwe 
koers, omdat deze dicht bij de werkvloer staat en daarmee ook dicht bij de plek waar de 
verandering moet plaatsvinden. Daarvoor zijn leidinggevenden nodig die in goed contact 
staan met hun mensen, zodat ze medewerkers kunnen ondersteunen met het bouwen 
van hechte relaties met klanten. 

Bovenstaande richting is het startpunt voor het ontwerp van het programma. Aanvullend 
worden vanuit de Raad van Bestuur de volgende, tot de verbeelding sprekende ideeën 
aan ons meegegeven:
• Ontwerp een leiderschapsreis (in de figuurlijke betekenis van het woord), een reis 

die een bijzondere herinnering is voor mensen en indruk maakt, omdat ze iets doen 
wat ze niet eerder hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan in je eentje overleven in 
de woestijn.

• Zorg ervoor dat managers worden uitgedaagd om uit de comfortzone te stappen.
 

The heroic journey
Met deze vertrekpunten gaan we aan de slag. In de eerste fase van het leiderschapstraject 
bedenken we het concept en zetten we de vorm neer: een leiderschapsreis geïnspireerd 
op the heroic journey. Deze reis, afkomstig uit Afrika, beschrijft de ontwikkelingsstappen 
van de archetypische held en van leiders zoals Mandela en Ghandi. The heroic journey 
zet vooral aan tot reflectie. En dat is precies waar we naar op zoek zijn. Reflectie op 
je eigen handelen, op je overtuigingen en reflectie op de bijdrage die je als manager 
kunt leveren aan de verandering die deze organisatie voor staat. In de leiderschapsreis 
ensceneren we ervaringen die spannend, tot de verbeelding sprekend, levendig en mooi 
zijn. Ervaringen die de managers verleiden in een andere werkelijkheid te stappen en 
zo andere mogelijkheden te zien en uit te proberen. Ervaringen die verleiden om speels 
te denken en daarvan te leren. We regisseren tests in het werk en bieden managers 
een persoonlijke voor hen uitgekozen ervaring, zoals een dag in een stilteklooster, 
improvisatietheater of dineren in een blindenrestaurant.
Om het zo echt mogelijk te maken, besluiten we dat de managers tijdens die reis geen 
facilitators of trainers tegenkomen. Hierdoor voorkomen we dat er een verbinding 
ontstaat tussen leerervaring en facilitator, met als mogelijke consequentie dat het 
leerproces met de facilitator verdwijnt. In plaats daarvan vervullen een iPod Nano (die 
de managers tijdens de leiderschapsreis te leen krijgen) en de mobiele telefoon de 
functie van reisbegeleider. 

Principes voor speels ontwerpen
In verschillende iteratieslagen ontwikkelen we het basisidee van de magische en meta-
forische leiderschapsreis door tot een ontwikkeltraject voor managers. De volgende 
principes ten aanzien van speels denken en ontwerpen zijn daarbij leidraad.

1. Speels denken heeft verleiding nodig
Speels denken is experimenteren, nieuwe dingen uitproberen. Als je speels denkt, ontdek 
je wat je allemaal kan en kom je nieuwe aanpakken op het spoor. De uitdaging is dus 
om het werk zo te veranderen, dat het speels denken en dus leren wordt. Dit betekent 
dat we de werksituatie moeten ombuigen tot een nieuwe, andere werkelijkheid. Een 
werkelijkheid die heel echt is en niet ervaren wordt als een leersituatie. Je kunt niet 
slim zijn tegen je zin. Dat adagium geldt ook voor speels denken, en misschien zelfs wel 
meer. Als je mensen anders naar hun werk wilt laten kijken zodat ze andere dingen gaan 
doen, moet je ze verleiden. Verleiden betekent dat je als ontwerper alle interventies en 
ervaringen mooi, licht en plezierig maakt. Door schoonheid word je gegrepen. Het maakt 
dat je instapt in een spel, een kloppend, harmonisch geheel. 

2. Speels denken doe je niet, je ervaart het
Speels denken is geen activiteit. Het is een state of mind. Flow, uitproberen, ergens 
helemaal in opgaan. Speels denken, leren en ervaren zijn innig met elkaar verbonden. 
Vooral in deze tijd, waarin zelfs onze economie een belevenis is. Ons leven vormt zich 
rond ervaringen. Het creëren van ervaringen is daarom een belangrijk uitgangspunt 
voor het ontwerp van een speelse leerinterventie. Je bedenkt situaties en denkt daarin 
heel breed, als een toneelregisseur. Centraal staat de vraag: welke situatie moet ik voor 
iemand creëren waardoor er een ervaring ontstaat die iets in beweging brengt?

3. Speels denken heeft ruimte nodig
Mensen die speels denken, hebben ruimte nodig; sociale toestemming om te experi-
menteren. Als die toestemming is georganiseerd, kun je iets nieuws uitproberen zonder 
dat het consequenties heeft. Speels denken kan niet als de risico’s heel hoog zijn. Nieuwe 
dingen doen vraagt om het managen van normen: ‘het is goed als je het de eerste tien 
minuten helemaal mis hebt’. Voor de mensen die speels gaan denken, moet je als ont-
werper speelruimte maken. Dan wordt speels denken in een fictieve werkelijkheid leuk 
en spannend, in plaats van eng en raar. Leren is het zien van andere mogelijkheden. 
Die mogelijkheden ga je zien wanneer je in een andere werkelijkheid stapt, wanneer 
je daadwerkelijk ervaart dat het anders kan. Die nieuwe werkelijkheid ontwerp je door 
alles te definiëren en voor te bereiden: de situatie zelf, heersende normen, sociale 
contacten. Alles wat nodig is om mensen iets te laten beleven waarin nieuwe kaders en 
regels gelden, waardoor ze andere dingen gaan zeggen en doen.

4. Speels denken is doen, niet plannen
Dit principe gaat over de kracht van imaginatie. De dingen zijn net zo echt als je ze 
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voorstelt. Door een andere situatie te ervaren en er echt middenin te staan, hoef je 
je niet meer voor te stellen dat het kan. Je ziet dan de andere mogelijkheid. Als je 
mensen meekrijgt in een verhaal, kun je de regels veranderen, andere dingen laten 
zien. Net als leren is speels denken ook doen, in plaats van analyseren of praten over 
wat je gaat doen. Hiermee bedoelen we dat we deelnemers verleiden om direct in te 
stappen en een ervaring aan te gaan. Hiermee benutten we het maximale potentieel 
van individuen, groepen en de organisatie. Het leertraject is erop gericht directe 
verandering te realiseren en dat bereik je alleen door erin te stappen en aan de slag te 
gaan: something is going to happen...

Backstage: het ontwerp van de voorstelling
Wanneer je ervaringen ontwerpt voor speels werken en leren, vertrek je vanuit een 
fundamenteel ander perspectief. Je denkt vanuit ervaringen: welke ervaring gaat 
helpen om de gewenste beweging op gang te brengen? De gedachte is dat men bij 
deze financiële dienstverlener ervaart hoe het is om bijvoorbeeld aan de telefoon 
aardig voor en gericht op de klant te blijven als hij zijn buik eigenlijk vol heeft van de 
dienstverlening. En juist op deze momenten kun je dan als manager of medewerker 
het verschil maken. Om deze ervaringen draait het in deze reis. Daarbij is alles mogelijk 
en zijn er geen grenzen. Het gaat erom zodanige situaties te ensceneren dat werken 
en leren samenvallen en mensen vanzelf gaan experimenteren met andere rollen en 
aanpakken, omdat de context anders is. De vraag is dan niet zozeer: wat wil je dat 
managers leren en hoe gaan we daar een traject voor ontwerpen? De vraag is vooral: 
welke ervaringen moeten managers opdoen om andere mogelijkheden te ervaren en 
uit te proberen? Hoe kunnen we de gewenste werksituatie nu al laten beleven waardoor 
de leersituatie er meteen ook is? En: wat is er nodig om het leren gewoon te laten 
beginnen? Welke ondersteuning kunnen we bieden om dat voor elkaar te krijgen? We 
luisteren naar waar managers tegenaan lopen in hun werk. Vanuit deze dilemma’s en 
vraagstukken ontwerpen we situaties waarin deze spanning voelbaar is en de manager 
moet handelen.

Iteratief ontwerpen samen met de klant
We ontwikkelen in hoog tempo veel vernieuwende ideeën, zoals het inrichten van 
specifieke ‘huiskamers’ op iedere locatie, het werken met video, audioboodschappen 
of een glossy magazine met als titel je eigen naam. Die ideeën werken we een stukje 
uit en leggen we dan voor aan de klant, waarna een volgende ontwerpstap kan worden 
gezet. Er is dus sprake van een relationele ontwerpbenadering, zonder dat per se alle 
ontwerpstappen samen worden gezet. Dat laatste is ook vaak lastig, omdat de klant nog 
niet voor zich ziet wat we gaan maken. Logisch, want het is er ook nog niet. Als je dan 
alles samen wilt ontwerpen, neigen mensen ernaar terug te grijpen op wat ze kennen. 
Dat werkt belemmerend. 

Het fundamentele andere perspectief van waaruit we ontwerpen verdwijnt en dan 
wordt een traject alleen maar gek en leuk, omdat we een iPod gaan gebruiken. Terwijl 
het gaat om de functie van die iPod en niet om de gadget. Vandaar dat we voor een 
ontwerpaanpak kiezen van ideeën ontwikkelen, voorleggen aan de klant, afstemmen, 
en dan doorontwikkelen. Het ontwerpproces zou je kunnen zien als het maken van een 
productie. Wat er ‘frontstage’ en ‘backstage’ gebeurt, is duidelijk van elkaar gescheiden. 
Het ontwerpproces betreft dan alle voorbereidingen die backstage worden getroffen om 
frontstage een magische en perfecte voorstelling neer te zetten, die staat als een huis en 
mensen meetrekt in het verhaal. Daar vindt het leerproces plaats.

Ontwerp van de reis voor de top 40 
Zoals gezegd besluit deze grote financiële dienstverlener om de eerste reis voor 
de top 40 te organiseren. Omdat de organisatie een andere koers gaat varen, wil de 
Raad van Bestuur daarop met hen opnieuw een (symbolisch) contract sluiten. De reis 
moet uitmonden in een gezamenlijk moment waarop de top 40 managers ‘instappen’ 
en samen op weg gaan vanuit de nieuwe strategie. Dat instapmoment maken we zo 
letterlijk mogelijk door voor deze groep een bootreis te ontwerpen als slotevenement. 
Tijdens deze boottocht vragen we managers zich te verhouden tot de nieuwe strategie 
en dat kenbaar te maken Dat maken we duidelijk door middel van een opstelling, 
midden in de grote zaal van de boot. En we gaan daarover met elkaar in gesprek. Dit 
is het enige moment dat we met de hele groep bij elkaar komen. Met het evenement 
als perspectief, ontwerpen we de leiderschapsreis als hulpmiddel voor managers om 
die nieuwe verbinding met de toekomststrategie en met elkaar te maken. Door middel 
van een iPod met reflectieopdrachten, interviews, podcasts en ander inspiratiemateriaal 
nodigt de Raad van Bestuur de managers uit om te reflecteren op wie ze zijn, waar ze 
in geloven en waar ze voor staan. Men kan dat ieder op zijn of haar eigen manier doen. 
Op een plek die voor hem of haar prettig is. Met de iPod bij de hand. Dit markeert het 
startpunt van de reis van de leider: stilstaan bij de basis (zie hierna). De opdrachtgever 
vindt het belangrijk dat de top 40 managers ervaren wat het is om voor een uitdaging 
te staan en wil dat zij op een prettige manier uit hun comfortzone worden gehaald. Dit 
geven we vorm door de andere kant op te zoeken van iemands kracht en een ervaring te 
creëren rond een uitdaging waarin de manager een betekenisvolle leerstap kan zetten. 
Zo worden managers voor wie verbinden de uitdaging is, uitgenodigd voor een workshop 
paarden fluisteren. Elke manager krijgt de kans individueel zijn eigen leermoment aan te 
gaan, met ondersteuning van een expert. 

Ontwerp van de reis voor de 220 operationeel managers
Fase 2 heeft als uitdaging om het concept vast te houden én de reis op een veel grotere 
schaal te organiseren voor maar liefst 220 operationeel managers. We willen vaart 
maken en betrekken de Directie Nederland op een bijzondere manier bij het ontwerp. 
We rijden met enkelen van hen mee naar een afspraak en presenteren op een iPad 
het projectvoorstel voor de vervolgfase van de leiderschapsreis. Dat voorstel wordt al 
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rijdend aangepast en doorontwikkeld. Als het besluit valt om de leiderschapsreis voor 
de operationeel managers te starten, staat de zomervakantie bijna voor de deur. De 
directie wil het leertraject daarom liever uitstellen tot na de vakantie. Als ontwerpers 
zien we de beperking van een vakantieperiode juist als kans en als stimulans om 
creatief te worden. Zo ontstaat het idee om de periode van rust en bezinning die eraan 
komt te benutten om de individuele reflectie aan te wakkeren, als eerste stap van de 
leiderschapsreis. Het zomermagazine JIJ is daarvan de concrete uitwerking: een glossy 
vol met vakantieverhalen en reflecties van de top 40 managers en oefeningen en tests 
voor operationeel managers om na te denken over hun werk, zichzelf en hun bijdrage.

De Reis van de Leider 
De Reis van de Leider weerspiegelt de verschillende fasen in het leerproces en bestaat 
uit vijf fasen. We lichten de fasen hieronder toe en illustreren enkele ervan met concrete 
voorbeelden van leerinterventies.

1. Stilstaan bij de basis
Deze eerste fase nodigt de managers uit om te reflecteren op vragen als: wie ben ik, 
waar sta ik voor, waar ben ik goed in, waar geloof ik in? Hoe beter een leider deze zaken 
weet, hoe krachtiger het fundament en steviger hij staat. Steviger in de betekenis van 
geaard of gegrond. Voor de operationeel managers is het zomermagazine de begeleider 
en aanjager van dit persoonlijke reflectieproces. Voorbeeld van een reflectieoefening in 
die glossy is Kies je kijk. Deelnemers vullen een meerkeuzetest in. De uitslag laat zien hoe 
de manager kijkt naar collega’s en klanten en waar hij in het contact met hen de nadruk 
op legt. De manager stuurt een sms naar een telefoonnummer, waarna hij wordt gebeld 
en automatisch via een keuzemenu een aantal scènes krijgt te horen. Vervolgens kan de 
manager in de glossy het antwoord invullen en zijn score bepalen.

Voorbeeld scene
Jij bent teamleider en bespreekt met je medewerker de afgelopen week. Je collega vertelt 
hoe hij een lastig probleem met een klant heeft opgelost. De klant was uiteindelijk ontzettend 
tevreden, maar hij heeft wel een aantal protocollen overgeslagen. Dit heeft ook wat geld 
gekost, niet al te veel, maar toch. Inmiddels is je medewerker wel trots op het resultaat, maar 
ook onzeker of hij het wel goed heeft gedaan. Hoe reageer je?
A) Hoeveel heeft die oplossing precies gekost? Heb je dan ook de tijd meegerekend die jij 

er zelf in hebt gestopt? Heb je deze oplossing ook overlegd met de klachtencoördinator?
B) Nou, dan zal ik mijn leidinggevende wel gaan bellen om uit te leggen wat je hebt gedaan 

en dan maar hopen dat zij er ook akkoord mee gaat.
C) Je begint je meteen te verdedigen; het lijkt wel of je eigenlijk niet zeker weet of je dit wel 

goed hebt gedaan, he? 

Figuur 1: Fragment uit de ‘Kies je kijk’-oefening in het zomermagazine JIJ 

2. Verlangen
De tweede fase gaat over de wil en draait om de vraag: waar wil je als manager naartoe 
in de context van het bedrijf? Wat is jouw verlangen als het gaat over jouw bijdrage aan 
de toekomst van de organisatie of aan de mensen aan wie je leiding geeft? Datgene wat 
de manager wil, is meestal iets wat hij of zij nog niet kan, nog niet gedaan heeft of weer 
moet opfrissen. De deelnemers worden daarom gestimuleerd om te oefenen, door in 
het werk situaties te creëren die het mogelijk maken het verlangen tot uitdrukking te 
brengen. Die situaties noemen we de test: de derde fase van de leiderschapsreis.

3. Test
De test gaat over jezelf op de proef stellen door spannende, uitdagende, andere situaties 
in het werk te zoeken waarin je nieuw gedrag moet vertonen. Waar iemand eerder bij-
voorbeeld stuurde op een product dat op tijd af moest zijn, een nieuwe folder, of het 
aantal afhandelingen in het callcenter, zou het nu kunnen gaan om de relatie met de 
klant. Hoe stuur en inspireer je medewerkers in het maken en versterken van relaties 
met klanten? De vraag over de relatie is een vraag die ook speelt over afdelingen heen. 
Hoe kan er samen een betere dienst worden verleend aan de klant? 

Collega’s ontwerpen voor elkaar een test waarin de manager wordt uitgedaagd op zijn 
talent. Alles wat er gebeurt vóór de test staat ten dienste daarvan, naar dat moment 
van de waarheid werkt hij toe. Het hele traject gaat voor een groot deel over die test, 
over de geënsceneerde werksituatie. Om die ervaring te kunnen ensceneren, is het 
belangrijk dat je er als ontwerper voor zorgt dat mensen ín die situatie stappen. Je moet 
de sociale context mee krijgen, zorgen dat mensen durven speels te denken, omdat er 
toestemming is, er geen norm bestaat. Je moet van alles organiseren, zodat in dat ene 
moment iets nieuws kan gebeuren. De managers kiezen in elkaars agenda één situatie 
waarin de ander echt kan laten zien dat hij een stap maakt in de persoonlijke uitdaging. 
Die situatie betreft een moment dat al is gepland en onderdeel uitmaakt van het gewone 
werk. Alle mensen die bij de bewuste afspraak zijn betrokken, worden geïnformeerd 
dat dit het moment van de waarheid is voor de manager. Ze worden ingelicht over hun 
rol en bijdrage. Als iedereen er is, gaat de uitdaging van start. De collega’s faciliteren de 
manager bij het oefenen in de echte werksituatie. Na afloop is er tijd om te vieren en te 
oogsten.

4. Transformatie
In deze fase worden de nieuwe situaties onderdeel van het werk. De managers gaan 
deze situaties zelf creëren. De vraag is dan of het lukt in die nieuwe situaties het verschil 
te maken. Er is geoefend en men is over dingen anders gaan nadenken. Nu komt het erop 
aan of de managers ook in het dagelijks werk de verandering kunnen vormgeven en zich 
richten op mensen, op het ondersteunen in samenwerking en ondersteunen in anders 
en nieuw kijken. Zodat klanten ook echt gaan zeggen: ja, ik beveel jullie aan. Ik voel me 
als klant behandeld.
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De transformatie voor de 220 operationeel managers wordt ondersteund met een groot 
evenement op het vliegveld Aviodrome bij Lelystad. Deze gezamenlijke ontmoeting is het 
eind van een leiderschapsreis waarin managers als individu op reis zijn gegaan en met 
elkaar een test hebben bedacht voor een collega. Nu gaat het erom de beweging groot 
te maken en te verbinden met de uitdagingen in het werk. Het thema is accelereren: 
versnellen op een aantal projecten waarin de strategie van de organisatie zichtbaar 
wordt. We ontwerpen een reisgids voor het evenement en een toegangspas die de route 
door de dag weergeeft. 

Figuur 2: Toegangspas voor het slotevenement van de leiderschapsreis voor operationeel managers

Het evenement begint met een reflectie met collega’s in kleine groepen van drie tot vier 
personen. Daarna reist het groepje door naar een andere locatie waar een ontmoeting 
plaatsvindt met groepen van dezelfde divisie. We voeren een gesprek over bevorderende 
en belemmerende overtuigingen om een volgende stap te zetten met het bedrijf. Tot 
slot komen alle 220 managers samen in Aviodrome. Daar schetsen de managers van 
de divisie de uitdagingen die op het pad liggen en nemen de deelnemers positie in ten 
opzichte van die uitdagingen. Managers en teams sluiten weddenschappen af over 
concrete doelen.

5. Feitelijke bijdrage
De vraag die nu voor ligt is wat de managers geven aan het bedrijf, wat men wil toevoegen. 
Dat is de vijfde en laatste fase. De managers gaan terug naar het werk en bestendigen 
wat ze hebben ontwikkeld tijdens de reis en het slotevenement.

Kritische situaties
Speels ontwerpen houdt nooit op. Er ontstaan telkens nieuwe ideeën over hoe het anders 
en nog beter kan. Dat roept soms spanningen op, want de voorstelling moet op een 
gegeven moment worden uitgevoerd. En dan moet het ontwerp van de ervaring klaar 
zijn en tot in de puntjes verzorgd. We blijven als ontwerpers tot het laatst doorgaan met 

dingen bedenken en kunnen er goed mee leven dat iets nog niet is uitontwikkeld. Omdat 
we het vertrouwen hebben dat het wel goed komt. Wat ook zo is. We wachten lang met 
ideeën concreet maken, want dat kunnen we op het laatste moment nog doen. Voor de 
klant is dat weleens lastig. De klant heeft behoefte aan concrete beelden en wil op tijd 
een draaiboek in handen hebben. Ondanks dat wij dat niet nodig hebben, gaan we wel 
in op zo’n verzoek. Want als we iets in detail uitwerken, geeft dat de klant rust. Dit vraagt 
dat wij uit ons patroon stappen van altijd maar doorgaan. Dit spanningsveld speelt ook 
in de samenwerking tussen bijvoorbeeld de ontwerper en de producer. De producer is 
verantwoordelijk voor het draaien van de productie, op de afgesproken manier en op 
het afgesproken moment. Het is dan van belang dat de producer de touwtjes strak in 
handen houdt en het creatieve proces op een gegeven moment stopt, want anders komt 
de productie niet van de grond.

Kritische situaties kunnen ook ontstaan wanneer het principe van schoonheid en de 
zorgvuldigheid onder spanning komen te staan. Bijvoorbeeld omdat de locatie niet 
geheel voldoet aan de eisen of we gedwongen zijn te werken met materiaal dat niet 
eerste keus is. Als er iets niet klopt, breekt de betovering. Mensen krijgen er last van en 
gaan klagen. Ze gaan erover nadenken en dat leidt af van waar het werkelijk om gaat: 
iets nieuws proberen. 

Producten die ondersteunend zijn geweest aan de leiderschapsreis
We hebben verschillende producten gemaakt die de managers hebben gestimuleerd en 
ondersteund tijdens de reis. Denk aan het zomermagazine of aan de iPods met onder 
andere reflectieopdrachten en interviews. Een ander voorbeeld zijn de sms-opdrachten 
die we naar de mobiele telefoon van de deelnemers stuurden. We hebben een radioshow 
ontwikkeld waarin we de favoriete nummers draaiden van managers en ze zelf een 
toelichting gaven op wat het nummer voor hen bijzonder maakte. Welke herinnering 
was er voor hen aan verbonden? Dit hielp om elkaar beter en op een andere manier te 
leren kennen. Gaandeweg het traject merkten we dat de managers behoefte hadden 
aan een overzicht van de leiderschapsreis. Een plek waar alle materialen en hand-outs 
te vinden zijn. We hebben daarvoor een website ontworpen, die vaak is geraadpleegd.

Opbrengst 
De leiderschapsreis heeft opgeleverd dat managers experimenteren met een andere 
manier van leiding geven. Ze hebben ook zin in dat experiment. Dit geldt niet voor 
iedereen, maar voor een aantal zeker wel. Deze managers hebben een activerende 
ontevredenheid: ze accepteren het niet als iets niet lukt en gaan nieuwe dingen 
uitproberen waardoor het wel kan. Een groep managers was niet tevreden over de 
opbrengst van een meeting. We hebben ze geholpen om de meeting opnieuw te doen 
en het dan te benaderen als toneelstuk. Wat wil je en wat zeg je dan, wat doe je? 
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Ieder heeft een script gekregen en volgens dat script de meeting uitgevoerd. Men was 
compleet verrast door de opbrengst: de groep kwam sneller tot afspraken en resultaten 
en bovendien voelde iedereen zich betrokken bij wat besloten was. 

Door de leiderschapsreis zijn de onderlinge verbindingen versterkt. Vooral tussen de 
managers die samen de test hebben gedaan. Zijn hebben ervaren dat er ruimte is om 
samen de regels van het spel te veranderen. Managers zijn elkaar meer gaan bevragen 
als mens, in plaats van functionaris. En zo ontdekten ze relevante dingen in elkaars 
persoonlijke leven. Dit heeft gezorgd voor dieper contact, waardoor managers elkaar 
makkelijker opzoeken en niet meer uit het oog verliezen. 

Waar we trots op zijn en wat we geleerd hebben
We zijn er trots op dat dit een traject is geworden dat uniek is voor dit bedrijf, waarbij we 
als ontwerpers en adviseurs alleen maar achter de coulissen hebben gewerkt. En we zijn 
trots dat het gelukt is een grote organisatie in de financiële wereld te ondersteunen bij 
een ingrijpende verandering die er echt toe doet. We willen het vakgebied vernieuwen 
door leren en werken op een speelse en lichte manier te verbinden, gebruikmakend van 
nieuwe techniek. De mobiele telefoon is tegenwoordig heel belangrijk voor mensen. 
Toch doen we er nauwelijks iets mee in ons vak. In dit traject hebben we de telefoon 
ingezet als tool voor ontwikkeling. Dat heeft goed gewerkt.

Wat we hebben geleerd, is dat het belangrijk is omvangrijke leerinterventies waarin we 
heel spannende dingen doen, goed voor te bereiden en te organiseren. We doen nu een 
nieuw project en daarin besteden we meer aandacht aan de logistiek en planning. Dat 
geeft meer controle en vermindert stress. We vullen de grote lijnen van ons ontwerp ook 
meer in detail in, waarbij we ruimte houden voor nieuwe ingevingen. Hierdoor hebben 
we een beter beeld van waar we naartoe werken en kunnen we betere ontwerpkeuzes 
maken en beslissingen nemen. Dat biedt ons de mogelijkheid om in korte tijd iets 
groots en moois neer te zetten, bijvoorbeeld door het ontwerpen van een magische en 
metaforische reis om managers speels te leren denken en handelen, zodat de gewenste 
strategische koerswijziging van productgericht naar klantgericht zich vertaalt in een 
leger van fans.


