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Multiculturele leer-werk theorieën die werken voor mij. 

Vanaf mijn 11de ben ik gepassioneerd voor leren en wat maakt dat leren werkt. Hoe komt het dat de 
ene leraar het wel voor elkaar krijgt met een klas en de andere niet? Wat is er aan de hand dat de 
ene leerling het makkelijk snapt, en een ander het zo moeilijk vindt? Hoe kan ik iets uitleggen aan een 
klasgenoot?  

In de loop van de jaren ben ik bewuster en onbewuster op zoek naar werkwijzen, werkpraktijken, 
leerwerk-theorieën die er voor mij toe doen in menselijke ontmoetingen. Ontmoetingen die heel 
voedend zijn, of juist ongemakkelijk voelen. Theorieën die internationaal en multicultureel getoetst 
zijn en werkzaam zijn gebleken. In een ontmoeting met Falco van ’t Riet, docent in opleiding, vooral 
door zijn vragen, viel veel van wat ik leerde op zijn plek. 

Hieronder de inspiratie van waaruit ik werk. 

•   De zes denkhoeden, Edward de Bono 
•   Flow van Mihaly Csikzentmihalyi 
•   Games people play, Handbook Transactional Analysis, Eric Birne 
•   Alles wat je aandacht geeft, groeit, Cora Smit en Saskia Tjepkema 
•   Diverse werken en voordrachten van Rudolf Steiner 
•   Het nieuwe testament 
•   Stip, Peter Reynolds 
•   The brain at work, David Rock 
•   Leren veranderen, Leon de Caluwé en Hans Vermaak 
•   Bringing out the best of people, Aubrey Daniels 
•   De kracht van kwetsbaarheid, Brene Brown 
•   Tot hier en nu verder, Marschall Goldsmith 
•   Theory U, Otto Scharmer 
•   Flourish, Martin Seligman 
•   Sterke Punten, Buckingham & Clifton 
•   Wilskracht, Baumeister & Tierny 
•   Gedragsverandering in organisaties, Marius Rietdijk 
•   Growth Mindset, Carol Dweck 
•   Reinventing organizations, Fréderic Laloux 
•   Man’s search for meaning, Viktor Frankl 
•   An everyone culture, Kegan & Lahey 

Flow 

Wanneer kan en wil een kind mee doen, voelt een mens zich op haar werk goed, komt iemand in 
flow? Flow is een staat van gelukzalig zijn, mooie energie in je hele lijf, een hoge verbondenheid met 
je talent, duidelijkheid over waar je bewust onbekwaam en bewust bekwaam in bent, waardering van 
de mensen om je heen, een opdracht die net in de naaste zone van ontwikkeling van je bekwaamheid 
ligt. In flow blijf je vanuit intrinsieke motivatie leren, heb je lef om stappen te zetten die je van jezelf 
net niet had verwacht, die en spannend en veilig voelen. Opmerkelijk bij mensen die dit beschrijven is 
dat ze heel goed in hun energie en voeding blijven, ze hollen zich niet uit, ze raken niet burnt out. 

Zo kon Freek in flow zijn in de sport. Hij voegde nog hoge thrill seeking factor bij zijn flow, die hij 
prachtig toonde als hij skiede, mountainbikete, motorcrosste, auto reed: hij was één met de berg, de 
sneeuw, de skyline, de zon, zijn toen nog korte latjes, zijn lijf en geest.  

Thomas kwam in flow in de keuken van Bordewijk, met een hoge concentratie, met veel plezier met 
de keukenbrigade, werd hij één met de prachtige ingrediënten, de scherpe messen, de mise en place 
van desserts, de echte bereiding, de opmaak en het uitserveren. Dit leverde hem de volgende 
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recensie op: “bij Bordewijk is alles altijd top, maar we noemen toch apart de desserts: die zijn hors 
categorie.” Van de buiten categorie, en dat bereik je alleen als je in flow bent, al het personeel je diep 
vertrouwt, aanmoedigt bij elke nieuwe kaart de grens te verleggen, je eigen passie en talent je 
voeden, je nieuwe stappen durft en mag zetten. Zo staat Thomas nu als coach en trainer op de 
hockeyvelden, diezelfde flow in een ander vak. 

In flow: alles klopt dan aan je, je bent helemaal heel, je hebt een hoge waarneming op je zelf en je 
omgeving, je weet precies wat je moet doen, je hebt alles wat je je wenst, je kan de wereld aan en 
die wordt er vaak nog beter van ook.  

Je kan niet alle leerlingen, al je collega’s in flow brengen, noch kan je, noch kunnen zij, altijd in flow 
zijn.  

Aandacht, erkenning, verbinding 

Wanneer voelt iemand zich dan prettig, gevoed, gewaardeerd, buiten de flow momenten? Als er 
mensen om je heen aandacht voor je hebben, als je gezien wordt, als je je gehoord voelt en als je je 
gewaardeerd weet. 

Dat waarderen kan gaan om positieve waardering en negatieve waardering/aandacht. Dat is de 
droevige spiraal van een kind, collega, die negatieve aandacht krijgt en daar maar mee door gaat want 
het is immers nog steeds aandacht. 

Het kind dat het het moeilijkst heeft is het kind dat genegeerd wordt. Die plaatsen we buiten de 
groep. Het is een middeleeuwse straf, de indiaanse straf dat je uit de groep wordt gegooid, dat 
overleef je niet. 

Skinner en gedragswetenschappers die hier nu ook in 2016 (Audrey Daniels, Marius Rietdijk, Bram 
Schaper, Ben Tiggelaar) mee werken zeggen dat er vier werkingen zijn in bedrijven, klassen en de 
samenleving die effect hebben op gedragsverandering: belonen, straffen, negeren en dwingen. Ze 
spreken over ABC: het Antecedent dat de prikkel is voor gedrag. Het gedrag dat volgt op het 
Antecedent, de prikkel, Behaviour En vervolgens de Consequence op dat gedrag: wordt het gezien, 
gewaardeerd, positief of negatief.  

 

1.   Belonen 

Je kan een kind belonen. Kies de beloning goed: geef mij witte wijn als bedankje en geen 
rode. Verdiep je in de leerling, het gedrag en het leerproces dat positief en effectief is, of 
bijna effectief is, het resultaat dat het kind hier mee bereikt. Doe dit kort en duidelijk, zeker 
bij stille brave leerlingen die je vaak over het hoofd ziet. Zo ervaart een leerling dat haar 
Behaviour een positieve Consequentie heeft. Dit heeft een kans op een positief effect op de 
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langere termijn: het kind voelt zich sterk en positief verbonden met de 
docent/collega/teammanager, voelt dat het fair is dat hij gezien is in het werk dat zij deed, zij 
wordt bevestigd in haar status, er ontstaat duidelijkheid en zekerheid over gewenst gedrag, 
dat maakt dat hersens heel rustig worden en zich kunnen laten voeden. Nieuwe lesstof kan 
zich van jou naar die leerlingen voortplanten. 

2.   Straffen 

Je kan straffen, op basis van een helder sanctiebeleidje in de klas. Het punt van straffen is dat het 
voor de straffer heel prettig is, je ziet direct gedragsverandering die je wil, dus dat smaakt naar 
meer: immers jouw Behaviour heeft direct een positieve Consequence. De gestrafte heeft vaak 
toch een gevoel van unfairness: waarom krijg ik alleen straf? “Juf u zag het toch niet goed, ik 
bedoelde echt alleen maar ….. ”. Uiteindelijk neemt het kind afstand van de straffer, zeker als er 
vaker sprake is van straf. Dan ontstaat er ook nog afstomping van de straf, nog meer afstand 
tussen meester en leerling. Het diepste nadelige effect is dat een kind een dierlijke reflex krijgt 
van FFF: Fight, Flight, Freeze. Hij gaat voor zijn overleven in de adrenaline-stand van vechten, 
vluchten of bevriezen. Het dier in mij sluit de prefontale cortex, waar juist die menselijke rede 
zich bevindt, de wijze lessen van juffen, meesters, vrienden en ouders, ja soms van een coach of 
trainer later in je leven. 

3.   Dwingen 

Je kan iemand dwingen, een leerling, je kind, je collega, je vrouw. Ook hier zie je dat jouw 
Behaviour direct een positieve Consequence heeft: je opdracht wordt uitgevoerd op het 
moment dat jij het wil, op de manier die jij wil. Dit is ook niet zo aantrekkelijk: het kind verliest 
de autonomie, ook de positieve verbinding tussen jou en de leerling neemt op dit moment af. Dit 
is, dat weet iedereen zelf ook, een onplezierig moment: je bent je autonomie kwijt, je status 
wordt verlaagd binnen de groep (al hoewel sommige leerlingen een enorme status hebben omdat 
ze er altijd uitgestuurd worden, ai ai), je verbondenheid met de docent neemt toch even af, je 
kan ervaren dat het helemaal niet fair is dat je gedwongen wordt: je kon dit prima zelf en had dat 
ook best willen oppakken uit je zelf. 

4.   Negeren 

Je kan iemand negeren, je kan gedrag negeren. Dit is de meest pijnlijke variant van 
gedragsbeïnvloeding: gedrag dat genegeerd wordt sterft af. Dat is aantrekkelijk voor druk en 
onrustig gedrag. Als er geen aandacht is voor iets wat ik doe, fout doe, druk doe, of GOED doe, 
dan sterft dat gedrag af. Dus ook het goede gedrag. Negeren heeft nog een dieper probleem: 
uiteindelijk willen mensen aandacht, erkenning, waardering. Ook negatieve waardering is 
aantrekkelijker dan geen erkenning, geen aandacht. Mensen zonder aandacht, de eenzamen in 
onze samenleving, de vluchtelingen in de opvangcentra kwijnen weg, stompen af, ontmenselijken 
zichzelf. Voor deze diep genegeerden voelt het niet meer of ze enige status hebben in de 
samenleving, in de klas. Ze verliezen elk gevoel van verbondenheid. En ze ervaren heel diep dat 
dit niet fair is, niet eerlijk, mensonterend is. 

Transactionele analyse als gedragsbeïnvloedingstechniek, gekoppeld aan SCARF 

In een pittige teamopdracht heb ik begin 2016 weer kennis gemaakt met TA, transactionele analyse. 
Eén van de trainers is hier een meester in. Ik stofte oude werkervaring met TA af, las weer artikelen 
en keek You Tube om me te herscholen. Zie Eric Birne, Games People Play, Handbook Transactional 
Analysis. Of kijk naar de introducties op You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nKNyFSLJy6o 
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https://www.youtube.com/watch?v=YOqJ4sc9TAc 

https://www.youtube.com/watch?v=58F2qYyAzME 

Ik ben blij met deze hernieuwde kennismaking. 

Ik realiseerde me weer dat in momenten van Volwassen - Volwassen interactie er aan de toekomst 
gebouwd kan worden door beide gesprekspartners, of een manager met zijn of haar team, een 
docente met haar leerlingen. Het voelen van het kind, het denken van de ouder vloeien samen naar 
het willen van de Volwassen – Volwassen interactie. 

 

En dat kan omdat er in de Volwassen - Volwassen interactie vijf zaken prima op orde zijn: 

1.   De Status tussen deze twee gesprekspartners is helemaal helder een evenwichtig. Let op: 
ook kinderen onderling kunnen dergelijke Volwassen - Volwassen transacties hebben. 

2.   De Verbondenheid is hoog tussen deze twee gesprekspartners, onderling in de relatie en op 
het thema dat in bespreking is, ook vaak op een groter thema of de opdracht als geheel. 

3.   De Autonomie van beide is goed in orde: vanuit de ene ik/volwassen positie is er ontmoeting 
tussen een andere zuiver ik/volwassen positie: dat biedt voor beiden alle vrije ruimte om te 
reageren, te vragen, te duiden 

4.   Er ontstaat Zekerheid, door het diepe gevoel dat de Status in orde is, er verbinding is in 
relatie en onderwerp, er autonome regelruimte is. 

5.   En ook Fairness is goed ingeregeld: het gaat over het goede onderwerp, op de goede toon, 
onderzoekend, reflecterend en toekomst bouwend waar we samen als Volwassen - 
Volwassen een bijdrage aan gaan leveren. 

Your brain @ work, and @ school and in my neighbourhood, just as well! 

Deze vijf begrippen: Status, Verbondenheid, Autonomie, Zekerheid, Fairness zijn de kernbegrippen 
van de theorie van David Rock (The brain at work). Hij deed onderzoek naar intermenselijke relaties 
en zag dat er twee opties zijn in menselijke bewegingen: je beweegt naar iemand toe, of je beweegt 
van iemand af. Hij stelde vast dat de amygdylla hier een rol in speelt: het zoogdierenbrein dat in een 
fractie van milliseconden waarneemt of een situatie veilig of onveilig is. Een diep regelend systeem 
van overleven.  

De mens is in zijn evolutie best een beetje opgeschoten, maar het Vecht-Vlucht-beVries/Verstijf- 
gedrag blijft heel dierlijk. Op een moment van onveiligheid, of spanning, onzekerheid neemt de 
bloedstroom naar de grote hersenen af en kom je niet meer bij de kennis en ervaringen die zijn 
opgeslagen in je prefrontale cortex. De adrenaline neemt wat toe, je armen en benen worden heel 
wakker. Of als je een haas bent: dan ga je heel stil zitten, je legt ook je ademhaling en je stofwisseling 
kort tijdelijk stil: want stel je voor dat die roofvogel je ziet omdat je flanken een beetje bewegen voor 
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je ademhaling. Of dat je darmen knorren en die vos je hoort. Die haas kiest er even heel onbewust 
voor om te worden genegeerd, en zo is zorgen voor negeren ook een overlevingsvorm realiseer ik 
me ineens, hoe pijnlijk interessant. 

Vanaf het moment dat ik het boek van David Rock las bekijk ik de wereld via zijn theorie en de vijf 
kernwoorden SCARF: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness. 

 

De woorden hebben ook een sterke onderlinge werking. Als ik mijn autonomie kwijt ben omdat 
iemand me autoritair dwingt iets te doen, dan verandert mijn status naar een onder positie, dan 
verlaagt onze verbondenheid zich, in de relatie, op de taak, en in een groter geheel. Dit voelt niet 
eerlijk, rechtvaardig. Er is wel zekerheid, en dat maakt hersens heel blij, dus dit voelt gek genoeg nog 
even OK voor me ook. 

In zijn boek wijdt David Rock een heel hoofdstuk aan het ongemak van feedback. Hij constateerde 
dat bij ongevraagde feedback de ontvanger altijd even afstand nam, even weg bewoog in kleine 
beweging. Kennelijk was er een neiging tot FFF, VVV: Vechten, Vluchten, beVriezen. David Rock 
adviseert af te zien van feedback. 

Je kent het beeld dat je woedend, geschokt, verdrietig op de fiets naar huis gaat na een portie 
feedback. En je thuis helemaal de inhoud van de feedback niet meer kan na vertellen, wel het gevoel 
van Unfairness, ingrijpen in je Autonomie (“hij zei ook nog hoe ik het nu voortaan wel moet gaan 
doen!”), de Status is vaak niet helder tussen feedback gever en ontvanger. De verbondenheid voor de 
reputatie van het bedrijf neemt af: “dan doet hij toch maar lekker zelf voortaan, als hij het zo goed 
weet! ik zoek ander werk, een andere opdracht.”  

En dit bevestigde mijn ongemakkelijke beeld van feedback. Eerder was ik al blij met de briljante 
Loesje tekst: “Hou je grote Feed Bek”.  

Feedback: aanspreken, op wat goed gaat en wat beter kan 

Cora Smit (Wat je aandacht geeft, groeit) leerde me dat er twee soorten feedback zijn: de 
complimenterende feedback en de corrigerende feedback. De positieve feedback is het compliment. 
En dan niet alleen de duim omhoog of het schouderklopje. Een aanvulling op deze positieve 
lichaamstaal is nodig: die krijgt vorm in heldere taal over effectief gedrag, en wat dat gedrag positief 
betekent voor de omgeving waarin dit gedrag wordt vertoond. 

Deze vorm van feedback op gedrag en het effect ervan is voedend. Ik denk ook dat als je vaker met 
elkaar complimenteren oefent, je beter en beter kan horen wat de ander zegt. 

Onderzoek toont aan dat mensen bij het horen van een compliment zich schrap zetten. Als de stilte 
valt na het compliment zie je toch dat de ontvanger wat afstand nam, even zich schrap zet voor Fight 
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Flight Freeze. Kennelijk heeft de ineffectieve sandwichfeedback-methode gedragsreflexen ingeslepen: 
“leuk dit compliment, kom nu maar door met de kritiek op mijn functioneren.” 

Mogelijk is ook de dosering tussen positieve en corrigerende feedback fout. Seligman stelt voor de 
verhouding 4 op 1: 4 goede gedragsvoedende complimenten kunnen 1 gedragsvoedende correctie 
uitspraak draagbaar maken, hoorbaar maken. 

Wat we allemaal leerden in aanspreektrainingen was dat je vooral zelf om feedback moet vragen. 
Dan heb je regie op je eigen leren, formuleer je een leervraag en daar wil je door je collega’s, je 
manager hulp bij hebben. Je vraagt welk gedrag zij zien, vraagt hen dit te beschrijven, en vraagt hen 
om een tip voor verbetering op dit gedrag. Zo krijg je meer zicht op het geheel van je JOHARI 
window: wat je zelf wel weet is prima, maar wat je niet weet dat je niet weet, daar heb je de voeding 
van anderen voor nodig. Hier is sprake van autonomie: ik bepaal waar ik feedback over wil hebben, 
en aan wie ik dit vraag op welk moment: als ik goed in mijn vel zit bijvoorbeeld. Als ik voel dat ik 
bewust onbekwaam ben op een onderwerp en die ander daar veel over weet: dan wil ik me graag 
voeden en kunnen die ervaringen van de ander zich ook naar mij voortplanten. 

David Rock biedt in zijn boek geen oplossing voor het negatieve effect van feedback geven en de 
afstand die de ontvanger neemt, door de kleine dierlijke onbewuste processen van Fight Fight Freeze.  

Dat doet Marschall Goldsmith (Tot hier en nu verder) wel. Deze goeroe coach schrijft een pijnlijk 
naargeestig boek, Tot hier en Nu verder. Hij introduceert voor mij een sterke werkwijze van 
FeedForward. De Caluwé en Vermaak noemen deze vorm van leren al bij de witte veranderweg in 
hun boek Leren Veranderen. Ook in andere artikelen las ik over Feed Up: het verdiepen/verhogen 
van je leervraag, leeropdracht door hier vragen over en tips voor te verzamelen, FeedBack: terugblik 
op gedrag en het effect, complimenterend of confronterend/corrigerend, en FeedForward: op basis 
van sterke punten, sterk gedrag, doorleren op wat daarin nog beter kan. 

Goldsmith adviseert top managers die eindelijk echt iets willen leren en mogelijk naargeestig gedrag 
willen ombuigen naar positiever samenwerkingsgedrag. Zijn advies is om met een schrijfblokje door 
de organisatie te lopen, en bij elke ontmoeting feed forward te vragen op te ontwikkelen gedrag. Zo 
krijgt deze manager vier tot twaalf keer per dag twee suggesties van diverse collega’s en klanten. Zij 
schrijft dit letterlijk op en bedankt deze collega. Dan wordt het lastig voor deze manager om na 
weken van voeding, van feed forward, van suggesties, nog steeds haar oude gedrag te blijven 
vertonen: dan nemen mensen flink afstand van haar: “we helpen je op weg en je doet er niets mee, je 
vroeg er zelf om en nu zien we geen effect!” 

In tegenstelling tot Goldsmith werk ik liever vanuit de sterke punten (Buckingham & Clifton). 
Opmerkelijk dat het heel onwennig is voor mensen om suggesties voor verbetering te vragen op 
gedrag dat al heel sterk en positief is ontwikkeld. Dat zijn we kennelijk niet gewend. Het 
zoogdierenbrein is sterk afgesteld op momenten van van ongemak, van onduidelijkheid en die willen 
we graag voorkomen. Dus we vragen sneller tips om verstoringen te voorkomen, dan dat we vragen 
om suggesties om goed gedrag verder te versterken. 

Bij het vragen van deze vorm van Feed Forward vallen alle SCARF elementen op hun plek, en blijft de 
amygdylla rustig: FFF, beVriezen, Vechten, Vluchten hoeft niet, dus is er alle ruimte voor FF: Feed & 
Fuck/Fornicate: Voeden en Voortplanten (van gedachten ervaringen). Zo zie je de gazellen rustig 
grazen en zo eens per jaar voor voortplanting zorgen als de kust veilig is. 

Dus ik voeg graag FF toe aan FFF: Voeden & Voortplanten 

Feed Forward vragen 

Feed forward vragen is simpel en werkt volgens onderstaand model. 
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•   Je stelt zelf vast op welk sterk punt (of dramapunt, zoals Goldsmith doet, maar ik kies toch 
voor sterke punten liever) je tips wil krijgen. 

•   Je schrijft voor jezelf op welk gedrag van jou succesvol is, effectief is, werkzaam is. 
•   Je vertelt dit kort in 1 zin aan je collega, vriend, medeleerling. 
•   Je vraagt twee tips om wat je goed doet nog beter te kunnen doen. 
•   De ander hoort je, is even stil, en komt met de eerste tip: een korte zin van advies. 
•   Je schrijft dit letterlijk op, onder het succesvolle gedrag. 
•   Je vraagt of de ander nog een tip heeft. 
•   De ander vindt dit moeilijk, hersens komen maar met één eerste antwoord. 
•   Vaak helpt het als de ander bedenkt hoe hij/zij zelf dit gedrag eens heeft verbeterd. 
•   Je schrijft de tweede tip op 
•   Je bedankt je feed forward maatje. 

 

(Attentie: de kunst is om in korte zinnen te antwoorden en niet in gesprek te gaan, “ja dat heeft mijn 
tante ook altijd, nou jongen daar kan ik je hele verhalen over vertellen”. Dan ben je weg bij de ander 
en bij de korte feed forward opdracht.) 

Wat blijkt is dat menselijke verbondenheid toeneemt als je hulp vraagt en als je dank je wel zegt, en 
als je hulp kan bieden en iemand dankbaar ziet worden. Aldus Seligman (Flourish). 

Bij feed forward vragen doe je dat, je vraagt hulp en spreekt je dankbaarheid uit.  En dus voel je 
groei, verbinding, warmte, toename van energie.  

Ook David Rock’s SCARF gaat goed en alle vijf de elementen staan op groen, gaan goed bij het 
vragen en geven van feed forward: 

Je bent Autonoom in waarop je Feed Forward vraagt. De ander is autonoom in welke tip die geeft 

De Status is helder: jij vraagt hulp en de ander is je expert. 

De Verbondenheid is hoog: je feed forward vraag gaat over leren om je werk beter te doen, daar 
heb jij wat aan, daar heeft de ander wat aan, daar heeft de organisatie wat aan, en de klant. 

De Zekerheid/Certainty is OK: de werkvorm duurt 6 minuten max, de werkvorm is simpel en 
helder, je weet waar het over gaat. Er kan onzekerheid ontstaan bij de ander: is mijn tip wel echt 
goed genoeg? Ja dus altijd! 

Fair? Ja natuurlijk: ik vraag je hulp en bedank je voor je tijd en het delen van je ervaring, het geven van 
aandacht. Fair is ook dat ik je tips opschrijf, dat is heel respectvol: letterlijk opschrijven, de woorden 



	   8 

van de ander, wow. Dat voelt heel goed. Ook Fair: ik zeg niet: “ga ik direct doen die tips van jou”, ik 
heb de keuze om de tips van de ander wel of niet te gebruiken, en dat voelt dan weer heel 
autonoom. 

Sterke Punten van Buckingham & Clifton 

Ik ben een sterk pleitbezorger van de positieve psychologie van Seligman (Flourish) en de sterke 
punten werkwijze van Buckingham & Clifton (Sterke Punten). Als je weet welke vijf sterke punten je 
al vanaf de zandbak inzet in je spel, je werk, in je familie, op school, in de sport, in de samenleving, 
dan kan je die sterke punten bewuster leren inzetten.  

 

De sterke punten theorie geeft ook aan dat in deze tijd van veranderingen, versnelling en hoge 
menselijke verbinding, digitaal en live, er geen tijd te verliezen is om iets aan te leren wat je niet goed 
kan. Die 4 wordt een 6-, die 5 wordt een 7. In je sterke punten ben je al een 8,5, maak hier een 9 
van, 9,5! Een10? Nee want dan stop je met leren. Van goed naar beter, bewust onbekwaam voelen in 
je sterke punt, daar ontstaat ook die flow. 

WWW&W: What Went Well & Why? 

Seligman (Flourish) heeft heel bijzondere effecten gezien bij jongeren in complexe problematiek. Hij 
vroeg ze drie keer per dag de vraag te beantwoorden WWW? & W?: What Went Well & Why. 
Deze jongeren waren zo down, somber, genegeerd, eenzaam, ongelukkig dat dit ze heel veel moeite 
kostte. Hun sterke punt was het helemaal niet meer om te denken wat er goed ging. En toch 
kwamen ze met hele kleine eerste dingen die goed waren gegaan op een dag. Aanvankelijk was het 
antwoord op Why: vooral dingen die buiten hen zelf lagen. Hun eigen rol in wat goed ging kwam pas 
later naar voren, maar wel al na een paar weken. Die positieve stroom in je lijf, dat iets wel goed 
gaat, dat je dat wel kan waarderen en dat je hier nog een rol in speelde ook, maakt dat deze jongeren 
in hun eigenwaarde groeiden, hun Status nam toe, hun Autonomie om te kiezen nam toe, hun 
Relatedness met de omgeving groeide, hun Certainty nog niet zomaar en de wereld was ook nog niet 
zomaar helemaal Fair, dus ze bleven een risico hebben voor Flight Freeze Fight, maar die 
gedragsreflexen namen af in de loop van de weken. 

Een ‘Growth Mindset’ is van belang. Carol Dweck stelt vast dat je een keuze hebt tussen een Fixed 
Mindset: je weet wat je kan, en je richt je op het resultaat, en een Growth Mindset: ik richt me op 
mijn ontwikkeling tijdens mijn werk/leerweg. Hoe kan ik dit de volgende keer nog beter doen? Als 
deze werkwijze niet succesvol is, van wie kan ik dan de kunst afkijken voor een alternatieve aanpak? 
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De kracht van kwetsbaarheid/raakbaarheid. 

Rond de dood van Freek, onze zoon, was ik geraakt door de Ted Talk van Brene Brown, the power 
of vulnerability. Op momenten van diep verdriet keek ik haar Ted Talk en hervond ik mijn kracht.  

Brene Brown deed onderzoek naar mensen die een zwaar leven hadden gehad, erg moeilijke 
ervaringen hadden doorgemaakt en toch sterk in het leven zijn blijven staan of weer gaan staan. Bij 
alle onderzochte mensen bleken drie zaken sterk ontwikkeld: CCC: Connection, Compassion, 
Courage.  

Ze zegt in haar Ted Talk: “humans are wired for connection”. Alles is gericht op verbinding met 
andere mensen, dan pas kan een mens functioneren. Zonder wij, geen ik. Ze beschrijft ook dat deze 
mensen moedig waren, lef toonden, niet bij de pakken neer bleven zitten. Mooi dat courage in het 
Frans en Engels het kernwoord ‘coeur’ heeft: hart. Brene Brown spreekt letterlijk over de kracht van 
het hart. Dus niet het brein, niet de prefrontale cortex, niet de amygdylla heeft de leiding in dit 
proces van doorleven maar de kracht van het hart. Deze mensen hebben na de eerste schrik, het 
eerste vluchten, bevriezen en vechten, gekozen om zich te openen, in verbinding te gaan, en zich zo 
weer te kunnen laten voeden aan anderen. Compassion is een krachtig woord, onvertaalbaar in het 
Nederlands: het is mededogen en medepassie, dus ook de passie, de levensenergie is gedeeld, 
deelbaar weer, net als het medeleven, mededogen, voor jezelf en voor de anderen. Enkele van de 
onderzochte mensen hebben daders van de moord op hun kind vergeven vanuit courage, connection 
en compassie. 

Ik denk dat elke docent vanuit zijn eigen passie voor kinderen, leren & ontwikkelen en zijn vak, 
compassie heeft voor leerlingen die het nog niet zomaar makkelijk vinden. De docent gaat voor een 
hoge mate van verbondenheid, van verbinding en dat levert leerlingen het lef op een stap te zetten, 
door te zetten. Ik denk dat we in onze klassen leerlingen hebben die meer meegemaakt hebben dan 
wij, die veel hartekracht inzetten thuis, een hoge mate van compassie hebben voor zichzelf en hun 
medemens, die een hoge mate van verbindingskracht hebben.  

Theory U en ontwikkelen van de toekomst 

In een training van twee dagen van Het Eerste Huis leerde ik Theory U coachend toepassen. En daar 
viel alles op zijn plek van wat hierboven staat. 
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Om de toekomst te kunnen genereren met elkaar is het nodig dat we elkaar tegemoet treden met 
zoals Otto Scharmer dat zo prachtig noemt: Open Mind, Open Heart, Open Will.  

Het gedachtengoed sluit aan op de inzichten van Rudolf Steiner. Steiner onderscheidt in het wezen 
van de menszijnsontwikkeling drie elementen: Denken, Voelen & Willen. 

Otto Scharmer wijst erop dat drie stemmen een gevaar zijn voor liefdevol en toekomstgericht 
samenleven en samenwerken. Hij adviseert deze negatieve stemmen het zwijgen op te leggen in je 
eigen lijf, hoofd, gedachten. 

•   Ik stop de Voice of Judgement, de stem van het oordeel, van veroordeling waardoor mijn Open 
Mind geopend blijft.  

•   Ik stop de Voice of Cynicism, die mijn hart sluit voor de ander, voor vernieuwing voor kansen: 
zo houd ik mijn Open Heart. 

•   Ik stop de Voice of Fear: ik toon Courage en zet in op mijn Open Will. 

Zo kom ik een toekomst genererende dialoog, ontstaat presence en is het mogelijk om de toekomst 
te laten ontstaan. 

Wat komt er dan allemaal bij elkaar op basis van bovenstaande? 

Ik denk dat een Volwassen - Volwassen interactie tussen twee mensen een ontmoeting is van Open 
Mind, Open Heart, Open Will: we willen samen toekomst genereren. Het denken van uit de ouder-
positie, het voelen vanuit de kind-positie vloeien samen in harmonie naar de volwassen-positie: het 
willen. 

Ik denk dat Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness helemaal in orde zijn op dat moment 
en dat we ons aan elkaar kunnen Voeden, en onze ervaringen zich kunnen Voortplanten. 

Dan is er sprake van een hoge mate van Connection, Compassion & Courage. 

Dan kan je praten over What Went Well & Why en ook zonder verwijt over What Went Wrong & 
Why. 

Dan zet je je sterke punten in, vraag je feed forward, complimenteer je, beloon je op de juiste wijze, 
negeer je niet, dwing je niet, straf je niet. 

Dan zet je je Ouder (voedend en corrigerend) en Kind (vrij en aangepast) zuiver in om Volwassen – 
Volwassen in interactie te gaan en blijven. 

Rudolf Steiner stelt dat de menselijke ontwikkeling een ontwikkelweg is van het Denken, het Voelen 
en het Willen en de ontwikkeling van meesterschap op deze drie gebieden vanuit alle wezensdelen 
van de mens, het fysieke lichaam, het etherisch lichaam, het astraal lichaam en het hogere ik. Hij 
voegt daar humor, verbindende humor, aan toe. Otto Scharmer is antroposofisch geschoold en zijn 
Open Mind (het denken), Open Heart (het voelen) en Open Will (het willen) zijn door ontwikkeld 
op het gedachtengoed van Rudolf Steiner. 
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Open Will, Courageous Volwassen - Volwassen interactie Voedend en Voortplantend! 

Forceer ik dan diverse theorieën in een schema? Doe ik theorieën geweld door ze samen te brengen in 
onderstaand schema? De vraag stellen is hem beantwoorden ;).  

Theory U Theory U Steiner David Rock TA Brene Brown 
      
Open Mind No Voice of Judgment Denken No Fight Zorgzame Ouder Connection 
Open Heart No Voice of Cynicism Voelen No Freeze Vrij Kind Compassion 
Open Will No Voice of Fear Willen No Flight Volwassene Courage 

Denken: Connection (is ook wel voelen, ai?), Open Mind, No Voice of Judgement, No fight, no 
debate: but dialogue, curiosity, wonder. De zorgzame Ouder positie, SCARF OK 

Voelen: Compassion, Open Heart, No Voice of Cynacism, No freeze, de vrije Kind positie, SCARF 
OK 

Willen: Courage: Open Will, No voice of Fear, No Flight, de Volwassen positie, SCARF OK 

Zo komen de Theorie van Conditionering, Flow, SCARF, Feed Forward, Antroposofie, Positieve 
Psychologie & TA bij elkaar naar aanleiding van een vraag in de winter van 2016 van Falco van ’t Riet, 
een basisschool docent in opleiding, mijn stevige ervaringen met het trainersteam begin 2016, twee 
dagen training in Coachen with Theory U van het Eerste Huis en een studiedag over het 
Menszijnsbeeld van Rudolf Steiner op de Vrije School Zeist. 

Mens & Dier, nog even een aanvulling: 

Status, Certainty, Relatedness, Autonomy: zijn heel dierlijk. 

Fairness is menselijk, Frans van de Waal heeft aangetoond dat apen en olifanten ook morele 
oordeelsvorming hebben. Mensen hebben een gevoel van rechtvaardigheid, een scherpe ervaring op 
fairness. 

Dank! 

Dank je wel, Falco, voor de prikkel om alle theorieën die me voeden samen te ballen. 

Dank je, co-trainers, collega’s van de opdracht begin 2016 en ondanks alles de leerzame tijd. Door 
jullie kwam TA weer op mijn pad en kon ik de sterke inzichten van Eric Birne, Otto Scharmer, Rudolf 
Steiner, Mattheus, Brene Brown, Martin Seligman & Skinner samen brengen. 

Dank je Richard Kwaakernaak van het Eerste Huis voor de schitterende training Coaching met 
Theory U in januari 2016. Je maakte het gedachtengoed van Otto Scharmer diep voelbaar. 

Dank je Jan Vriens, dat je onderstaande tekst van Freek de Jonge weer in herinnering riep tijdens de 
Leergang Opleidingskunde jaren geleden. 

Freek de Jonge zegt het zo en dat raakt me nog immer diep: 

Ik wilde mijn vuisten ballen, iemand zei: “open je hand” 

Ik was bang door de mand te vallen, iemand zei: “er is geen mand” 
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Uiteindelijk is de Volwassen Volwassen ontmoeting voor mij de Buberiaanse ontmoeting uit de bijbel, 
zoals beschreven in het evangelie naar Mattheus, waar Jezus zegt: “waar twee mensen waarlijk samen 
zijn, ben Ik.” 

Als er meer energie, synergie ontstaat tussen mensen, zonder ijdele verleidingen, dan is dat diep 
voedend. In elke cultuur, in alle diversiteit ontstaat dan een diepgevoeld moment van inclusie. 

Dit te durven geloven, te leven, vraagt een hoge mate van Open Mind, Open Heart en Open Will, 
een hoge mate van Connection, Compassion en Courage. Daar ga ik graag voor samen met de 
mensen waarmee ik leef en werk. 

 

Warner Immink 

Rake Interventies 
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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. 

	  
Ontdek je sterke punten 

Buckingham & Clifton 

 

Vaak kennen we onze talenten niet, gefixeerd als we zijn op onze zwakheden. Onze 

talenten slapen en dat is een gemis. 

 

Met 'Ontdek je sterke punten' ga je op zoek naar je mogelijkheden. Hierbij maak je 

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. 

 

	  
Leren veranderen  

Léon de Caluwé, Hans Vermaak 

 

'Leren veranderen' is het geheel herschreven handboek van Léon de Caluwé en Hans 

Vermaak. Sinds zij in 1999 de eerste versie publiceerden, is het boek populair 

geworden. Het is een stabiele bestseller op het gebied van veranderkunde in 

Nederland. Het wordt gebruikt door managers, adviseurs en andere veranderaars, en is 

een vast onderdeel in tientallen opleidingen. In 2003 kwam een Engelse versie van het 

boek op de markt (Learning to Change) waardoor het ook internationaal toegankelijk 

is. 
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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. 

	  
Tot hier en nu verder! 

Marshall Goldsmith  

 

Uw harde werken werpt vruchten af. U doet het goed binnen uw werkveld. Maar iets 

staat u in de weg om die volgende stap te zetten. Dat zou best eens een van die 

slechte gewoontes kunnen zijn. Misschien is dat ene foutje, een vorm van gedrag 

waarvan u zelf mogelijk niet eens bewust bent, het enige wat een barrière vormt 

tussen u en het doel dat u nastreeft. Het zou zelfs precies die eigenschap kunnen zijn - 

bijvoorbeeld altijd willen winnen - die u heeft gebracht waar u nu bent. 

Of u nu boven aan de ladder staat of nog aan het klimmen bent, dit boek is uw gids om 

uw slechte gewoontes te doorbreken en te bereiken wat u wilt bereiken. 

 

 

	  
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 efficiënter 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.. 
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Theorie U (Nederlandse vertaling) 

Otto Scharmer  

 

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens 

een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij 

wat de omgeving echt nodig heeft? Otto Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een 

nieuwe manier te zien. Waar en hoe we onze aandacht inzetten is de sleutel tot wat we 

creëren. Hetgeen ons vaak weerhoudt om ‘in het nu te zijn’, is wat Scharmer onze 

blinde vlek noemt, een plek in ons innerlijk waaruit we handelen. Het is van het 

grootste belang om ons van deze blinde vlek bewust te worden. 

 

	  
Gedragsverandering in organisaties  

Marius Rietdijk 

 

De gedragsveranderingstheorie is al lang bekend en toegepast op mens en 
dier. Toch kreeg gedragsverandering in Nederlandse organisaties nog weinig 
aandacht. Dit boek laat zien hoe u het gedrag van uw baas, medewerkers, 
collega's en klanten effectief beïnvloedt. Daardoor zullen uw resultaten direct 
stijgen en werken wordt een feest. 
 
Waarom doen mensen niet dat stapje extra en mislukken veranderprojecten? 
Waarom zijn bedrijfstrainingen niet effectief? Welke resultaten willen we 
veranderen? Hoe kunnen we gedrag meten zonder kostbare vragenlijsten? 
Hoe stellen we goede doelen en belonen we beter? Hoe weten we wat de ene 
persoon motiveert en de ander niet? Wat is de snelste weg naar innovatie en 
creativiteit? 
 
Op deze en zoveel meer vragen wordt in dit boek ingegaan. Ook wordt een 
doorlichtingsmethode en trainingsformat uitgelegd waardoor u de 
gedragsveranderingsaanpak snel binnen de organisatie kunt verspreiden. 
Hierdoor zal het beste uit de organisatie komen. Uw loopbaan zal in een 
stroomversnelling raken. 

	  
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.  
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De stip  

	  Peter	  Reynolds 

 

Wat doe je met een kind dat zegt dat het niet kan tekenen? Juf weet wel raad 
met 
 
de onwillige Floor. Ze laat haar een stip zetten op een leeg vel papier en vraagt  
 
haar het te ondertekenen met haar naam.  
 

	  
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?  

	  
De kracht van kwetsbaarheid 

Brene Brown 

 

Een Op basis van twaalf jaar onderzoek stelt Brené Brown dat 
kwetsbaarheid geen teken van zwakte is, maar juist de weg naar moed, 
betrokkenheid en betekenisvolle verbindingen. 'De kracht van 
kwetsbaarheid' moedigt ze je aan om perfectionisme te laten varen, 
kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan. Want of het nu 
om werk, relaties of opvoeding gaat: het is niet makkelijk om risico's te 
nemen zonder dat succes gegarandeerd is, maar het is wel de moeite 
waard. 

Wat kwetsbaarheid en moed met elkaar te maken hebben 
 
Inleiding: mijn avonturen in de arena 
 
1. Schaarste: een kijk op onze cultuur van 'nooit genoeg' 
2. De kwetsbaarheid-mythen ontmaskerd 
3. Grip op schaamte: een korte cursus kwelduivel bestrijding 
4. Hoe wij ons wapenen tegen kwetsbaarheid 
5. Gap-analyse in het dagelijks leven: een strategie voor het 
overbruggen van de waardekloof 
6. Ontwrichtende betrokkenheid: de moed om onderwijs en werk weer 
menselijk te maken 
7. Bezield ouderschap: de moed de volwassenen te zijn die we willen dat 
onze kinderen worden 

 

	  



	   17 

	  
Flow 

CsikszentMihaly 

 

In 'Flow' laat de grondlegger van het begrip, de Amerikaanse psycholoog 
Mihaly Csikzentmihalyi, zien welke positieve effecten flow kan hebben op 
uw werk en uw organisatie. Werkelijk visionaire leiders geloven in een 
doel waarvan niet alleen zijzelf maar ook anderen profiteren. Ze beseffen 
dat ze met hun visie en bezieling loyale werknemers aantrekken die 
bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het 
bedrijf. 
 
'Flow' vertelt hoe ondernemers, managers en werknemers flow kunnen 
ontdekken - en zo niet alleen bijdragen aan hun eigen welzijn, maar ook 
aan een rechtvaardige en veranderende samenleving. Het laat zien wat 
van wezenlijk belang is voor het runnen van een goed bedrijf: 
vertrouwen, de zorg voor het bevorderen van de individuele groei van 
werknemers en de wil om een product te creëren dat de mensheid van 
dienst is. 
 
'Flow' is een inspirerend boek voor iedereen die zich bezint op werk en 
werkomgeving en een veranderende zakenwereld. 

 

	  
Games people play, handbook of Transactional Analysis 

Eric Berne 

 

We think we’re relating to other people–but actually we’re all playing 
games. 
 
Forty years ago, Games People Play revolutionized our understanding of 
what really goes on during our most basic social interactions. More than 
five million copies later, Dr. Eric Berne’s classic is as astonishing–and 
revealing–as it was on the day it was first published. This anniversary 
edition features a new introduction by Dr. James R. Allen, president of 
the International Transactional Analysis Association, and Kurt Vonnegut’s 
brilliant Life magazine review from 1965. 
We play games all the time–sexual games, marital games, power games 
with our bosses, and competitive games with our friends. Detailing status 
contests like “Martini” (I know a better way), to lethal couples combat 
like “If It Weren’t For You” and “Uproar,” to flirtation favorites like “The 
Stocking Game” and “Let’s You and Him Fight,” Dr. Berne exposes the 
secret ploys and unconscious maneuvers that rule our intimate lives. 
Explosive when it first appeared, Games People Play is now widely 
recognized as the most original and influential popular psychology book 
of our time. It’s as powerful and eye-opening as ever. 
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Reinventing Organizations 
Frederic Laloux 

 

Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. 
Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander 
soort management, vertrouwde modellen schieten tekort. Kunnen we op 
die manier eigenlijk nog wel verder? 
 
'Reinventing Organizations' biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we 
aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Daarin dragen belangrijke 
doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management, 
medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je 
werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken 
door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? 
 
Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen 
biedt 'Reinventing Organizations' een venster op de organisatie van de 
toekomst. Dit boek is een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken 
en leven wil begrijpen en combineren. Een theoretische en praktische 
handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid 
optimaal wil benutten. 

 

	  
Mindset 
Carol Dweck 

 

Dweck explains why it’s not just our abilities and talent that bring us 
success—but whether we approach them with a fixed or growth mindset. 
She makes clear why praising intelligence and ability doesn’t foster self-
esteem and lead to accomplishment, but may actually jeopardize 
success. With the right mindset, we can motivate our kids and help them 
to raise their grades, as well as reach our own goals—personal and 
professional. Dweck reveals what all great parents, teachers, CEOs, and 
athletes already know: how a simple idea about the brain can create a 
love of learning and a resilience that is the basis of great accomplishment 
in every area. 
 

	  
	  

An Everyone Culture 
Kegan & Lahey 

 
 

 
A Radical New Model for Unleashing Your Company's Potential. In most organizations nearly everyone is 
doing a second job no one is paying them for--namely, covering their weaknesses, trying to look their 
best, and managing other people's impressions of them. There may be no greater waste of a company's 
resources. The ultimate cost: neither the organization nor its people are able to realize their full potential. 
What if a company did everything in its power to create a culture in which everyone--not just select "high 
potentials"--could overcome their own internal barriers to change and use errors and vulnerabilities as 
prime opportunities for personal and company growth? Robert Kegan and Lisa Lahey (and their 
collaborators) have found and studied such companies--Deliberately Developmental Organizations. A DDO 
is organized around the simple but radical conviction that organizations will best prosper when they are 
more deeply aligned with people's strongest motive, which is to grow. This means going beyond 
consigning "people development" to high-potential programs, executive coaching, or once-a-year off-sites. 
It means fashioning an organizational culture in which support of people's development is woven into the 
daily fabric of working life and the company's regular operations, daily routines, and conversations. "An 
Everyone Culture" dives deep into the worlds of three leading companies that embody this breakthrough 
approach. It reveals the design principles, concrete practices, and underlying science at the heart of 
DDOs--from their disciplined approach to giving feedback, to how they use meetings, to the distinctive 
way that managers and leaders define their roles. The authors then show readers how to build this 
developmental culture in their own organizations. This book demonstrates a whole new way of being at 
work. It suggests that the culture you create is your strategy--and that the key to success is developing 
everyone. 

 

	  


