
Dare to Share

De kunst van het delen



Voorwoord

Dit E-boekje is mede de resultante van een jaar lang met elkaar 
stoeien over het thema ‘Dare to Share’ binnen de Nederlandse 
vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD). Als platform 

voor Leadership & Governance signaleert 
de NCD belangrijke leiderschap issues van
STRAKS en vertaalt die, samen met de 
leden, naar de mogelijkheden en kansen 
van NU. Daarbij zijn wij ervan overtuigd 
dat ‘delen’ een cruciaal onderdeel van 
goed leiderschap zal zijn en blijven!

In workshops, co-creatie sessies, gesprekken en artikelen werd het 
thema ‘Dare to Share’ verkend en uitgediept. Veelal met een zeer 
persoonlijke inbreng van de deelnemers. DANK aan iedereen die 
daar actief aan heeft meegewerkt!
Met een opmerkelijke resultante. Door velen werd, in tegenstelling 
tot de verwachting, actief meegedaan. Nog opmerkelijker was dat 
vrijwel iedereen het als zeer positief ervoer en, op een enkeling na, 
niemand moeite had met het delen van persoonlijke ervaringen, 
opvattingen en dilemma’s! 
“Mooi om te zien dat anderen net zo bezig zijn met dezelfde 
dilemma’s als ik”, “ik ken nu collega’s van een heel andere kant, 
geweldig” en “wat een verrijking!” zijn voorbeelden van reacties op 
de sessies.

En dat is precies wat we als NCD willen bereiken: het inspireren van 
elkaar en het ondersteunen van de persoonlijke groei.

De ervaringen van die sessies, de achtergronden van Dare to Share 
en bovenal de mogelijkheden ervan zijn nu samengevat in dit 
E-boekje.
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Wat is eigenlijk ‘Dare to Share’? Hoe zit dat met je eigen kwets-
baarheid als je deelt? Zijn er grenzen en belemmeringen? Hoe 
bevorder je het en maak je het een duurzaam onderdeel van je 
organisatiestijl? Vragen die allemaal aan de orde komen.
Een E-boekje dat is bedoeld om te inspireren je eigen ‘Dare to Share’ 
praktijk tegen het licht te houden, maar ook om er actief mee aan 
de slag te gaan om die te verbeteren.

Hoe je het E-boekje ook gaat gebruiken, we wensen je veel 
deel-plezier!

Gerard van Vliet
gerardvanvliet@ncd.nl
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The Times They are A-changin’

Tijden veranderen. Tijdens een co-creatie sessie
met studenten van de Hogeschool Rotterdam
moest in groepjes de beste oplossing worden
bedacht. De studenten liepen tussen de
groepjes heen en weer en wisselden onderling
de informatie uit: “ik heb net in dat andere
groepje gehoord dat…”. 

De generatie boven de 50 is opgegroeid met competitie en zou in elk
groepje de informatie voor zichzelf hebben gehouden. Want het 
gaat om WINNEN, toch?

Geen wonder dus dat bij het delen van informatie, maar ook kennis, 
kunde en contacten, aarzelingen bestaan. Zeker voor de oudere 
directeur of commissaris. Want kennis delen is immers, nog steeds, 
voor menigeen een kwestie van ‘macht delen’. Ondanks wijze 
gezegden als ‘vermenigvuldigen is delen’ of ‘wie niet kan delen, kan 
niet vermenigvuldigen’.

Vreemd eigenlijk, want al in de prehistorie kon niemand overleven 
zonder te delen. Uit studies naar jagers-verzamelaars in die tijd blijkt
dat delen een essentiële voorwaarde was voor overleven. Hoezo ‘de 
tijden veranderen’?

Kwetsbaar?

Hoeveel directeuren en toezichthouders durven zich kwetsbaar op 
te stellen en ronduit te zeggen dat ze iets niet kunnen of weten? 
Zelfs anno 2014 zijn het er meer dan je zou verwachten. Want DE 
directeur wordt immers nog steeds geacht op alles een antwoord te 
weten, altijd en overal… vindt in ieder geval die directeur zelf.
De woorden autocratisch, eigenwijs, directief en afstandelijk dringen
zich dan, ook nog anno 2014, automatisch op. Met als beeld de 
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directeur die bang is voor imagoschade of een verlies aan autoriteit 
naar medewerkers, ander management of de omgeving.

Leider: dankzij je volgers!

Mensen hebben behoefte aan leiders, geen twijfel aan. Maar, geen 
leider zonder volgers. Zo langzamerhand wordt, terecht, het accent 
verlegd van de ‘leiders’ naar de ‘volgers’. Dankzij ontwikkelingen als 
transparantie, globalisering, informatisering en betere opleidingen 
zijn volgers verre van slaafs. Ze stellen eisen aan de leider. Dan kun 
je als leider je maar beter verplaatsen  in de schoenen van je 
(potentiële) volgers. Als je ze niet blijvend weet te ‘raken’ raak je ze 
onderweg kwijt!

Generatie Z

Dat geldt het sterkste voor Generatie Z. Generatie Z is de generatie 
die tussen 1992 en 2010 is geboren. Een generatie die het aan 
weinig heeft ontbroken in een ontluikende digitale wereld. Als we 
Maslow met zijn piramide serieus nemen zijn de aspecten 
lichamelijke behoeften, veiligheid en geborgenheid meer dan 
gedekt. Alle ruimte om aanvullende behoeften voorop te stellen, 
zoals samenwerken, je netwerk uitbreiden, kennis met elkaar delen 
en zelfvertrouwen opbouwen. Waarbij bijvoorbeeld ‘status’ een heel
andere invulling krijgt als bij de oudere generatie, waar het symbool 
staat voor een groot huis, idem salaris en aanzien. Voor Generatie Z 
staat 'Bling Bling' op een maatschappelijk laag niveau. 
Ze houden het meer op het aantal volgers op Facebook of Twitter als
vorm van status. 
Je maatschappelijke bijdrage als individu, maar ook als bedrijf wordt 
bepaald door de idealen die je hebt en waar je voor staat. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen dus.
Had Generatie U (1980-1992) al een groeiend probleem met 
vermenging van zaak en privé, dat geldt zeker voor Generatie Y.  
Niet als probleem, maar als positieve uitdaging. Werk is om van te 
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groeien, plezier daarbij is een must. En van hiërarchie en autoriteit 
moeten ze al helemaal niks hebben. Hoezo ‘de Baas’? Het draait om 
authenticiteit, het draait om het ‘raken’ van mensen!

Share-model

Die glijdende schaal wordt wel heel erg duidelijk als we kijken naar 
de effecten van het SHARE-model, dat die (maatschappelijke) 
verandering in tijd en aanpak verbazingwekkend goed weergeeft.

Figuur 1. Het Share-model

Dare to Share          6



Eigenlijk begon het ooit met de vraag hoe je mensen aan je kon 
BINDEN: hoe je ze dingen voor je kon laten doen of dingen van je 
kon laten kopen. “What ever it takes…”. Vanuit de werkgever of 
verkoper lange tijd een begrijpelijke gedachte en elke reclame was 
erop gebaseerd. Alhoewel, ‘was’…?

Dat in tegenstelling tot VERBINDEN, ook wel de positieve manier 
van BINDEN genoemd, omdat in die fase je jezelf zodanig verbonden
voelt met je werk, met het product of de dienst die je koopt, dat je 
er blijft werken of het blijft kopen. Je voelt je een soort van 
‘mede-eigenaar’, met een natuurlijke positieve loyaliteit.

Een poging om je te BINDEN gebeurt als eerste stap in de regel vaak 
op basis van het WALLET principe.
Daarbij is de binding met de werknemer/klant/het lid minimaal. Er is
alleen sprake van (de perceptie van) geldelijk
voordeel. De portemonnee vullen, of gevuld
houden, is het doel. Biedt iemand echter een
groter voordeel dan is dat alle aanleiding om
van werkgever/leverancier/club te
veranderen. De loyaliteit is zeer gering. Die
gaat waar het meeste geldelijk voor-deel
geboden wordt.

De tweede stap van BINDEN gebeurt op basis van het MIND 
principe, van argumenten.
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Daarbij probeert de aanbieder de ‘waarde’ van wat aangeboden 
wordt te maximaliseren op basis van 
argumenten. Die uiteraard afhankelijk zijn 
van de mate van geloofwaardigheid (al of niet
wetenschappelijk onderbouwd). 
Zijn er in de ogen van de werknemer/klant/lid
betere argumenten dan is dat aanleiding 
ergens anders naar toe te gaan waar de 
geloofwaardigheid groter is. 

Goedkoop tanken willen we allemaal, we rijden er zelfs voor om 
(WALLET). Desnoods voegt de pomphouder er nog een ‘groen’ 
aspect aan toe (MIND), maar echt veel zal het niet helpen om 
loyaliteit af te dwingen. “Zegeltjes met handdoeken” niveau dus?

Beiden, WALLET en MIND, zijn rationeel van aard. Er is sprake van 
een top-down communicatie door de aanbieder. De ‘afnemers’ zijn 
niet echt betrokken en gebruiken de geboden interactiviteit voor 
klachten of gewenste verbeteringen in hun voordeel.
BINDEN is dus een eenzijdige poging van de aanbieder om grip te 
krijgen op het (koop-)gedrag van de werknemer/koper.

Net zoals bij Generatie Y al manifest is willen meer en meer mensen 
een andere meerwaarde hebben. Ze willen het gevoel hebben ‘erbij’
te horen.

We zien er alle tekenen van. Echt BINDEN gaat om VERBINDEN. In 
plaats van een negatieve keuze wordt het een positieve keuze.
Wil je VERBINDEN, een echte verbinding tussen de  werknemers/ 
klanten/leden onderling realiseren, dan gaat het om het ‘raken’ van 
mensen. Je moet ze zo ‘raken’ dat ze zich mede-eigenaar gaan 
voelen, mee gaan doen aan het creëren in plaats van afwachten wat 
er gebeurt.
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Dat gebeurt minimaal op basis van het HEART principe; emotionele 
momenten. Zoals bijvoorbeeld bij een hobby,
een ziekte of gebeurtenis. Wat mensen met 
elkaar gemeen hebben willen ze ook met 
elkaar delen en er met elkaar over 
praten/uitwisselen. Het is de eigen 
betrokkenheid bij het onderwerp die maakt 
dat mensen actief gaan bijdragen.

De sterkste vorm van verbinding gebeurt op basis van het SOUL 
principe, de innerlijke waarden, de drijf- 
veren die je hebt, zoals rechtvaardigheid,
respectvol zijn, verantwoordelijkheid of rent-
meesterschap. Waarden die je je hele leven
met je meedraagt en je motiveren. Als je die
met iemand deelt is dat in beginsel levens- 
lang. Een sterkere binding is er niet.

Beiden, HEART en SOUL, zijn emotioneel van aard. Uiteraard speelt 
de perceptie een belangrijke rol. De eigen waarneming en beleving 
is bepalend voor de gevoelde meerwaarde.
Er is sprake van ‘ownership’ van de werknemers/klanten/leden, die 
gezamenlijk de communicatie onderhouden. De VERBINDING is 
wederzijds. Als werkgever of aanbieder heb je vaak een gedeelde 
regie met de anderen die deelnemen. De loyaliteit tussen de 
deelnemers onderling is over het algemeen sterk.
Waar bij de rationele kant (Wallet en Mind) sprake is van een 
Community (je hebt iets gemeen met elkaar) spreek je aan de 
emotionele kant (Heart en Soul) dan ook van een Commonity (je 
hebt en creëert iets gemeenschappelijk).
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De SHARE effecten

De effecten van deze verschuiving is niet gering. Eenmaal gestart 
met een sterk accent op WALLET en MIND en je probeert ineens een
ommezwaai te maken naar HEART en SOUL dan zul je al snel merken
dat de betrokkenen dat niet pikken. Ze staan op oprechtheid. Waar 
je eerst nog kon rekenen of vertrouwen op ‘autoriteit’ zul je nu 
‘authenticiteit’ moeten bieden. Een generatie Y trekt zich weinig 
meer aan van die autoriteit, is opgevoed met vrijheid en 
zelfredzaamheid en wil alleen nog maar ‘volgen’ als je ze aanspreekt 
met de passie die ze tot hun passie kunnen maken. Je kunt vanuit de
emotionele kant wel de rationele kant toevoegen, in die zin is het 
‘en/en’. Maar van een rationele kant naar de emotionele kant als 
noodzakelijke reclametruuk gaat niet werken. Gebruikers/ 
werknemers hebben dat feilloos door en rekenen je erop af.

Realiseer je dat mensen graag ergens ‘bij’ willen horen, we zijn 
groepsdieren. Daar maakt ook erkenning van je rol en status in die 
groep deel van uit. Met het essentiële aspect dat ‘status’ zowel 
beleefd kan worden als ‘ik wil er bovenuit steken’, als ‘ik heb een 
waardevolle rol bij het realiseren van de groepsdoelstellingen’. 
‘Waar het bij WALLET en MIND vooral draait om (het bereiken van 
een door jezelf gewenste en gepercipieerde) ‘status’ draait het bij 
HEART en SOUL om ‘support’, het elkaar steunen, het met elkaar 
delen waarbij je zelf ook een onderscheiden rol kunt vervullen. Dare 
to Share dus. Als je als leider de essenties daarvan niet kunt ‘vatten’ 
EN toepassen wacht je een moeizame toekomst met lastige volgers. 
Als je ze al in eerste instantie hebt kunnen raken…

De SHARE verschillen

Die verschuiving geldt voor een groot aantal aspecten. Daarbij staan 
ze vaak nog wel naast elkaar, maar is de ‘emotionele’ kant sterk aan 
betekenis en invloed aan het winnen.
Neem ‘Ik’ en ‘Wij’. Aan de statuskant gaat het vooral om het 
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egoïstische ‘ik’ dat boven de massa moet uitsteken om zich goed te 
voelen. Aan de supportkant gaat het om de rol ten opzichte van ‘wij’,
het ‘samen’ realiseren van doelen. ‘Ik’ is er dan nog wel, maar is dan 
ingebed in de trots dat je het samen hebt gerealiseerd. De 
waardering voor je bijdrage komt uit dat ‘samen’ en de onderlinge 
waardering.
Wil je aan de statuskant ‘gelijk hebben’, aan de supportkant is het 
belangrijker om een ‘goede oplossing’ te hebben, van wie die ook is.
Daarom wordt ook het ‘debat’, om je gelijk, minder belangrijk dan 
de ‘dialoog’, om tot die oplossing te komen.

Wallet en Mind hechten sterk aan veiligheid en zekerheid, primaire 
menselijke factoren. Voor wie Maslow aanhangt de representanten 
van de eerste lagen van zijn model.

Figuur 2. De piramide van Maslov
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Controle hebben over je omgeving geeft rust. De controle kwijt 
raken is het meest erge dat een mens kan overkomen. ‘Houvast’ is 
daarop gebaseerd. Bij de support-kant, met Heart en Soul, gaat het 
om ‘houd vast’, het kunnen vertrouwen op de steun en bijstand van 
je eigen sociale omgeving. De derde laag in het model van Maslow 
gaat juist om de aanwezigheid van sociale samenhang. De vierde 
laag draait o.a. om (zelf)vertrouwen en respect. De toplaag draait 
om drijfveren, creativiteit, openheid en spontaniteit.

Aan de rationele kant heb je het bij netwerken en delen al snel om 
‘halen/brengen’, waarbij je eigenlijk wilt halen en je beseft dat je 
daarvoor ‘iets’ moet brengen. Kosten/baten dus. Het is een rationele
balans van geven en nemen. 
Voel je het verschil met ‘brengen/krijgen’ dat aan de supportkant 
centraal staat? Als je allemaal iets ‘brengt’ ligt er een massa om te 
‘krijgen’! Als je het verschil eenmaal
doorkrijgt begin je je ook te reali- 
seren hoe belangrijk het is om met
gelijkgestemden aan tafel te zitten.
Als de drijfveren hetzelfde zijn is dat
o zo makkelijk bij het delen.

Er zijn een groot aantal verschillende accenten te noemen die de 
‘status’ en de ‘support’ kanten onderscheiden. Teveel om hier 
allemaal te beschrijven (dat doen we in het boek Passie voor 
Leiderschap dat binnenkort verschijnt). Laat je eigen fantasie het 
werk doen en voeg er gerust een aantal aan toe!

Dare to Share          12



Figuur 3. Enkele accenten van het Share Model
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De NCD zelf als voorbeeld

Voor de NCD stond vroeger de belangenbehartiging centraal (de 
pay-off was: ‘In Uw Belang’). De status van het NCD lidmaatschap 
was belangrijk en was gebaseerd op de gepercipieerde status van 
het lidmaatschap (Old Boys netwerk). De kennis die werd geboden 
was uniek, bovendien hadden we een memberbenefits programma.
Geld-voordeel en Kennis-voordeel zijn door met name de digitale 
wereld vrijwel verdwenen, maar ook door de opkomst van de vele 
businessclubs of programma’s van uitgevers.
De status, gebaseerd op WALLET en MIND, van het NCD- 
lidmaatschap wordt dan ook nauwelijks meer gevoeld, de oude 
exclusiviteit van het netwerk is verdwenen.

De NCD van nu en straks heeft ‘status’ inmiddels achter zich gelaten.
Verbinding in plaats van binding zijn nu de leidraad. Verbinding 
tussen leden die met elkaar de Passie voor Leiderschap delen, zich 
verantwoordelijk weten voor de mensen in hun omgeving, de 
verantwoordelijkheid willen pakken voor maatschappelijke 
ontwikkelingen. Drijfveren (SOUL) als basis dus.

Als er al een vorm van ‘status’ is wordt deze gevormd door een 
gezamenlijk gevoel bij de dilemma’s en uitdagingen die we als 
leiders onderling met elkaar delen (HEART).
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De ‘dynamische’ factoren die daarmee samenhangen staan dan 
centraal. We hebben het dan over emotionele-, sociale-, 
creativiteitsintelligentie, de eigen authenticiteit en de manier 
waarop de eigen kwetsbaarheid kan worden gemanaged. Het 
bevorderen en ondersteunen van persoonlijke groei in optima 
forma.
Die status is dan de erkenning voor het positieve stempel dat een 
NCD-leider wil drukken op het zaken doen in verantwoordelijkheid 
met, naar en voor elkaar.

Missie

Dankzij grotere transparantie, een hoger opleidingsniveau
en een andere beleving van het recht op participatie is ook de rol, 
maar vooral ook de verwachting ten aanzien van die rol als 
‘directeur’ drastisch veranderd. We willen als ‘volgers’ nog steeds 
geleid worden, maar daar zelf invloed op kunnen uitoefenen, het 
‘beleven’ als collectief dat bewust doelen met elkaar deelt in plaats 
van er gedachteloos en ongeïnteresseerd achteraan te lopen. Van 
een baan die je kunt missen naar een baan met een missie. Een 
gezamenlijke missie.

Passie

Daar past een veel effectievere leider- 
schapsstijl bij die is gebaseerd op ‘delen’.
Delen van kennis, kunde, visie, voor- 
delen, maar vooral ook Passie. Een
gedeelde Passie voor wat je met elkaar
wilt realiseren binnen een organisatie.
Een Passie waarmee de leider anderen
inspireert om mee te doen aan het
realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. Een meedoen dat met
veel Plezier wordt gedaan doordat ‘delen’ voorop staat. Men werkt 
als Partners in een team samen aan het realiseren van de gedeelde 
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doelstellingen. Waarbij zowel de ups als de downs worden gedeeld 
en de Positieve aanpak van het team ervoor zorgt dat ervaringen en 
lessen worden omgezet in resultaten die tellen.

Actief meedoen

De leider die durft te delen is niet bang om zijn of haar autoriteit 
kwijt te raken. Integendeel. Juist de eigen authenticiteit, de 
authenticiteit waarmee met veel passie iedereen wordt 
‘meegezogen’ in de missie van de organisatie, zorgt ervoor dat de 
autoriteit nog nooit zo groot is geweest. Ondanks dat dat een zekere

kwetsbaarheid met zich meebrengt.
Talentmanagement krijgt alle kans, omdat de 
individuele talenten van medewerkers een 
fantastische optelsom vormen van wat een 
organisatie kan. Het zichtbaar maken en het 
delen in en van elkaars talenten brengt de 
organisatie een ongekend elan. Een elan dat 
wordt ingezet voor innovatie die scoort. Het is
ook de garantie voor de vitaliteit van de 
organisatie. Met een veerkracht die 
essentieel is naarmate de snelheid van de 
noodzakelijke aanpassingen toenemen, zoals 
we allemaal om ons heen ervaren.

Commitment

Het delen geeft alle medewerkers een eigen verantwoordelijkheid 
om maximaal bij te dragen aan de continuïteit van de organisatie. 
Men wordt als het ware mentaal mede-eigenaar van die organisatie.
Waardoor iedereen zich, behalve voor het eigen deel, ook actief 
inzet voor het deel van de ander. Het gaat immers om het 
gezamenlijke succes. Dat commitment brengt dus resultaat dat telt.
Wilden we als leiders vroeger vooral ‘in control’ zijn, de dynamische 
leider weet dat het om ‘giving control’ gaat; anderen in staat stellen 
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actief bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelen. Waardoor 
die gewenste veerkracht je in staat stelt snel en adequaat te 
reageren op veranderingen in de omgeving (reactief innoveren) of 
zelfs het voortouw te nemen in die veranderingen (pro actief 
innoveren: prenovation).

Begrenzing van Dare to Share

Onder ‘delen’ verstaan we overigens het
‘delen’ als leider. Het delen van kennis, kunde,
inspiratie, inzichten etc.
We hebben het dus niet over meer formele
vormen van kennismanagement, die al of niet
gestructureerd in organisaties kunnen worden
verankerd.
We hebben het over het persoonlijke functioneren van leiders. 
Waarbij aspecten als het ‘neerzetten’ van je missie, het maximale 
halen uit je mensen (talentmanagement en teamwork), motiveren 
tot innovatie en verandering en het benutten van je eigen 
leervermogen (door te luisteren naar feedback en zelf feetback toe 
te passen) aan de orde zijn.

Centrale vragen die dan gesteld worden zijn dan ook:
- Is delen belangrijk voor het succes van je organisatie?
- Wat maakt dat je deelt (omstandigheden)?
- Deel ‘jij’ of deelt ‘de directeur’?
- Wat belemmert dat je deelt (en hoe kun je dat 

ondervangen)?
- Wanneer deel je iets en wanneer niet?
- Hoe krijg je voldoende feedback op je delen?
- Hoe zit het met je eigen feetback (stapje achteruit en in de 

spiegel kijken)?
- Zijn de resultaten van je delen meetbaar en voldoende voor 

jou?
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- In hoeverre helpt het delen bij je eigen persoonlijke groei?
- Tot welke (verrassende) inzichten heeft het je gebracht?
- Welke vijf lessen zou je aan een andere leider willen 

meegeven?

Leiden en delen hebben allebei hun grenzen, het is zaak die te 
(ver-)kennen.

Belemmeringen

Als het belang van delen dan zo overduidelijk is, waarom hebben we
er dan nog zoveel moeite mee?
We hadden het al over de angst om de controle te verliezen, de 
angst om los te laten dus. 
Wellicht komt het nog het beste tot uitdrukking in het verschil 
tussen het ‘moet’ aan de rationale, status kant en het ‘moed’ aan de
emotionele, support, kant.
‘Moet’ staat voor het volgen van regels, doen wat je moet doen, 
zodat je de controle niet verliest. Focus op risicomanagement, want 
het mag niet fout gaan. Met als nadeel dat je liever alles houdt zoals 
het is totdat het niet echt anders kan en je wel moet veranderen. 
Vandaar dat de meeste veranderingen om negatieve redenen op 
gang komen.
Bij ‘moed’ gaat het juist om de positieve kant,
het gaat om kansenmanagement. Wat betekent
dat je anderen kansen geeft net zoals je zelf
kansen grijpt. Het aangaan van de uitdaging om
het ook ‘anders’ te doen in plaats van alleen te
gaan voor ‘beter’.
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Hoe kom je van ‘moet’ naar ‘moed’? Daar is LEF voor nodig!
Dat LEF staat voor:

- LEGO, ofwel de noodzaak van ‘Leiders zonder EGO’. Een EGO 
die vaak zo groot is dat het alle veranderingen in de weg 
staat. Het op tijd verkleinen (om anderen met nog meer 
talent de kans te geven) of vergroten van dat EGO (als 
inspiratie of energiebron) is essentieel.

- Eigen kracht, om te kunnen vertrouwen op de uitkomst van 
het proces van ‘moet’ naar ‘moed’. Wat er ook gaat 
gebeuren er is altijd wel een betekenisvol plekje voor je aan 
het einde van de (veranderings-)horizon. Hoe vaak vallen niet
de woorden “Had ik dat maar eerder gedaan!”

- Friend Size, ofwel het vertrouwen op de support van je 
vrienden/deelgenoten waar je het veranderingsproces mee 
ingaat, dat ook jij een ‘deel’ krijgt van de opbrengst na het 
veranderingstraject. ‘Friend Size’ staat tegenover ‘Franchise’ 
dat sterk afhangt van de macht van de Franchisegever en 
Franchisenemers afhankelijk maakt.

Figuur 4. Van Moet naar Moed!
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Vaak is het zich realiseren wat er gebeurt (awareness) al voldoende 
om de mogelijkheid van verandering ter discussie te stellen. Denk 
dan aan LEF!

Hoe dan wel?

Is het bereiken van ‘Awareness’ de eerste fase, ‘Authenticiteit’ is de 
tweede en beslissende fase; het je ‘eigen’ maken van het delen. 
Oprecht delen, ‘brengen’ zonder voorwaarden dus, kan alleen als 
het authentiek gebeurt. Zodra het een trucje wordt of berekenend 
overkomt val je door de mand. Vergis je niet, mensen hebben het 
feilloos door als je uit louter commerciële bedoelingen komt 
‘brengen’. ‘Krijgen’ gaat dan aan je neus voorbij.

Meer ‘delen’ is dan ook geen kwestie van modellen volgen of trucs 
toepassen. Je zou haast zeggen “je hebt het of je hebt het niet”.
Zo hopeloos is het gelukkig niet. Je eenmaal bewust zijn van de 
mogelijkheden kan je zelf tot een andere houding en/of die van je 
collega’s brengen.
Wat daarbij helpt is onder anderen:

- een omgeving hebben waar het ‘normaal’ is om te delen en 
je zo over de drempel trekt om het ook ‘normaal’ te vinden;

- mensen aantrekken (of op cruciale posities zetten) die juist 
geloven in ‘delen’ en het voorbeeld geven;

- het vertrouwen in elkaar bevestigen. Vaak is wantrouwen 
een drempel om niet tot delen te komen;

- ‘Competitie’ herbenoemen tot ‘Com-petitie’: de nadruk 
leggen om onderlinge communicatie en delen (petitie = een 
signaal geven dat handelen noodzakelijk is);

- ‘delen’ in de organisatie belonen en op die manier 
aanmoedigen om te delen

In alle gevallen blijft ‘authenticiteit’, ook in dit proces van ‘moet’ 
naar ‘moed’ de leidraad.
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Vertrouwen essentieel

Wil delen een kans krijgen dan moet het vertrouwen in elkaar 
voldoende zijn. Mensen hebben een veilige omgeving nodig om te 
kunnen delen. Het alleen roepen dat delen vanaf NU zonder 
problemen kan en op prijs wordt gesteld is niet voldoende. Je zult 
zelf het voorbeeld moeten geven en BLIJVEN geven. Befaamd zijn de
goede voornemens die sneuvelen in de praktijk van alle dag. Er 
eenmaal mee starten vraagt om een
consistente en consequente uitvoering.
Dat betekent ook dat als je er mee start
omdat een ander zegt dat het goed voor
je is je al snel door de mand valt. Het is
niet van JOU, en dat is er wel voor nodig.

Het moment van bezinning

Nogmaals, een gewiekste adviseur die het allemaal voorkauwt of 
een PR-bureau dat briljante teksten schrijft zijn niet de dragers van 
het veranderingsproces. Dat ben je zelf. Het is JOUW authenticiteit 
die anderen tot voorbeeld is en ze doet overtuigen om ook spontaan
te delen in plaats van berekenend te delen.
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Niet in alle gevallen is delen overigens een oplossing. Dat blijkt wel 
aan het gedag in communities. Zo blijkt uit onderzoek dat de waarde
van het delen afneemt naar mate de mening van de deelnemers in 
een community wordt beïnvloed door anderen. Iemand die door 
anderen wordt beoordeeld als ‘information gate keeper’, iemand die
er verstand van heeft, kan iedereen zomaar op het verkeerde been 
zetten.
‘Delen’ heeft dus wel degelijk grenzen. ‘The Wisdom of the Crowd’ 
biedt niet altijd uitkomst. Dat weten en vermijden is en blijft ook een
kwestie van goed leiderschap.

Delen=?

Stockholders of stakeholders, that’s the question. 
Staat ‘profit’ voorop of juist ‘continuïteit’? In het eerste geval zal een
wens om ‘ownership’ al snel vertaald worden in termen van 
aandeelhouderschap, dat zoveel mogelijk wil cashen. In het tweede 
geval zijn alle ‘belanghebbenden’ bij het succes van de organisatie 
relevant. Ze dragen allemaal bij aan dat succes, vanuit hun eigen rol, 
bewust van het belang van die rol. Evenwichtig bestuur dus. 
En eigenlijk wisten we het al, om te kunnen vermenigvuldigen moet 
je kunnen delen.

Wie kan DELEN vervult de belangrijkste voorwaarde voor 
VERMENIGVULDIGEN!

De NCD kiest dan ook voor een ‘Delen’ met als kernbegrippen onder 
anderen inspireren, motiveren, coachen, informeren, participeren, 
samen leren en verbinden. Eigenschappen die een dynamisch, 
verantwoordelijk leider in de toekomst zeker zal moeten hebben om 
volgers te raken en te blijven raken.
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Tenslotte

In het woord ‘DOELEN’ zit niet voor niks het woord ‘DELEN’, waarbij 
de overblijvende ‘O’ de ‘O’ kan zijn van Ondersteunend leiderschap. 
Anderen in staat stellen maximaal bij te dragen aan het succes van 
de organisatie. De rol van de leider is om van 1+1 geen 2 of 3 te 
maken, maar een verrassende 11 te maken. Een organisatie die niet 
alleen meer is dan de optelsom van de afzonderlijke delen, maar ook
in staat is grenzen te doorbreken en dingen anders te bekijken. Niet 
voor niks is ook DOEN een onderdeel van het woord ‘doelen’. 

In een tijdsfase waarin verandering de norm is, is het zaak 
voortdurend ‘anders’ te kijken naar doelen en elkaars functioneren 
bij het realiseren ervan.
Iedere ondernemer kent het rijtje van fasen dat het 
ondernemerschap met zich meebrengt: DENKEN, DURVEN, DOEN en
DOORZETTEN.
Je weet dan ook dat DOEN niet voldoende is om je doelen te halen. 
Dat wordt bepaald door DOORZETTEN, het samen aanpakken en 
overwinnen van de, vaak onvoorziene, uitdagingen onderweg. Ook 
dan is ‘delen’ overigens een genoegen!
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En Verder..

Wil je je ervaringen met ons delen?

GRAAG!

Je kunt ze sturen naar gerardvanvliet@ncd.nl. Wij zullen ze dan weer
delen op de website of via de nieuwsbrief.

Heb je opmerkingen en/of aanvullingen dan houden we ons 
eveneens aanbevolen. Ook die kun je sturen naar 
gerardvanvliet@ncd.nl
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Alles uit dit E-boekje mag naar hartenlust worden gekopieerd! 
Uiteraard wel met bronvermelding.

Copyright SHARE-model, MOET naar MOED en DOELEN=DELEN 
berust bij Gerard van Vliet. Niet vermenigvuldigen van het model en 
de effecten ervan wordt gestraft. 

Commercieel gebruik moet vooraf toestemming voor zijn.

Tekst: Gerard van Vliet
Illustraties & layout: Paul Santman
Alle overig foto's: Creative Commons licence

Heb je moeite met de toepassing van Dare to Share binnen jouw 
organisatie of behoefte aan een prikkelende presentatie, neem dan 
contact op met Gerard van Vliet (gerardvanvliet@ncd.nl) voor de 
adressen van mogelijke partners.
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NCD
Landgoed de Horst Tel: 0343 556770
De Horst 1 Gebouw 7 Vossesteijn Email: ncd@ncd.nl
3971 KR Driebergen Internet: www.ncd.nl
Postbus 88 3970 AB Driebergen Twitter: @ncdtwit
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