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Het overkomt je! 

We zijn een eindje op weg in 2009, hét jaar van de recessie. Vooralsnog denken de pessimisten dat 
we tot diep in 2010 nog zullen zuchten en steunen, de optimisten daarentegen denken al licht in de 
tunnel te zien. Wat mij in de gesprekken, die ik met ondernemers, maar ook familie en vrienden 
voer, opvalt, is dat de schuld opmerkelijk vaak bij de anderen wordt gelegd. Het overkomt je, 
zogezegd. En daarmee denk ik dat je de oplossing van de problemen dus ook bij anderen legt of 
zoekt, want: “ik kan er immers toch niks aan doen, het is zo!”.   

Ooit zei iemand: Veranderen eindigt op –anderen, maar begint bij jezelf. En dat is nu juist de 
formule die wij toepassen bij onze opdrachtgevers. We gaan niet op zoek naar wat je niet zelf kunt 
beïnvloeden en doen, we zoeken naar die zaken waar je wél zelf verantwoordelijkheid kunt nemen 
en daadkracht kunt tonen.  We proberen je te laten inzien, dat je aan de kant van de oorzaak moet 
staan in plaats van de zijde van het gevolg te kiezen. Mahatma Ghandi concludeerde: “je bent zelf 
de verandering die je wilt zien in de wereld”. En dat zijn wijze woorden, die nog steeds hout 
snijden.  Jij maakt de keuze, jij laat toe dat anderen je dicteren, overrulen, bedreigen, overnemen, 
outsourcen, aardig vinden, als zakenpartner accepteren of afwijzen. Als je dat toelaat, inderdaad, 
dan overkomt het je allemaal.   

Vaak wordt er in slechte tijden gezegd, wie geschoren wordt moet stilzitten. Hoe zou het zijn, als 
jezelf het initiatief ging nemen? Ondernemen is immers risico nemen en anticyclisch ondernemen is 
daar naar mijn gevoel het ultieme voorbeeld van. Tegen de stroom inzwemmen doen gezonde 
zalmen, als ze meedrijven zijn ze volgens mij dood. Dus durf de stap te zetten, kijk kritisch naar je 
eigen risico-profiel en vraag je af of je niet te geduldig, te braaf en te volgzaam bent.  

Wij kunnen vanuit onze expertise in deze denkprocessen van dienst zijn. Niet door te (ver-) 
oordelen en terug te kijken, maar door samen te kijken naar oplossingen. We doen dat op basis 
van co-creatie, we nemen samen de regie voor de toekomst en maken gebruik van leren te leren. 
We voelen ons in gelijke mate verantwoordelijk voor de te nemen stappen. In deze tijd van “het 
overkomt me” is dat de enige (uit)weg naar succes.     

Oorzaak en gevolg noemde ik al. Een heel simpel voorbeeld is de oefening om naar een 
willekeurige vreemde te glimlachen.  De ander zal in 99% van de gevallen terug glimlachen en dit 
is alleen het gevolg van jouw besluit om te glimlachen. Natuurlijk is het in het dagelijkse leven niet 
altijd zo simpel. Het moet mij van het hart, dat het wél veel te simpel is om altijd maar naar de 
externe omstandigheden te kijken en naar anderen te wijzen. En wist je, dat als je met een vinger 
naar de ander wijst, er altijd nog drie vingers naar jezelf wijzen?   


