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Leiderschap: de kracht van kwetsbaarheid 
 
Vorige week zat ik samen met Bas en Louise te brainstormen over een onderwerp 
voor onze nieuwsbrief.  Al gauw waren we het eens: het moest gaan over het 
bovenstaande. 

 
 
In onze samenwerking binnen Stach zijn er verschillen: de een heeft wat meer talent 
om te schrijven dan de ander. Ik ben diegene die 
daar het meest onzeker over is: Ik denk dat mijn 
talenten op dit gebied niet goed genoeg zijn, dat ik 
niet intelligent genoeg ben en dat ik daarvoor niet 
creatief genoeg ben. Deze stiekeme gedachten van 
incompetentie zitten me knap in de weg en ik weet 
dat dit niet helpt en dat het schrijven een 
onevenredige hoeveelheid kostbare tijd zal gaan 
kosten. Dit te erkennen heeft iets van schaamte. 
Daarom vraag ik Bas een begin te maken en 
spreken we af dat ik het vandaag zal afmaken. Mijn 
agenda leeg en alleen maar: ‘artikel schrijven over 
kwetsbaarheid’. En alsof alles zich inspant om mij 
deze martelgang te besparen, is vanmorgen de 



stroom uitgevallen en heeft mijn laptop nog maar 8% stroom. Wat doe ik nu? Tegen 

mijn klanten zeg ik altijd: ‘feel the fear and do it anyway!’.   
Dus ik raap mijzelf en mijn boeltje bij elkaar en vertrek naar de bibliotheek waar ik 
besluit vanuit moed iets te schrijven over mijn eigen kwetsbaarheid. Eerst schrijf ik 
iets over een week geleden maar de gedachten over mijn incompetentie zitten 
alsmaar in de weg en het loopt niet. Deze nieuwsbrief is voor het  bedrijfsleven en 
dan moet het innovatief en inspirerend zijn en altijd informeren over hoe je 
verandering teweeg kunt brengen. En het moet natuurlijk ook creatief want dat is wat 
u zoekt.  
 
De boodschap moet impact hebben want anders verdwijnt hij ongelezen in de 
prullenbak. Dat doe ik zelf ook met de meeste nieuwsbrieven want zeg nou zelf,  echt 
vernieuwend zijn ze zelden. Bovendien moet ik natuurlijk als duurbetaalde coach en 
adviseur niet aankomen met gebakken lucht bij mij klanten. Ik ervaar spanning in 
mijn buik, ik voel mijn hart in mijn borstkas en krijg zweethanden. En besluit opnieuw 
om niet van de spanning weg te gaan door koffie te halen, mail of whatsapps te 
bekijken, weg te dromen of andere uitvluchten te zoeken. De moed hebben om de 
imperfectie en het ongemak te voelen en van daar uit te starten.  
 
Want wat is creativiteit en innovatie meer dan dat? Iets maken wat daarvoor nog niet 
bestond. En dat ben ik nu aan het doen. En er is volgens mij niets kwetsbaarder dan 
dat. 
Ik hoop natuurlijk dat u zichzelf een beetje herkent in mij. Dat u net als ik manieren 
heeft ontwikkeld om u niet ongemakkelijk of oncomfortabel te  hoeven voelen in het 
leven. In de hoop ze zo te kunnen dempen en controleren. En dat u net als ik 
stiekem zult moeten toegeven dat al die ontsnappingspogingen juist de onrust 
hebben doen toenemen en het gevoel te worden geleefd.  
 



 
 
 
In mijn werk zie ik mensen die zich bewust worden dat ze te hard werken, teveel 
roken, piekeren, snoepen, zakken chips eten, tv kijken, collega’s beschuldigen en 
geen of juist teveel verantwoordelijkheid nemen. Allemaal om onzekerheid, leegte of 
gevoelens van incompetentie niet te hoeven voelen. Waarmee ook andere 
oorspronkelijke kwaliteiten en emoties worden gedempt en verloren gaan: intense 
blijdschap, creativiteit, spontaniteit en het kunnen genieten. En niet in de laatste 
plaats offeren we een van de grootste bronnen van vreugde: doordat we weggaan 
van onszelf verliezen we het ware contact met andere mensen. En zo creëren we 
allemaal eilandjes. 
 
Ook in onze maatschappij zien we dat onzekerheid op allerlei manieren onder 
controle proberen te krijgen: We zijn verzekerd voor alles en nog wat. En als we iets 
niet weten dan doen we alsof we het wel weten. Hoe houdt u uzelf sterk? 
 
 
 
In onze training “Leiden vanuit Persoonlijke kracht” leren we u weer te handelen 
vanuit uw echte potentieel. In de zin van de moed om te laten zien wie u bent en van 
daaruit uw leven vorm te geven. Echt zijn. Dat is volgens ons de essentie van 
leiderschap. 
 
In november 2014 start de volgende training!  Lees meer over deze training die tot 
duurzame gedragsverandering leidt 
 
De Amerikaanse onderzoeker Brené Brown laat in haar inspirerende TED talk zien 
en horen dat succes en authenticiteit alleen mogelijk zijn wanneer je de schaamte de 
baas wordt, en jezelf durft te laten zien. De combinatie van haar wetenschappelijke 



inzichten, haar eigen verhaal van weerstand op een heel humoristische manier 
verteld, maken haar verhaal onweerstaanbaar  en herkenbaar. Zestien miljoen keer 
bekeken inmiddels... maar ’t blijft sterk.  
 

 
 
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability 
  
 
 
En dan nu de tekst van de brochure…. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Ook last van multitasken en druk druk druk in jouw team?  
Vanuit Stach faciliteren wij leiders, professionals en teams om veel meer te halen uit 
hun eigen potentieel. Wil je meer weten over de mogelijkheden om de emotionele 
veerkracht van jouw mensen te versterken of er meer bedreven in raken? Wil je leren 
hoe je mindfulness of meditatie op je eigen werkplek praktisch kunt inzetten?  
 
 
Kijk op www.stach.nu voor onze programma’s. Of neem contact op met Louise 
Kemps louise@stach.nu, Bas Arends bas@stach.nu  
Of Caroline van Hoogstraten caroline@stach.nu 
 
 


