
 

                                 
 
Zelfkritiek en aanspreken ‘methodisch’ maken.  
(Uit: “Drie redenen waarom u (g)een leider bent”). 
 
“Zet het op de agenda, maak er in gezamenlijkheid tijd voor en benoem het als ‘activiteiten ter bevordering van 
het lerend vermogen van de organisatie als geheel’ 
 
Laat als jouw eigen zelfkritiek van nature niet zo hoog is, liever iemand anders dan jijzelf deze sessie voorzitten. 
Doe dan mee als deelnemer, als aandeelhouder van zowel het succes als de fouten.  
Bepaal de reikwijdte van de sessie. Waarop heeft die betrekking? Gaat het bijvoorbeeld over het functioneren 
van het team over een bepaalde periode? Gaat het over een project? 
 
Trek een verticale streep door het midden van een whiteboard of een flap-over. Zet links een min en rechts een 
plus. Maak een rondje waarbij iedereen aangeeft wat hij of zij op zou willen merken onder ‘wat was niet goed’ 
en ‘wat was goed’. Het zal je opvallen dat een deel van de mensen de linkerkant van het bord gemakkelijker 
gevuld krijgt, terwijl anderen juist eerder en gemakkelijker positieve punten terug kunnen halen. Concentreer je 
op links zonder rechts als onbelangrijk weg te zetten. Ook het reflecteren op de vraag ‘waarom’ iets wel goed 
gegaan is kan het team en dus jou verder helpen, maar daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Laat mensen 
vervolgens per item benoemen waar zaken niet zo zijn gegaan als verwacht, gewenst of mogelijk was. Laat ten 
slotte ieder voor zichzelf hardop antwoord geven op de vragen: ‘Wat destilleer ik hier voor mijzelf uit? Wat zou 
ik een volgende keer anders doen dan ik nu gedaan heb?’ Steeds nadat iemand dat heeft uitgesproken is het de 
beurt aan de teamleden om in te stemmen met de punten die iemand benoemt of die zo nodig aan te vullen met 
een tip. ‘Ik zou als ik jou was de volgende keer ook nog even op … letten.’  
Voor een dergelijke activiteit is veiligheid nodig en het belangrijkste ingrediënt daarvoor is gegarandeerde 
vertrouwelijkheid. Voor alle aanwezigen moet duidelijk zijn dat wat hier wordt besproken niet naar buiten wordt 
gebracht en dient ter versterking van onze effectiviteit als collectief.  
Een tweede ingrediënt is dat ‘niets van wat je hier zegt tegen je gebruikt zal worden’. Als je ooit iemand op wat 
voor manier dan ook negatief afrekent op wat hij of zij je heeft toegevoegd in de dergelijke sessie zijn volgende 
sessies volstrekt invalide geworden.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het boek “Drie redenen waarom u (g)een leider bent” kun je bestellen op 
http://www.vonk.pro/index.php/bestelformulier 
 
Wekelijks een gratis artikel ontvangen over ‘functionele mensenkennis’? 
Schrijf je in op http://www.vonk.pro/index.php/nieuwsbrief 
 


