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De fout:
te naïef

‘Niets is zo erg als wanneer iedereen angstig
als een konijn in de koplampen zit te kijken’

‘A

ls starter was ik vrij naïef. Ik dacht dat mensen altijd eerlijk waren. Nu
weet ik wel beter. Want in een bedrijf hebben mensen ook een eigen
agenda, willen ze zich beter voordoen dan ze zijn, of zijn ze gewoonweg bang.
Daar kwam ik pas achter toen ik als organisatieadviseur bij KPN werkte en mij
werd gevraagd een voorraadprobleem op te lossen. In een vergadering met
alle betrokkenen kreeg ik van iedereen de toezegging dat het een topprioriteit
zou worden. Mooi geregeld, dacht ik. Tot ik een halfjaar later alle winkeliers
op mijn dak kreeg, omdat niemand ook maar iets had uitgevoerd. Mijn baas
kon er alleen maar om lachen: “Word eens wakker!” kreeg ik te horen.

Blijkbaar was iedereen doodsbang geweest voor de commercieel directeur die
bij die vergadering had gezeten, en dus hadden ze gewoon maar wat geroepen. Ik heb geleerd niet meer zo goedgelovig te zijn. En gelukkig had ik een
baas die mij coachte in de spelregels van de organisatie. Voor een starter is
het heel belangrijk te leren wat de juiste aanpak is – want met goede bedoelingen alleen kom je er niet. En fouten maken hoort er nu eenmaal bij. Als
werkgever moet je daar coulant in zijn. Niets is zo erg als wanneer iedereen
angstig als een konijn in de koplampen zit te kijken. Dan sta je als organisatie
stil. En ik maak liever fouten dan dat ik stilsta.’

Gloeiend
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Hoe ga je om met fouten?
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