
David Rocks gedachtengoed: de kracht van toenadering 
 
David Rock heeft als managementadviseur een lange tijd zich teruggetrokken om samen te 
brengen wat hem is opgevallen in zijn werk & leven en dit te proberen te vatten in vijf 
kernwoorden die samenleven versterken. Hij ziet samenleven en samenwerken als heel 
nauw verweven. 
 
Hij stelt vast dat mensen twee keuzes hebben in een ontmoeting: 
1: weg bewegen van een ander 
2: naar de ander toe bewegen 
 
Iemand beweegt naar een ander toe als er is voldaan aan de juiste inzet van zijn vijf 
kernbegrippen: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness. Engelse begrippen die ik 
voor NS Reizigers, samen met het managementteam van Rotterdam heb omgebouwd naar: 
Zekerheid, Autonomie, Verbondenheid, Eerlijkheid, Status: wat het acroniem 
ZAVES oplevert. David Rock hanteert SCARF, wel mooi omdat het ook shawl betekent, en 
zo omhullingsassociaties oproept. 
 
ZAVES in een notendop. 
 

 
 
Een reiziger die precies op tijd op het perron aankomt en de trein in de val van de minuut 
ziet vertrekken wordt woedend. Woedend: want het is niet fair, omdat een trein bijna altijd 
een halve minuut te laat vertrekt, zijn zekerheid is nu weg, zijn autonomie is hem afgenomen, 
zijn status wordt afhankelijker en dat maakt dat hij een FFF reactie heeft: Fight Flight Freeze 
reacties jegens NS.  
 
Zekerheid in een relatie betekent dat je weet waar je aan toe bent: Iedereen weet de 
‘wat’ en het ‘hoe’. 
De antwoorden zijn helder op de volgende vragen:  

•  wat doet wie?  
•  wat is mijn taak? wat de jouwe?  
•  hoe ziet onze toekomst eruit voor ons samen? 
•  wat wil NS Reizigers?  

 
In de waarderende organisatie die NS Reizigers wil zijn, noemen wij dat Duidelijkheid.  
 



Autonomie is van groot belang in relaties. Professionals willen weten waar de vrije ruimte 
is, waarover zij beslissingsbevoegdheid hebben, hoe zij hun talent, ervaring en vakmanschap 
kunnen laten excelleren in een opdracht waardoor zij het ‘hoe’ kunnen invullen op hun 
eigenwijze eigen wijze. 
 
Verbondenheid: een relatie zonder verbondenheid bestaat niet en David Rock trekt het 
ook breder hier: verbondenheid met de missie van het bedrijf, de samenleving en ook op 
microniveau: de één verbonden met de ander: voelen zij de werkelijke verbondenheid? 
 
Eerlijkheid; Fairness: als de weegschaal op een onredelijke wijze doorslaat naar de ene 
of andere kant ontstaat er een verstoring in de relatie. Hoeveel aandacht is er voor de een 
en de ander? Hoeveel energie vraagt de een of de ander? Is het eerlijk dat de professional de 
schuld krijgt van een opdracht die fout is gedelegeerd? En dit begrip hangt dus nauw samen 
met Zekerheid. Als er vooraf heldere afspraken zijn is het ook terecht dat ik complimenten 
krijg als ik de opdracht goed volbracht heb. Dat is eerlijk, dat is fair play! 
 
Status: de gevoeligheid voor status luistert heel nauw blijkt uit de voorbeelden van David 
Rock. Formele status tussen manager en medewerker, of manager en bovenmanager, en ook 
in alle andere vormen van contact blijkt status een belangrijke factor. Het misbruiken van 
status, bewust en vooral ook heel vaak onbewust, levert snel verwijdering op tussen twee 
mensen. En als status goed wordt ingezet door de manager, omdat het haar 
verantwoordelijkheid is om over iets te beslissen, werkt het heel verhelderend en levert het 
toenadering op. Status is door David Rock ook breder gebruikt: alle vormen van een heldere 
rolduiding maken dat iemand helderheid heeft over status van alle betrokkenen: dat geeft 
rust. 
 
Het is duidelijk dat deze woorden ook heel direct elkaar beïnvloeden en als 
communicerende vaten doorwerken op elkaar. Al lezend in zijn boek herkende ik ook alle 
voorbeelden waarin mensen naar elkaar toe bewogen. Of juist van elkaar afbewogen, door 
een storing op één van de vijf kernwoorden van ZAVES/SCARF. 
 
Your Brain at Work 
En dan de titel van het boek, Your Brain at Work, nu ik een voor mij wezenlijk stuk uit het 
boek heb samengevat voor je. Waar komt die brain er nu in? 
 
Van Cora Smit leerden we al tijdens het Bestemming Klant in Bedrijf traject dat effectieve 
communicatie over drie elementen ging: 1: de inhoud (heel klein: ga nu eens niet de inhoud 
in, hoor je nog te pas en te onpas binnen NS Reizigers), 2: de procedure (vaak toch nog even 
net niet helder genoeg vastgesteld in ons werk) en 3: de relatie/werkproces: hoe gaan we 
met elkaar om.  
 
We leerden van Cora ook dat het zoogdierenbrein hard kan ingrijpen in een goed gesprek: 
en met alle goede intentie er ineens een effect kon zijn dat je niet verwacht had. “Emotie 
komt van rechts” en die moet er eerst uit, dan kwam je vanzelf wel weer in rust samen en 
dan kon de inhoud weer aan bod komen. En op het moment van blijheid, boosheid, angst, of 
verdriet van de ander, je vooral bij de laatste drie emoties zag dat het zoogdierenbrein koos 
voor één van de drie dierenreacties: Vluchten, Vechten, beVriezen. In momenten van 
verbinding en blijheid kan je je Voeden en planten gedachten zich Voort: dat doet een koe in 
de wei immers ook als er rust is: grazen de hele dag door en zich voortplanten zo eens in 
het jaar. 



 

 
 
David Rock stelt vast dat hij met zijn vijf kernwoorden: Zekerheid, Autonomie, 
Verbondenheid, Eerlijkheid, Status bewuster kan sturen op de bodem van de communicatie 
driehoek. Zo stuurt hij dus op verbinding, op toenadering, op een Open Mind. Als het maar 
even rammelt op één van de vijf kernbegrippen van ZAVES/SCARF grijpt het 
zoogdierenbrein in, gaat er minder voeding via de bloedbaan naar de grote hersenen en is er 
geen sprake meer van een open mind, voor aandacht voor de procedure, voor de inhoud: 
allemaal “denk” – elementen.  
 
Of zo simpel als David Rock het stelt: iemand beweegt van je af (vlucht), maar ook bevriezen 
beperkt de verbondenheid en openheid, en vechten ook. Dan voed je je dus niet aan elkaar, 
van voortplanting van inzichten kan geen sprake meer van zijn. 
 
Prachtig dat hij stelt dat je vooral iemand ontmoet via het hart. Je sluit iemand immers in je 
hart en niet in je hersens! En hij geeft aan dat je vooral alles over hersenkennis in zijn boek 
moet vergeten als je goede sturing geeft, je sterk bewust bent van de effecten van de 
kernbegrippen van ZAVES/SCARF.  
 
 
ZAVES en de waarderende organisatie 
Mooi is dat ZAVES/SCARF wat mij betreft ook de kracht van de waarderende organisatie 
onderbouwt die NS intern vorm geeft. Duidelijkheid: wat doe jij, wat doe ik, wat wil NS? 
(zekerheid, autonomie, verbondenheid, status). Aandacht voor wat goed gaat en wat 
beter kan, en gul met informatie (heel eerlijk, verbondenheid en autonomie!) en zo zijn 
onze manieren: we zijn een lerende organisatie en gaan fatsoenlijk met elkaar om.  
 
Fatsoenlijk met elkaar omgaan: ZAVES is dan wel heel helder! Als je fatsoenlijk met elkaar 
omgaat is ZAVES helemaal in orde is. Dan voel je je veilig, zeker, autonoom, verbonden, 
eerlijk behandeld en zit het met de onderlinge status ook goed. 
Kan ook niet anders als het model van David Rock over menselijke ontmoetingen gaat 
natuurlijk. 
 



Feed Forward, en de kracht ervan in relatie toe ZAVES/SCARF en de 
lerende organisatie 
Als afsluiting van een werksessie, workshop of MT sessie is het van veel waarde om Feed 
Forward in te zetten. Het lijkt op Feed Back vragen en toch werkt het veel stimulerender 
blijkt uit onderzoek. 
 
 
Feed Forward vragen: 

•   Blik terug op wat je goed hebt gedaan in het kader van samenwerken 
voor de klant, of effectief leidinggeven. 

•   Noteer dat (immers als je iets opschrijft onthoud je het beter!) 

•   Vertel het kort aan je buurman: dit deed ik goed in het kader van 
samenwerken voor de klant / effectief leidinggeven  

•   Vraag 2 suggesties hoe je dit sterke punt nog sterker kan inzetten 
het komende uur 

•   Luister en schrijf de twee suggesties letterlijk op. 

•   Vraag eventueel een korte verduidelijking als je de tip niet snapt nog. 

•   Zeg dank je wel. 

 
Waarom werkt, in tegenstelling tot ongevraagd Feed Back krijgen, Feed Forward helemaal 
goed? Allemaal ZAVES! 
 
Zekerheid dat er een onderwerp is waar je regie op hebt: jij brengt iets in wat je goed 
deed. Eerlijkheid naar jezelf en naar je bijdrage in het team. 
Zekerheid dat je twee tips wil, geen feedback, nee tips. Je vraagt hulp je. Zo realiseer je 
Verbinding. 
Autonomie: jij kiest je eigen sterke bijdrage vanuit je werkwijze, je interventies: en je 
maatje kiest autonoom zijn of haar tips voor jou, vanuit zijn of haar vakmanschap en ervaring. 
Verbondenheid: ja, enorm: je vraagt hulp en dat gebeurt weinig, en mensen reageren 
daar altijd direct op, niet als overdreven redder, nee als helper. En ook verbinding met NS: 
immers we werken aan het verbeteren van de samenwerking zodanig dat de klant er baat bij 
heeft. Heel “waarderende organisatie” ook. 
Status: ik maak duidelijk waar ik goed in ben, eerlijk, dus ik breng de ander op zijn gemak in 
zijn of haar status en vakmanschap door hulp te vragen. 
En is het dan Eerlijk, Fair: ja ook: je brengt in wat jij zelf wil inbrengen, jij vraagt tips en de 
ander geeft zijn of haar eigen tips. Je zegt dank je wel, dat is fair. Je zegt niet toe dat je deze 
twee tips één op één overneemt. Je schrijft ze wel letterlijk op, en die vorm van aandacht is 
heel respectvol & fair! 
 
 
Warner Immink, NS Reizigers 
April 2013 



 
Boekentips 
 

Wilskracht 
Roy Baumeister, John Tierny 

 

Wat is er nodig om de verleidingen van het moderne leven te weerstaan, productiever te 
worden, beter te presteren op school en op het werk, verstandiger keuzes te maken en 
minder stress te ervaren?  
 
Voor een succesvol en gelukkig leven zijn twee eigenschappen van belang: intelligentie en 
zelfbeheersing. Aan uw intelligentie valt niet veel te verbeteren, aan uw zelfbeheersing des te 
meer. Zelfbeheersing vereist wilskracht. Baumeister en zijn medewerkers toonden aan dat 
wilskracht werkt als spierkracht: beide kunnen door oefening worden versterkt en beide 
nemen af bij overbelasting. 
 
Dit boek bespreekt baanbrekend psychologisch onderzoek en inspirerende voorbeelden uit 
de literatuur en de media. Het laat zien dat zelfbeheersing een fundamentele menselijke 
eigenschap is, een onmisbaar ingrediënt van vrijwel elk aspect van onze samenleving - of het 
nu gaat om moraal, uitzonderlijke prestaties, zakelijke beslissingen, partnerkeuze, lijnen of 
ons uitgavenpatroon.  

 
 

Ons feilbare denken 
Daniel Kahnemann  

 

Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell 'Het beslissende 
moment', Nassim Taleb 'De zwarte zwaan' en Steven Levitt 'Freakonomics'. Nu verschijnt het 
langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe 
ons denken werkt. 
 
Hij introduceert in dit boek 'de machinerie van ons denken'. Twee systemen beïnvloeden de manier 
waarop we denken en beslissen: systeem 1 is snel, intuïtief en emotioneel, systeem 2 is traag, 
weloverwogen en logisch-rationeel. Hij legt uit wanneer we op onze intuïtie kunnen vertrouwen en 
wanneer we juist onze ratio moeten aanspreken. 
 

Kahneman biedt in een levendige dialoog met de lezer nieuwe en praktische inzichten over de 
keuzes die we in ons leven maken. 

 

 

 
 Flow 

Mihaly Csikszentmihalyi  

 

Csikszentmihalyi bestudeert al meer dan twintig jaar deze zogenaamde 'optimale ervaring': een toestand waarin 

mensen verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten, gepaard met een 

bewustzijnstoestand die we 'flow' noemen. 'Flow' onthult hoe deze prettige ervaring te bereiken is, door uzelf 

doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan. 

 

 



 Uitblinkers 

Malcolm Gladwell  

 

Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar dan is Malcolm 

Gladwell op zijn best. 'Uitblinkers' is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. 

En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. In 'Uitblinkers' 

laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en andere niet. 

 

 
 Ontdek je sterke punten 

Marcus Buckingham  

 

Met 'Ontdek je sterke punten' gaat u op zoek naar uw mogelijkheden. Hierbij maakt u gebruik van de unieke 

code, die in elk boek staat, voor de StrengthsFinder. Dit is een ondersteunend internetprogramma met online 

feedback om talenten te ontdekken en in te zetten voor persoonlijk en zakelijk succes. 

Onze prijs: € 12,50 

  

 Theory U 

Otto Scharmer  

 

We leven in een tijd van grote institutionele mislukkingen. Een tijd die een nieuw bewustzijn en nieuwe collectief 

leiderschap vergt. In dit baanbrekende boek nodigt Otto Scharmer u uit de wereld met andere ogen te bekijken en 

daardoor een revolutionaire benadering van leiderschap te ontdekken. 

Onze prijs: € 29,24 

 
Liefde voor leren 

Manon Ruijters  

 

Liefde voor leren komt de eigen ontwikkeling en die van organisaties ten goede. Dit boek laat zien dat een 

bepaalde aanpak op een bepaalde plek en bij bepaalde mensen heel goed werkt, maar op een ander moment 

en bij andere mensen totaal niet! Als organisatie wilt u meekomen in een zich snel ontwikkelende maatschappij 

met mensen die zich volledig ontplooien. Dit betekent met meer liefde, openheid en respect naar leren kijken 

en vervolgens het leren licht en transparant organiseren in en om het werk. 

 



 
Het einde van management zoals wij het kennen  

Gary Hamel, Bill Breen 

 

 

 

In zijn nieuwe boek toont strategie-expert Gary Hamel op heldere en meeslepende wijze aan dat het huidige 

managementmodel verouderd is en ten einde loopt om plaats te maken voor een andere manier van management, 

die beter past bij onze kenniseconomie. Hamel inspireert niet alleen, hij beschrijft ook praktisch en concreet hoe 

u managementinnovatie kunt introduceren in uw bedrijf of organisatie. 'Het einde van management zoals wij het 

kennen' is een visionair boek voor iedereen die een bedrijf wil voorbereiden op de toekomst. 

 

 

 

 
De brug bouwen terwijl je erover loopt  

Robert Quinn  

 

'De brug bouwen terwijl je erover loopt' vertelt de persoonlijke verhalen van mensen die zich hebben 

overgegeven aan diepgaande verandering. Quinn kreeg daaruit de inspiratie om zijn concept een stap verder 

door te voeren en een nieuw leiderschapsmodel te creëren: de fundamentele toestand van leiderschap. De 

ontdekking van deze transformerende toestand vormt het hart van dit boek. 

 
 

Alles wat je aandacht geeft, groeit  
Cora Smit, Saskia Tjepkema 

 

Wat werkt er bij het gezond maken van de communicatie tussen manager en medewerker? Dit boek geeft niet 

alleen antwoord op die vraag, maar is ook een leidraad voor managers die de relatie met hun medewerkers willen 

verbeteren ten einde een beter werkklimaat te creëren. Transparant managen is daarbij het sleutelwoord. 

 



Your Brain at Work 

David Rock  

 

David Rock beschrijft op basis van diepgaand hersenonderzoek de beperkingen en functionaliteiten van 

het menselijk brein. Het boek stelt je in staat alles wat we nuu over het brein weten om te zetten in 

effectiever samenwerkingsgedrag. Het draagt ook bij aan hoe je efficienter je werk kan doen, tijd kan 

besparen. Het is een boek dat FFF van Fight Flight Freeze verrijkt met FF van Feed & Fornicate: hoe kan je 

je voeden aan de ander, hoe planten gedachten zich voort. 

 
Flourish 

Martin Seligmann 

 

Flourish builds on Dr. Seligman’s game-changing work on optimism, motivation, and character 

to show how to get the most out of life, unveiling an electrifying new theory of what makes a 

good life—for individuals, for communities, and for nations. In a fascinating evolution of 

thought and practice, Flourish refines what Positive Psychology is all about. While certainly a 

part of well-being, happiness alone doesn’t give life meaning. Seligman now asks, What is it that 

enables you to cultivate your talents, to build deep, lasting relationships with others, to feel 

pleasure, and to contribute meaningfully to the world? In a word, what is it that allows you to 

flourish?  

 
Freedom and Accountability at Work  

Peter Koestenbaum, Peter Block 

 

Als we meer inzicht krijgen in wat het betekent om mens te zijn, kunnen we managers worden die zingeving 

ontdekken en bieden aan degenen die in een organisatie werkzaam zijn. Deze gedachte wordt uitvoerig uiteengezet 

in 'Freedom and Accountability at Work', een uitdagend boek dat leiderschap ziet als een filosofische uitdaging in 

plaats van een verzameling instrumenten om succes na te jagen. 

 



 
 

Bringing out the best in People 
Aubrey Daniels 

 

Dr. Aubrey Daniels is al ruim 25 jaar actief in het toepassen van gedragsanalyse in organisaties. 

Gedragsanalyse is een aanpak voor gedragsverandering en prestatiemanagement die voortbouwt op de 

ideeën van de beroemde psycholoog B.F. Skinner. 

'Bringing Out the Best in People' was in de VS jarenlang een bestseller. Recent verscheen een compleet 

nieuwe versie. Daniels beschrijft in dit boek stap-voor-stap de belangrijkste inzichten uit de 

gedragspsychologie en geeft aanwijzingen hoe managers deze zelf kunnen toepassen in de praktijk. Hij 

schenkt in zijn boek onder meer aandacht aan prestatiemanagement, beloningssystemen, ziekteverzuim 

en verandering. De vele voorbeelden en praktische adviezen maken gedragsanalyse toegankelijk en goed 

toepasbaar in vrijwel iedere werkomgeving. 

 


