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Voorwoord 

 

Tijdens het Leertraject Interventiekunde in 2006 en 2007 zijn er audio- en video-opnamen 

gemaakt van oefen-denkadviesgesprekken. In deze transcriptenbundel is een selectie van drie 

van deze ‘oefen-denkadviesgesprekken’ opgenomen en eveneens een denkadviesgesprek met 

een ervaren denkadviseur. Deze transcripten zijn gemaakt in het kader van een masterstage en 

hebben gediend als analysemateriaal voor de master-scripties van G. Bal en E. Nienhuis.  

 

Transcript 1 en 2 komen voort uit oefen-denkadviesgesprekken die in 2006 zijn gevoerd en 

zijn in eerste instantie getranscribeerd door J. Elhorst en D. Kalland. Vanwege de behoefte aan 

een nauwkeuriger weergave van de gesprekken zijn deze transcripten gereviseerd door G. Bal 

en E. Nienhuis. Transcript 3 komt voort uit een oefengesprek in 2007 en is getranscribeerd 

door E. Nienhuis en gereviseerd door G. Bal. Transcript 4 is vanwege de duur van het gesprek 

in eerste instantie in tweeën opgedeeld waarbij afwisselend G. Bal en E. Nienhuis hebben 

getranscribeerd en gereviseerd.  

 

Voor de transcripten is gebruik gemaakt van de transcriptieconventies die zijn weergegeven in 

Mazeland (2003), zie hiervoor bijlage 1. Om de anonimiteit van de gespreksdeelnemers te 

garanderen zijn alle namen van zowel personen als werk, straten en plaatsen veranderd. In de 

transcripten staat DA voor de denkadviseur, K voor klant en T voor de trainer/ begeleider van 

het Leertraject Interventiekunde.  

 

Voorafgaand aan elk transcript staat informatie omtrent de transcribenten, naam van de 

opnamen en duur van het gesprek.  

 

Bijlage 2 bevat een inhoudsopgave van de bijgevoegde CD-rom met de audio- en video-

opnamen van de getranscribeerde denkadviesgesprekken. 
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Inhoudsopgave 

 
 

1 Transcript 1  7 

2 Transcript 2  33 

3 Transcript 3  53 

4 Transcript 4  69 

Bijlage I, Transcriptieconventies Mazeland (2003)  157 

Bijlage 2, CD-rom  159 
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1 Transcript 1 

Vijfde LIK-bijeenkomst 2006 
Denkadviesgesprek Laura & Lars 

 
Transcribent G. Bal  
Datum transcript 06/04/2007 
Denkadviseur Laura 
Klant Lars 
Duur gehele gesprek 0:05:17 -1:19:33 
Duur gesprek van 
transcript 

74:50- 19:27 (1e time-out) -9:54 (2e time-out)= 43:49 

Naam geluidsbestand gesprek1,ex,blok5,2006 
Naam videobestand n.v.t. 
Opmerkingen Het originele transcript van het eerste deel is afkomstig van J. 

Elhorst, deze versie is gereviseerd door G. Bal. Het laatste deel 
is getranscribeerd door G. Bal, revisie: E. Nienhuis 

 
1 K: Oké bedankt voor je komst. (zeker voor een adviseur)  

2  uhm (2.0) ik zou met jou willen praten over een (.) keuze die ik  

3  uh waar ik voor sta, >op dit moment<, uhm of wat ik althans 

4  denk dat ik er voor sta, waarvan ik bedacht heb dat ik ervoor sta.  

5  Uhm    uhm en die heeft te maken met loopbaan, maar al vrij snel als ik 

6  daarover begin te denken gaat het over meer dan over mijn loopbaan, 

7  maar over mijn persoonlijke stijl (.) uh een paar  

8  persoonlijke vraagstukken zeg maar 

9  ik moet eigenlijk een beetje historie schetsen, >als je dat goed vindt< uhm  

10  toen ik me vanochtend voor zat te bereiden op dit gesprek  

11  realiseerde ik mij dat ik bijna 

12  op de kop af >twaalf en een- twaalf en een half jaar< aan het werk ben 

13  uhm en- en in die twaalf en een half jaar heb ik zeven werkgevers 

14  gehad. (.)uhm ik heb daar uh onder andere (.) samen gewerkt met een   

15  collega van jou een goed salaris gehad. Ik heb een tijdje gewerkt 

16  bij hetzelfde bedrijf. (.) uh .hh uhm uhm het patroon wat er in zit, 

17  is dat ik na een bepaalde periode (.) bij een bedrijf (.) meestal wel   

18  uh ↑goed ben, maar niet succesvol. Uhm (1.5) >je zou kunnen zeggen dat 

19  ik<(.) alles er aan doe om in een organisatie uit te blinken en uh dat dat  

20  na een tijdje omslaat naar uh (.) ja destructief gedrag omdat ik eigenlijk  
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21  na een tijdje vind dat ik (.) dingen beter weet, beter kan, vind dat 

22  dingen anders moeten en dat ik dan al vrij snel daar druk op ga  

23  maken en mensen daarover ga overtuigen en uh dat gaat ook wel  

24  maar ergens loop ik toch altijd wel tegen die grens aan van- van  

25  de baas of een- een- een de omvang van de organisatie. 

26  of andere factoren maken dat daar op de een of andere manier  

27  op af kom waarna ik vrij snel al cynisch wordt destructief wordt  

28  uh (.) en op gegeven moment, meestal vrijwillig  

29  °maar soms ook gedwongen° vertrek. Nou dat verklaart  

30  Nou dat is een cyclus van anderhalf jaar ongeveer,  

31  dus dat verklaart ongeveer°die zeven uh die zeven 

32  werkgevers°. Uhm (2.0) in al die tijd ben ik wel heel erg (.)   

33  >als ik heel onbescheiden ben< ik ben heel erg goed geworden in  

34  een aantal dingen uhm (1.5) ik heb me als persoon denk ik (.) vooral 

35  de laatste jaren 

36  uh sterk ontwikkeld, maar ik heb nu ontdekt en dat is eigenlijk  

37  de kern van mijn vraag, ik ben weliswaar ↑goed in een heleboel  

38  dingen maar ik hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik ook succesvol  

39  wordt? En wat is dat dan? nou dat is een uh (.) een lastige, 

40  dus ik zit nu in een leuke functie, >bedrijfsoverheid< waar kansen  

41  genoeg liggen en tegelijkertijd ben ik bezig met het opzetten van een 

42  eigen (.) bureautje, uhm (.) dat is een keuze, dat is de praktische  

43  keuze, maar ik nu zeg wat mijn tweede keuze is (.) hoe voorkom ik  

44  nou >meer mijn vraag is< hoe voorkom ik nou dat als ik (.)  

45  of kies voor toch nog (.) voor een deel voor de overheid blijven werken, 

46  of helemaal voor mezelf uh uh (.) ga, hoe voorkom ik dat ik dat zelfde 

47  probleem dan tegenkom. Of als zelfstandige of als werknemer  

48  toch weer kom in die situatie waarin ik denk van ja het moet beter,  

49  het moet anders (.) uhm en dat ik dan weer (.) klem loop.  

50  uhm (1.5) als werknemer is die kans redelijk groot want het zit nou eenmaal 

51  in me hè? Ik heb nou eenmaal na een half jaar ben ik meestal het respect 

52  voor mijn werkgever al kwijt, >voor mijn baas wel kwijt en dan< 

53  heb je kans dat ik uhm (.) >weer in dat patroon terecht kom<  
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54  maar wat gebeurd er als ik zelfstandig ga, ga ik dat probleem dan  

55  (.) >internaliseren< ga ik naar mezelf nog (.) als ik eigen baas ben,  

56  ga ik dan naar mezelf, ja ik vecht altijd met de baas, ga ik dan  

57  met mezelf vechten? °>ik bedoel<° houdt die angst mij af van (.) 

58  succesvol (.) opereren dan wel als werknemer dan wel als (.)  

59  zelfstandige. Wat te doen? Dat is eigenlijk mijn vraag.   

60  °hoe daar mee om te gaan° 

61  hoe kan ik zorgen dat ik succesvol wordt en niet alleen maar goed.   

62  (2.5) 

63 DA: .hh nou dat is een- uh een heel verhaal [ wat je me vertelt 

64 K:                                                               [ ja, ja, ja. 

65 DA: en uhm 

66 K: de tekst die je aanbiedt. 

67 DA: ja, 

68 K: ((lacht)) 

69 DA: en de woorden die me opvallen zijn dat je- dat je een soort tegenstelling  

70  maakt van uh goed en succesvol. Zou- zou je daar iets over kunnen  

71  zeggen wat je daarbij uh u:h (.) maakt dat daar een verschil  

72  in zit? 

73 K: ja (.) nou het is iets (.) wat mij recentelijk pas >begon te dagen dat ik<  

74  (.) >waar ik ook aan begin< of het nou werk is of een hobby  

75  of wat dan ook ik probeer altijd zo snel mogelijk zo veel mogelijk  

76  ervan af te weten daar goed in te worden, bekwaam, vakbekwaam 

77  te worden. uhm (1.5) zo’n- op zo’n niveau valt op (.) dat ik (.)  

78  andere waarmee ik werk uh uh daarop ga uh daarop ga daardoor 
beoordelen 

79  of- of- of- bekritiseren °en° (.) dat is over het algemeen niet handig   

80  zeker als die anderen (.) ook iets over jou te zeggen hebben.  

81  nou dat maakt dat het (.) hoe ↑beter ik word hoe meer (onverstaanbaar) 

82  zal ik maar zeggen< 

83 DA: huhuh 

84 K: ik word de uh eigenwijze betweter uh uh iets vind van hoe het gaat. 

85  hè? omdat ik het altijd beter weet. nah en dat maakt dat ik <niet zo snel>   
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86  uh hè ik zal vrij snel gepasseerd worden voor promotie omdat ik ja, 

87  die eigenwijze uh (.) die eigenwijze lars. die die uh  

88  hij doet ze werk wel goed >maar hij moet ook niet< uh uh teveel uh  

89  macht geven want hij uh wil altijd alles anders. dus (.) beter wordt (.) goed  

90  op het moment dat succesvol in een wat plattere zin, zeg maar  

91  hoe minder carrière hoe minder (.) uh groei binnen de organisatie.   

92  >het is veel persoonlijke groei, maar weinig,< 

93  °hoe zeg ik dat° nou carrière. vooruitgang.  

94 DA: ja 

95 K: dat maakt dat ik ook heel veel zit in allerlei dat ik altijd per definitie 

96  bijna zit in ondersteunende en staffuncties of adviseursfuncties. zelden    

97  (.) echt in de lijn (.) zit waar ik uh ook (.) echt invloed heb. 

98 DA: en dat is de lijn waar wat je hebt gekwalificeerd als succesvol.   

99  [ ten op zichte- 

100 K: [ hmmm nee dat niet zozeer ik kan aan die zijlijn ook heel succesvol zijn 

101  maar daar zit wel eerder uh >er zit per definitie een beperking aan (.)  

102  dat weet jij ook als adviseur< (.) je hebt wel invloed, maar nooit macht. 

103  je kan nooit ↑echt de dingen aan je hand zetten, uh je kan niet extreem  

104  ik wil het anders en zo gaan we het doen, je blijft toch adviserend en  

105  die ander moet dan maar zien of die er wat mee wil.  

106 DA: huhuh 

107 K: en dat frustreert wel eens. ik denk als ik van tevoren > (lijnman ) als ik  

108  bijvoorbeeld stafman ben (.)°bijvoorbeeld° 

109  < zijlijnman uhm >natuurlijk< tegelijkertijd frustreert 

110  het me vaak dat ik niet kan zeggen van nou (.) en nu gaan we het   

111  anders doen. [ en nu is die stap van de zelfstandigheid, 

112 DA:                      [ dus je zit 

113 K: misschien wel een vlucht want ↑dan kan ik heb ik tenminste voor het  

114  zeggen dan hoef ik die plek niet te veroveren want dan creëer ik hem voor  

115  mezelf. 

116  (2.5)  

117 DA: oke dussuh ik begrijp dat goed en succesvol toch een uh nog een   

118  Tegenstelling uh zijn dan, = 
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119 K: = °Ja, lijken te zijn=° 

120 DA: =lijken te zijn in ieder geval uh in jouw uh .hh verhaal, en uhm (1.5)  

121  zou goed ook goed genoeg kunnen zijn? 

122 K: naja dat is (3.0) uhm (3.0) jawel zeg maar ↑he zoals ik erover nadenk    

123  ja (zoals je) daar een balans in zoekt (.) uh maar goed genoeg  

124  is voor mij heel moeilijk.  

125  (2.5) 

126 K: het is wel belangrijk uh (.) >het verschil.< 

127 DA: want (.) kwalificeer je dat dan als niet geleerd ofzo?  

128 K: goed genoeg kwalificeer ik als niet u::h niet goed genoeg,   

129 K: ((lacht)) 

130 DA: Wil je dat nog een keer zeggen?  

131 K: nou goed genoeg vind ik uhm (.) ik hou niet van de uh uh uh dat 

132  halfslachtige of half werk van- van- van uhm uh een gulden middenweg.  

133  ik hou van (.) naja perfect is een klinkt wat dwangmatig, maar   

134  uh goed genoeg (.) uhm (.) is voor mij vaak niet goed genoeg.  

135  het beste wat je kan doen, het beste wat je kan geven, het hoogst haalbare  

136  binnen de binnen wat je- wat je gegeven is aan- aan- aan talenten of- of   

137  aan mogelijkheden daar streef ik naar. Goed genoeg is half bakken, het  

138  compromis Dat- dat ik kan daar niet zo goed mee over weg >zeg maar< 

139 DA: ja ik vind het heel uh verwonderlijk zo heb ik er nog nooit naar gekeken 

140  uh dat je (.) goed genoeg niet goed genoeg kunt vinden. Ja (.) 

141  en uhm= 

142 K: =>(het volgende) nu zit ik bij de< rijksoverheid een- een tamelijk  

143  (.) uh uh (.) >ingedutte< organisatie waar wel heel veel   

144  nu aan het vernieuwen en veranderen zijn maar wat mensen al heel 

145  erg van nature zoiets hebben van aah goed genoeg. En dan (.) ja  

146  blijft het een beetje een suffe ingedutte club, en (.) met mijn elan   

147  veranderen daar dingen >juist omdat ik dat zeg< nee niet goed genoeg 

148  beter (.) >zo goed mogelijk<, dus dat (.) dat maakt ook wel dat ik   

149  (.) daar ook wel erg gewaardeerd wordt als iemand die veel goeie  

150  dingen in gang zetten en veel mensen in beweging krijgt, het is ook   

151  slopend natuurlijk °want je bent voortdurend uh uh° de aanjager 
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152  uhm >ik spreek mensen aan op iets wat ze niet in zich hebben  

153  want zij zijn van nature >vinden ze< ja goed genoeg, 

154  leuk baantje, >zeventien en een half uur< per week uh een beetje-  

155  beetje te rommelen en dan uh goed genoeg, en daarnaast zijn er nog  

156  andere leuke dingen om te doen en dat is voor mij lastig om te accepteren. 

157  als je hier bent ook als is het maar >zeventien en een half uur per week< 

158  geef je alles wat je hebt. Dan sta je voor deze organisatie en dan is er 

159  geen goed genoeg.  

160  (3.0) 

161 K: ja wat ik van mezelf eis, eis ik natuurlijk ook van 

162  anderen en dat maakt het dat ik- dat ik- dat mensen na een tijdje   

163  mij beu raken van ja hij is wel veeleisend.  

164 DA: ja ik zou als adviseur nu graag even een time out willen, als je dat 

165  goed vindt? 

166 K: Prima 

167  TIME OUT –16:13-35:40 (19:27) 

168 DA: zo daar zijn we weer. 

169 K: ja. 

170 DA: ik was benieuwd uhm wat jij gedaan hebt in die time out. 

171 K: uhm (1.5) nou even met karel uh wat  

172  uh °dank je wel° ((tegen iemand anders)) 

173  uh met karel wat gehad of ik jou ook een inhoudelijke  

174  vraag heb gesteld.  

175  uhm het zal wel eens kunnen zijn van niet dat naja we zullen tot een aantal 

176  mijn vraag heel concreet een (punt op dingen) .hhh en uh (.) >voor 

177  alle duidelijkheid is die vraag niet< wat moet ik doen voor mezelf 

178  beginnen of- of uh in dienst blijven of een combinatie van, 

179  maar meer (.) onderling het wordt moeilijker met dat patroon 

180  dat ik hoe dan ook (.) waarschijnlijk ga tegenkomen. .hh uhm 

181  het patroon dat ik teveel verwacht teveel eis van mezelf van anderen 

182  en dat dat (.) destructief wordt. Dus dat dat eerst leidt tot extra   

183  leren en daarna tot .hh (.) tot cynisme en destructie en- en- en einde 

184  oefening, >zeg maar<. Dat patroon zal ik hoe dan ook (.) tegenkomen, 
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185  >wat ik ook doe<. Als ik mijn eigen baas ben of (.) elders werk.   

186  daar gaat eigenlijk mijn vraag over (.) wat is dat, wat moet ik daarmee? 

187  uh uh uh waar zit dat en ↑ ja dat (.) ja heb ik jou daar mee 

188  HAha [ een heldere vraag voorgelegd? 

189             [ ((smiley voice)) 

190 DA: nou ja als je denkt dat het helpen voorleggen van heldere vragen 

191  aan mij leidt dat wij hier een succesvol gesprek hebben, 

192  dan uh is dat misschien een (.) °een goede optie°,  

193  wanne- wanneer is dit gesprek succesvol voor jou? 

194  wanneer ben ik een succesvolle adviseur?  

195  Wanneer ga je [ gelukkig naar huis?  

196 K:                         [ hmmm 

197  <als je mij een zienswijze> kan aanreiken (.) die mij helpt om  

198  een brug te leggen (.) tussen die tegenstellingen, he?    

199  om een tegenstelling te- te- te beheersbaar te maken of niet te zijn 

200  hè? die tegenstelling van goed en succesvol .hhh  

201  (5.0) 

202 K: °zeg je dat wat?° Nou ik merk dat ik tekst kan aanreiken  

203  ((lacht)) 

204 DA: ((lacht)) 

205 K: en dat verschil moet- moet- moet- 

206 DA: Ja het verwonderd me een beetje dat je uh denkt dat een uh nieuwe  

207  zienswijze uh leidt tot een succesvollere bestaan, >om het zo maar te   

208  zeggen<.  

209 K: oké?  

210  (2.5) 

211  nee ik heb die ervaring wel dat dat kan, ik heb- dat is wel   

212  de (.) grondslag van mijn ontwikkeling van de afgelopen  

213  jaren >dat ik< (.) nieuwe zienswijzen ontdek, aangereikt krijg (.)   

214  die me helpen om (.) uh een patroon waar ik last van heb (.) uh   

215  °ja uh° beheersbaar te raken >op te ruimen< uh wat  

216  thijs ook al deed een zienswijze heeft aangeboden (.)  

217  bestaande zienswijze heeft uh uh uh (.) ontkracht zal ik maar zeggen of-  
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218  of- uh ontdaan van uh dwangmatigheid.  

219 DA: en hoe komt het dat je denkt dat ik daar hier nu iets uh aan kan doen?  

220  (1.5) 

221 K: °denk nou dat dat ik denk°  

222 DA: hmm 

223 K: de kans bestaat dat jij uh dat die kans bestaat, (die er is)  

224  dat je luistert naar mij van ↑hee dat is grappig, daarstraks deed je 

225  het al een beetje ook hè ↑hee goed genoeg dat wil zeggen een (klein 

226  bruggetje) van maken. daar moet je ik even goed nadenken.  

227  dat soort bruggetjes <helpt mij> (.) om uh de tegenstelling of de- de- de 

228  verborgen aannames die ik in mijn hoofd heb even wat- wat- wat  

229  beheersbaarder te maken, °ontstaat na het gesprek,° 

230  althans dat is mijn ervaring en het ontstaat als dan niet nu maar als 

231  ik dan morgenochtend wakker wordt denk ↑hee er is toch iets gebeurd.  

232 DA: oké dus het succes uh van dit gesprek uh is niet een uh directe 

233  aan het hier en nu te relateren maar mogelijk ook aan (.) morgen of uh 

234  volgend jaar of uh= 

235 K: =aah dat zou niet zo mooi zijn,  

236  ((lacht)) 

237 DA: oke? 

238 K: maarre nee ik verwacht dat niet, maar ik sluit dat niet uit, het kan wel, 

239 DA: huhuh 

240 K: Uh in het gesprek, ik had het er over met karel erover  

241  van ↑hee wat gebeurt er met een adviseur, 

242  ik ga zo’n gesprek in en als ik zeg dat ik he:el veel eisend  

243  ben en ook naar andere toe dat ik goed genoeg niet goed genoeg vindt 

244  wat gebeurt er dan aan die kant? denk een adviseur dan van, 

245 K: ↑Wo:::[ ow die is veeleisend, al meteen! 

246 DA:            [ ja 

247  ja ik denk dat je hier demonstreert wat er in het dagelijks bestaan ook  

248  gebeurd, ja 

249 K: ja 

250 DA: dat is ook een van de redenen waarom ik die time out heb aangevraagd, 
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251 K: ja ja  

252  (6.0) 

253  gebeurde dat ook echt bij jou? 

254 DA: huhuh 

255 K: en uh hoe gaat dat? Wat zie je mij doen dan? 

256 DA: nou wat ik jou zie doen is uhm ((kucht)) uhm (5.0) ja een soort van  

257  uh uh perfect verhaal he van hoe goed het allemaal in elkaar zit 

258  je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling, zeven bazen in twaalf 

259  jaar verspreidt uh versleten uh  

260 K: >zo goed is dat niet, maar goed< 

261 DA: dat is wat ik je hoor zeggen, uhm= 

262 K: =klopt. 

263 DA: en uhm (.) ja en dan de vraag van uh hè ik doe het heel goed, maar   

264  ik ben niet succesvol dat uh >daarvan denk ik< ja hoe is dat nou 

265  mogelijk? (.) Dat uh (.)  

266 K: leg ik druk op jou? Als ik zo’n verhaal vertel over hoe veeleisend 

267  ik ben? Dat- dat- daar was ik eigenlijk benieuwd naar.  

268 DA: jij legt geen druk op mij, ik hoef hier niks te doen uh jij bent hier met 

269  een uh kwestie gekomen waar je over wil spreken dus ik neem aan 

270  dat de druk bij jou zit? 

271 K: jij zei net ik zie jou hier doen wat je waarschijnlijk ook [ in het uh 

272 DA:                                                                                          [ huhuh 

273 K: in het dagelijkse leven doet, >zeg maar< wat bedoel je daar dan mee? 

274 DA: nou dat dat een patroon is, er is me verteld in jouw verhaal in jouw tekst 

275  hoor ik uh ja ik wil het allemaal heel goed doen en dan leg ik ook op 

276  aan anderen en dan .hhh 

277 K: ja. 

278 DA: leidt dat tot frustratie bij andere en dan moet ik weg of ik ga- of ik wil  

279  weg, dat is 

280 K: ja. 

281 DA: uhm dat is uhm dat is uh het is een soort van heuvel die met moeite 

282  wordt genomen en daarna (.) tuimel je er weer af, (.) 

283  nou dat is een beetje wat hier ook gebeurd uh heleboel woorden (.)  
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284  ik uh ja en dat je dan je oplossingen zoekt in uh steeds een nieuwe 

285  baan dat heb je tot nu toe geprobeerd hè? Nieuwe situatie, nieuwe  

286  baas (.) uh je overweegt voor jezelf te beginnen, om die kwestie (.)   

287  uit de weg te gaan= 

288 K: =ja 

289 DA: of uh niet in gevecht met jezelf te gaan of juist wel, >dat weet ik niet 

290  precies< (.) als dat patroon er is, waarom maak je er dan 

291  geen gebruik van? Waarom uh word je geen interim manager? 

292  (.) dan kan het een tijd leuk zijn en dan is het minder uh en als  

293  het minder uh leuk wordt dan is het toch weer tijd om te vertrekken. 

294  dan maak je van de uh nood een deugd,  

295 K: huhuh, ja dat was ik als adviseur ook hè? °eigenlijk,° [u:h  

296 DA:                                                                                       [nou, je zei 

297  >daar straks< ik zit steeds in een soort van afhankelijke rol waarin ik niet  

298  het voor het zeggen hebt 

299 K: Ja dat is waar als interim manager >heb je daar wat minder< 

300 DA: mag je hak en breek werk doen= 

301 K: =als zelfstandig interim manager, >zeg maar< niet voor een baasje, °ja°  

302 DA: ja dat- dat is een manier om ermee om te gaan, dan  

303  verander je de wereld en dan blijf je jezelf, 

304 K: ja (.) is dat (.) u:h nou helemaal aan het begin van het gesprek zei ik 

305  het gaat over (.) een hulp vraagstuk eigenlijk wat te maken heeft met mij 

306  als mens als (.) dat patroon wat er gewoon in zit. ºje kunt je voorstellen  

307  dat als ik dat doe op m’n werk ik dat ook privé doeº 

308  dat ik op die manier ook omga met (.) mijzelf hè en met mijn vrouw, 

309  mijn drie kinderen (.) die uh dat ik niet dwangmatig perfectionist ben   

310  dat ze daar ook last van hebben maar dat zit er natuurlijk wel in (.)  

311  dus de vraag is of (.) naja anders word ik maar interim manager, 

312  dan heb ik dat probleem mooi gebruikt hè? Dan is het geen probleem 

313  meer dan is het een deugd geworden, >de vraag is of ik daarmee< in de  

314  kern wel recht doe aan de aard van het vraagstuk.  

315 DA: ik begrijp dat ik nu geen succesvol gesprek uh voer met je hè, 

316 K: hmm. is dat zo? 
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317 DA: Goed was blijkbaar niet goed genoeg, er moet nog meer. 

318 K: kun je uitleggen waarom je dat zo ziet? 

319 DA: nou ik reik je een suggestie aan en vervolgens bedenk je een nieuw  

320  probleem wat je zijdelings genoemd hebt uh aan het begin van het 

321  gesprek, maar toen we met elkaar uh afspraken wanneer dit gesprek   

322  succesvol uh zou zijn heb je dat niet meer genoemd, behalve dat ik enkele 

323 K: hmm 

324 DA: dingen mocht aanreiken 

325 K: ja, .hh uhm (2.5) ik denk ik me uh (.) de suggestie die mij (.) op het spoor  

326  zet van hee maar hij ligt toch net iets ingewikkelder,  

327  toch een succesvolle (.) suggestie is. 

328  Alleen de suggestie die jij doet is meer van hetzelfde, omdat  

329  Ook al bedacht heb, ik kan voor mezelf beginnen dan (.) ontwijk ik ook 

330  het probleem. Ik was weliswaar niet van plan om als interim manager, 

331  te beginnen >maar om iets anders te gaan doen< daarmee ontwijk ik het  

332  probleem, de vraag is ontwijk ik daarmee niet het probleem? 

333  als ik interim manager wordt (.) is hetzelfde verhaal, natuurlijk een ander  

334  naampje plak ik er op, ontwijk ik het probleem, daar zit onder namelijk 

335  dat dwangmatige van ik wil dat perfect zijn, 

336  naar mijn zin zijn, goed genoeg is niet goed genoeg. dus dan kan ik  

337  wel zeggen naja van dat is dat wel de elementaire oplossing.  

338  beetje flauw hè, geef ik hem weer terug.  

339 DA: nou ja ik zie hetzelfde patroon, goed is nog steeds niet goed genoeg 

340  uhm uh het moet steeds succesvol is blijkbaar iets anders voor jou,  

341  dat moet dus blijkbaar ook  niet hè om een probleem organiseren  

342  maar blijkbaar moet er ook iets bij jou uh veranderen. 

343  (4.0) 

344 K: ja (.) dat was Was dat niet ook helder in mijn vraag? 

345 DA: niet in de uh afspraak die we ergens in midden hebben gemaakt.  

346 K: oké. Kunnen we dat contract nog open breken? 

347 DA: altijd (.) het kan altijd beter.  

348  (18.0) 

349 K: ik heb toch het gevoel dat ik nog steeds met dezelfde vraag zit  
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350  dat is die vraag na de time out van die vraag is wat is dat patroon (.) 

351  ik heb er last van wat- wat- wat- hoe kom ik daar (.) hoe krijg ik daar  

352  grip op (.) Uhm dat patroon (.) is het meest zichtbare in mijn werk, 

353  maar ik trek dat in alleen mijn werk (.) 

354 DA: nuhuh 

355 K: niet meer. de oplossing die je aanreikt die vind ik nogal beperkt 

356  zoek dan ander werk, zeg jij dan heel simpel uhm simpel vertaald,   

357  en dan zeg jij ja nee maar het ging niet alleen om mijn werk, het zat 

358  in mij ik stel voor dat dat het (.)  vraag is dat- dat- natuurlijk werk 

359  is altijd handig om te dat hebben concreet kun je banen en functies 

360  een rol is wat makkelijker met geld dat is een verschijningsvorm  

361  dat is niet de onderliggende vraag, °onderliggend probleem°,>zeg maar<.   

362  snap je wat ik bedoel? 

363 DA: huhuh 

364 K: onderscheid je de gelaagdheid die ik probeer aan te brengen? 

365 DA: ja als je denkt dat het handig is dat ik dat allemaal onthoud, dan wil 

366  ik dat best [ doen maar uh 

367 K:                  [ ja dat is lijkt me aardig om uh  

368  ((lacht)) 

369  ik probeer je een nog heldere vraag aan te reiken, °maar ik weet niet 

370  of je daar op zit te wachten.°  

371 DA: nou wat ik- wat ik zie is dat uh dat er hier is- ook hier een nu in dit gesprek 

372  zich een patroon ontwikkeld wat uh analoog is aan het patroon wat  

373  je beschrijft.  

374 K: >ja ga door?<vertel het me nog een keer, misschien snap ik het dan.  

375 DA: ((lacht))  

376  uhm nou ik vroeg me af als je uh als je d’r nou uh uhm 

377  uh als we hier zo zitten te praten hè? uhm ervaar je dan hetzelfde   

378  wat je in je werk of in je privé situatie of daar waar het patroon zich 

379  afspeelt (.) uh ervaart? Dat je het nog beter gaat uitleggen dat het je   

380  het nog gaat herhalen, nog een dimensie erbij haalt, uhm   

381  (2.5) 

382 K: u:hm deels ja (.) ja.  
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383 DA: [en als je het dan 

384 K: [>dat is ook logisch want dat doe ik dat is eigenlijk het patroon  

385  waar ik gewoon mee zit<= 

386 DA: =en als je daar nou gewoon eens mee ophoudt.   

387 K: en uhm ja dat is (2.0) ((lacht)) de vraag hoe,  

388 DA: nou je kunt gewoon nu zeggen van ik doe het niet meer, ik stop. (.) 

389  En iets anders proberen,  

390 K: ja daar- daar heb ik geen- uh geen (.) zicht op, °zeg maar°. 

391  hoe kun je het niet doen?  

392  (7.0) 

393  muur weet je? Oké, hoe kan ik niet zijn wie ik ben, 

394  (5.0) 

395 DA: <hoe kan ik zijn wie ik niet ben.> 

396 K: nee hoe kan ik niet zijn wie ik wel ben,  

397  ((lacht)) 

398 DA: ja.  

399  (6.0) 

400  ik zou het uh zelf nu niet weten uh omdat ik denk dat het uh    

401  (.) uh >ik zou- ik zou wel wat kunnen verzinnen, laat ik het zo zeggen,< 

402  maar ik krijg de indruk dat dat niet echt (.) helpt als anderen jouw 

403  zienswijzen aanreiken °hoe je dat dan kunt doorbreken.°  

404  want dat heb je al geprobeerd? 

405 K: hoe bedoel je dat? Heb je al geprobeerd? 

406 DA: nou je zei daar straks van ik heb wel eens met thijs  

407  heeft mij wel een [ EEN ZIENSWIJZE en een andere opleiding 

408 K:                            [ ja dat is waar 

409 DA: maar dat heeft allemaal niet geleid tot uh verandering van het uh= 

410 K: =j::a dan heb ik dat niet duidelijk genoeg vertelt, het heeft wel degelijk 

411  geholpen, want de periode dat ik met thijs sprak  

412  zat ik met he::le andere en veel ingewikkelde vraagstukken waar ik wel  

413  degelijk ook een  heel stuk verder mee ben gekomen.  

414  (4.0) 

415 DA: maar dit is geen ingewikkeld vraagstuk begrijp ik, 
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416 K: ah  

417  ((lacht)) 

418  uhm  

419  (6.0) 

420  je hebt zorgen en baten, zal ik maar zeggen 

421  º>dit is niet iets waar ik eh<º 

422  toen ik met thijs sprak zat ik op het punt  

423  van niet meer functioneren 

424  uhm en uh in die periode daarna ook en ik uh >dingen die ik   

425  daar had mee gemaakt ik zit met dingen gewoon in een dal< ik had even  

426  van hee dat zit nog iets van- van- (.) iets wat mij in de weg zit.   

427  er zit een patroon in mij wat weliswaar beheersbaar is, maar toch lastig. 

428  en dat heeft niets te maken meer met- met- ziekte of- of- of uh   

429  >dat soort zaken heeft te maken met de< keuzes die waar ik voorheen  

430  niets mee kon en wist en alles >helemaal de weg kwijt was<  

431  weet ik (.)nu wel. zie ik wel keuzes, 

432  zie ik wel perspectief maar merk ik van ja om de 

433  goeie keuzes te kunnen maken om dingen te kunnen doen die ik leuk vind  

434  die ik wil doen uhm zou het toch wel handig zijn dat ik wat meer grip had 

435  op juist dat ene patroon dat me iedere keer afhoudt van (.)  

436  ja te doen wat ik leuk vindt. 

437 DA: Ja 

438 K: Dat is heel wat anders dan- 

439 T: Mag ik even onderbreken? Zou je heel eventjes willen weggaan?  

440 K: Ja 

441  TIME-OUT 53:24 – 01:03:18 (9:54) 

442 D.A.: zo goede time-out gehad? 

443 K: ja:: ja ja 

444 D.A.: nog nieuwe inzichten verworven, 

445 K: uhm (9.0) ja 

446  (5.0) 

447  :: nou wat wel aardig was dat dat uh uh  

448  >we hadden het even over dat contract< 
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449 D.A.: huhum 

450 K: kennelijk voor jou een moment is geweest dat jij heel nadrukkelijk  

451  gecontracteerd had met mij (.) terwijl ik totaal niet makkelijk er vanaf  

452  stapte nouja (.) oh• was dat voor jou het contract nou dan ga ik bij deze  

453  daar even overheen want uhm de (.) eh aard van mijn vraag is 

454  benaderbaar, ik beschouw het ook anders dan de vraag waarop 

455  we kennelijk dat contract op gebaseerd was dus dat was even een  

456  lastig moment eh en de inter:ventie of eh de tekst die je mij aanbood 

457  de oplossing eigenlijk eh die was eigenlijk (>uit m’n mouw<)  

458  dan wordt je toch interim manager? >daar had ik het net even met  

459  Karel over 

460  < ja dat is voor mij gewoon ja niet eens in de buurt van van van van een  

461  oplossing omdat het meer is van hetzelfde nou heb i[k 

462 D.A.:                                                                                    [huhum 

463 K: >ºmet dit gesprekº daar wel vertrouwen tegenover<  

464  maar ja hoe grappig 

465  dat op verschillende niveaus naar dat zitten te kijken en daar toch 

466  kennelijk wat voor de één een waardevol contracteringsmoment 

467  is en voor de ander een een (2.0) daar zitten passages bij maar 

468  zeg maar met voor de één belangwekkende mogelijke oplossing  

469  is voor de ander een ºjaº dat maakt ieder eh eh (typits) zeg maar uhm dus  

470  dat ja dus >ja daar heb je het dan even over<  

471  naja >je zegt< op welke niveaus praten wij met elkaar eh  

472 D.A.: huhum 

473 K: eh dat is even leerzaam omdat zo even met z’n tweeën door te  

474  nemen= 

475 D.A.: =en heeft dat je nou gebracht tot een eh nieuwe opvatting over eh  

476  hoe we hier samen dit gesprek succesvol kunnen maken met mij?= 

477 K: =nee dat niet direct ºneeº je hebt ºnatuurlijkº meer mensen gehad die jou  

478  adviseren(d) dus nu heb je ook wel nieuwe inzichten  

479  ((smiley voice)) 

480 D.A.: huhum (.) maar even terug naar dat contract blijft als ‘t ware wat we als 

481   tussentijdse als laatste hadden afgemaakt zal ik maar zeggen  
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482  namelijk dat het niet alleen gaat over eh  

483  hoe je dat in je werk zou kunnen doen maar dat dat  

484  je hele eh leven betreft om het maar eens zo eens te zeggen  

485  het doorbreken van.= 

486 K: =ja= 

487 D.A.: =het aanreiken van nieuwe zienswijzen. (.)  

488 K:  ja  

489  (2.0) 

490 K: ja het gaat om een patroon in mijn denken en doen en laten eh   

491  wat zich weliswaar duidelijk te manifesteert in werk  

492  maar wat= 

493 D.A.: =huhum=                

494 K: =doorreikt in andere hoedanigheden 

495  en rollen (.) functies ºdat soort dingenº  

496  ºjaº daar kun je nu nu niet al te instrumenteel >denk ik< mee omgaan  

497  van nou dan kies je toch een andere professie want 

498  >dan ben je er vanaf< 

499  dat is eigenlijk dus dus waar wij ( )   

500 D.A.: huhu 

501 K: niet niet helemaal naast mekaar liggen >zal ik maar zeggen<= 

502 D.A.: =huhum 

503  (2.0) 

504 D.A.: maar als we het brede contract om elkaar maar eens zo doen 

505  dan is het een succesvol verhaal. 

506 K:  dat succesvol dat zit eh ºdat zit wel hoogº merk ik (.) >meer bij jou<  

507  dan bij mij misschien 

508  ((lacht))  

509 D.A.: nou ik gebruik de taal die jij mij aan[reikt  

510 K:                                                            [ja ja ja nee nee 

511  dat is eh ook wel aardig om dit zo terug te krijgen  

512  je vraagt me nu om succes te definiëren 

513  het werkt >als iemand er zelf over praat<  

514  (6.0) 
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515  ja:: nou (2.0) succesvol zou het zijn als ik (1.0) naja kom  

516  ik toch wel met een een (wederbehoud) >denk ik<  

517  als ik op één of andere manier (.) of morgen of (.) ºop een ander momentº 

518  uh uhm er iets in mij (bezicht bedenkt) van oh ja: ja (.) 

519  dat ik misschien wel en mis•schien is dat moment  

520  ook wel al al al al geweest hè, 

521  >van heb je gezegd< van nou dan hou je er toch gewoon mee op? 

522  dan zeg ik van maar ik weet niet HOE? want ‘t zit oké nou 

523  misschien is dat nu wel de vraag waar ik nu mee aan de slag ga, 

524 D.A.: huhum 

525 K: morgen of volgende week een aha-erlebnis krijg van= 

526  =((klap op tafel))= 

527  =Ik •kan er mee ophouden, 

528  ik zie nu hoe (.) 

529  en doet zich de situatie voor waarin ik ineens de keuze  

530  expliciet manifest voor me heb hé, 

531  (.) wat die laura toen zei die keuze doet zich nu voor 

532  die had ik eerder nooit gezien, 

533  eh maar ik KAN nu kiezen om het anders te doen  

534  om hier mee op te houden eh iets te laten (drenken)  

535  of eh iets te laten zakken of of eh de kwaliteit even 

536   (2.0) een niveau wat lager te leggen hum 

537 D.A.: Door het puur te willen, 

538 K: door de kans door de mogelijkheid te zien ºom die ik voorheenº niet zag 

539 D.A.: huhum 

540 K: puur hypothetisch dit want vooralsnog (.) weet ik niet  

541  of dat zich gaat voordoen maar=  

542 D.A.: =nee 

543 K: dat zou kunnen hè?= 

544 D.A.: =maar •nu is dat nog niet gebeurd begrijp ik  

545 K:  naja uhm (6.0) >weet ik veel<  

546  ((beiden lachen)) 

547 D.A.: Nee dus. 
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548  ((smiley voice)) 

549 K: naja de de de aardigheid is dat je dat je eh eh je moet het materiaal hebben  

550 D.A.: huhum 

551 K: >zal ik maar te zeggen< want voor dat je het weet zit je hier (.) te praten  

552  over taal (uitrust) en gaat het over het patroon (.) 

553  maar je moet materiaal hebben om mee te werken ook, 

554  uiteindelijk komen de de de >bij mij althans<  

555  die momenten van van verlichting of om eh inzicht die komen eh  

556  met materiaal in handen en situaties waar je ineens merkt ºhèº 

557  dat je een keus hebt >die je eerder niet had< (2.5) 

558  dat ik [een keus heb die ik eerder niet had dat ik dat ik een uh  

559 D.A.:           [huhum 

560 K: een reactie ter plekke geef op een (.) situatie waarvan ik voorheen  

561  niet voorheen >paraat zou hebben gehad< 

562 D.A.: dan ben je uit je patroon gestapt, 

563 K: ja ºdat isº her•ken je dat? Klinkt dat heel (haalbaar op zich?)  

564 D.A.: ºneeº  

565  (1.5) 

566 D.A.: het verwonderd me dat je dat je eh zegt van eh 

567  ja ik hè, uh ik kom hier eh om een nieuwe zienswijzes aangereikt te krijgen 

568  ehm OM uit een patroon te komen (1.5) 

569  wat ik al een tijdje •heb (.) wat ik niet alleen in mijn werk ervaar  

570  maar ook in mijn eh privé-leven en eh  

571  ºnouº misschien zou het een suggestie zijn  

572  om eh het patroon van nieuwe zienswijze die 

573  waar tot nu toe die eh ºhèº tot succesvol ieder geval ºhèº professioneel 

574  GOED goed gevoel heeft geleid om dat eens te doorbreken  

575  dat eens anders te doen dan nieuwe zienswijze aan te laten reiken  

576  die te absorberen en eh het kunstje te vertonen (.)  

577  van eh om iets wat ºanders te gaanº doen  

578  (6.5) 

579 K: Kun je me dat nog eens aanbieden en dan een andere andere  

580  formulering ik denk dat ik snap waar het kwartje gaat maar ik  
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581  weet het niet helemaal zeker= 

582 D.A.: =nee Nou wat ik zie is dat eh het patroon, is als je ergens mee zit. is  

583  eh ik Koop een nieuwe zienswijze ERgens ik ga mezelf ontwikkelen=  

584 K: =ja 

585 D.A.: daar ben ik •goed in  

586  dat helpt me •ook dat is mijn er•varing dat dat helpt (.) ehm  

587  dat is een patroon op zich• als er dus een kwestie is dan ga je   

588  ontwikke•len dan •leer je wat ehm dat ge•bruik je en dat Helpt.  

589  (2.5)  

590  Tot nu toe 

591 K: (.) oké ((twijfelend)) 

592 D.A.: dat is op zich een patroon dat gewerkt heeft in het verleden. 

593  (4.0) 

594 K: [ja 

595 D.A.: [in ONS contract ga je voort op dat patroon= 

596 K: =ja [MAAR  

597 D.A.:       [dat wil zeggen  

598 K: je zegt doe mij eens zo’n pakketje= 

599 D.A.: =doe mij weer eens zo’n pakketje= 

600 K: =en ik implementeer dat thuis wel vanavond= 

601 D.A.: =ja precies 

602  ((beiden gniffelen))  

603 K: ºjaº 

604 D.A.: ºjaº 

605  (5.5) 

606 D.A.: ZOU het een suggestie zijn om eh niet pakketjes te kopen maar  

607  gewoon iets anders te willen? ZELF  

608 K: wacht even >Ik moet even bezinken wat je net zegt<  

609 D.A.: o[ké 

610 K:   [want dit is wel belangrijk ehm  

611  (10.0) 

612  oké laten we dan hier proberen om dat om dat even (onverstaanbaar) 

613  ik ga dan eens heel ander contract. >ik wil geen pakketje van je< 
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614                                                                   ((smiley voice)) 

615 D.A.: oké 

616 K: >je gaat me nu vertellen dat ik geen pakketjes nodig •heb< 

617  want dat zeg je eigenlijk •hè 

618  van nou:: en en •toen kwam er een vraag achteraan (.) en die luidde? 

619 D.A.: Die luidde uhm zou je nu ehm eh door iets anders te doen dan  

620  in dat patroon te stappen van (.) elke keer een pakketje kopen,  

621 K: huhum  

622 D.A.: en dat inderdaad eh te implementeren en dat goed te doen ºhèº?  

623  eh dat is jouw ervaring daar eh ben je eh mee groot geworden  

624  zal ik maar zeggen 

625  om dat patroon eens te doorbreken door niet ANderen 

626  je iets te laten aanreiken maar door zelf iets te •willen (.)ºveranderenº 

627  (2.0) 

628 K: ºja oké uhmº (3.5) ik snap wat je zegt (1.0) dan loop ik (.)  

629  dan moeten we wel even op verder want dat is  

630  wel wel wel de (moeite) waard >zal ik maar zeggen< 

631  maar (.) >vooralsnog< loop ik dan nu even tegen dezelfde muur aan  

632  >als daarstraks< van ja oké maar iets anders •willen 

633  hoe ziet dat dan eruit? (on[verstaanbaar) 

634 T::                                           [ (onverstaanbaar) zal ik even tussen  

635  een time-out opmerking naar jou? ((voor D.A.)) 

636 T: het lastige van wat je deed is dat je ‘m in de intellectuele sfeer aanbied. 

637 D.A.: ºokéº 

638 T: je geeft hem wel de mogelijkheid nodigt ‘m eigenlijk uit om  

639  er niet over na te denken en ºdan gaat ie dat toch doenº 

640 D.A.: ºjaº 

641 K: naja het is een Metapakketje dat is wel aar= 

642  =((lacht))  

643  dat is wel AARdig dit uhm want het is een eh 

644   ((smiley voice)) 

645  HEle scherpe (.) eh eh (1.5) constatering ºinterventieº 

646  van Ja:: oké (weer een pakket implementatie) 
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647  (1.5) 

648 K: eh dan helpt jouw nog een pakketje >mwah en dan heb je weer een 
patroon  

649  en dan koop je weer een pakketje en dan helpt dat< of  

650   (0.5) dat is heel •Goed (.)  

651  uhm:: Maar tegelijkertijd zit ik hier (.)  

652  zit ik me meer te bedenken is dit geen metapakketje. 

653   (>het is wel een hEEl interessant) pakketje< wat je me nu aanreikt  

654  een pakketje ·hH= 

655 D.A.: =maar je kunt ’t toch [KOpen? 

656 K:                                   [maar of dat nou die andere pakketjes  

657  wat andere pakketjes nou overBODIG MAAKT zeg maar 

658  een soort eh inteGRAtie eh meta eh pakket euh tja= 

659 D.A.: =ja= 

660 K: =ja 

661 D.A.: (.) met dat verschil dat dit een nieuwe pakketje voor jou (voelbaar) is= 

662 K: =ja: (optima) wacht eens even >dat is wat thijs  

663  er< tot nu [ toe 

664 D.A.:                  [JA= 

665 K: =er in fietst 

666  dat is ook wel terecht want op dat intellectuele niveau 

667  pak ik ‘m anders wel< 

668 D.A.: huhum 

669 K: Uhm (2.0) maarre >kan nu wel even< toen ik was weglopen 

670  zoiets van toen ik plat op de buik ging zeg maar  

671  ((smiley voice)) 

672  Uhm (5.5) o•ké maar iets anders willen zeg jij:: dat zit ergens anders   

673  (1.0) tenminste eh= 

674 D.A.: =als je het echt graag wil ºdan ehº kun je het  

675  (4.0) 

676 K: ja dat is me te ratelband dat is  

677  ((spottend))                      ((smiley voice)) 

678 D.A.: ºjaº 
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679 Publiek  ((lacht)) 

680 D.A.: nou kom ik heb nog wel tarotkaarten in mijn tasje dus  

681  (daar kunnen we ook wel) UHM ((kucht)) 

682 T: (onverstaanbaar) 

683 D.A.: sorry?  

684 T: (naar jou toe)  

685 D.A.: ja  

686 T: (jij wil weg tegen die één) (gaat ‘ie al kapot) uit die beschouwingsfeer, 

687 D.A.: ja 

688 T: zeg (.) gewoon doe nou niet joh, jij •wil een patroon doorbreken 

689  nou doorbreek dan. 

690  ga dan hier niet zitten fantaseren 

691  ik heb helemaal geen pakketjes en dingetjes voor je  

692  jij moet iets DOEN jij moet hier niet komen lul•len  

693 D.A.: oké 

694 T: je zet jezelf VAST [door je te legitimeren hier een advies 

695 D.A.:                                [((gniffelt)) 

696 T: keurig gesprek met mij te hebben.  

697 D.A.: ja (0.5) ja hoor  

698 T: je biedt ‘m niets ter overdenking aan zelfs dit niet  

699 Publiek  ((lacht zachtjes)) 

700  zo (.) spreek je hem even toe  

701  en dan ga je er zelf ook nog even stevig bijzitten ºenº 

702  SCHEI toch uit met DAT geLUL MAN! 

703  ((quasi geïrriteerd)) 

704  maak van jezelf nou eens STOEre kerel! 

705 D.A.: ja 

706 T: dat is de boodschap die je krijgt• NOU sta OP  

707  en doorbreek maar even dat patroon hup. 

708 D.A.: ja nou nu zit ik even in dat [patroon van euh  

709 Publiek                                             [((aanzwellend lachen)) 

710 D.A.: dit vind ik nu dus heel moeilijk om dit nu te herhalen  

711  dat ga ik dus ook niet doen  
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712  ((hoge stem)) 

713 T: geef hem een klopje op z’n schouder en zeg  

714  nou lars dat was een leuk gesprek,  

715 K: nou gelukkig >heeft thijs de boodschap kwam toch een beetje< over  

716  >ik zat stiekem toch mee te luisteren<= 

717 D.A.: =OH gelukkig (.) nou dat helpt dus eh 

718 T: (onverstaanbaar) voel je het aan [dat je toch blijft [hangen in  

719 D.A.:                                                     [ja                        [ja 

720 T: toch in een zeurgesprek dat dat gewoon weer hè? 

721  nog zo slim en nog eens zo voorzichtig is. 

722  je had net aangegeven van joh niet meer in die zienswijze in dat denken 

723  nou daar heeft ‘ie even over gedacht, 

724  dat was al een (2.5)  

725  een moment dat je denkt ºjaº nou gaat ‘ie weer zitten denken hè, 

726 D.A.: huhum 

727 T: en daar kun je hem mee helpen door zelf ook in een andere toon (  )  

728  [WHRAHH 

729 D.A.: [ja precies ja 

730 T: dan gaat ‘ie weer (zitten weven en wenden) 

731 D.A.: daar word ik niet blij van= 

732 K: =nou het dubbele dubbele hiervan is want je hebt gelijk denk ik  

733  euh [maar wat  

734 Allen        [ ((lachen, gerommel, ruis)) 

735 K:       [ik VOEL dat je gelijk hebt, 

736 K: uh maar wat zij aanbood op dat intellectuele niveau  

737  wat jij aanbood op dat intellectuele niveau 

738  was wel voor mij een een even een eh eyeopener.  

739  zeg maar en vervolgens ºzeg jeº gaat dat dan wat meer eh eh  

740  wat wil je •dan en dat gaat over (.) voelen enzovoorts en dat gaat  

741  over uhm naja >dat sluit een beetje aan bij wat thijs zegt< 

742  dus ik WIL ook wel iets= 

743 D.A.: =huhum 

744 K: maar het risico is >natuurlijk inderdaad gewoon levensgroot  
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745  dat eh dat ik daar over ga lopen denken en eh en curieus ja uhm  (1.5)  

746  nou wat eh  juist op het moment dat thijs zegt nu wordt het een 
zeikgesprek  

747  (.) denk ik van hè nu gebeurt er tenminste wat  

748 Allen  ((lachen)) 

749 D.A.: º ja º 

750 K: uhm ºdat is ook maar natuurlijk hoe je er naar kijktº 

751 D.A.: nou het was meer om mij uit te dagen want ((mompel)) 

752 K: º sorry, º 

753 D.A.: het was bedoeld om MIJ uit te dagen=  

754 K: = º ja º 

755 D.A.: om eh eh de de daden bij de woorden te voegen  

756  eh want er over praten is eh natuurlijk niet eh dan de meest handige manier 

757  (2.0) 

758  maar goed. het was voor mij e:ven een lastig punt omdat nou meteen over  

759  te pakken uhm behalve dan dat ik er wel blij van word 

760  als ik zie dat jij er enthousiast van wor[dt  

761 K:                                                               [ ((lacht)) 

762 D.A.: blijkbaar ben ik dan succesvol ºuiteindelijkº  

763 K: ºaan het einde van het gesprekº 

764  (0.5) 

765 D.A.: ja (.)ºja ik zit nu even te harken op hoe het nu verder moet maarº= 

766 T: =ik denk gewoon stoppen, (.)  

767 D.A.: geWO[ON stoppen, 

768 T:           [je bent klaar ºwas een leuk gesprek primaº (3.5) 

769 T: als adviseur valt er nu niets meer te doen eigenlijk (.) hè? 

770 D.A.: nou ik denk dat de klant het daar niet mee eens is 

771   [eerlijk gezegd. 

772 K:  [NOU::  

773 Allen ((lachen)) 

774 T: nou je kunt later nog eens terugkomen ik help je nu alleen maar 

775  door het patroon te doorbreken dan ga je nu niet verder  

776  zitten stomme dingen zeggen tegen elkaar 



 

 31

777 D.A.: oké ja  

778 T: ºveel plezier d’r mee succesº 

779  (3.5) 

780 T: ºveel suc[cesº 

781 K:               [oké 

782 K: dankjewel ((smiley voice)) 
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Begin transcript: 03:45 
1 K: ·hHh uhm (.) ja (.) ik heb jou gevraagd om eens met mij na te denken over 

2  (.) uhm mijn dilemma als startende ondernemer 

3  ik ga je eerst wat achtergrond informatie geven  

4  en als je dat vindt dat dat genoeg is dan hoop ik dat jij uhm (.) 

5  de touwtjes de touwtjes in handen neemt of overneemt of gaat sturen. 

6  uhm maar ik ga vertellen wat ik denk (.)  

7  wat informatie is wat je even als een soort context moet hebben.  

8  uhm (.) één november jongsleden ben ik gestopt als adviseur bij twijnstra. 

9  uh vanuit de gedachte dat het ook mogelijk was om de eigen business 

10  op te zetten.  

11  ik ben samengegaan met een een oud tg collega die al vijf jaar 

12  zijn eigen bedrijf voert één pitter zou je kunnen zeggen.  

13  maar wel vanuit de gemeenschappelijke ambitie om samen ook te groeien.  

14  en uhm dan komen we al heel snel in de buurt van van van de kern 

15  van de vraag ja waar ik eigenlijk steeds pregnanter mee begin 

16  rond te lopen. (.) uhm (.) dan ben je ondernemer en dat is spannend 

17  en dan ben je kostwinner en dan heb je GELUKKIG klanten hè en dan  

18  ben je ook druk met je werk ehn (3.5)  

19  maar wat je (.) wat ik merk in mijn eerste zes maanden zelfstandigheid 

20  zeg maar is dat (.) dat ik mij ongelofelijk focus op uhm 

21  dat ik aan maar het werk ben.  
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22  het is bijna een sort sort soort fobie hè, 

23  dat ik in ieder geval als ik maar brood op de plank heb 

24  en dat gaat ZO succesvol  

25  en toch merk ik dat het voor mij (.) uhm ook richting mijn collega hè? 

26  mathieu zo heet ie ook. uhm (.) moeilijk is om (.) 

27  mezelf ertoe te zetten die echte stappen te maken 

28  die we ook willen maken  

29  als het gaat om een echt bureau worden 

30  dus groei dus nadenkend over een mooie pro positie  

31  of hoe je het beestje ºdan ook mag noemen.º  

32  uhm (.) basale dingen regelen als goeie ict ondersteuning 

33  die je zometeen nodig hebt als je mensen in dienst gaat nemen. 

34  uhm een goeie balans vinden tussen het werken voor je klant 

35  en (.) ook echt actief gaan zoeken naar uhm uhm (.) ja naar hulptroepen 

36  .>zeg maar<  naar mensen die wij in dienst kunnen nemen 

37  die zich bij ons willen aansluiten in wat voor vorm dan ook. 

38  en uhm en dat gebeurt eigenlijk niet.  

39  dus we roepen het tegen mekaar, 

40  en ik betrap mezelf erop dat ik dat ik me verbaal committeer hè? 

41  maar uhhm als het nou echt gaat om actie  

42  en ik heb eens een avond wat minder te doen (.) 

43  dan begin ik met de facturen en ik ben dus niet 

44  ik ik krijg mezelf op de één of andere manier  

45  krijg ik mezelf niet uit wat ik zelf maar even genoemd heb de 

46  onderste laag van de behoefte-piramide van [maslof uhm om te blijven  

47  werken 

48 DA:                                                                        [ ja ja 

49 K: aan de bestendiging van de zekerheid dat je klanten moet hebben  

50  en acquisitie moet voeren.  

51  uhm en op de een of andere manier heeft dat in mijn hoofd  

52  een hoge prioriteit.en dat (.) 

53  ik besef me het mij maar krijg het er niet door intrinsiek gemotiveerd 

54  om ook echt die andere dingen te gaan doen (.) 

55  uhm en ik zet daar in zoverre wel stappen in dat ik de noodzaak steeds  

56  hoger voel worden,  
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57  (.) uhm maar op de één of andere manier (1.0) 

58  >misschien ook wel door het verleden bij tg< ik weet het niet hè? 

59  dat is misschien ook helemaal niet interessant  

60  maar wel ja economisch wat mindere tijden 

61  waarbij het echt ging om werken werken werken. (.) 

62  tot op dit moment ben ik alleen maar bezig  

63  met doen waar ik goed in ben en dat is dus werken werken werken.  

64  (2.0) 

65  >en dan denk ik van< ja dat is leuk hè? 

66  in zekere zin na een half jaar best een  keertje hebben  

67  dat je dat goed genoeg kan.(.) maar dat moment moet voor mij 

68  voor mijn gevoel nu echt een keer komen.  

69  en ik ben op zoek naar hoe krijg ik mijzelf in die volgende stap. (.) punt.  

70  (3.0) 

71 DA: oké  

72 K: begrijp je wat ik zeg? °snap je wat ik zeg? ° 

73 DA: ik begrijp het denk ik wel ja ja (.) uhm en uhm (.)  

74  wat ik het grappige vind in dat in hoe jij het vertelt is dat je zegt 

75  ik ben nu aan het doen waar ik goed in ben hè? 

76  werken werken werken, vind je dat ook leuk? 

77 K: ja verschrikkelijk leuk ja (.) dat is ºgeen strafº  

78 DA: en speelt dat een rol in dat je vindt of dat zegt  

79  ik hem me verbaal gecommitteerd aan uh  

80  nou ja ik zou andere dingen moeten gaan doen 

81  om echt het bureau hè inhoud te gaan geven [en mensen  

82 K:                                                                        [ja 

83 DA: te gaan werven = 

84 K: = ja 

85 DA: en van wie moet je dat? 

86 K: nou voor een deel ook uhm  

87  voor een deel is het een gemeenschappelijk besluit hè 

88  maar het is ook wel een besluit waar ik achtersta  

89  dat is ook wel iets wat ik wil.  

90  in feite doe ik nu niet anders als wat ik deed bij het grote bureau hiervoor 

91  dus in zekere zin acquireren en werken. 
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92  ºenº maar daar blijft het ook een beetje bij   

93 DA: ahhh= ((teken dat ze luistert)) 

94 K: =en en ik vraag het voor mezelf recht door te zeggen  

95  van nou het eerste half jaa:r dan mag dat ook hè, 

96  dan heb je een beetje behoefte aan  

97  de bestendiging van het gevoel dat je ook (.)  

98  als kleine ondernemer eh bestaansrecht hebt, 

99   (.)maar daar blijft ie ook wel hangen. (.) (dus je krijg[   ) 

100 DA:                                                                                      [ja  

101  dus je zegt ik wil het wel maar je wilt het toch niet echt? 

102 K: nee nee d’r zit d’r zit ergens iets waarvan ik denk van ºdat isº ik krijg ik (.)  

103  ik vraag me af 

104  hoe ik mijzelf die volgende stap laat maken. (.)  

105  en ik ik kan het ik- ik besef me dat ik het makkelijker in woorden doe 

106  dan dat ik het oprecht (.) doe zeg maar. 

107  dus e e ergens (.) mis ik dat knopje bij mezelf 

108  van ja nu gaan we het gewoon doen.  

109  nee wat ik ga doen is vanavond weer werken.  

110  want ik heb me aan (  )dingen gecommitteerd (.)  

111  en ik vind het nog lekker ook 

112 DA: ja 

113 K: ja (.) ja 

114 DA: dus je doet het jezelf aan 

115 K: ja? ja, (.) ºik denkº ik vrees van wel ºjaº  

116  (3.5) 

117 DA: dus het dus het begint eigenlijk dat je een keer nee moet zeggen  

118  als je bij de klant zit?  

119  (2.0) 

120 K: uhm (3.0) ja dat zou zo maar kunnen  

121  maar dat roept bij mij een grote angst op. 

122  dat is de angst van joh kan ik dat wel waarmaken. 

123  komt het dan wel goed. ehm   

124  (5.0) 

125  ja  

126  (2.0) 
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127  heb ik daar het lef voor, in mijn beleving hè?  

128  en hoe ik het webel in mijn hoofd hè? 

129  heb ik daar lef voor nodig om nee te zeggen  

130  en te zeggen van hè, leuke vraag (.) ºik doe het niet.º  

131  (2.0) 

132  (    [    ) 

133 DA:      [want is dat het enig mogelijke?  

134  (11.5) 

135 T:: mag ik even een time out vragen? 

136  time out* tijd: 10:19-17:14 

137 DA: zo daar zijn we weer  

138 K: ja 

139 DA: hoe is het? 

140  (3.0) 

141  is er nog iets veranderd? ten opzichte van toen je wegging? 

142 K: uhmm  

143  (4.0) 

144  nee d’r is niet nee d’r is niet nee aan de vraag is niets veranderd. 

145  ºnee, aan de vraag is niets veranderd.º  

146  hooguit dat ik heb gemerkt dat ik buiten de behoefte voel om het aan  

147  maurits nou nog eens een keer toe te lichten 

148 DA: ben je bang dat ik je niet begrijp? 

149 K: uhm (.) NEe (.) ik heb op dit moment niet  

150  ik heb niet het gevoel dat jij het niet zou begrijpen dus uhm (.) nee. nee 

151 DA: ja ik wil heel even een stukje uh teruggaan  

152  ik vroeg op een gegeven moment aan jou (.) dus je doet het jezelf aan. (.)   

153  kun je je dat herinneren? 

154 K: ºenº volgens mij riep ik ja. 

155 DA: dat klopt.  

156 K: ja 

157 DA: en toen pakte jij dat op van nou ik hè (.)  

158  richting van ik ben alsmaar aan het werken werken werken.  

159 K: ja 

160 DA: maar je had het ook kunnen anders kunnen opvatten.  

161  bijvoorbeeld (.) ik doe het mezelf aan omdat ik een bureau wil (.) 
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162  oprichten of worden of maken.  

163  (2.0) 

164 K: ja dat klopt ook. ja dat had ik zo kunnen interpreteren  

165  en dan had ik ºantwoordº ook antwoord gegeven ja. [wil je dat ik 

166 DA:                                                                                    [en wat 
MAAKTE  

167  dat jij het opvatte zoals je het opvatte? 

168  (5.5) 

169 K: uhm (3.5) misschien wel omdat ik het heel dicht bij me  

170  >dat is een moeilijke vraag.< 

171  misschien wel omdat ik het gewoon dicht bij mezelf zocht 

172  en en ook het idee heb, van joh maar ruben jij bent (.)  

173  de schakel die of stappen gaat zetten of blijft hangen waar die hangt. 

174 DA: ja maar je doet het je beide zelf aan hè? (.) ook dat je een bureau wil 

175  worden= 

176 K: =ja 

177 DA: dat is een gedachtespinsel van jou 

178 K: ja (.) ja (.) ja dat heb ik mezelf (1.5) uhm nou in het ergste geval  

179  zo mag je het misschien wel mezelf wijsgemaakt  

180  ((lachend gezegd)) 

181  dat wil ik ja ja 

182 DA: oh, dat is wel leuk zeg, dat wijsmaken (.) want wat wat wat (.)  

183  waarom wil je wil je dat dan? 

184 K: nou ja weet je (.) op een gegeven moment dan  

185  dan dan treedt er een soort ºmomentº van van 

186  ik heb zes en een half jaar bij tg gewerkt heb hè? en op 

187  een gegeven moment heb je wel het idee dat je het een keer gezien hebt 
hè? 

188  dat je alles een keer hebt meegemaakt. en dan ga je je afvragen 

189  wat het volgende is.  

190  dus op een gegeven moment dan treedt er ook wel iets van (.)  

191  gewoonte of routine op (.) uhm (2.0) 

192  en ken je het bureau je ziet de po positieve en vervelende dingen. 

193  en dan ga je afvragen van joh, wat is mijn voorland 

194  en mijn voorland ja voor mij is dat wel een tijdje zoeken geweest hè? 

195  uhm (.) maar op een gegeven moment stond voor mij wel vast van goh  
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196  de uitdaging is voor mij om het het echt zelf te willen.  

197  maar wil ik dan als ºeenº (.) >ik weet niet of dat nou duidelijk wordt< 

198  maar ik voel mezelf best een sociaal dier hè? 

199  dus ik wil graag onder de mensen zijn 

200  uhm en daarin vind ik het om me heen hebben van mensen  

201  niet alleen de klant kant maar ook de collega kant vind ik belangrijk uhm 
(.) 

202  da daarin vind ik het ook belangrijk om om  

203  (.) enerzijds (.) dus mensen om me heen te hebben als bureau hè? 

204  dus dus dus mensen om me heen   

205  maar aan de andere kant ook uhm (.) ja iets wat ik al eigenlijk heel lang 
had  

206  van joh ik zou het wel leuk vinden  

207  om gewoon eens een keer m’n eigen bedrijf te kunnen hebben 

208  en ’s avonds gewoon daar te zitten en en met met met 

209  wie wij zijn als groep uhh  

210  dus ja er zit wel iets diepers achter waarom ik vind dat uh 

211  dat het niet moet blijven hangen bij één of in dit geval twee  

212  (5.0) 

213  dat [maakt 

214 DA:       [dat is dat is ((kucht)) Ja= 

215 K: =dus ik heb mijzelf wijsgemaakt hè?[terug in die woorden ik heb mezelf  

216 DA:                                                            [JA 

217 K: wijsgemaakt dat [dat ik (.) en ik gebruik het woord wijsgemaakt nog   

218 DA:                            [ja 

219 K: gekscherend hè want ik geloof er ook in.  

220  ik ik vind dat het ik vind dat het een mooie nieuwe uitdaging is 

221  om het op eigen benen te doen (.) en niet alleen als uhh= 

222 DA: =een soort je EIGEN tg creëren 

223 K: ja maar dan anders= 

224 DA: =oh? 

225 K: ja ja ºjaº ºmaar dan andersº (3.0)  

226  en ik ben er nog niet uit hoe dat precies anders moet hè? maar (.)  

227 DA: je hebt jezelf wijsgemaakt dat het (.) 

228 K: ja= 

229 DA: =beter is 
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230 K: dat het goed is uhm om deze stap te nemen  

231  daar heb ik ook nog geen spijt van hè? 

232  uhm maar dan moet er wel meer gebeuren dan 

233  er vandaag de dag gebeurt dus niet alleen leuk hard werken 

234 DA: dus het wordt per definitie minder leuk voor jou, het werken, (.) 

235 K: nouuu daar stel je een goeie vraag uhm  

236  want als ik tot op heden dit soort beloftes zeg maar 

237  die we ook naar mekaar doen hè?  

238  van goh wat gaan we nou de komende maand doen (.) inlos  

239  dan is het inderdaad wel een beetje vanuit uhm 

240  het is ook wel vervelend als mathieu op een gegeven moment zegt 

241  van joh uh uh of we gaan het doen of we gaan het niet doen 

242  maar dan moeten we maar hercontracteren 

243  maar maar niet ja zeggen en uhm na een maand merken dat je 

244  eigenlijk uh nou nog geen twin twintig minuten tijd eraan hebt besteed 

245  dus hoe belangrijk is het nou echt, (2.0)  

246  dus ik heb wel het idee dat ik en als ik dan acteer hè  

247  dan is dat bijna uit schuldgevoel om de relatie in stand te houden  

248  en en uh vanuit het geloof dat we echt samen stappen moeten maken.  

249  maar om nou te zeggen dat ik dat doe omdat ik daar zelf 

250  nee dan dan acteer ik vanuit ja een afspraak is een afspraak en   

251  dan moet je ook in beweging komen  

252  en daar stopt het dan ook weer een beetje. 

253  dus dan dan ga ik [dan dan van oké ik regel ik regel  

254 DA:                              [ja 

255 K: het contractje van de ict ondersteuning  

256  en dan kom ik met zo’n a viertje terug 

257  en dan denk ik van waarom heb ik het nou niet afgesloten. 

258   [waarom regel ik het nou niet. wat wat [weerhoudt mij  

259  er nou van 

260 DA:   [ja                                                          [dus ja 

261  dus ALS jij het zou oprichten doe je het uit braafheid. (2.0)  

262  omdat je niet de relatie met mathieu wil verstoren. (.) 

263 K: uhm doe ik het uit braafheid, (.) ja °•nah° ja ja (5.5) of schuldgevoel  

264  °ik heb het wel beloofd°  



 

 41

265  (3.0) 

266 DA: en en en hoe vind je dat?   

267 K: nou uhm (.) ge genoeg reden om om hier vandaag te willen zijn en en te    

268  zeggen joh ºik bedoelº ergens in mijn hoofd krijg ik dat niet tot het  

269  lekkerste stukje van de maaltijd verkondigd zeg maar  

270  dus ik heb daar wel hulp bij nodig.  

271 DA: waarbij? 

272 K: uhm (.) °dat is een goede vraag uhm°  

273  als ik het heel plat zeg gewoon van van hoe krijg ik mijzelf zover 

274  dat ik dit soort dingen nog met evenveel energie en verve ga ga oppakken 

275  DUS EIGENLIJK dat ik dat ik stap uit het tg paradigma van echt  

276  ondernemer ga zijn hè, 

277  ik moet dat gewoon gaan doen ik moet dingen echt oprecht willen 

278  en niet alleen om om jou een plezier te doen ja zeggen 

279  en dan morgen weer denken van ja (.)het is zo druk 

280  ºlaat ik dat maar eerst afrondenº (.)  

281  het heeft zeker ook iets met mijn mentale programmering te maken. (2.0) 

282 DA: dus waar heb je nou hulp bij nodig? (2.5) 

283 K: uhm (2.0) 

284 DA: wat verwacht je van mij dan? 

285 K: ja das een goeie vraag (.) uhm die vind ik wel lastig te beantwoorden  

286  (5.0) 

287  als ik hem heel plat maak en ik accepteer dat ik wil wat ik wil uhm  

288  dan heb ik hulp nodig bij uh (.) mij die stappen te laten zetten  

289  uh en ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk wat meer 
ondernemerschap 

290  ga vertonen en wat minder in het uh in het uh ºhoe noem je dat,º  

291  in het uitvoering paradigma van klusjes blijf zitten.  

292 DA: ·hHh ja, ((kucht)) 

293 K: helpt je dat ik dat zeg? 

294 DA: ((lacht kort zachtjes)) is dat relevant? 

295 K: nou ja ik vraag wel hulp >dus dus ik<  

296 DA: ja 

297 K: dus ik als jij zegt hier kan ik echt niks mee dan 

298  [dan ben ik ben ik OOK WEL GEHOLPEN HOOR, maar. 
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299 DA: [nee, wat ik WAT IK dus echt opvallend vind als ik als ik vraag wat wil je  

300  van mij, dan zeg jij als ik accepteer wat ik wil,  

301  dan denk ik nou dan begint het dus DAAR al de hulpvraag hè 

302  want [dan zeg je dat is dus één en daarna  

303 K:          [ja 

304 DA: komt dan pas dat je in actie zou moeten komen maar dan volgens mij 

305  zit je = 

306 K: = ja maar dat is wel impliciet de aanname die ik nu doe hè,  

307  uhm ik ben op zoek naar waarom het voor mij gewoon als ik straks naar 

308  huis rij en ik zet die pc aan en (.) dan weet ik wat ik ga doen. (.) 

309 DA: lekker werken? 

310 K: ja buiten dat ik natuurlijk hartstikke veel werk op de plank heb liggen 

311  wat ik gewoon echt eh ik ga mensen ook als je andere mensen teleurstellen 

312  klanten als ik dat niet zou doen. (.) 

313  uhm en en daar hangt het snap je?  

314  dus ik ga vanavond weer geen ict-contract regelen  

315  ik heb mezelf zo volgestopt °dat gaat niet gebeuren° (2.0) 

316  ik ga vanavond niet eens door heel mijn adressenlijst heen om te kijken 

317  van joh wie zouden we er nou graag bij moeten hebben willen hebben. 

318  wie zouden we een keer moeten bellen om een keer een momentje te gaan 

319  eh 

320 DA: maar is dat nou echt  (.) ow ((er gebeurt iets om hun heen)) om uhm (3.0)  

321  die klanten niet teleur te stellen 

322  of is dat omdat jij (.) hè je noemde het zelf ook  

323  al daar gewoon diep down (.) niet blij van wordt? 

324 K: of >in ieder geval< minder energie van krijg dan van dat andere ºzeg maarº  

325  ik ik ik denk dat dat het niet te maken heeft met angst om klanten  

326  teleur te stellen maar dat het toch is van dit is vertrouwd terrein 

327  daar voel ik me lekker op eh dit kan ik goed uhm dus daar begin ik. 

328  net alsof je eten voor je hebt staan ik begin met wat ik het lekkerst vind 

329  als ik dan vanavond om half twaalf de tijd heb dan zou ik misschien, 

330  maar de ervaring leert dat dat niet werkt 

331 DA: nee dus ik denk je onderneemt weinig als het om echt ondernemer- 

332  schap gaat  

333 K: ja ja dat vind ik niet echt leuk om te horen  
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334  maar volgens mij heb ik zelf ook een beetje gezegd  

335  dus ik v(h)ind dat wel kloppen. 

336  (5.0) 

337 DA: Ja ((nadenkende ja)) 

338 K: ja ja ik ben gewoon een loonslaaf maar nu van mezelf  

339 DA: ja 

340 K: ja (.) en als je dan terug gaat naar jouw vraag van uhm  

341  wat vraag je nou aan mij? 

342  nou ik zou me wel geholpen voelen om daar een stap in te maken 

343  en wat meer dat ondernemingsgerichte eh in me te krijgen. 

344  misschien is dat heel plat in de zin van dat ik dat moet leren.  

345  maar voor een deel denk ik dat is ook een kwestie van DOEN  

346  en d’r zit wel een BLOKKADE in mijn hoofd uhm  

347  uh die maakt dat ik daar dan niet (.) ik ik kom niet makkelijk tot die stap.  

348  (2.0) 

349 DA: nee maar met eer eerder beschre- beschreef jij twee kanten hè?  

350  enerzijds geld en opdrachten hebben dat je continuïteit hebt en anderzijds 

351  een eigen bureau [opbouwen. [het zou natuurlijk ideaal zijn als dat 

352 K:                             [ja                [ja 

353 DA: samen kon gaan. 

354 K: ja zo is het idee ook ooit geboren dat dat goed samen te managen is ja 

355  ºdusº beide (.) dingen tegelijkertijd doen.  

356  (2.0) 

357 DA: heb je (.) hè? heb je daar dan alles uhh als je zegt ik vind hè de ict  

358  dat voorbeeld denk ik ja dat is inderdaad gewoon een kwestie van doen 

359 K: ja 

360 DA: uhh als je het hebt over uhm meer mensen aannemen hè dan kun je= 

361 K: =( ik ga even hu )((onverstaanbaar)) 

362 DA: nee ga maar 

363 K: dat ict is inderdaad een kwestie van doen  

364  maar als een ondernemer wilt zijn dan  

365  moet je over meer van dit soort dingen gaan nadenken. 

366 DA: ja 

367 K: dan valt mij dus op dat mathieu daarover nadenkt en ik dus niet.  

368  dus mathieu zegt van goh we zouden eens iets met ict moeten doen 
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369  we zouden eens iets eh moeten regelen met de accountant wat wat wat 

370  arbeidsvormen gaan doornemen die mogelijk zijn  

371  we moeten weet je dat dat hoort ook bij mij 

372  ik ben ook mede-eigenaar van die tent ook al is het dan wat korter 

373  maar maar ik vind dat ik daar ook een rol in moet spelen (.) 

374  en uhm het is maar wat makkelijk om iemand naast je te hebben 

375  die het al vijf jaar doet en die misschien  

376  wat ervarener is in het stellen van dit soort vragen aan zichzelf dan ik. 

377  maar aan de andere kant ja. verdomme jij wil ook ondernemer zijn (.) 

378  blijf nou niet hangen in uh dat in in dat uhh (.) 

379  °kijk eens hoe goed ik ben geweest deze maand°  

380  (2.0) 

381  het is niet meer nodig ondertussen snap je, 

382 DA: hmhm 

383 K: soms ben ik altijd (denk ik van) ja (ºt isº)  

384  (5.0) 

385 DA: ·hHh ja ik ik denk ik denk steeds meer van wat doe je jezelf aan? 

386 K: in welke zin, 

387 DA: dat je dat van jezelf moet (.)  

388 K: ondernemer zijn,  

389 DA: zoals jij het beschrijft want je kunt ook nog  

390  op een andere manier ondernemer zijn  

391  misschien ben jij wel een ondernemer in binnen de adviesopdrachten 

392  en dat mathieu dat voor de de meer andere bureauzaken (.) 

393 K: jaja ja dat zou ook nog kunnen ja (2.0) 

394 DA: of je hebt uh [volgens mij geef je jezelf weinig ruimte in dat in dat beeld 

395 K:                      [ºjaº 

396 DA: van ondernemer zijn. 

397 K: kijk wat je dus nu eigenlijk zegt is  

398  van goh jullie hebben wel afspraken gemaakt in principe (.) 

399  uh zijn dat ook misschien wel goeie afspraken 

400  maar je zou als het gaat om de verdeling van de werk daarin 

401  ook kunnen hercontracteren met elkaar  

402  uhm joh wie gaat nou eigenlijk wat  

403  en als hij goed is in het bedenken van dat soort lijstjes hè?  
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404  dan moet hij dat vooral gaan doen en dan gaat hij het lekker regelen 

405  en als ik goed ben in klussen en weet ik het wat hè, >wat ik best geloof,< 

406  dat zeg jij toch hè? 

407  verdeel het anders. verdeel het daar waar je kracht ligt 

408 DA: ja (.) want ik krijg van jou niet de indruk dat als jij het gaat doen  

409  zoals jij het mij nu schetst 

410  dus als je het al gaat doen dat je er dan blij van wordt  

411  en dat was toch wel ook een reden om weg te gaan bij tg (3.5) 

412 K: maar niet omdat ik er meer is en dat ik nu mezelf betrap opdat  

413  ik niet uit dat karrespoor kom. (.)  

414  dus uhm ik weet ook niet hoeveel vrede hier 

415  moet ik echt over ik vind het goed wat je zegt hè want dit 

416  ((hakkelt)) 

417  zet me absoluut aan het nadenken over ja,  

418  maar hoe blij ben ik nu met 

419  zeg maar een alternatieve oplossing die jij me nu schetst.  

420  want de alternatieve oplossing is volgens mij uhm (.)  

421  dat we het samen ook anders op kunnen lossen als  

422  wat we nu bedacht hebben. uhm tegelijkertijd denk ik van joh (.) 

423  even helemaal terug naar vertrek 

424  niet uit boosheid maar wel uit dat je ook denkt van dat soort andere 

425  dingen moet ik ook eens een keer aan den lijve ervaren hè?  

426  dat dat (.) daar daar kies ik dan dus vanaf nu voor om te zeggen van joh 

427  uhm het was leuk dat je dat wilde maar dit jaar nog even niet  

428  dat vraag ik aan mathieu en dan kan jij die andere dingen doen  

429  waar je goed in bent 

430  dus voor een deel kies ik er dan voor  

431  om dan toch maar in dat tg karrespoor te blijven. 

432  en daar en daar moet ik dus even over nadenken 

433  of dat dus voor mij goed genoeg is. [ snap je? dan is het niet  niet 

434 DA:                                                          [ja 

435 K: niet meer van hetzelfde (.) dan is het- 

436 DA:                                                           dat zeg jij 

437 K: ja ja goed maar zo zo zo ervaar ik dat nu ºecht jaº 

438 DA: kijk als jij zegt ik heb heel veel werk nou dan kan je bij ieder klus  
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439  daar iemand eh waar waar je wat in ziet d’rbij inschakelen  

440  om eens te kijken hoe die samenwerking gaat en uh = 

441 K: =ja 

442 DA: ik bedoel, daar kun je enorm ondernemend inhoudelijk  

443  ondernemend [uhh in zijn.[  

444 K:                       [ja                [ja  

445 DA: dat vind ik niet een karrespoor. 

446 K: nee nee daar heb je gelijk in  

447  ook daar zit nog veel meer ruimte dan als ik nu pak (3.0) hmm (.) 

448  mag ik ook een time out aanvragen? om d’r eens even over na te denken.  

449 DA: ja hoor 

450 K: ja? 

451 DA ja 

452 K: oh dan wil ik even een time-out  

453 DA: dat is goed. 

454 K: ja mag,  

455 Cursist: moeten we allemaal even weg? 

456 Allen: hahahaha 

457  time-out op initiatief van de klant van een paar minuten.32:12-38:55 

458 K: hallo 

459 DA: hallo ruben ((er wordt gelopen en drinken ingeschonken)) 

460 K: nou ik had wel even behoefte aan een time- out omdat ik een soortement 

461  had van uhm uhm  

462  ik vind het wel gek wat er dan gebeurt  

463  want ik wilde het even tegen maurits aanhouden 

464  ik wilde even voelen van help me nou eens even alle kanten te verkennen 

465  want dit is wel een heel apart idee 

466  want dit is ons issue na het eerste half jaar en (.)  

467  uhm ik ben zelfs in staat dit heel erg positief te labelen zeg maar  

468  dus ik had zoiets van hey dat helpt mij dan ook 

469  want misschien is het inderdaad zo dat mathieu daar wel goed in is hè, 

470  mathieu is uh vindt die dingen ook belangrijker 

471  dus waarom zouden we dat niet iets anders gaan regelen 

472  als dat we het op heden geregeld hebben. (.)  

473  dus ik ik had even tijd nodig dat een plekje te geven in mijn hoofd 
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474  maar ik merk dat die helemaal aan de kant geland is van (.) •ja 

475   (.) hier moeten we het de eerste komende keer over gaan hebben. 

476 DA: nou das mooi 

477 K: uhm (1.5) en wat maurits net buiten zei  

478  en daar had ik nog niet eens over nagedacht  

479  van joh maar jij kan ook binnen dat stuk wat jij pakt 

480  kun je ook een hele hoop ondernemerschap neerleggen uh en dat 

481  ºnaja goedº jij deed dat net ook al  

482  alleen hadden we toen nog even tijd nodig om een plekje te krijgen 

483  dan denk ik van ja (1.5)  

484  maar de reden dat ik een time- out wilde 

485  is dat ik zoiets had van ja maar wat doe ik mezelf nou aan, zeg maar. 

486  uhm wat wat ºkijkº ik kan ook mezelf dit laten voelen als 

487  van ja daar gaat die ondernemer hoor.  

488  en we hebben ooit wel eens gepraat over  

489  als we wat groter zijn gaan we richting specialisatie hè? 

490  en eigenlijk trekken we dat dus naar voren toe.  

491  maar dat vind ik ook dat ondernemerschap  

492  dat ik dat nu ook in kan brengen met jou of met jou.  

493  ja uh door jouw vragen en door jouw antwoorden.  

494 DA: specialisatie van jullie tweeën? 

495 K: ja we hadden het idee van we gaan eerst een paar jaar gaan we gewoon  

496  samen op 

497  en d’r komen mensen bij  

498  en dan komt er een moment dat de één wat meer op de buitenkant 

499  en de ander wat meer op de binnekant richt. 

500  uhm MAar hè °(voordat)° we met een man of zes zeven zijn we met de 

501  secretaresse en het secretariaat erbij (.) en een plekje een pandje dan (.) 

502  moeten we gewoon eens gaan kijken hoe we dat opnieuw gaan 
regelen.(2.0) 

503  terwijl ik me nu besef dat dat ook gewoon dat kunnen we ook nu al (.)  

504  als we dat willen (.) 

505  (4.0) 

506 DA: ja 

507 K: en dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk (1.5) maurits 
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508  stelde me buiten de vraag ben je d’r bang voor voor dit gesprek 

509  °(woorden)° nee ik ben er absoluut niet bang voor dit gesprek te voeren 
hè? 

510  want het is absoluut dat ik denk van joh volgens mij helpt het ons beiden.  

511  (.) 

512 DA: nou mooi= 

513 K: =ja ja en ik zit me nu af te vragen van ga ik nou niet te kort door de bocht 

514  maar ik kan niks verzinnen wat ik hierop tegen moet hebben. 

515 DA: .pt jij moet uh na dat dat is mooi  

516  het enige is wat ik nog steeds wel 

517  heb van wil je ECHT dat bu•reau hebben. hè dat dat is dan wat bij  

518  mij nog uh is het niet dit dan een te oppervlakkige oplossing om  

519  .hh uh te kunnen blijven doen wat je doet? 

520 K: na ja dat is= 

521 DA: =wat behoedt jou d’r voor dat je echt dan ook inhoudelijk gaat ondernemen 

522  zo hè, 

523 K: jaja in de klus zeg maar hè en dan ja ja. (.) 

524 DA: waar waarom moet je zo hè? zo nodig een bureau van jezelf, (.) 

525  dat dat blijft bij mij dan nog uh hè,  

526  en ik ben natuurlijk zeer tevreden als jij tevreden bent 

527   ·hHh maar dat is nog wel wat ik uh. 

528 K: ºja maarº je stelt (.) o o ik weet niet of je nou twee vragen stelt of dat uhm 

529  wat weerhoudt je ervan om dan >hoe noem je dat<  

530  inhoudelijk te gaan ondernemen ofzo hè? dus uhm ja= 

531 DA =NOU KIJK JIJ kunt straks een prachtig gesprek hebben  

532  daar ben je handig genoeg voor en dan zeg je  

533  nou ik ga inhoudelijk ondernemen en uh 

534  ik weet niet hoe je dat dan uit gaan werken  

535  maar ja uh dadelijk zit je toch nog zo vol met opdrachten  

536  dat je nog geen tijd hebt om met derd derde te werken te werken zo snap 
je?  

537 K: ja ja ja ja en dat niet te organiseren ja ja 

538 DA: dus dan verleg je het probleem 

539 K: ja wat bedoel je nou te zeggen met handig handig genoeg voor? 

540 DA: nou ja je kan gewoon wel een goed uh vertellen hoe je  

541  hoe je ertegenaan kijkt 
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542  en ik denk (dan) best dat jij en mathieu d’r van kan overtuigen (.)  

543  dus (.) maar ga je het ook echt van wil je wil jij zelf het ook echt? (.)  

544  daar ben ik dan een beetje achterdochtig over (3.5) 

545 K: ja ik ik doe het zo (.) dus in plaats van antwoord geven  

546  zou zou zou ik weer die vraag stellen  

547  waarschijnlijk heb je die al beantwoord 

548  maar maar maar waar komt jouw twijfel dan vandaan,  

549  (2.0) 

550 DA: nou omdat ik denk ga gewoon lekker uh opdrachten doen blijf 

551  gewoon lekker opdrachten doen.  

552 K: ja ja en en vergeet alles wat erom heen zit? 

553 DA: nou ja ºjaº  

554 K: ºjaº 

555 DA: daar voel ik into als jij het vertelt daar ligt meer in energie 

556  in kwaliteit tot op heden ·hHh 

557 K: ja (.) ja nou ja en daarmee blijft ik dus ook een beetje binnen de 

558  comfortzone van mezelf hè?  

559  en uhm (.)terwijl ik de stap ook heb gemaakt 

560  omdat ik me mezelf de vraag te willen stellen van goh what’s next, 

561  ga ik dit de rest van mijn leven doen?  

562  nouu volgens mij moet het wel iets ik  

563  ik heb wel behoefte aan een keer weer wat nieuws. 

564 DA: je bent net begonnen• 

565 K: ja dat heb ik dat maak ik mezelf ook wijs hè  

566  van joh loop niet te zeiken 

567  want je bent nog maar een half jaar bezig [ en uhm en uh uhm dit mag je  

568                                                                      [ja 

569  jezelf effe gunnen hè?  

570  maar aan de andere kant denk ik van ja: kom jongen uhm 

571  het hoeft niet echt meer dat je dat je de nog zo druk en weet ik het 

572  en en toch ben jij niet bezig met koerswijziging te plegen. 

573  je bent niet bezig met koerswijziging je zit weer klussen binnen te halen 

574  ik zit •vol tot het einde van dit jaar. 

575 DA: das toch heerlijk? 

576 K: ja ja nou ja vanuit de angst of onzekerheidsperceptie van joh  
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577  eh kan ik het allemaal wel is het absoluut goed hè?  

578  maar ik merk wel dat dat dan ook het moment is waarop ik denk ja (.)  

579  ja (.) dat heb je weer lekker geregeld. 

580  je hebt het (liever weer) weg gebajesd dan al die andere dingen= 

581 DA: =ja nee dus daarom heb ik die achterdochtigheid dat ik denk  

582  is dit wel echt wat je wil?  

583  je roept wel dat je het wil maar je kiest er niet voor in je actie.  

584  zoals je het mij vertelt 

585 K: ja (.) dat klopt ºjaº 

586 DA: dus dan zou je toch pas op één januari kunnen gaan beginnen met je 

587  inhoudelijk ondernemerschap als ik het even sargeer hè,  

588 K: ja ja dus jij zegt accepteer dat dit gewoon een tijdje kost.  

589  zeg je dat nou of of zeg je uhm een een een tijdje[ 

590 DA:                                                                                [NOU 
ONDERZOEK  

591  dat wel bij jezelf neem niet hou je zelf geen uh uh 

592  uh uhm het vraagt ook het inhoudelijk ondernemerschap  

593  vraagt aandacht en energie en tijd en dus zul je nee moeten zeggen  

594  of het najaar anders moeten gaan inrichten.  

595 K: ja ja (.) ºjaº (.) 

596 DA: ander is het een cosmetische oplossing= 

597 K: =ja (2.0) o•f de variant die je net voor de preek schetste zeg maar  

598  waarbij je zegt van joh hercontracteer over waar je kracht ligt 

599  of waar je energie van krijgt en doe dat  

600  dan kan het bureau nog steeds groeien, (.) 

601  maar dan is het de vraag of mijn bijdrage daar  

602  als het gaat om de dingen die ik net schetste even groot aan moet zijn  

603 DA: ja ja dat is uhm ja  

604 K:  ja ja ja (.) 

605  hier begint T:??? heel zacht er tussen door te praten en het gesprek stopt dus 
even 46:05-48:16 

606 DA:  nou hoe is het ermee ruben?  

607  ben je al een beetje met je dilemma opgeschoten? want zo kwam je binnen. 

608 K: uhm ja ja op beide vragen ja  

609  (4.0) 

610  nee uh het tot mij doorgedrongen 
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611  uhm ja ik ben opgeschoten met mijn dile- ik  

612  ik ben opgeschoten met mijn dilemma.  

613  dit gesprek heeft mij iets gebracht waar ik zelf nog niet aan had gedacht. 

614  en waarvan ik merk dat ook als ik even tijd heb om erover na te denken 

615  dat ik denk van ja ºik vind het wel een leuke oplossing.º 

616  dus ik ben opgeschoten. 

617 DA: wil jij nog op dit moment iets uhm van mij?  

618  (5.0) 

619 K: uhm (.) ja nee uh uh nee niet in de zin van dit gesprek wel uh 

620  dankjewel 

621 DA: nou graag gedaan ha= 

622 K:  =ja ja 

623  (4.5) 

624  je zit me heel [(viezelend) aan te kijken  

625 DA                        [oké 

626 DA: ja nee dan denk ik dan is het gewoon klaar  

627 K: ja, 
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Begin transcript: 01:45 
1 DA Welkom 

2 K °dankjewel° 

3 DA ik had begrepen dat je een vraag of een kwestie hebt, (1.0) 

4  ik heb me nergens op voorbereid, dus ik sta overal open voor 

5  ik ben benieuwd waar je uh om komt. 

6 K Nou ik heb een een vraag die eigenlijk zowel mijn uhm  

7  mijn werkleven als mijn privé-leven raakt, 

8  en dat is dat ik uhm uh nogal snel uh Ik help graag mensen  

9  in het nadenken over wat ze willen in het leven in uh vriendschappen, 

10  in hun liefdesrelaties, in het werk. 

11  uhm en de laatste tijd heb ik heel veel last van frustraties als ik met 

12  iemand spreek als ik het idee krijg dat iemand niet voor de  

13  volle honderd procent ergens voor gaat.  

14  Als iemand een beetje zegt van nah het is wel goed zo, dan  

15  denk ik je zou veel meer kunnen.  

16  en wat ik merk en dat is vooral in het werk dus vervelend is dat 

17  ik blokkeer als ik het gevoel krijg dat een ander eigenlijk veel  

18  meer zou kunnen (.) dan die doet. 

19  En veel verder zou kunnen zoeken.  

20  Ik zeg dan wel eens ik heb het gevoel dat je je hersens uit hebt staan. 

21  dat gevoel 

22  En daar wilde ik nou eens even over sparren met iemand die uh 
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23  nou daar over mee kan denken.  

24  Iemand die ik niet goed ken, iemand bij wie ik die blokkade niet 

25  meteen voel of waarbij ik geen hele historie ken.  

26  >Om eens na te denken hoe zou ik nou kunnen voorkomen dat ik zo in<  

27  Zelf zo blokkeer. >Hoe kan ik daar wat effectiever mee omgaan?< 

28 DA Okay. En dus wat je van mij wil in dit gesprek is sparren over  

29  (.) hoe het komt dat je blokkeert op het moment dat mensen 

30  het eigenlijk wel goed vinden zoals het is en (.)  

31  niet voor de volle honderd procent uh= 

32 K =Ja= 

33 DA =gaan= 

34 K =nou mijn vraag is, hoe kan ik er effectiever mee omgaan?  

35  en uh onderdeel daarvan kan zijn dat we analyseren waar het  

36  bij mij vandaan komt.  

37 DA ºhum okay,º 

38 K Maar ik vind het belangrijk om het gesprek uit te gaan met 

39  echt een paar ideeën van hoe kan ik dat nou anders aanpakken. 

40  Of hoe kan ik zorgen dat ik (.) 

41  daar dat niet zo voel als een eigen frustratie  

42  maar er gewoon in mee kan denken bij zo’n persoon.  

43 DA Kun je me iets vertellen over wat voor een gesprekken dat zijn  

44  in het in het werk?  

45  Wat voor een gesprekken voer je waar waarbij dat een rol speelt? 

46 K Uhm in het werk zijn dat uhm vaak interviewachtige gesprekken 

47  coachgesprekken.  

48  Uhm dat zijn dan dan ben ik uitgenodigd om mee te denken in een 

49  verandertraject uh en dan ga ik vervolgens met een aantal mensen 

50  individueel aan tafel zitten om proberen boven tafel te krijgen 

51  wat iemand belangrijk vindt of waar voor die persoon  

52  de verandering over zou moeten gaan.  

53 DA ºokayº 

54 K En het voorbeeld wat ik zelf in gedachten heb op dit moment is 

55  met een vriendin die bezig was met haar loopbaan. en die  

56  zat van waar wil ik eigenlijk heen,  

57  toen had ze gezegd van nou ik vind het wel leuk om daar met jou  
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58  een uurtje over te praten.  

59  Dus toen kwam ze echt naar uh het kantoor toe en toen zijn we 

60  samen gaan zitten en toen had ik heel erg het idee dat ze genoegen 

61  nam met de situatie en wel zei dat ze bezig was met d’r loopbaan 

62  maar eigenlijk niet echt verder wilde denken en ook uhm in het 

63  gesprek gewoon niet echt hard werkte om d’r uit te komen.  

64  (0.5) 

65 DA En uhm dat vond jij vervelend?  

66  Op dat moment zelf? [of achter[af of? 

67 K                                    [JA         [nee op het moment zelf= 

68 DA op het moment zelf vi- En wat gebeurt er dan? 

69 K Uh nou dan ga ik allerlei hele kinderlijke gedachtes hebben als 

70  doe niet zo stom. denk nou eens na.  

71  Jemig zo kan ik je toch ook niet helpen. Uh ik ken je wel beter dan dat.  

72  °dat soort gedachtes°  een beetje beetje bozig.  

73 DA okay en uh spreek je die gedachtes uit?  

74  Een beetje fatsoenlijk natuu[rlijk maar 

75 K                                              [((lacht)) 

76 DA Zeg je het? 

77 K Uhm in het gesprek met haar heb ik dat niet gedaan omdat 

78  ik zo gefrustreerd was dus dat ik [zelf ook  

79 DA                                                      [oké 

80 K geen zin meer had om te investeren.  

81  In het gesprek met eh mensen die ik minder goed ken is die frustratie 

82  wat minder groot en dan uh kan ik dat wel benoemen  

83  >dus dan ga ik gewoon zeggen:< en wat ik zie gebeuren is. 

84  en dan ga ik gewoon formele taal gebruiken en reflecteren  

85  op wat ik uh wat ik voel.  

86 DA Okay dus en je vindt het lastig eh eh dat mensen niet voor de 

87  volle honderd procent gaan? 

88  [En jij hebt kennelijk een definitie van volle honderd procent. 

89 K [ja 

90 K kennelijk ja ((smiley voice)) 

91 DA okay en (.) is het uh uh van belang om die om die benadering  

92  dus dat wat is nou die volle honderd procent om daar bij stil te staan. 
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93  heb je het gevoel? 

94 K °ja°= 

95 DA =dus heb je daar ideeën bij, wanneer is wanneer had die vriendin voor de 

96  volle honderd procent gegaan >bij wijze van spreke< 

97  >had je daar een beeld bij?< Van (.) had ze voldaan aan jouw: dus 

98  de honderd procentsnorm? 

99  (0.5) 

100 K ja voor mij gaat die norm heel erg over uhm mijn inschatting 

101  van die persoon wat iemand kan. 

102  (0.5) 

103 K En daar optimaal gebruik van maken  

104  (0.5) 

105 K Ja (.) dus mijn norm gaat over wat ik denk dat de ander kan.  

106  (0.5) 

107 K En daar komt natuurlijk ook vandaan dat als ik iemand beter ken 

108  dat ik dan eerder zie wanneer iemand wel of niet eh het beste 

109  uit zichzelf naar boven aan het halen is.  

110 DA okay. (.) Kun je het iets concreter maken?  

111  Wat is nou het beste in iemand? 

112  (4.0) 

113 DA Als je heel goed bent om tevreden zijn met de huidige situatie ben je 

114  is dat dan= 

115 K =((lacht)) 

116 DA en dat is zijn GROte kwaliteit, is dat dan het beste in iemand? of, 

117 K Het beste in iemand is niet één kwaliteit.  

118  Maar is, ik doel dan nu op een bepaalde een manier van 

119  intelligent reflecteren op jezelf.  

120  (3.0) 

121 DA Kun je daar iets van, Wat is dat?= 

122 K =h[mm 

123 DA     [intelligent reflecteren op je[zelf?  

124 K                                                  [°op jezelf°   

125  (1.0) 

126 K OH ik vind dat wel •heel• lastig om daar over na te de- of 

127  om daar woorden bij te verzinnen.  
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128  uhm. (1.0) Dat gaat over uhm.  

129  (2.5) 

130  Ja er zit iets van confronteren in ofzo. 

131  Jezelf durven confronteren met uhm hoe zit ik het nu te doen 

132  en hoe wil ik het doen en (.) ja. dus kritisch naar jezelf durven kijken.  

133 DA °okay° 

134  Dus als je intelligent reflecteert dan ben je kritisch op jezelf? 

135  neem je geen genoegen met jezelf?  

136  Of mag dat wel?  

137 K Je mag wel genoegen met jez[elf nemen. 

138 DA                                                [okay dat weer wel.  

139 K Ja [maar dan NA na die ((lacht)) kritische reflectie 

140 DA     [maar het 

141  Maar het intelligente zit er in dat je kritisch uhm bent, 

142 K uhm ja als je het zo zegt dan denk ik Nee. nee nee nee 

143  het intelligente zit er in dat je in staat bent om op een heel hoog  

144  niveau naar jezelf te kijken.  

145  Dus (.) uh:: (0.5) °ja wat is dan hoog niveau?° 

146  Te kijken naar wat je doet uh in interactie met anderen. 

147  Zowel in je gedrag als in de gedachten die je daar bij hebt.  

148  Ja dus >daar zit het geloof ik in< Het kunnen reflecteren op de  

149  overtuigingen die je hebt en die ter discussie durven stellen. 

150 Edu: Zullen we hier even een time-out nemen? 

151 DA ºis goedº 

152 Edu: wil jij dan eventjes  

153 K oh ja sorry ik was zo nieuwsgierig wat jullie allemaal gingen zeggen 

154  ((klant vertrekt)) 

155  Time-out 08:54- 24:22 

156 DA Goed uhm even kijken we waren uhm op een punt waar we aan het 

157  kijken waren van waar komt dat (.) waar komen die normen vandaan en 

158  wat is intelligent uh reflecteren, 

159  Ondertussen heb je even de tijd gehad om (.) na te denken over hè 

160  wat is uh aan het gesprek aan de orde geweest.  

161  Uh, waar gingen je gedachten naar uit? 

162  (1.5) 
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163 K Uhm (.) wat ik dacht was, we hebben uhm het is goed om te weten dat 

164  die norm mijn norm is.  

165  Dat ik dus bedacht heb dat er zoiets bestaat als intelligent reflecteren, 

166  en dat je dat ook zou moeten doen, uhm en dan wordt de vraag die 

167  ik aan het begin stelde eigenlijk nog scherper namelijk 

168  ik wil zo graag iemand helpen en op het moment hè 

169  iemand die met zo’n vraag naar mij toe komt en 

170  op het moment dat ik die gedachte heb over normen enzovoort 

171  ga ik blokkeren en dan denk ik je moet wat beter je best doen ofzo 

172  dus dan wordt de vraag• hoe kan ik nou zorgen dat ik uh die persoon 

173  echt kan helpen met de vraag die die stelt in plaats van te gaan 

174  zitten denken van ja je moet gewoon wat harder je best doen, 

175  en dan word ik streng in dat gesprek en dan word ik wat confronterender 

176  En ik zie dat dat niet werkt dus uhm dus dan  

177  wordt de vraag iets meer gericht op  

178  Wat kan ik nou doen om te zorgen dat ik daar (.) dat ik gericht blijf op 

179  die ander en dus niet vast ga lopen in mijn eigen frustraties. 

180  En mijn eigen normen daarop.  

181 DA °okay°  

182  dus jouw conclusie is, die normen die ik heb die blokkeren 

183  mij om eigenlijk echt te helpen. 

184  (.) 

185 K ja, want daardoor ben ik eigenlijk bezig met mezelf en niet met die ander.  

186  (2.5) 

187 DA En je wil graag die ander uh helpen? 

188 K ja 

189 DA En die ander mag bepalen wanneer die zich geholpen uh voelt 

190  en wanneer het genoeg is,  

191  (.) 

192 K ° .ptt ja° 

193  (1.5) 

194 DA je aarzelt?= 

195 K =((lacht)) ja 

196 DA Waar aarzel je over?= 

197 K =((lacht)) ((kucht)) omdat ik dacht ja maar soms moet je misschien wel  
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198  iets uh soms is het goed om even geconfronteerd te worden of 

199  even een uh een duwtje in de rug te krijgen. 

200  uhm dus ik aarzelde even maar ik vind het wel echt. 

201  het is aan die ander om te bepalen wanneer die zich geholpen voelt. 

202  (0.5) 

203 DA Kun je confronteren zonder je normen uh in te zetten? 

204  (3.0) 

205 K °poeh° 

206  (3.0) 

207  °kun je confronteren zonder je normen in te zetten° 

208  JA je kunt iemand confronteren met zijn eigen normen.  

209 DA Dus jouw normen heb je helemaal niet nodig om te helpen? 

210  (7.5) 

211 K Deze norm niet, maar andere wel denk ik. 

212 DA Maar van die andere normen heb je geen last.  

213 K °nee° ((nadenkend)) 

214  (4.0) 

215 K Nee die maken me gewoon tot wie ik ben en hoe ik een vraag stel 

216  of hoe ik na- naar mensen kijk. ºofzoº 

217  En deze zit in de weg.  

218  (1.0) 

219 K En je zegt dat ik hem eigenlijk niet nodig heb, 

220 DA Ja (.) en jij zegt van dat klopt eigenlijk wel. [daar ben ik het mee eens. 

221 K                                                                        [ja ((smiley voice)) 

222 K °dat geloof ik ja° ((smiley voice)) 

223 DA Dus wat je nodig hebt, is het loslaten van die norm, 

224 K Ja• 

225 DA °okay° 

226  Is dat moeilijk? 

227  (2.5) 

228 DA Is dat makkelijk? 

229 K .ptt nee dat is wel moeilijk 

230 DA °okay° 

231  Is het interessant om te onderzoeken wat het moeilijk maakt? 

232  Of is het nodig om het te onderzoeken? 
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233  Of is het gewoon een kwestie van doen? 

234  Gewoon zeggen van eu:: ((geluidje dat je stopt)) dit is mijn  

235  norm even los, 

236  Dus= 

237 K =uhm= 

238 DA =moet je het eerst onderzoeken om het uh om het los te kunnen laten 

239  of moet je het of moet je gewoon net zo streng zijn voor jezelf als 

240  je bent voor de ander, 

241  (2.0) 

242 K ((lacht zacht)) 

243 K ik ik weet het niet zo goed 

244  Als je dit zegt denk ik ja, aan de ene kant is dit helpt dit al heel erg want 

245  het is inderdaad een soort zoem-toon van ah 

246  dit is mijn norm die mag ik even opzij zetten, die is nu niet nodig.  

247  Daar mag ik straks van alles mee maar nu hoeft dat niet.  

248  ºwantº Het gaat niet helpen in het gesprek.  

249  uh aan de andere kant, (.) heb ik dat besef wel ee- eerder gehad 

250  in gesprekken.  

251  Dan weet ik dat dat mijn norm is en toch lukt het me niet om  

252  hem zomaar opzij te zetten.  

253 K Hij is wel heel sterk aanwezig. 

254 DA °okay°  

255  Maar de eerste norm die je over jezelf uitsprak in dit gesprek was 

256  Ik wil graag helpen,  

257 K Ja 

258 DA En vervolgens kom kom je in een heel gesprek met in- intelligent 

259  reflecteren en allemaal andere dingen•=  

260 K =°ja°= 

261 DA =en dan komt het op een punt uh (.) die andere normen die ik heb 

262  voor honderd procent gaan, intelligent reflecteren, blokkeren mij 

263  om om aan mijn eerste norm, een primaat norm zeg maar. te voldoen.  

264 K Ja ((nadenkend))= 

265 DA =Dus ik heb er eentje, >die is het belangrijkste.< 

266  >Ik wil graag helpen.< en het is een- Maar d’r is kennelijk een norm 

267  die ik minder belangrijk vind maar 
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268  die wel heel nadrukkelijk aanwezig kan zijn soms.  

269 K Ja, de vraag is of ik hem minder belangrijk vind natuurlijk.  

270 DA Is dat de vraag? 

271 K Nou, als jij zegt ik vind het minder belangrijk denk ik nou ja  

272  voor mij is die dus ontzettend belangrijk.  

273  Alleen hij zit hij hij is in strijd met of hij kan in strijd zijn met de norm 

274  om graag te willen helpen.  

275  ºOm een ander te willen helpen.º  ºhet isº 

276  toe- toe- Toen jij mij daarnet naar vroeg  

277  >begon ik ook al een beetje zo te sputteren van ja maar soms  

278  kan het goed zijn om iemand even te confronteren met< uh  

279  of iemand even dat duwtje in de rug te geven of  

280  even te kijken waar iemands grens zit. En die is gekoppeld aan mijn norm. 

281  °dus dan vind ik ook° Dus dan probeer ik dat ook wel eens uit  

282  zeg ik ook wel eens van volgens mij kun je veel meer dan dit of 

283   Zet je hersens eens aan.  

284  ·hh  en dat werkt soms. 

285  Dus in die zin kan die ook best wel (1.5) werken.  

286  >Kortom< zo opzij zetten is niet helemaal want ik vind hem erg 

287  belangrijk.  

288  Dus hij zit wel erg aan mij gekoppeld.  

289 DA °okay°  

290  Maar dat betekent in principe betekent dat dat je accepteert dat je  

291  af en toe mensen niet helpt maar je je af en toe gewoon  

292  >vanuit je eigen norm< je met mensen bemoeit, 

293 K OEI ((lacht)) 

294  Als je het woord bemoeien d’r aan plakt wordt het al heel anders.  

295 DA Oh dat is een fout woord? 

296 K Nou 

297  (2.5) 

298 K uhm wat ik net (.) zei was of hoe die net voor mij klopte was dat  

299  ik zei Hij werkt ook af en toe wel.  

300  Af en toe werkt het wel om die norm er op te leggen.  

301  Of om iemand op die manier even aan zijn haren te trekken= 

302 DA =ja, maar dat is niet de reden om hier te zitten of om hier een  
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303  vraag te stellen.  

304  Dus op het moment dat die helpt, daar hebben we het volgens mij niet 

305  over.= 

306 K =Nee [dat klopt 

307 DA           [we hebben het over de momenten d[at het je dat die in de weg zit 

308 K                                                                     [dat het niet helpt 

309 DA Dat [het je blokk[eert 

310 K        [ja                [ja    

311  dus de momenten dat het helpt en je gebruikt hem daar hoeven we  

312  nu niet moeilijk over te doen, of wel? 

313  Kan wel, dat is 

314 K uhm Nou ja, uhm hij komt gaandeweg het gesprek op dus blijkbaar 

315  denk ik nu uhm  

316  (2.5) 

317 K hoe weet ik dan wanneer die wel of niet gaat helpen? 

318  Als die af en toe wel helpt en af en toe niet, 

319  Hoe ga ik dan bepalen wanneer ik er wel naar mag luisteren en wanneer 

320  ik hem opzij moet zetten 

321 DA Hoe weet jij dat je blokkeert? 

322  (2.0) 

323 K Als ik gefrustreerd raak. 

324  (1.0) 

325 DA En hoe weet je dat je gefrustreerd raakt? 

326 K Als ik allerlei [boze gedachten krijg over die ander] 

327                         [((smiley voice))                                ] 

328 DA Okay, dus dat is het moment waarop je weet nu  

329  helpt mijn norm mij niet. 

330  (1.5) 

331 K °Nou, volgens mij maak je het simpeler dan het is.° 

332  °Volgens mij werkt het zo [niet in ((mompel)) ° 

333 DA                                            [IS het vervelend als het simpel is? 

334  (1.5) 

335 K Uh nee nee 

336  (2.5) 

337 K nee (.) helemaal niet.  
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338 DA Okay dus dan weer terug van je maakt het simpeler dan het is, 

339 K hu•hum (.) NEE je gaf hem even aan als een soort van of of 

340  uh terwijl ik hem zo niet herken. 

341  Want die frustraties zitten er- °wanneer blokkeer je, ja op zo’n moment 

342  als ik die frustraties voel•° 

343  dus zei je dat is eigenlijk het signaal dat is  

344  dat je weet nou nu gaat het niet werken.  

345  En zo zwart-wit ligt het niet want ergens moet ik die JEUK ook hebben, 

346  om wel te kunnen zeggen °ja luister eens, effe je hersens aanzetten.°  

347  kom op effe een beetje een tandje harder lopen.  

348  dus het is een ander punt waarop het staat of valt.  

349  °lijkt het wel° 

350  (1.0) 

351 DA ik kan dat punt niet voor je bedenken maar volgens mij  

352  (1.5)  

353  als je (.) kijkt naar hoe je nu d’r over praat,= 

354 K =hu•hum= 

355 DA =weet jij kennelijk wel waar het punt niet zit en je weet wel dat het  

356  iets verderop d’r wel zit= 

357 K =ja °dat denk ik nu ja, als we het er zo over hebben.°  

358 DA En dat is op het moment dat het gesprek uit evenwicht raakt, 

359  dat je meer bezig bent met jouw normen dan met het helpen van de 

360  persoon die tegenover je zit. 

361  is dat het= 

362 K =hmm= 

363 DA =omslagpunt? 

364  (2.5) 

365 K ·hHh Ja misschien is dat het inderdaad• het punt waarop ik  

366  of als het ware naar binnenkeer en dus ga zitten mopperen  

367  °bij wijze van spreken.°   

368  Of het moment waarop ik nog in contact ben met die ander en dus  

369  hardop zeg wat ik denk.  

370  dus in die zin zit het misschien wel op hetzelfde punt maar gaat het 

371  heel erg om hoe het dingetje valt of ik dus in contact blijf en  

372  benoem wat ik denk en dan dat als een soort confrontatie gebruik of 
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373  een provocatie misschien wel= 

374 DA =huhum 

375 K of het moment dat het naar binnen slaat en  

376  ik dan dus eigenlijk uit contact ga 

377  >en alleen maar bezig ben met mezelf en ga mopperen 

378  en dat ik diegene heel irritant vind.< 

379 DA dus het gaat om het punt dat je contact verliest?= 

380 K =Ja 

381  (1.5) 

382 DA [°en° 

383 K [Ja en ik zeg zo JA omdat ik denk dat is echt een nieuw inzicht.  

384  °dat is belangrijk, deze.° 

385  (3.5) 

386 DA En is dat voldoende voor dit moment of moet je nog verder onderzoeken 

387  of hoe je weet dat je contact verliest, 

388  (4.0) 

389 K Nou, de vraag die het het uhm (2.5) °ik wil° Eigenlijk wilde ik eerst zeggen 

390  van ja dit is echt dit is voldoende dit is 

391  echt een heel belangrijk inzicht. 

392  Uh maar de vraag blijft overeind Okay dan weet ik dit en hoe ga ik dan 

393  uhm op het moment dat ik ga voelen dat ik het contact ga verliezen 

394  wat ga ik dan doen om te zorgen dat dat niet gebeurt, 

395  (0.5) 

396 K om te zorgen dat ik dus niet terecht kom in zo’n gesprek waarin ik  

397  dan langzamerhand naar binnenkeer en uh zit te mopperen.  

398  als ik voel dat het gaat gebeuren, dat is natuurlijk heel erg moeilijk.  

399  Als je het voelt komen dan, OM DAN nog terug te schakelen. 

400  dus dan de vraag die ik je aan het begin stelde van  

401  hoe kan ik daar dan effectief mee omgaan, 

402  uhm= 

403 DA =°ja°= 

404 K =die is dan nu aan bod eigenlijk  

405 DA Maar heeft dat te maken dat het dan al (.) eigenlijk zover of zo hoog zit 

406  bij wijze van spreken dat op dat moment dat je eigenlijk merkt 

407  dat je dat het té hoog zit die norm om dan nog terug te kunnen schakelen? 
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408  (.) 

409 DA Dus je merkt dat je ‘t contact verliest, tegelijkertijd heb je al die normen, 

410  en dan eigenlijk zit je net iets te laat = 

411 K =ja dat is te laat want op het moment dat ik contact verlies is het 

412  te laat, dan zit ik al in de frustratie.  

413  Dus dan zie ik mezelf niet gemakkelijk uhm  

414  (0.5)  

415  daarop interveniëren bij mezelf naar die ander toe.  

416  Want dan zit ik al bij mezelf.  

417  Dus ergens in het moment daarvoor moet ik een signaaltje krijgen 

418  ik beschreef het net ook al >als een soort dubbeltje wat op z’n kant staat< 

419  [en dat daa:r dat wil ik dus eigenlijk voor zijn.   

420 DA [ja 

421 K dat ik als het ware moet afwachten hoe die gaat vallen.  

422  het zo mooi zijn als het lukt om daarvoor een moment te kunnen pakken en 

423  te weten van okay nu gaat ie werken of nu niet.  

424  °nu ga ik hem opzij zetten of nu ga ik hem gebruiken° 

425 DA °okay° 

426  Dus je waar je naar op zoek bent zijn strategieën om  

427  het eerder te ontdekken, dan het moment dat je contact verliest of  

428  hele vroege signalen te merken dat je het contact verliest, 

429  uhm dus dat dat zou een vraag kunnen zijn. 

430  Het eerste is wat doe je wat zijn dingen die je kunt doen. 

431  °op het moment dat je° contact verliest doordat je  

432  >teveel bezig bent met je eigen normen en te weinig bezig bent met de 

433  °hulpvraag [van de and[er  van de ander°< 

434 K                    [JA             [ja        

435  (2.5) 

436 DA  ºokéº Mag ik een time-out vragen?  

437 Edu ja 

438 K zal ik eh weer de gang op,  

439 DA sorry hoor ((lachend)) 

440  ((klant vertrekt)) 

441  TIME-OUT 36:45- 44:27 

442 DA Je vertelde dat je (.) toen we buiten in de gang waren dat het 



 

 66

443  helpt om af en toe even in je eentje uhm er even over na uhm (.) 

444  uh na te denken,= 

445 K =hu•hum 

446  (0.5) 

447 DA Uhm je vroeg om tips.  

448  Van wat wat kan ik doen als uhm (.) uh de norm uh hè 

449  als ik het contact uh verlies? 

450  Uhm (0.5) nou volgens mij heb ik nu net een eerste tip eigenlijk 

451  in de praktijk uhm (.) gebracht. 

452  Je kunt het gesprek (.) onderbreken met koffie, stoelgang °of andere uh° 

453  Dus dat is gewoon een praktisch = 

454 K =JA, [Oh wat leuk, ja! 

455 DA          [tip in de zin van uhm 

456  Het TWEEDE is UHM is dat ik iets raars deed in het gesprek want  

457  ik brak het uhm gesprek •af en ik wil je graag vertellen waarom ik dat deed en 

458  >ook daarin< een parallel trekken met het gesprek en jouw uh en jouw vraag= 

459 K =ja 

460 DA .ptt uhm want wat ik merkte was we waren op een bepaald punt bereiken want 

461  het ging over dat hè, dat contact verliezen en daar alert op zijn.= 

462 K =hmm= 

463 DA =uhm vervolgens merkte ik van nou dat  

464  je daar nog wat vervolgvragen bij had van  

465  hoe je dat handen en voeten uh kon geven, maar  

466  ik kon daar niet zo goed mee uit de voeten.  

467  Dus wat ik wel heb ik gedaan is vervolgens jou de kamer uit[gestuurd 

468 K                                                                                                  [hmm 

469 K ja 

470 DA uhm wat ik niet heb gedaan is tegen jou zeggen van goh ik merk dat 

471  ik niet zo goed met die vraag uit de voeten kan.  

472  En ik heb je ook niet verteld waarom ik niet met die vraag uit de voeten kan. 

473  En waarom ik (1.0) uh dus wat ik daar lastig uh= 

474 K =ja ºhuhumº= 

475 DA =uh uh in vind. 

476  Dus wat er met mij gebeurde ik blokkeerde om dat soort dingen te zeggen. 

477  En volgens mij leek dat wel een beetje op de blokkade die 
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478  jij beschrijft over als je geïrriteerd raakt >ik was niet geïrriteerd hoor< 

479  >daar gaat het niet om, maar.°< 

480 K Gelukkig ((smiley voice))((lacht)) 

481 DA En ik [dacht ook 

482 K           [maar het naar binnen keren en met [jezelf bezig zijn 

483 DA                                                                    [JA met mezelf bezig zijn  

484  en dat ik denk van goh. 

485  >Maar de oplossing was waarschijnlijk geweest< dat  

486  ik het gewoon tegen jou had gezegd.  

487  (0.5) 

488 DA Van ik merk=  

489 K =ja= 

490 DA =dat ik niet meer zoveel te bieden heb. Dat je iets [vraagt waarop ik  

491 K                                                                                 [hmm 

492 DA niet zoveel te bieden heb.  

493 K ja 

494 DA En dan zou ik jou kunnen vragen en misschien doe ik dat nu wel van 

495  >stel dat ik je niet zo veel meer te bieden heb,<  

496  hoe zou je willen dat het gesprek verder (.) uh gaat? 

497  (2.5) 

498 DA in praktische zin. 

499 K en dat vraag je me nu? 

500 DA Ja 

501 K Maar het is niet meer aan de orde want je had me nog heel veel te bieden want 

502  je hebt me nog een paar goede tips gegeven net. 

503  En ook door dit te uh noemen denk ik dat is precies wat heel erg helpt. 

504  uhm 

505  Dus daarmee heb ik heb je precies datgene geboden waar ik  

506  nog naar op zoek was namelijk een paar tips. En een paar concrete (.) uh   

507  handreikingen waar ik aan kan denken. als ik de volgende keer dit meemaak.  

508  En vooral de laatste is erg effectief omdat je het zelf meemaakt net (.) en 

509  daarna meteen uh intelligent op reflecteert ((lacht)) 

510 DA Okay (.) dank je wel. dan stel ik voor dat we (.)  het hier bij laten? 

511 K Ja, dat is goed. 

512 DA Okay.  
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513 K Dank je wel voor het meedenken.  
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Denkadviesgesprek Thijs & Pieter 21/02/2007 
Deel 1 & 2 

Transcribent Geeke Bal & Eefje Nienhuis 
Datum transcript 23/04/2007 
Denkadviseur Thijs 
Klant Pieter 
Duur gehele gesprek deel 1: 48:26, deel 2: 1:13:46 
Duur gesprek van 
transcript 

48:26 + 73:46 -00:20 (praten over werking opnameapparaat) – 
1:25 (denkadviseur gaat naar toilet) = 120:27 

Naam geluidsbestand Deel1_gesprek4, 21022007 
Deel2_gesprek4, 21022007 

Naam videobestand n.v.t. 
Opmerkingen Dit gesprek heeft niet tijdens één van de LIK-bijeenkomsten 

plaatsgevonden maar binnen het IGOP 
 
Begin transcript: 00:20 
1 DA hoe zullen we het doen? jij komt (.) je oriënteren? 

2 K ja 

3 DA uh het lijkt me dat het initiatief dan maar bij jou  

4 K ja 

5 DA moet liggen, is dat goed,= 

6 K =er zit wel een hele historie achter = 

7 DA =ja= 

8 K =uhhh een uh biografische historie uhm (.) ik wil proberen die kort samen  

9  te vatten= 

10 DA =°ja°   

11 K om te kijken of dat uh op zichzelf al uhhh aanleiding geeft om uhhh   

12  uhmm (.) vanaf verschillende kanten naar je te kijken uhhm 

13  ik werk als interimmanager dat doe ik nu een jaar of acht (.) zelfstandig (.)  

14  uhh en heb mijn achtergrond liggen in uhhh in uhhh  

15  financieel economische hoek van de zorgsector  

16  uhh ziekenhuis, thuiszorgwereld 

17  uhhm de stap naar het interimmanagement een jaar of ja acht gele- 

18  ruim acht geleden uhm werd uh uh geïnitieerd door  

19  een uh uh tegenvallende baan uh switch• (.)  

20  ik ging vanuit de zorgsector uh overstappen naar ahold, 
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21  naar de interne accountantsdienst van ahold 

22  waar ik uh als ((onverstaanbaar)) in opleiding kon gaan starten (.) 

23  uhh ik weet niet of het >vakgebied< je bekend is,  

24  je kunt dan ict-projecten gaan bebeoordelen als een soort accountant op uh  

25  we hebben dan een speciale achtergrond uhhm 

26 DA ºjaº 

27 K dus je komt te werken in een uhh (.) bijzonder mooi apart bedrijf. 

28  ahold is een (.) later is er heel veel veranderd maarhh 

29  toentertijd was het een hele woerig bedrijf om te mogen werken. 

30  uh vlak onder de raad van bestuur in de interne accountantsdienst 

31  uh en dan ontdek je dat je een postdoctorale opleiding kon gaan volgen 

32  aan de vu na de zomervakantie  

33  ‘k heb een goed salaris, je hebt leuke collega’s uh uh uh uh  

34  de sfeer was goed het was op een reisbare afstand  

35  van mijn woonplaats in alkmaar  

36  maar ik voelde >me er niet op mijn plek<  

37  en uh wat ik op dat moment miste 

38  was uh de reuring van de thuiszorgorganisatie waar ik vandaan kwam 

39  waar fusie en reogarnisatie waar alles gaande was 

40  en wat daar ik probeerde te uh uh ºtoetoenº heb gedaan bij die fusie 

41  uh is proberen op een financiële afdeling weer rust te geven. 

42  van we bouwen weer een nieuwe toekomst op uhh 

43  veel laten we achter ons uh we gaan uh uh de kant op dat we 

44  allemaal weer aan ons werk kunnen gaan  

45  en uh uh alles alles in een keer overhoop 

46  van de financiering uh uh de uh automatisering uh  

47  >het oude managementteam ging weg < alles ging weg.  

48  op dat moment vind je dat heel erg vind je dat heel erg hectisch 

49  maar op het moment dat je daar later op terugkijkt denk je van hé! 

50  ik heb me daar op mijn plek gevoeld. 

51  in dat proces van van van uh een hoop ellende en reuring en  

52  weer helpen mensen weer rust terug te kunnen geven. 

53  zo heb ik ook de stap gemaakt om gewoon mijn baan bij ahold 
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54  op te zeggen en het interim-management er voor te kiezen. 

55  En uhm dat is toch een slechte keus wat mij betreft geweest 

56  ik heb altijd met uh tot en met gisteren en vandaag 

57  mijn werk met plezier uh gedaan 

58  uhhm je merkt wel dat in de jaren t accent verschuift  

59  waar je in het begin nog erg leuk op de financiële economische 

60  achtergrond of je uh technische achtergrond beetje ict-kant er ook bij. 

61  wordt het steeds meer organisatiekant uhmm wat maakt 

62  nou veranderingen wel of niet succesvol kunnen worden (.) bereikt? 

63  uhm uh wat is je eigen rol daar in wat is dan je eigen zwaktes daar in 

64  uhhh uhm dus het werd steeds meer zeg maar 

65  dat financieel economische als gaan zien als onderdeel gaan zien 

66  als van een koffer met bagage die ik meeneem 

67  en steeds meer de andere kant op gaan zoeken. 

68  nou de opleiding voor de rsm is daarin zeg maar 

69  het eerste breekp- breekpunt in geweest,  

70  om ook anders te kijken naar verander- uh veranderkunde 

71  uhm ik heb daarnaast zeg maar bij de all a 

72  waar ik heb een workshop gedaan voor uh het verder 

73  professionaliseren in het adviesvak dat adviseren in interimmanagement 

74  voor in mijn ogen hand in hand uh opgaan, 

75  uh met die workshop ben in contact gekomen met monique van der klei. 

76  jou niet onbekend heb ik begrepen. 

77  nou monique heeft mij een jaar lang zeg maar uh bij haar in de achterkamer 

78  in de achterkamer met een pot thee zeg maar 

79  één keer per maand uh de opdrachten die  

80  ik op dat moment deed uh ja begeleid 

81  maar ook uh een aantal vraagstukken zeg maar met elkaar behandeld 

82  vraagstukken als zit ik niet op een gegeven moment aan mijn uh plafond 

83  aan wat ik nog überhaupt kan en wil ik niet te veel op mijn glazen plafond 

84  heen proberen te breken, 

85  ik merk dat ik bijvoorbeeld ik niet iemand ben die de eerste 

86  viool wil spelen in een organisatie (.) dat past niet bij me,  
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87  ik pas meer bij de tweede viool. bleek. maar goed. misschien (.) 

88  probeer ik dan toch nog te ver door te schieten waar het niet meer bij me 
past 

89  uhhhm (.) naast een aantal ander andere vraagstukken die 

90  heel persoonlijk waren toen. op tafel daar gehad 

91  en dat heeft me heel veel opgeleverd ook (.)   

92  met als aanvulling op de rsm heeft mo monique ook mij laten ervaren wat 

93  uh uhm uh (.) (maar) Goed je eigen gedrag soms is (.) ºhè?º 

94  uh een prach- prachtig voorbeeld zijn hele kleine voorbeelden 

95  die me zó de ogen deden open doen was  

96  uh uh hoe je soms een vraag stelt in een gesprek (0.5) 

97  in dit geval een gesprek met monique over uh die coaching 

98  en die vraag stel ik niet om een antwoord te krijgen 

99  maar die vraag stel je eigenlijk alleen maar om  

100  je eigen onzekerheid maar (.) bevestigd te zien worden of uh uh  

101  ja ºnouº goed daar heeft ze echt een spiegel voor gehouden.  

102  ze heeft ook laten voelen wat verandering •is ºhèº  

103  je komt met een aantal vragen bij haar uhm 

104  we hebben daar toen op een gegeven moment afgesproken 

105  dat iedere keer na afloop zou ik een verslag op de mail zetten 

106  en dan zou ik de volgende keer er even op teruggehaald kunnen worden 

107  en zouden we de volgende stap maken.  

108  en na het tweede gesprek kon ik geen verslag meer maken. (.) 

109  ik was gewoon (.) er wa waren dingen gebeurd aan tafel die die  

110  aankwamen voelde ik (.) t raakte je onderbuik zeg maar 

111  je gaat naar huis je gaat t willen uitwerken en je hebt geen woo:rden. 

112  je hebt geen woorden meer om het te beschrijven,  

113  ºje kuntº het is alleen maar chaos in mijn hoofd. 

114  Dus ik heb een mail gemaakt van drie regeltjes (.) 

115  sorry monique het lukt me niet meer om dit te beschrijven wat er gebeurd is. 

116  uh  uh uhm misschien wat raar 

117  maar ik wil het daar de volgende keer met je over hebben 

118  nou, en de derde keer dat ik bij haar was op zei ze tegen me 
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119  nou gefeliciteerd pieter (.) je bent goed bezig (.)  (op dat moment) 

120  ja maar ik kan het niet meer beschrij:ven? •je bent goed bezig 

121  nou nou dat heeft ze laten voelen 

122  dat is begin van verandering (.) hè  

123  verandering heeft ze ook aange- laten voelen is geen lineair proces, 

124  wat ben dus zeg maar met met onderbouwbare stappen 

125  stap voor stap doorlopen worden iedere keer logisch verklaarbaar zijn. 

126  het is een heel. grillig proces met terugvallen en weer opstaan 

127  en terugvallen en twee stapjes vooruit en één stapje terug  

128  nou en uiteindelijk ·hHh kijk je op een gegeven moment terug en zie  

129  je toch dat je een afstandje afgelegd hebt.  

130  dat heeft ze me heel erg goed laten voelen meer dan boeken lezen ooit 

131  opgeleverd heeft of studies °volgen zeg maar° dus uh 

132  Nou dat heeft een basis gelegd die er toe geleid heeft dat ik uhm 

133  in het interimmanagement uh wel iets stevigere opdrachten ben gaan komen. 

134  ik heb wel wat zekerder ben daardoor gaan voelen uhhh 

135  uhh waar ik ºbedoelº als staf interimfunctie had of of middenfunctie 

136  ben ik wel weer in de raad van best- of uh in de mt-functies terechtgekomen 

137  de afgelopen twee jaar als controler in twee ziekenhuizen  

138  uh als interimmanager gewerkt uhhm 

139  Daar zijn dingen goed gegaan en dingen die ik zelf heel erg uh lastig heb 

140  gevonden (.) uh en uh uh en die dat zijn dingen die ik lastig heb gevonden 

141  die zijn niet gewoon zeg maar zakelijk lastig in je opdrachten 

142  die zijn ook geen ·hh maar persoonlijk worden ze lastig 

143  je neemt ze echt mee naar huis uh >in figuurlijke zin< uh 

144  je ligt er misschien soms van wak wakker in je bed of uh  

145  en dat heeft iets te maken met van uh uh 

146  ºjaº hoe hanteer ik uh uh bij een conflictachtige situatie in interimopdrachten 

147  die me helemaal persoonºlijkº beginnen te kwetsen. 

148  uh uh ºje kuntº je kunt allemaal modellen en theorieën allemaal meenemen. 
(.) 

149  ·hh >wat dan ook< maar er gebeuren gewoon dingen die (.) 

150  die ik zelfs ºjaº ik kan er niet meer mee ºoverw-º  
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151  ik kan er niet meer mee omgaan. 

152  variërend van bijna uhh tis loyaal gedrag  

153  van iemand in een organisatie althans >zo komt het op mij dan over< 

154  tot en met uh [is die echt gaan we hier uh pootje willen lichten zeg maar 

155 DA                       [((kucht)) 

156 K en ik ben niet politiek ingesteld ik ben niet iemand die (.) 

157  in trucjes denkt om mensen maar vooruit te krijgen of uhh 

158  ik ben heel erg laagdrempelig uhh  

159  ik ben gewoon pieter die ik privé ben ben ik ook in mijn interimopdrachten. 

160  zo sta ik er ook altijd in. 

161  en uh ik ben ook laagdrempelig in over vertellen wie 

162  ik ben en wie en wat ik allemaal bezighoud.  

163 DA ºjaº 

164 K uhuh Blijkbaar zijn er dus ook individuen die dat ((snuift)) 

165  die daar misbruik van maken van van van deze openheid (.) 

166  ik vind het lastig hanteerbaar dus 

167  dat is één van de aanleidingen waarom ik hier uh uh  

168  ook op aanraden van ed van sluis die je kent  

169  die ik ook ken uit die rsm-opleiding 

170  zegt van uh jij moet eens bij thijs langsgaan. 

171 DA ºhumº 

172 K en die opleidingen zijn dan bijvoorbeeld een mooie kapstok  

173  °eventueel om uh uh° 

174 DA ºhumº 

175 K ºzeg maarº die spiegel naar binnen verder uh open te zetten. 

176  (2.0) 

177 DA ·hHh wat vo[or 

178 K                  [maar dit is de aftrap. 

179 DA Ja. (.) en zit daar ook een vraag in? 

180 K uhhm (.) NOU uhm ik zal ik zal er nog een tweede tranche aan toevoegen 

181  Misschien dat dat de vraag dan uh uh uh die vraag beter kan 

182  kan onder woorden kan brengen.  

183  uhm uhm naast het feit dat dat uhm (.) ((>onverstaanbaar<)) 
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184  er vinden nog twee andere dingen plaats in mij in mijn leven. 

185  ·hh uh Naast het interimmanagement dat me uh iedere dag 

186  nog met veel plezier doe heb ik nog nog een hobby die uh 

187  soms meer lijkt te zijn dan een hobby. Uh Het maken films. 

188  uh º>tis een hob-<º dat komt een beetje uit mijn ((hakkelt)) 

189  fotovideoachtergrond van mijn vader zeg maar uh uh 

190   (waarbij ik) ºzeg maarº met digitale technieken 

191  korte fictiefilms maak waarbij ik (.)  

192  eigenlijk net als soms in mijn interimmanagement speel met 

193  het benaderen van van werkelijkheid op andere manieren. 

194  Andere invalshoeken kiezen van het ver- verhalen zeg maar 

195  waardoor er soms wat surrealisme kan gebruikt kan worden of uh 

196  uh (.) de personages in films uh uh andere dingen meemaken dan 

197  ze denken dat ze kunnen waarnemen uhm 

198  Na. dat is iets waarvan ik merk van god dat staat me heel nabij 

199  dat is heel persoonlijk. uh dat doe ik met volle verve ook  

200  ik kan  het ook combineren met mijn interimmanagement werk want je  

201  bent nooit altijd fulltime aan het werk dus  

202  dan heb je soms wat tijd over om uh 

203  >toch moet je dat wel goed inplannen<  

204  om een film te kunnen opnemen. 

205  Dan moet je denken aan één keer in anderhalf jaar 

206  neem je een film op van tien minuten  

207  Dus ik bedoel ((zacht cynisch snufje)) 

208  Maar goed er zit heel veel voorbereidingswerk in  

209  en heel veel nabewerkings- nawerktijd in ((snuift))  

210  uhmmm uh nou dat dat geeft me (.) ja gewoon heel veel plezier 

211  gewoon naast het werk en naast mijn gezinsleven 

212  ·h Daarnaast uhm heb ik uh jarenlang veel gestotterd 

213  uh dat wilde ik echt heel (1.0)  

214  uhm uitgebreid geweest nooit heel lastig geweest behalve bij het voeren 

215  van bepaalde telefoongesprekken dan gaat er een soort slot op mijn keel 

216  nou ik ben anderhalf jaar geleden begonnen daar 
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217  toch eens iets mee te gaan doen. 

218  bij toeval bij een stottertherapeut in alkmaar terechtgekomen 

219  en die heeft mij uhm (.) die heeft niet gegegekeken 

220  naar het (.) mankement stotteren zeg maar 

221  als je het een mankement mag noemen 

222  maar veel meer van waar komt stotteren nou vandaan en waarom 

223  stotter je °bijvoorbeeld° nu niet maar wel in een telefoongesprek soms 

224  ·hh of in een bepaalde bespreking uhhhm presentatie en 

225  dat heeft denk ik heel erg te maken met uhmmm  

226  hoe kijk je naar uhh je omgeving uhhh 

227  denk je dat deze omgeving heel veel van jou ver•wacht. 

228  uhm uh uh zit je niet teveel in je hoofd te denken en zit  

229  je te weinig in je lijf?  

230  ze heeft bijvoorbeeld eh ademhalingsoefeningen gedaan in uh 

231  gr- aarden of gronden heet dat geloof ik?  

232  oefeningen waarin ze vroeg voel je je voeten niet?  

233  ik weet (niet) hoe mijn voeten voelen. (.) 

234  geen idee hoe mijn lijf voelt dat ºzitº  

235  dat hangt er maar bijna uh dat hangt er maar een beetje bij. 

236  Dus zij heeft me echt laten MErken van ja uhmmm 

237  je bent ºwelº één entiteit maar je hebt de helft UITgeschakeld. 

238  ALles gebeurt altijd maar in dat hoofd, zintuigen uhhh of dat 

239  visuele dan dat filmen of of geluid is van invloed  

240  º>waar ik in het verleden heel veel mee gespeeld heb.<º 

241  dit Alles vind plaats in die kop zeg maar. 

242  dus zij heeft mij door uh gro- a- grondingsoefen- aardingsoefeningen 

243  ademhalingsoefeningen wel geleerd om veel meer uh rust uh te vinden. 

244  Dat heeft er ook toe geleid dat ik ook gevoeliger ben geworden. 

245  ik voel dingen nu veel (0.5) die komen ook veel di- harder aan zeg maar 

246  dus als in een interimopdracht tegenwind plaatsvindt 

247  die bijna op het Asociale af is in mijn ogen.  

248  Dan is dat dan komt dat veel harder aan als het tevreden ((onverstaanbaar)) 

249  gekomen is zie je tegelijkertijd (   ) prikkels 
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250   (veel meer       ) veel sensitiever geworden te zijn. uhhh (.) 

251  Na uhm dat stotterenverhaal heeft me gelukkig geholp- geholpen  

252  dat het dat de spraak verbeterd is dat  

253  ºookº voor de mensen in mijn omgeving gelukk•ig 

254  zelf denk je van nou het gaat met hele kleine stapjes maar 

255  het blijkt toch wel te uh te werken. uhh uhm het heeft er ook toe geleid dat 

256  ik uhm momenteel me aan het oriënteren ben om eventueel, 

257  uhm zeg maar die dat aarden dat gronden verder te willen 

258  uitzetten naar transcendente meditatie  

259  me daar op aan het verdiepen ben van zou dat wat voor mij kunnen zijn. 

260  ik ben op een hele andere manier daarmee in contact mee gekomen 

261  al lezend en en en (   )  voor en bepratend en (.) 

262  het is een techniek die zowel een wetenschappelijke basis heeft 

263  als gewoon een hele persoonlijke uh uh spiegel naar binnen kan geven.  

264  die in feite een soort bewustzijnsniveau kan aanraken 

265  waardoor je uh een soort verenigd veld kan voelen bijna.  

266 DA ºuhmº 

267 K uh dat intrigeert me omdat zelfs dus zelfs uh  

268  de techniek zo uh zo opgezet zijn dat  

269  ook al zou je er argwanend in staan zou het nog werken. 

270  [zou het nog helpen om [meer rust te vinden meer energie nog te te vinden 

271 DA [ºuhmº                            [((kucht)) 

272 K of meer uhh zo (mezelf) fysiek beter door te voelen.  

273  Nou dat >zou ik< zie ik als een verstandige verdieping van de 

274  die ademhalings- uh grondingsoefeningen dus uhh maar goed ik. 

275  ja ik kom niet uit een nest waarin je makkelijk over  

276  dat soort onderwerpen nadenkt. 

277  dus enige argwaan is mij niet onbekend momenteel op dat gebied.  

278  Maar ik ga me daar wel wat ver verder in verdiepen zeg maar.   

279 DA ºhuº 

280 K Nou de optelsom voor mijzelf is uh  

281  ik wil in het interimmanagement uhh (.) uh of in mijn werk ºeigenlijkº en 

282  ook daarbuiten nog veel meer dichterbij mezelf kunnen komen 
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283  steeds au- authentiek willen kunnen blijven. 

284  en als dingen op mijn pad komen die die enorm erin HAKken 

285  zo zo ervaar ik dat ook.  

286  die hanteerbaar te maken omdat misschien ook wel (.) 

287  uhhm instrumenten te kunnen vinden om om het ook 

288  wat ik op dat moment ervaar en voel aankomen uh  

289  uh hanteerbaar te maken in mijn we•rk >als het in mijn werk gebeurt.<  

290  Wat kan ik ermee als ik het overkom? 

291  kan ik dan zeg maar gewoon als in in de interventiesfeer wat mee? 

292  kan ik met andere gesprekstechnieken of ja ºtechniekenº 

293  andere manier van van houding opstellen kan ik die bij me past uh 

294  daar uh of zorgen dat ik mezelf daar een beetje in kan beschermen (.) 

295 DA ººhumºº 

296 K alles komt bij mij altijd heel direct aan er zit 

297  geen onderscheid tussen pieter privé en pieter zakelijk het is het is 

298  ALles wat maar bij mij binnenkomt is per de definitie persoonlijk.  

299 DA ºhmº 

300  dat kan wel eens last[ig zijn  

301 DA                                  [ºhmm hm jaº 

302  (1.5)       

303 K Heb je zo een een beeld? 

304 DA je schetst een heleboel over je•zelf dat zeker = 

305 K =ja 

306 DA uh je hebt goede ervaringen met (.) frederi•que 

307 K monique = 

308 DA =uh monique = 

309 K =ja ja 

310 DA je bent van plan om naar die transcendente meditatie [te 

311 K                                                                                      [ALTHAns ik  

312  ben er OVER aan het NAdenken  

313  °ik weet het (>nog niet<) ik oriënteer me nog°  

314 DA °ja° 

315 K ja 
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316 DA uh je hebt andere ervaringen gehad [bij die all a en rsm= 

317 K                                                          [ja                                      

318  =ja 

319 DA oh  ·hhHh allemaal input (.)  

320 K ja 

321 DA naar je toegehaald= 

322 K =ja 

323 DA daar ook van geprofiteerd zeg je 

324  (4.0)  

325 DA is d’r nog veel meer nodig?  

326  (4.5) 

327 DA is het HAlen van input de goede strategie? 

328  (5.[0) 

329 K      [((snuift)) 

330 DA of zoek je iets anders? 

331  (5.5) 

332 K ((maakt een twijfelgeluidje met zijn mond)) ja• 

333  (5.0) 

334 K als dat inderdaad uh uh dat kan misschien ook wel een andere  

335  de vraag zijn die waar ik mee bezig ben °onbewust° 

336  of zoek ik iets anders of waarom ben ik zoekende? ja (.) 

337 DA huhum 

338  Vind het lastig om die vraag zelf te kunnen beantwoorden •thuiszittend  

339  nadenkend van dingen die in in je hoofd ga•an ºwa[tº 

340 DA                                                                                    [en hoe is het 
dan nu  

341  hier? zoek je hier nu iets, bij mij? in dit gesprek? 

342  (0.5) 

343 K uh je zoekt in feite wat wat ja ja uhm je zoekt een uh (.) wandelpad zeg maar 

344  waardoor je uhm (.) uh (.) uh waardoor je op het punt komt dat je dingen  

345  bij elkaar kunt kunt brengen zeg maar 

346  waarbij dingen uh uh ja ºklinkt daardoorº klinkt wat zwa•ar wat 

347  wat verlichtend worden dus geen balast meer voor me zijn. (.) 
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348 DA hmm 

349 K dus waar uh bijvoorbeeld in mijn werkzaken me heel hard  

350  direct kunnen raken zou ik dat zoek zoek ik zoek een manier om 

351  op een pad te kunnen lopen om dat zeg maar hanteerbaarder te maken         

352 DA huhum 

353 K uhm het leidt er gewoon heel praktisch toe toe dat 

354  als het me in mijn werk overkomt dat ik chagrijnig en moe thuiskom 

355  dat ik s’avonds in mijn bed (over dat) zit te broeden  

356  eh dat mijn vrouw ook vraagt Is er wat? >weet je wel,< is er wat met je? 

357  uh die voelt het ook feilloos aa:n dan kan ik wel vertellen tegen 

358  haar wat er me gebeurd is >doe ik ook wel,< uiteraard wel.  

359  uh maar het voelt belastend zeg maar.  

360  en uh uh (.) daar zit ook bij uh (.) uh 

361  soms heb je te maken met met allerlei verschillende blamages in organisaties 

362  (en) mensen uh waarin uh je dENKt dat je niet serieus genomen wordt 

363  of denkt dat je uh of je maakt jezelf of of je projecteert het op je zelf. 

364  van nou ik zou wel niet, mijn mening zal wel niet heel belangrijk zijn of 

365  niet voor vol worden aangezien 

366  dat geeft een soort onzekerheid en vanuit die onzekerheid 

367  ga je ook weer onhandig gedrag gedrag vertonen zeg maar. 

368 DA ºhuhumº 

369 K waardoor het misschien meer Averechts werkt dan uh dan zou moeten.  

370 DA ººhumºº 

371  dus er zitten wel zitten uh zitten wel gedragscomponenten in >vinnik<  

372  voor me >gewoon voor me werk< 

373  maar het heeft niets te maken met °dat uh hoe ik naar° mezelf kijk (.) 

374 DA ºhumº 

375 K en ja uhm dat in mijn eentje hanteerbaar maken lukt me ni•et 

376  althans °ik merk dat ik° invloed van buitenaf nodig heb 

377  iemand die een spiegel voorhoudt op een EEn bepaalde manier 

378  en of dat nou het igop is weet ik niet maar uh uh (1.0)  

379 DA en waarom niet monique? 

380  (1.5) 
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381 DA die deed dat zei jij [°je vertelde daar als eerste over° 

382 K                               [JA ja  

383  (7.0) 

384  .ptt Uhm ik vind eerder monique een eh Echte professional 

385  ze is echt heel goed in haar werk uhm uhh en ook in de persoonlijke sfeer 

386  ik bedoel ik ben ook wel eens privé bij haar over de vloer geweest 

387  dus daar °zou je me nooit wat over (  )°   

388  ik vind haar benadering soms wat een eh >((onverstaanbaar gehakkel))<  

389  gebruik wat academisch.  

390  uhh ze heeft me een heleboel dingen laten voelen 

391  dus dat uhm uhm en soms vind ik soms is het moeilijker zeg maar 

392  om uh om om haar te kunnen volgen. (0.5)  

393  tegelijkertijd wil ik wel tegen mezelf zeggen  

394  hé maar wat doe je daar nou mee als je dat overkomt?  

395  ja soms niet altijd wat mee zeg maar 

396 DA ºuhumº 

397 K dat komt dan is t dan is het aangehaakt blijven  

398  (dat lukt me) niet de hele tijd zo 

399 DA is dat hetzelfde gevoel wat je zei van  

400  nu kan ik ik heb geen woorden nu om (.) een verslag te schrijven?  

401 K nee anders het is meer uh het is een bepaalde denk uh denkalgoritme 

402  uhm wat heel complex in elkaar lijkt te zitten  

403  waardoor ik het niet meer kan bijbenen zeg maar.  

404 DA ºhumº 

405 K ik ben echt een nou om heel plat te zeggen 

406  een hbo’er die door hard werken zeg maar boven is komen drijven. 

407 DA ºhuhumº 

408 K Uhhm maar de dingen hebben z’n tijd nodig om in te dalen. 

409  op kennisgebied gaat het toch om volgen van van dingen die ik begrijp. 

410  ik heb mijn rijbewijs pas op late late leeftijd gehaald 

411  ik heb altijd met de trein kunnen reizen voor mijn werk  

412  maar met interimmanagement had ik echt mijn rijbewijs voor nodig 

413 DA ºhuhumº  
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414 K en dan kom ik drie keer pas de derde keer ben ik geslaagd voor  

415  mijn rijbewijs in plaats [van de eerste keer dus.  

416 DA                                      [jajaja                                                     

417 K Het heeft soms gewoon tijd nodig.  

418 DA  °ja° 

419 K uhmmm Maar goed, nogmaals daarmee wil ik niets over monique  

420  zeggen hoor uh zeker niet ik bedoel ik ([.)  

421 DA                                                                [nee daar gaat daar vraag  

422  ik ook niet je het op van van wat vind je van monique 

423  maar hee (.) daar was iets=  

424 K =ja 

425 DA en dat (.) kennelijk wil je nu iets anders? 

426 K. .ptt nee ja niet iets niet iets ja  

427  (.) 

428 DA [wat is 

429 K [IN FEITE HEEFT de vraag de vraag die ik met monique besproken heeft 

430  me geholpen me op een op een op een uh stevigere opdrachtenniveau 

431  te kunnen komen.  

432  dan ben ik nu aan m’n opdracht gekomen voor als ik naar mijn cv kijk uhhh  

433  en nu kom ik tegen het punt aan van ja  

434  je wordt een paar jaar ouder ook tegelijktijdig uhhhhm  

435  uh uh dingen gaan een aantal dingen gaan heel erg goed 

436  en een aantal dingen worstel ik erg mee 

437  en ja ik had ook terug kunnen gaan inderdaad ja  

438  ja ik bedoel een beetje ook ed van sluis spreek ik heel regelmatig 

439  en die had zo iets van goh als ik jou zo hoor uhh 

440  we kennen thijs ook allebei uit die rsm opleidingen 

441  en uhhh uhh die uhh die grijpt wel diep bij je in zeg maar 

442  ºweet jeº die kan wel wat boven halen wat wat uhh 

443  die kan je helpen boven te halen wat wat vraagstukken zijn waar 

444  je mee worstelt dus (.)  

445 DA ºuhumº 

446 K jaa veel dieper dan dat gaat het niet zo  
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447  waarom ik speciaal gekozen heb om hier te zitten en niet in amsterdam 

448  zuid in de okanstraat zeg maar 

449 DA °ja° 

450  (3.5) 

451 DA  ·hHhh (.) één van de dingen die je lastig vindt 

452 K ja 

453 DA als ik het goed heb begrepen (0.5)  

454  is dat je soms de indruk hebt dat mensen je beentje willen lichten 

455  politieke spelletjes spelen (.)  

456  ·hh niet doen wat jij wil 

457 K ja ja 

458 DA ·hHh (.) uhmmmm is voor jou duidelijk (2.0)  

459  hoe dat nou komt dat jij dat gedrag bij hen oproept. 

460 K ((Snuift)) 

461  (11.5) 

462 K ºzou ikº mag ik een een een v-v- voor voorbeeld gebruiken,  

463  ik kom in het ziekenhuis in amstelveen het amstellandziekenhuis 

464  kom ik binnen op een economisch-administratieve dienst 

465  uhhhh (van die afdeling) één van die afdelingen is de  

466  planning en controle afdeling (          ) en de rapportages gemaakt worden. 

467  dat is mijn oude vakgebied ook uit de eigen ziekenhuistijd van 

468  vijftien jaar geleden dus eh bekend terrein. 

469  en daar zitten twee uhh uhh twee dames en 

470  een meneer die een andere functie ging krijgen 

471  dus die twee dames bleven over 

472  en waar ik in het begintraject heb gedacht van  

473  nou dit is  het makkelijkste gedeelte van de afdeling want  

474  ik ken hun soort werk.  

475  ik heb het zelf vroeger gedaan het is bekend terrein voor mij 

476  uhm daar hoef ik mij minder zorgen over te maken  

477  ik hoef me er niet zeg maar dag en daags mee  

478  bezig te houden wat ze nou precies doen.  

479  ik ontdekte ook redelijk snel na een aantal weken dat wat zij deden uhhh 
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480  uhh uhh in hun ogen allemaal wel heel geweldig was maar 

481  ja daar moest toch heel veel ontwikkeld worden. 

482  uhh eigenlijk was de vraag van de organisatie van ze zijn goed bezig maar 

483  er moet veel meer uit gaan komen er moet veel meer informatie voor 

484  ze moeten veel meer een ondersteunende rol gaan geven 

485  uhm naar het ziekenhuis toe veel meer informatie gaan leveren 

486  en dat was ik wel heel erg met de organisatie eens. 

487  ik heb ook als ik naar mijn oude rol kijk in het verleden  

488  uhm goed dat komt in feite wat je dan doet is 

489  met iedereen kennismakingsgesprekken voeren uhh  

490  je je praat in ieder geval met alle mensen creëer je   

491  met alle medewerkers een gesprek heb gevoerd uhh  

492  god wat speelt er nou, wat wat gaat er goed  

493  wat vind je zelf dat beter kan uhmm 

494  wat is de vraag van de organisatie >hoe kijk je daar tegen aan,< 

495  dus je probeert van alle kanten daar tegenaan te kijken  

496  je bundelt al die eh bevindingen zeg maar in conceptrapporten 

497  dat bespreek je dan weer met de mensen in de economische dienst 

498  en ik kreeg op een gegeven moment begon ik vragen te krijgen  

499  als uhh uhhm ik had bijvoorbeeld een stroomschema gemaakt  

500  van hoe ziet een planning en controle cyclus er meestal uit 

501  je hebt een plan en uit je plan komen begrotingen voort 

502  en met de begrotingen ga je per maand kijken of  

503  je daar binnen blijft of doelen wel of niet gehaald worden hè  

504  en dan stuur je bij. dat is een soort regelkringetje  

505  ·hh Ja dat heb ik niet uit een boek gehaald dat (.)  

506  in zo´n vijftien jaar werkervaring is er een soort standaard in mijn hoofd 

507  ontstaan van nou zo zie ik het bij veel lopende organisaties draaien. 

508  je kunt een paar blokjes kun je verschuiven andere namen geven  

509  maar meestal komt het daar wel op neer.  

510  dus ik kreeg ineens vragen over van uhh uhh wat is je bron daarvoor, 

511  nou ja uhm ik heb bij heel veel verschillende organisaties gezeten 

512  ben heel veel verschillende blamages tegen gekomen en  
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513  nooit heeft iemand mij gevraagd welke theorie ik daarvoor aanhang 

514  dus mijn antwoord was van joh uhh ellen  

515  dat uh verhaal heb ik niet uit een boek gehaald 

516  dat is mijn werkmanier niet mijn werkmethode niet uhhm  

517  ik heb dat uhmm door ºwerkº mijn eigen werkervaring zo opgebouwd. 

518  Ja maar dat kan niet (.) 

519  want uhh dit is allang (honderd) keer bedacht dus 

520  Ja sorry ik kan geen boek noemen ja sorry weet je wel Oh ja (.) 

521  nou en op een gegeven moment gaat dat dan verder in zo´n verslag 

522  dat je schrijft over uhh uhh dat al die verschillende losse afdelingen hadden 

523  hebben onderling met elkaar geen overleg. 

524  dus die liepen als losstaande entiteiten deden ze maar hun dingen in 

525  de organisatie uhm en  

526  ik had zo ja er zit heel veel overeenstemming in dat werk heel veel overlap  

527  en als je dat met elkaar bespreekt dan gebeuren dingen niet dingen niet 

528  die wel moeten gebeuren of  

529  iemand is niet geïnformeerd wat die wel zou moeten weten dus 

530  je rapporteert op dat moment ook in je conceptstuk 

531  wat je met hen bespreekt van uhhm  

532  is het niet zo dat het van toegevoegde waarde kan zijn dat die mensen elkaar 

533  één keer per vier weken een keer een uur spreken  

534 DA ºhuhumº 

535 K misschien één keer in de twee uh per twee weken zonder agenda in  

536  een werkoverleg 

537  en dan krijg je als antwoord ja maar 

538  wij spreken iedere week met de raad van bestuur dus wij zijn geïnformeerd 

539  dus ik begrijp niet wat jou wat jou probleem is. 

540  wij hebben helemaal geen behoefte aan  

541  werkoverleg met onze collega´s in de dienst 

542  nou en dat stapelt zich iedere keer op.  

543  van dat soort van die verwondermomenten noem ik het  

544  dat je denkt ben ik nou gek?of zijn zij het, 

545 DA ºhuhumº 
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546 K  ·hh uhh en je kunt je kunt ook best eens een  

547  discussie hebben over dat wat je vindt. 

548  Nou ik vind dat dat a moet zijn iemand anders vindt dat dat b moet zijn 

549  en de volgende persoon zegt ik denk dat antwoord c wel logisch is. 

550 DA ºhuhumº 

551 K maar dit zijn zulke rare punten dat ik denk van  

552  wat •moet ik hier nou mee, (.)  

553  achteraf gezien als ik de bandrecorder terugspoel  

554  °volgens mij hebben° deze mensen me gewoon nooit willen  

555  accep•teren in die rol. (0.5) 

556  en dat wat nu wat wat mij dan overkomt is  

557  dat ik denk [van ik heb nog gaan zitten uitleggen ook  

558                     [((hakkelt)) 

559  ºik bedoelº misschien moet ik de discussie met ze aangaan 

560  uhhh voor mij is het zo dat ik er wel eens discussie over voer 

561  want dan blijven mensen tenminste aardig tegen elkaar doen  

562  dan kunnen we eens met elkaar lunchen  

563  we hebben een lunchpauze daarvoor in de kantine 

564  maar deze mensen begonnen ook gewoon onaardig te worden. 

565 DA hum 

566 K (.) en dat ging ik me dan ook aantrekken van  

567  ik roep iets blijkbaar op en dat was onaardig en dan denk je op dat moment  

568  NOU als we gewoon met elkaar aan de slag gaan komend jaar  

569  dan komt het wel goed weet je wel  

570  dan dan zien ze wie ik ben en krijgen ze ver- goe- goed vertrouwen wel. 

571  nou dat is nooit veel beter geworden al die tijd. 

572 DA ºhuhumº 

573 K uhhh toen is er één met zwangerschapsverlof gegaan dus  

574  die is uit beeld geraakt. en een ander persoon had 

575  een paar maanden later in het ziekenhuis beland met een hartinfarct dus 

576  die is ook uit beeld geraakt 

577  en dus dingen gingen heel erg veranderen  

578  en toen waren ze helemaal uit beeld beide dames  
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579  ºen later weer teruggekomenº uhhhm maar het het hun gedrag gaat je echt 

580  uhm op een gegeven moment ontstond een situatie dat bij alles 

581  wat ik zei werd op een pres- presen- presenteerblaadje gewo- afgewogen 

582  en we gingen bij elkaar checken of  

583  we op andere punten wel hetzelfde had gezegd. 

584  ik werd heel erg gecontroleerd  

585 DA hmm 

586 K en uhhh ik heb ook aan mijn opdrachtgever later aangegeven 

587  in afrondend gesprek paar weken geleden van ja uhm ik ºjaº 

588   (.) keihard moeten ingrijpen dat dit gedrag gewoon niet acceptabel is. 

589  ik bedoel het viel niet alleen mij op het viel ook andere mensen op. 

590  ik be- andere mensen uh in de rd begonnen mij te vertellen van  

591  ja wat doen die meiden r•aar bij jou bij die e- bij in het afdelingsoverleg 

592  en je gaat ook helemaal voorzichtig te zitten praten  

593  om ze maar niet te kunnen kwetsen inderdaad. 

594  dus ik ga ik kruip een beetje in mijn schulp zeg maar 

595  in plaats van dat ik er wat mee doe met wat ik ervaar ·hHh 

596  ga ik (eerst wel een inhoudelijke discussie aan) en  

597  ga ik me maar rustig houden zeg maar. en hopen dat het overgaat zeg ma- 

598  hopen dat het slijt zeg maar in de tijd 

599  ·hHh uhh dat ervaar ik als bijzonder lastig 

600  (3.5) 

601 DA ·hhh je doet dat ter wille van een opdrachtgever, 

602  (1.5) 

603 K dat aardig blijven bedoel je? 

604 DA  ºnee,º wat je daar zit te doen, 

605 K het is een is een interimopdracht die  

606  een hoofdeconomische-dienst functie is vacant  

607  daar is jarenlang geen aandacht aan gegeven uhh 

608  de directeur heeft (het bij) waargenomen en die heeft het uh laten verslonzen 

609  ·hh je komt er in je bent de eerste afdelingshoofd binnen 

610  een aantal jaren binnen zo´n dienst en uhh je wordt gevraagd om een uhh 

611  zeg maar de bodem neer te neer te kunnen leggen zodat 
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612  een vaste man of vrouw het uh over kan nemen van je 

613 DA oké 

614 DA ·hh maar dat is dus een opdrachtgever, 

615 K ja 

616 DA en die stuurt jou toe naar mensen  

617 K ja 

618 DA en die mensen laten jou dan merken dat  

619  ze niet op jou hebben zitten te wachten 

620 K zo´n stukje binnen zo´n plot ja 

621 DA daar is toch niks geks aan 

622 K  UHhhhh 

623 DA en dat is toch niet jouw probleem, 

624  (5.0) 

625 K ik maak het wel mijn probleem 

626 DA oké 

627 K ja 

628 DA dat doe je  

629 K ja 

630 DA en daarmee is het °een probleem° 

631 K Nee precies ja 

632 DA je zou het ook als een eventueel probleem van  

633  je opdrachtgever kunnen zien 

634  (.) 

635 DA ºen zeggen héº 

636 K ja 

637 DA ºdaar zitten twee mensen die uh accepteren niet watº jij voor ze bedacht hebt 

638  dat heeft niks met jou te maken 

639 K ja 

640 DA maar met de door hem gecreëerde [situatie= 

641 K                                                         [ja 

642 K mijn mijn verstand kan dit ook beredeneren  

643 DA hmm 

644 K alleen zo gaat dat niet vanbinnen  



 

 89

645  ik bedoel het lukt mij niet om wat ik dan met mijn verstand kan uitleggen 

646  de organisatie heeft een probleem en het gaat niet over pieter 

647  jansen privé het over de interimmanager die een opdracht heeft 

648 DA ja 

649 K maar het lukt mij niet om dat los te koppelen. 

650  los te koppelen van van wat zo hard in de onderbuik raakt. 

651  (.) 

652 DA  en op welke manier probeer je dat los te koppelen ° 

653   (wat doe je daar dan [mee,)° 

654 K                                    [op het moment dat  

655  ik dus heel erg merk dat het mij raakt= 

656 DA =wat houd het niet LUKKen in hè? wat doe je dan wat niet lukt? 

657 K wat ik dan doe is mezelf voorhouden uhh uhh  

658  dat ik uhh °hoe moet ik het zeggen°   

659  van joh uhh uhm ja ach bijna die woorden herhalen  

660  van uhh uhh joh je wordt al een hak gezet maar uhh uhhh 

661  (.) uhh zet zet jezelf daarover heen want het gaat niet over jou privé 

662  het gaat niet over pieter jansen privé. 

663  uhh en dan wil het wel eventjes heel effe betijen maar  

664  het komt een halve dag later komt het weer boven drijven. 

665  ·hh dat is met de betreffende casus nogal ingewikkeld dat mijn opdrachtgever 

666  een lange tijd zelf met deze dames rechtstreeks contact had 

667  .ptt en ze dus een beetje het hand boven het hoofd hield. 

668  dus ik heb het wel met mijn opdrachtgever het vraagstuk gedeeld van 

669  god uh is dit normaal of niet. uhhh ja:: nee::  

670  maar goed ruwe bolster blanke pit weet je wel  

671  >ik maak ik gaf die vertaling er aan< 

672  (.) uhm en ja één van die twee dames is vooral vakkundig erg goed 

673  ja die is wat scherp van de tong maar soms hebben we dat nodig in het  

674  ziekenhuis om wat uhh ºhè,º dat was zijn stelling  

675  om eh wat eh pit in die ingeslapen boel te krijgen. 

676 DA ºhuhumº 

677 K dus uhhh (.)  ja ja je voelt je op dat moment dan  
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678  ook niet helemaal volledig gesteund door je opdrachtgever als 

679  je iets zo als je interventies zou willen plegen 

680  ·hHh uhhh voel je je niet goed voel je van zijn kant gesteund zeg maar 
daarin. 

681 DA ºhumº 

682 K dat heeft ºnatuurlijk ongetwijfeldº parten gespeeld 

683 DA hmm 

684  (2.0) 

685 K Maar goed dat is ook nog steeds uhh ondergetekende die  

686  het blijkbaar nou nog niet lukt om wat die voelt zeg maar  

687  te vertalen naar (deze) opdrachtgever van hier je heb een probleem. 

688  (.) 

689 DA ·hhh ja ja 

690  (.) 

691 K kjkjkj ((gehakkel)) uhmm het lukt me niet om die kant te zien waarvan 

692  ik onbewust misschien wel denk van ik maak iets bij die mensen los 

693  als ik er als ik er niet zou zijn geweest  

694  als iemand anders daar had gezeten had het misschien niet gebeurd.  

695  Dus je twijfelt ook nog over of jij het wel uhh of  

696  jij niet diegene bent die het bij die dames op oproept 

697  (.) ([je zult altijd wel     )                              

698        [·hHhhhhhhhh EN HOE ZIT HET=  

699 K =ja= 

700 DA =OP HET MOMENT DAT JIJ   

701  ((snuift)) ONTdekt dat iemand (.) de neiging heeft om jou naar anderen  

702  toe te te sturen om daar voor elkaar te krijgen wat hij belangrijk vindt 

703  (3.5) 

704 K Er is een opdrachtgever= 

705 DA en jij zit dus met iemand te praten hè,= 

706 K =ja= 

707 DA =°en laten we maar zeggen je opdracht[gever° 

708 K                                                               [ ja 

709 DA ·hh en die vertelt aan jou °ik fantaseer het even°= 
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710 K =JA ja ja 

711 DA die vertelt aan jou van nou we zitten zo poedoedoedoe•doem ((geen 
woorden  

712  maar klanken)) en dan moet er daar dan dat gebeuren. 

713  Daar huur ik jou voor in pieter = 

714 K =ja 

715  (.) 

716 DA zeg jij dan meteen OH dat is best? (.)[ °(of zeg je doe niet) ° zo GEK man 

717 K                                                            [NEE (in tegendeel) 

718 K Uhh Meestal wat je doet is een soort script maken 

719  dus je hebt een opdracht om mensen (de opdracht) 

720  waarin de voorlopige opdracht afgesproken wordt 

721  je gaat dan uhh je maakt een start   

722  (je krijgt dan soms als start een leidinggever in je dienst) 

723   [dat is allemaal praktische zaken 

724 DA [HOE HOE HOE dat afspreken 

725  van die opdracht, hoe komt dat tot stand, 

726  waarom spreek jij iets af  

727  (1.0) 

728  wat als je er een beetje over nadenkt onzinnig is  

729 K Nou wat je in feit in feite vaak afspreekt is  

730  dat je een soort voorlopige opdracht afspraak maakt en dat je aan de slag 
gaat  

731  en dan terug komt met je bevindingen 

732 DA ·hHh nog een stapje verder= 

733 K =ja 

734 DA waarom zeg je niet tegen die meneer  

735  Meneer ik vind het prima om met die lui te werken als zij mij vragen.  

736  Ik zit hier nu ook omdat jij mij gevraagd hebt. 

737  ik ben hier niet door iemand gestuurd naar jou= 

738 K =ja 

739 DA jij bent niet verplicht om met mij te praten het is jouw wens 

740  om met mij te praten. Nou dan ben ik (.)[ 

741 K                                                                  [tegen de opdrachtgever?= 
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742 DA =ja 

743  als dan dus andere mensen mij roepen van  

744  pieter kunnen we even met je praten? dan zeg ik ja 

745  (1.0) 

746 DA maar waarom moet ik gestuurd worden naar iemand die mij  

747  misschien helemaal niet wil spre- spreken (.) ik ben daar gek. 

748  (1.5) 

749 DA en hoe komt dat in je hoofd joh? dat dat zo werkt? 

750  hoe ga jij met jezelf en met mensen en met mij om? (.)  

751  er is iets mis met je. Goed dat ik hier zit,  

752  dan kunnen we het er eens over hebben.  

753  (.) 

754 DA en dan is het niet je opdrachtgever maar dan is het je klant  

755  daar zit iemand zichzelf in de problemen te werken 

756 K ((snuift)) 

757 DA en met alle integriteit en goede bedoelingen= 

758 K =JA        

759 DA =(en daar kan je)= 

760 K =JA= 

761 DA =zit DAAR niet het moment waarop  

762  jij een soort alertheid zou moeten hebben waardoor 

763  je dat hele natraject helemaal niet hebt, °en zegt ja: kom° 

764 K .pt nou ja ik dus ik merk wel bij mezelf dat als ik met zo´n bestuur 

765  zit te praten dat je uh uh je toch snel wat gedienstiger opstelt 

766 DA °hu precies (.) dus daar zou je eens naar kunnen kijken° 

767 K ja wat ook gebeurt uhh  

768  met de ene type persoon voel je je beter thuis dan bij de andere persoon= 

769 DA =°ja°= 

770 K =en uhh de betreffende man is een een uhh ik noem hem maar eventjes 

771  ja ik kan even geen beter woorden ervoor bedenken 

772  maar echt een bestuurder. 

773  een man die een beetje op afstand wil opereren maar dat dan niet doet 

774  maar wel op afstand zegt te willen opereren 
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775  heel secundair is in zijn reactie uhh heel serieus hè? dus 

776  lange monologen neerlegt over zijn ziekenhuis en of beleidsontwikkelingen 

777  en ·hh uhhm uhmm dus een klinkslag in een gesprek dat die komt al niet 

778  eens bij hem aan. behalve als het over Ajax gaat, maar goed ik heb 

779  niets met voetbal en hij wel dus die werelden raken elkaar uh niet. 

780  uhh dus je voelt je ook niet helemaal zeg maar voldoende vrij om 

781  uhh op de persoon in te kunnen steken. (.) na ja goed dat zegt wel iets  

782  over mij dat zegt niet iets over die man dat zegt iets over mij.  

783 DA ja 

784  (1.5) 

785 DA ºjaº 

786  (2.0) 

787 K en uh ik bedoel als je je ogen zou sluiten en je zou dagdromen over  

788  hoe zou het er uit moeten zien dan wil je natuurlijk iemand zijn die uh 

789  als die bij de directeur of bij de opdrachtgever in die kamer al merkt van 

790  hi- vi- hier vindt wat iets plaats wat besproken moet worden 

791  je voelt dus in je onderbuik aan (.) ja hoe leg je dat op tafel neer, 

792  hoe maak je dat zichtbaar, hoe kun je dat zeg maar 

793  hoe kun je de opdrachtgever een spiegel voorhouden voordat 

794  je ook maar één stap in die organisatie zeg= 

795 DA  =maar VOEL jij die dingen wel aan? 

796  (.) 

797 K soms moeten ze even bezinken. of ik moet even sparren met iemand. 

798  gewoon iemand die op je gelijke niveau zit iem- iemand 

799  die waar je frank en vrij mee kunt praten. >(zoals ik dat met)< 

800  een aantal mensen uit mijn omgeving kunnen inderdaad. 

801  uhm  (1.0) dus het heeft soms even tijd nodig  

802  maar je je voelt wel (als die dingen) voorbijkomen. en soms wil je::  

803  je vraagt net over (die dames) en mijn eerste reflex is toch sneller van nou (.) 

804  ga gewoon starten, we komen er op terug 

805  uhh het vertrouwen groeit wel uh uh met andere woorden 

806  we kome- het komt het komt op andere momenten wel weer bovendrijven= 

807 DA =ja 
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808 K en soms ook dus helemaal niet.  

809  ºga je het toch een beetje uit de weg wellichtº= 

810 DA =·hh nee nee maar nog eventjes ter[ug naar het beeld= 

811 K                                                         [ja                            

812 K =ja 

813 DA interim management zijn betekent in opdracht •van (.) (in      ) 

814  van het bestuur [of ander•en met (.) mensen in een organisatie 

815 K                          [ja 

816 DA °dingen gaan doen° dat betekent niet op verzoek van die MENsen   

817  met hun dingen gaan doen.  

818 K ºkloptº uhm de:: een aantal mom-  onderdelen wel maar in het algemeen=  

819 DA =algemeen= 

820 K =wordt van boven in de organisatie = 

821 DA =precies= 

822 K =ge- geparachuteerd  

823 DA daar LEEN jij je voor 

824 K ja 

825 DA en daar zit misschien ook wel ((snuift)) de bron van je vervelende ge•voel 

826  (8.0) 

827 DA is dat spel wel jouw spel?zou je je kunnen afvragen 

828  (5.0) 

829 K ·hh weet je wa- wanneer dit mijn spel is?  

830  wan- wanneer ik me daar heel senang in voel?=  

831 DA =°ja°= 

832 K als ik uhm uhm bijvoorbeeld een paar weken geleden 

833  hebben we een afrondend ontbijt gehad met de medewerkers van de (e en 
e). 

834  en dan komt uh uh Suus van de zorgadministratie die komt bij me langs 

835  >één dag van tevoren die kon niet bij het ontbijt aanwezig zijn.< 

836  En tante suus >dat is< gewoon iemand die codeert diagnoses uit 

837  patiëntendossiers en ze zegt  

838  pieter je hebt onze afdeling op de kaart gezet. (.)  

839  Nou of we in het verdomhoekje zaten 
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840  met één zin zei ze iets dat ik me helemaal uhh voel van hé  

841  deze mensen hebben een plek gekregen  

842  die zijn weer op de kaart in het ziekenhuis  

843  die hebben weer een rol gekregen  

844  ·hh en dat zegt niet het afdelingshoofd dat zegt (tante) suus 

845  gewoon een mevrouw die na haar pensioen nog wat diagnoses 

846  wil coderen omdat ze anders in haar eentje thuis zit.  

847  Dat geeft mij een warm gevoel.  

848  uhh kom ik een personeelsconsulent tegen in de gang die  

849  tegen mij zegt van joh ik moet toch wat aan je kwijt nu je weggaat. 

850  uhhm alle mensen die ik in het ziekenhuis heb gezien  

851  die op jouw plek hebben gezeten hebben me altijd mateloos geïrriteerd  

852  van die mannetjesputters. van die cijferaars. van die boekhouders. 

853  van die beet- betweters.  

854  je bent de eerste waarbij ik eigenlijk wel een warm gevoel bij had. 

855  nou dat zijn dat zijn er meerdere voorbeelden te noemen waarvan 

856  ik denk van hé uhmm uhm je doet het werk niet voor niets 

857  °of zo weet je wel° uhm (.) uhh en ook en ook de opdrachtgever geeft 

858  geeft wel vergelijkbare geluiden inderdaad. 

859  uhhh maar goed dat dus met andere woorden je uh dat spel 

860  dat deel van het spel uhh daar ºweet jeº daar doe je het voor 

861  althans dat je in feite uh uh met jouw inbreng zeg maar  

862  uh beweging weet te creëren mensen weer op een rit weet te zet-  

863  weet te krijgen uhh  

864  je ze het gevoel geeft dat ze eigenwaarde hebben in een functie.  

865 DA ºhumº 

866 K ·hh uhh dat ze zich mogen ontwikkelen zeg maar.  

867 DA hmm 

868 K (ik kwam) in een ziekenhuis daar was geen enkele vorm 

869  van zorgadministratie dus als een specialist of een andere afdeling 

870  vragen had over patiëntenregistraties dan gingen ze shoppen 

871  ik ga het aan die vragen >die weet geen antwoord,<  

872  ik ga het aan die vragen >die weet geen antwoord.<  
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873 DA hum 

874 K uhh en de mensen die er wat over konden weten zeiden 

875  ga maar naar de wetenschappelijke vereniging toe meneer de uroloog 

876  als je vragen wilt weten vragen beantwoord wilt krijgen 

877  hoe je moet registreren met jouw patiënten. 

878  ja je moet die mensen toch niet naar een   

879  wetenschappelijke vereniging buiten het ziekenhuis sturen?  

880  het ziekenhuis is verantwoordelijk voor haar eigen registratie.  

881  Dus creëer desnoods één aanspreekpunt in het ziekenhuis 

882  die het opschrijft en die het gaat uitzoeken.  

883  En die komt er op terug= 

884 DA =hmm 

885 K Nou dat zijn toch hele simpele processen ºdie ikº in gang heb weten te zetten 

886  en nu zie je dat daar de vruchten van geplukt worden 

887 DA =°ja°= 

888 K nou dat zijn de zaken waar ik het voor doe. (.)  

889  dat zijn de dingen die mij warmte geven.  

890  Maar goed er gebeurd nog een aantal dingen er om heen die  

891  me meer dan gemiddeld bezig houden  

892 DA hmm 

893 K die worstelingen opleveren= 

894 DA =ja 

895  (1.0) 

896 DA Na ja ·hHh  wat ik hoor is een hoop logica  

897 K ((snuift)) ja 

898 DA en [een schematische [dingen hebt met zo’n teken(ingentje)= 

899 K     [ja                           [ja 

900 K =dat is die ouwe boekhouder bijna hè, ja 

901 DA ·hHh en waar je je plezier aan ontleend is niet aan die logica 

902  maar aan die warme interactiemomenten  

903 K ja 

904 DA als iemand iets aardigs zegt 

905 K ja  
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906  (4.0) 

907 DA wat maakt dan dat je toch steeds weer in die logica terecht komt? 

908  (1.0) 

909 K >hoe bedoel je dat?< 

910  (6.5) 

911 DA je vertelt= 

912 K =ja= 

913 DA =de momenten waarop je je senang voelt= 

914 K =ja= 

915 DA =prettig voelt is als er mensen naar je toe komen en zeggen 

916  van goh we waarderen •jou. [((onverstaanbaar)) 

917 K                                               [voor wat je voor ze gedaan hebt   

918 DA ja (([onverstaanbaar)) 

919 K      [ja ja ja 

920 DA en dan ga je DENKen over wat dat dan is wat je gedaan hebt= 

921 K =ja= 

922 DA =of wat er gedaan moet worden en dan komt er zo’n analytisch 

923  lo[gisch schematisch verhaal[tje 

924 K    [ja                                        [ja 

925  (5.5) 

926 DA je aanname is waarschijnlijk (.) dat door nou maar die logica te volgen 

927 K ja 

928 DA er wel van die momenten zullen komen dat ze zeggen goh dat heb je  

929 K ja ja  

930 DA mooi voor ons gedaan. en de vraag is of dat wel klopt.  

931  (4.0) 

932 DA& 
K 

((nemen tegelijk de beurt voor 2 seconde, dit is onverstaanbaar)) 

933 DA aanspreekt met logica die dames moeten eigenlijk anders [terwijl  

934 K                                                                                             [ja 

935 DA ze zichzelf hartstikke goed vinden= 

936 K =ja 

937 DA ºjaº en dan verzetten zij zich tegen die logica van jou  
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938  °ze hebben een andere (.) logica of psychologica of weet ik veel wat° 

939 K ja 

940  (.) 

941 K nou misschien wel waren het die momenten waarop dus die [  

942 DA                                                                                                  
[misschien  

943  willen ze best door jou geholpen worden  

944 K ja 

945 DA maar met hele andere dingen dan wat jij voor ze bedacht hebt.  

946  jij bent zo met je eigen logica bezig dat je die mensen niet ziet 

947  maar alleen processen die gedaan moeten worden en  

948  daar zijn zij dan instrumentjes in en ja die moeten gewoon anders 

949  (2.5) 

950 K ·hh nou die wa- één van die voorbeelden die ik noemde waar het  

951  waar het hè? waar het wel die feedback heel positief door gevoeld is  

952  speelde misschien ook wel gewoon mee dat je aandacht gegeven hebt 

953  zo zo voelde ik dat wel= 

954 DA =ja= 

955 K zo’n zorgadministratie die altijd weggestopt zat in de hoek van het 

956  bedrijf waar niemand naar omkeek.  

957  zelfs niet die hadden niet eens meer een leidinggevende. Jarenlang. 

958  IK ben naar die mensen toegegaan 

959  ik ben gewoon met mijn blocnote hier gaan zitten in een werkoverleg 

960  met die dames met die negen gezellige theekransdames.  

961  zo zag het er ook uit uhh en die bleken hartstikke gemotiveerd te zijn. 

962 DA =hmm= 

963 K =voor voor hun werk. ja hier liggen kansen voor deze mensen. 

964  dat heb ik ook tegen ze gezegd.= 

965 DA =hmm 

966 K ik zeg ik weet niet wat de uitkomst is maar  

967  ik weet wel dat dat jullie echt wel iets te doen in het ziekenhuis,  

968  dat een aantal vragen op d d dat terrein liggen wat jullie heel goed kunnen. 

969 DA ja 
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970 K waar de leidinggevende uh uh= 

971 DA =·hHh maar pieter  

972 K ja 

973 DA wat je nu zegt is dat bedoeld als een als  

974  een bevestiging van wat we net zeiden of als een ja maar daar tegenover,= 

975 K =NEE nee ik denk dat ik denk dat dat uhm je heel terecht ziet  

976  dat er heel veel logica in mijn hoofd rondgaat. Dat 

977  gaat misschien wel veel te ver in dat hoofd soms rond en  

978  daar val ik op terug omdat het mijn zekerheid is. mijn bagage is. 

979  maar dat misschien ook wel meegespeeld heeft dat zo’n afdeling heeft 

980  van mij aandacht gekregen heeft en dat dat al gewaardeerd heeft. 

981  dat ik ze heb ge•zien  

982 DA ja:: 

983 K ik weet niet of je dat bedoelt maar dat is dat [((mompel)) 

984 DA                                                                        [JA MAAR= 

985 K =dat is geen ja maar in mijn hoofd nee 

986 DA oké betekent dat dus dat je zegt en daar deed ik ook wat anders 

987  daar deed ik het niet vanuit logica ((snuift)) maar daar kwam 

988  ik gewoon eens met aandacht binnen niet met een pakketje logica 

989  (1.0) 

990 K ik denk niet dat ik dat ik dat van elkaar kan afscheiden Maar 

991  (2.5) 

992 K ik denk dat ik wel bij deze groep mensen uhh (.)  

993  energie om iets te willen heb gevoeld. 

994  dus (.) ze konden wat. ze wilden wat. °ze waren° 

995  de deur stond open en uhh ik heb ze vertrouwen gegeven. 

996  ik heb ze gezegd uh ga maar aan de gang jongens 

997  de speelbal is open er liggen kansen voor jullie (.)  

998  ik denk dat ze dat uhh en en ik ben helemaal geen expert op hun terrein 

999  jullie kunnen mij tien keer meer vertellen als ik in één keer zou vertellen. 

1000  ·hh uhh ze zijn gewoon aan de slag gegaan. 

1001  (4.0) 

1002 DA zit daar dan voor jou een aanwijzing in hoe je kennelijk het 
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1003  °voor jezelf en [ander makkelijk kan maken° 

1004 K                                  [JA MAAR wat ik wat ik probeer  

1005  uhhm te bedenken is dat wat ik daar doet wat ik daar gedaan heb is 

1006  volgens mij niet anders dan ik op alle andere plekken gedaan heb. 

1007  ik denk niet dat ik met deze groep dames een andere strategie ben ga- 

1008  gaan volgen. als ik alleen al in die termen zou kunnen denken. 

1009  strategie dat is zo’n::: uh containerbegrip 

1010 DA jaja 

1011 K ik ga me niet anders gedragen in uh als ik een andere deur binnenloop 

1012 DA °ja° 

1013 K uhh >in ieder geval althans< niet bewust ben ik daar mee bezig. 

1014  °uh uh° dit is een een uhh (maar) het lijkt er op alsof die aanpak 

1015  of de manier waarop je acteert ºzeg maarº >de manier waarop<  

1016  je werkt uhh uhh op veel plekken gewoon wel lukt zeg maar. 

1017  dus dus althans ja wel leidt tot die tot die terugkoppeling 

1018  en soms lukt bereikingen niet die je wel had willen bereiken met elkaar. 

1019  nou oké dan zegt men na een jaar van  

1020  joh ik had gehoopt dat we iets verder hadden gekomen.  

1021  hè bijvoorbeeld het hoofd van de administratie zei dat tegen me.  

1022  maar ik begrijp dat het niet niet sne- sne- sneller had gekund 

1023  we hadden ook niet sneller gekund.  

1024  ik ben blij dat je me hebt gesteund het afgelopen jaar.  

1025  uh a:: en dan zit er één zo’n club dus van twee mensen tussen  

1026  die compleet afwijkt van de rest van het beeld.  

1027  dat lukt me gewoon niet om dat dat verschil te zien. = 

1028 DA =hum= 

1029 K =van heb ik daar nou iets anders gedaan of  

1030  ·hh ik krijg het niet scherp zeg maar= 

1031 DA =hum= 

1032  (.) 

1033 DA .hh dat is dan moeilijk om dat hier aan taf[el scherp te krijgen.]  

1034 K                                                                    [ja    klopt  ja    ja   ] 

1035 DA want ja ik kan wel [luisteren naar wat je ze[gt maar het blijft jouw  
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1036 K                               [ja                                 [ja 

1037 DA jouw beeld hè, = 

1038 K =ja 

1039  (6.5) 

1040 DA ·hhh 

1041  (1.5) 

1042 K nee ik heb ik kan daar nu even geen uh (.) ºuitleg aan geven voor mezelfº 

1043 DA ·hh probeer dan nog eens helder te maken (.) door 

1044  het op een andere manier nog eens te vertellen ·hh 

1045  uhh waarin je zegt wat je nu graag hier in dit gesprek van mij wil? (.) 

1046  uhhh en (.) hoe dat wat er hier aan deze tafel nu kan gebeuren= 

1047 K =ja= 

1048 DA zich verhoudt tot waar je (.) uhh naar op zoek bent. niet speciaal hier en nu= 

1049 K =ja= 

1050 DA maar uhh waar je bijvoorbeeld .hhh in dat gesprek met ed van sluis 

1051  uh= 

1052 K =ja= 

1053 DA =over gepraat hebt waardoor die zei oh ja  

1054  dat kan ik niet voor je doen dan moet je bij thijs zijn  

1055 K uhh= 

1056 DA =daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar van waarom blijf je  

1057  niet gewoon bij ed 

1058 K >wat zeg je?< 

1059 DA waarom praat je daar niet met ed verder over door van  

1060  hoezo stuur je me naar thijs= 

1061 K =.hh NOU [UHH] 

1062 DA                   [°(en doe je het zelf niet) °] zo iets pieter 

1063 K het zijn hele persoon- het zijn uh uh het zijn vragen die uhh   

1064  uhh waar ik met ed over gesproken heb die  

1065  op het snijvlak van uh uh van uhm uhm je vakgebied 

1066  je eigen gedrag uhh uhh naar jezelf kijken >naar binnen kijken< 

1067  dat is de reden geweest waarom ed jouw naam genoemd heeft. 

1068  ·hh (hij heeft hetzelfde traject doorgelopen) hij heeft tegen mij gezegd van  
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1069  ja wat thijs bij mij gedaan heeft dat is uhh heel hard binnen gekomen. 

1070  op de goede manier hè? niet op de verkeerde>maar op de goed manier.< 

1071  hij heeft er heel veel ·hh aan gehad zeg maar 

1072  en ik ken ed heel goed en hij kent mij ook heel goed. 

1073  dus uh als hij me dat advies geeft dan en ik ken jou vanuit 

1074  de opleiding dan is de optel snel is de optelsom snel wel gemaakt. 

1075  van=  

1076 DA nee dat begrijp ik wel= 

1077 K =ja= 

1078 DA =maar je zou op dat moment ook kunnen zeggen goh  

1079  doe dat nu eens hier bij mij 

1080 K dat ed zeg maar? dat ed= 

1081 DA ja 

1082 K jaja 

1083 K ((snuift)) 

1084 K ja 

1085  (2.0) 

1086 DA en als ie zegt dat kan ik niet zeg dan eens wat kan je dan niet? 

1087  wat denk je dan dat goed voor mij zou zijn, 

1088 K ja die vraag heb ik hem niet gesteld. ºneeº die uhh nee. ººdus ehºº  

1089 DA ºokéº en zou dat (.) is dat iets om naar te zoeken?  

1090  (2.5) 

1091 K waarom ik die vraag niet aan h h hem heb gesteld bedoel je?= 

1092 DA =ja:::: nou goed= 

1093 K =ja= 

1094 K =dat is dan ook  

1095 DA NEE MAAR ed zegt dus hè? je spreekt met iemand 

1096 K ja 

1097 DA en die op een gegeven moment zegt die jij hebt x nodig (0.5) 

1098  enne bij die winkel kan je x halen, ga maar naar die winkel toe. 

1099 K ((lachje)) 

1100 DA en dan zeg je god ja die winkel ken ik ook van vroeger 

1101 K ja 
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1102  dus dat is prima he? en dan kom je x halen (.) 

1103  nu ben je in de winkel en zeg je ik weet eigenlijk niet wat x is 

1104 K ja 

1105 DA zo 

1106 K ((lacht)) 

1107 DA dat kan ik snappen [maar vervolgens denk ik ook nou wie weet 

1108 K                                [ja 

1109 DA uh had ed wel in de gaten wat x was en  

1110  zei die alleen dat ligt niet bij mij in de winkel 

1111  ik weet niet of deze metafoor bruikbaar is?= 

1112 K =nee ik begrijp hem ik begrijp hem 

1113  ((snuift)) wat kom ik hier halen 

1114 DA ja  

1115 DA zal ik maar even koffie halen? dat jij [daar eens even over nadenkt?  

1116                                                             [ja 

1117  deel twee 

1118 K NOU (.) misschien ehm is de vraag eh uhm (.) als volgt te formuleren (.) 

1119  uhm (1.0) ik zoek in feite een eh een eh (1.5) een eh wandelpad om te  

1120  bereiken, (.) dat uhm ik minder op die logica (.) hoef te te leunen (.)  

1121  misschien meer eh (0.5) me (.) mijn eigen gevoel mijn eigen emotie 

1122  wat ik wat je ervaart te gebruiken in mijn in mijn praktijk, 

1123  want dat maakt het eigenlijk veel authentieker volgens mij 

1124 DA huhum 

1125 K in plaats maar dat je (.) dienstbaa:r of structuurdenker eh >moet zijn<  

1126  financieel mogelijk ook interim manager geworden ºdusº 

1127 DA ºjaº 

1128 K dus eigenlijk ºjaº (.) het is eigenlijk bijna eh eh (.) het afpellen van van  

1129  alles allerlei aangeleerd gedrag ºmisschien welº 

1130 DA ºjaº 

1131 K  (.) aangeleerde (.) gewoontes,  

1132 DA hum (.) en dat afpellen gebeurt op dat wandel•pad?  

1133 K >wat mij betreft wel,< 

1134 DA heb je ook een (.) beeld daarbij hoe?  
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1135  (.)  

1136  ºwant het isº [ºhet isº een metafoor hè?= 

1137 K                      [NOU ehm 

1138  =JA je je je ehm ·hHh ik ben wel iemand die eh ehm (0.5) eh met eh  

1139  herhaling van interventies van buitenaf uhm (.) dingen gaat gaat  

1140  héél langsweg en in stapjes >net als met een rijbewijs<  

1141  dat gaat niet in één keer bij mij.  

1142  in kleine stapjes tot verandering komt. 

1143 DA hum 

1144 K het feit dat eh ik op mijn eh zesendertigste zes zesendertigste  

1145  begonnen ben met stottertherapie (.) 

1146 DA ja 

1147 K er toe geleid heeft dat ik me eh ademhaling rustiger gekregen heb  

1148  eh ºdatº ik mijn lichaam met gevoel heb (me) meer is opgevallen  

1149  daar heb ik toch twee en half jaar nodig nodig voor gehad  

1150  ben daar nog mee bezig (.) 

1151  uhm het blijkt  wel(.) blijkt wel te werken,  

1152 DA  hum 

1153 K het heeft z’n uitwerking ik voel me ook rustiger zo ºzeg maarº  

1154 DA ºjaº 

1155 K uhm (1.0) >waar ik in het verleden veel hectischer praatte 

1156  veel alle kanten op op komen ofzo >het is het is< 

1157  ik ervaar het als een soort reis die ik verder wil doorzetten. 

1158  ook met die TM (.) om eh om een soort eh (.) veel natuurlijker te  

1159  kunnen gaan opereren, ook buiten mijn werk,  

1160  (2.5) 

1161  >als ik als ik< ºbijvoorbeeldº over een familielid mijn vader nadenk over eh  

1162  eh wat ‘ie wel of niet met zijn nieuwe liefde >zeg maar< op je pad brengt  

1163  uhm w- w- w- mis-mis  bezig te houden, mezelf aan zit te praten  

1164  schuldgevoel op sommige punten die er helemaal niet hoeven te zijn,  

1165  uhm dat zou ik ook hanteerbaarder willen maken  

1166  Dus met andere woorden 

1167  uhm uhm ((hakkelt)) wat er op het werk gebeurt  
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1168  gebeurt ook buiten het werk 

1169 DA ºhumº 

1170 K uhm ik heb zeg maar als je naar mijn biografie kijkt  

1171  heb ik altijd in het verleden eh  

1172  ben ik als klein jongetje van dertien ineens volwassen geworden 

1173  die hele fase daartussen heb ik overgeslagen ºgeslagenº  

1174  eh mijn ouders waren gescheiden toen ik een jaar of dertien was 

1175  mijn moeder heeft ºuiteindel-º achteraf gezien  

1176  psychiatrisch verleden psychiatrische eh stoornis zeg maar  

1177  die wij niet als zodanig (.) onderkend hebben dus eh  

1178  samen met mijn zus en mijn moeder moesten we het zien te rooien 

1179  en in die periode waarin eh eh het niet goed ging met haar  

1180  dus ben je een veertienjarige jongeman die brieven schrijft  

1181  naar WOningbouwcorporaties  

1182  verhuizingen versneld v- v- voor gerealiseerd te krijgen  

1183  om subsidie aan te vragen bij  de provincie noord-holland 

1184  om schoolgeld gesubsidieerd te krijgen 

1185  ja dat maakt dat je je heel hoog  

1186  eh ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebt  

1187  ik was altijd maar bezig om te helpen 

1188  en te zorgen dat het goed gaat en netjes blijft en niet uit de rails loopt 

1189  dat heeft wel z’n sporen nagelaten denk ik 

1190  heb je jezelf in het ontwikkelen van jezelf het experimenteren zeg maar  

1191  is wel is ondergesneeuwd geraakt  

1192 DA ja 

1193 K (film maken wel) dus dat is een hele mooie uitlaatklep uiteindelijk 

1194 DA  hum (.) zou je dat patroon willen doorbreken?  

1195 K graag. Want ik meen dat daar zeg maar al daar zit wel een soort crux  

1196  daar zit wel een soort soort  uh uh soort zelfopgelegde beperking  

1197  die heeft iemand niet van buitenaf opgelegd 

1198  die leg ik mezelf natuurlijk die druk op (.) nou dat zou kunnen  

1199  dat zou kunnen verbinden aan mijn werkpraktijk en daarin zeg maar  

1200  wat je voelt ook te kunnen gebruiken= 
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1201 DA =ja ja = 

1202 K =en beter kunnen aanvoelen ook  

1203 DA zou het ook kunnen betekenen dat je heel ander werk gaat doen  

1204  dan interim management werk? dat je dat hulpverlenen  

1205  als het ware niet meer als kern van je werk hebt  

1206  (4.5) 

1207 K (jij zegt het) dat uhm volgens mij kun je ook interim manager zijn  

1208  met die die verandering daarbij die ik net beschreven heb  

1209 DA ºjaº 

1210 K volgens mij kun je dat heel goed doen  

1211 DA ºhumumº 

1212 K uhm een hele rare bijkomstigheid is dat ik me daar zeker geen illusies  

1213  over maak en zeker niet actief op zal zijn 

1214  dat filmaken is een is een privé-aangelegenheid eh eh  

1215  waar veel tijd en een beetje geld in gaat zitten 

1216  geld is geen probleem want dat interim management  

1217  is de is de boterham goe- goed verdiend 

1218  eh maar doordat je in dat filmgebied actief bent en energie uitstraalt 

1219  of je kennis deelt of op internet op forums  

1220  wordt je ineens gevraagd of je een workshop wil geven 

1221  voor een één of andere videoclub in zandvoort  

1222  nou binnenkort sta ik de derde keer op de agenda en  

1223  ga ik daar uitleg geven of eh uitleggen over mijn hobby  

1224  dus wat ik doe dat leg ik daar uit  

1225  en daar word ik nog voor betaald ook uhm  

1226  en die man die ziet wat ik daar uitspook die heeft nu  

1227  twee keer mijn naam opgegeven van joh  

1228  iemand vraagt kan dit en dit gebeuren op videogebied 

1229  dan moet je pieter jansen voor hebben   

1230  dan krijg je zo’n vraag op de mail wil je een offerte uitbrengen? 

1231  voor een bedrijfsfilm, omdat dat onderdeel dan te verzorgen  

1232  ja ik wil best een offerte uitbrengen.  

1233  ik bedoel >ik kan wel een offerte maken 
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1234  als ie een kamer van koophandelnummer hebt<   

1235  en dat is nog leuk ook en ja daar is geen droog brood mee te verdienen 

1236  m- en om daar nou mijn werk van te moeten maken 

1237  dat betekent dat ik bruiloften moet gaan filmen  

1238  nou dat is mijn nachtmerrie 

1239  dus leuke leuke nevenactiviteiten maar het zal niet meer worden dan dat  

1240  dus ik zit het mezelf dan ook aan te praten nu zo van eh  

1241  onderdruk het maar nee dat uhm ik zie me dat niet fulltime doen  

1242 DA ºuhm neeº 

1243 K dan kom ik in de rondte in de rondte bij opdrachtgevers  

1244  die dan van je verwachten dat ze commerciële bedrijfsfilmpjes maken 

1245  terwijl m’n hart ligt artistieke films dus dus nee dat eh  

1246  en ik heb ook wel plezier aan dat interim management aan het advieswerk 

1247  dus eh iedere keer als je een nieuwe organisatie binnenkomt  

1248  dan ben je toch weer verwonderd god wat zal hier nou spelen en  

1249 DA ºhuhumº 

1250 K waar zijn die mensen mee bezig [wat boeit hun dus eh  

1251 DA                                                     [((kucht)) 

1252 K daar zit toch nog teveel lol in lol in zeg maar  

1253  om het af te gaan laden zal ik maar zeggen weg eh weg te denken 

1254  je kan o[ok 

1255 DA             [je hebt ook een tijdje geleden iets gezegd over interim  

1256  management en adviseren dat lijkt wel wat op elkaar  

1257 K in het interim managent zit een hele duidelijke adviesrol[ 

1258 DA                                                                                           [hum= 

1259 K  =in mijn ogen = 

1260 DA =welke vind je welke vind je leu•ker de managementrol of de adviesrol  

1261 K [((lacht)) 

1262 DA [(bij verschillende dingen (  [ )) 

1263 K                                              [in sommige interim managent opdrachten  

1264  zou ik liever adviseur willen zijn  

1265  en soms als je in een adviesrol zit dan denk je van  

1266  had ie mij maar ook een managementrol gegeven 
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1267  dan had ik het wel ((lacht)) 

1268  anders of beter misschien gedaan                          

1269  of dat dat is wat flauw maarre (.) het is die combinatie 

1270  ik vind die combinatie gewoon [ 

1271 DA                                                   [ja maar leuker (.) definieer je dan lijkt 
mij  

1272  in termen van te bereiken resul•taat? 

1273  maar als je nou ook eens [ 

1274 K                                         [tevreden zijn voor jezelf= 

1275 DA =kijkt van wat vind ik het prettigste om te doen, (.) zelf.  

1276  (1.5) 

1277  wil jij graag managen en wat is dat dan? ºof º wil jij graag adviseren en  

1278  wat is dat dan, ºof is datº  

1279  het zijn wel redelijk wat verschillende woorden maar of is dat hetzelfde?  

1280  (2.5) 

1281 K ja het klinkt wat wat wat makkelijke als mogelijke uitvlucht  

1282  maar ik vind die combinatie juist zo= 

1283 DA =maar waar zit het verschil in ºwatº 

1284 K Uhm:: [ 

1285 DA            [wat is het één en ºwat is het ander,º 

1286 K  het managen is zeg maar het eh het sturen van een groep eh om een 

1287  aantal gezamenlijke doelen te bereiken  waar je met elkaar voor  

1288  staat als groep door daarin eh zeg maar eh (.) ºjaº eh >hoe noem je dat< 

1289  uh ik heb geen theorieën voor hoor dus  

1290  ik moet het  ºtoch maarº in eigen woorden vinden uhm (1.5) 

1291  uhm het met die club dat op een prettige manier zien te bereiken  

1292  zodat die doelen bereikt worden zonder dat we daar nou uh  

1293  (aan vrijheid) bij oplopen of dat we dat het zonder plezier gebeurt 

1294  uh soms eh even doorpakken waar  

1295  iets wat jarenlang niet van de grond gekomen is euh en  

1296  iedereen denkt van ja ik ben blij dat we dat nu wel gedaan hebben 

1297  dat vind dat versta ik onder het (kaf) managen dan  

1298  mensen hun kansen kunnen geven 
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1299  vertellen dat hun zorgadministratie 

1300  meestal speelt dat ((hakkelt)) we zijn begonnen met spelen 

1301  dus achteraf zijn ze nog blij •ook  

1302  dat dat vind ik het leuke van managen 

1303  of iemand reflectie kunnen geven op z’n handelen zeg maar 

1304  maar dan zit je alweer bijna in de adviseur in die adviesrol  

1305  van joh eh ik vind dat wel leuk in die functie maar weer eens iets anders  

1306  eh de adviesrol is eh  appelleert meer aan mijn creatieve achtergrond 

1307  eh het kijken god iets is een vraagstuk het komt niet voorruit  

1308  hoe kijkt die persoon er naar daar, hoe zou je er ook nog naar kunnen 
kijken,  

1309  net als met film je kijkt dan ook met een iets andere camerastandpunt 

1310  en om het vraagstuk belicht te krijgen  

1311  (1.0) 

1312  bijvoorbeeld ik begeleid nu de hoofd financiële administratie 

1313  van de koninklijke schouwburg in den haag.  

1314  nou traumatische ervaring heeft die afdeling opgelopen 

1315  met een frauderende controller zeg maar  

1316  die is naar huis gestuurd met een kleine zak met geld 

1317  en eh de boekhouder heeft de leiding van de afdeling overgenomen 

1318  hartstikke goeie jonge vent met heao bezig in de avonduren 

1319  heeft ‘ie nu afgerond 

1320  en hij heeft de afdeling op de rit gezet  

1321  en ik ben gevraagd om hem te begeleiden in het proces van  

1322  van boekhouder worden naar controllers-rol en eh   

1323  die jongen die zit in bepaalde denkpatronen  

1324  dus eh ºdan zegtº ‘ie bijvoorbeeld eh  

1325  nou die directeur doet alleen maar dit >weet je wel,< 

1326  of die doet dit gedrag en dat vind ik niet goed 

1327  heb je dat wel eens aan hem voorgehouden ºaan hemº  

1328  dat je dat je dat niet waardeert  

1329  en dat je kunt onderbouwen waarom je dat niet waardeert 

1330  (doe het dan ook) op een veilige setting 
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1331  ºja ja jaº daar had ie nooit over over stilgestaan  

1332  dat lukt je op dat moment niet om zo’n jongen zeg maar  

1333  een iets andere manier van denken er naast te zetten 

1334  naast z’n eigen hiër hiërarchische manier van denken zeg maar  

1335 DA ºhumº 

1336 K dat vind ik wel een leuk spel  

1337  het is ook wel vermoeiend vind ik als ik daar wegga na een paar uur  

1338  ben ik dan ook helemaal gaar zeg maar  

1339 DA hum 

1340 K dan zit ik zo weer in mijn logica en zo in mijn hoofd te te te rommelen  

1341  altijd dat je ook gewoon echt gewoon moe naar huis gaat  

1342 DA hum 

1343 K ((onverstaanbaar)) geweest  

1344  ik heb wel broodje in m’n auto gegeten in die drie uur tijd 

1345  dus uhm dus het kost me veel energie dat interim managen  

1346  of eh dat adviseren dat vind ik wel bevredigend zeg maar  

1347 DA hum  

1348 K kijkt als iemand ook stapjes ziet maken zeg maar  

1349 DA hum 

1350 K (>maar gek genoeg<) het is voor mij wel die combinatie eh wat me prikkelt 
ja 

1351 DA zit daar ook iets sturends in? 

1352 K in het adviseren? 

1353 DA ja 

1354  (1.0)  

1355 K Ja daar zit wel- Ja wel op een andere manier denk ik  

1356  (2.0) 

1357 K je hebt niet de de zeg maar de hiërarchische stuurmechanisme 

1358  je kiest eh een veel openere ja een natuur bij de natuur praktische  

1359  een andere manier van reflectie zoeken met iemand  

1360  veel meer in de vraagstellingensfeer eh eh met iemand praten  

1361  het ingewikkelde daar is dat je niet oppast dat je heel snel  

1362  in de sturende zin in het gesprek terechtkomt 
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1363 DA huhum 

1364 K je moet ook echt eens even echt ik ben nu niet  

1365  er zit een medewerker met wie ik nu een goed gesprek mee zit te voeren  

1366  over z’n werk  

1367  nee het is iemand bij wie ik te gast ben met wie ik een goed gesprek heb  

1368  en een broodje eet ondertussen eh eh (.)  

1369  je vraagt naar z’n ervaringen en je vraagt daar daarnaar te kijken  

1370 DA ja 

1371 K maar voor je het weet zit je in die logica-rol en zit je ‘m meer  

1372  uit te leggen hoe je het moet doen  

1373  ja dus je moet oppassen dat je niet in de verkeerde rol schiet  

1374  dat vind ik wel lastig maar ik denk dat me het wel aardig lukt (.)  

1375  bij hem tenminste 

1376 DA ja 

1377 K wat gaat er in jouw hoofd nu om ºhieroverº 

1378  (4.0) 

1379 DA ik zit me nog wat te (.) proberen voor te stellen bij dat woord wandelpad 

1380 K ja 

1381 DA dat je gebr[uikt 

1382 K                  [ja 

1383 DA dat heb je al een paar keer= 

1384 K =ja= 

1385 DA =genoemd hè, (.) uhm en mijn vraag daarbij is van hoe stel jij  

1386  je voor eh dat jij daar loopt op dat wandel[pad 

1387 K                                                                   [ja 

1388  (2.0) 

1389 DA en dat dat (.) die wandeling die je daar maakt (1.5) uhm  

1390  resulteert in een (.) je sterker voelen (.) wanneer anderen eh  

1391  zich misprijzend tonen  

1392 K. ja 

1393 DA zi[ch [uitlaten over [hè 

1394 K    [ja  [ja                  [ja  

1395 DA dus een soort zelfvertrouwen krijgen waardoor je niet meer  
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1396  afhankelijk bent van wat anderen van je vinden hè 

1397 K ja ja 

1398 DA misschien ook een soort alertheid krijgen om eh wat voor een  

1399  situaties door anderen gemanoeuvreerd tegen komt  

1400  ·hHh en dat wandelpad naja (.)dat is dus (.) een woord  

1401 K ja 

1402 DA wat in het ECHT denk niet een pad is door een bos [of wat [ook  

1403 K                                                                                   [ja         [ja 

1404  ja 

1405 DA maar iets anders misschien wel een gesprek  

1406 K ja maar dat is een metafoor die ik gebruik voor eh  

1407 DA ja ja precies maar [die vertaling lijkt me van belang= 

1408 K                              [ja 

1409 K =ja klopt  

1410  (2.5) 

1411 K maar wat ik gemerkt heb in de de afgelopen jaar is dat de methodiek die 

1412  monique koos heel één op één eh eh heeft >bij mij wel goed gewerkt< 

1413  ook bij die rsm die opleiding waarin je groep groepsmatig 

1414  uhm bezig bent helpt ook als eh als er een band is zeg maar   

1415 DA =ja 

1416 K eh eh ken je hans versteeg? 

1417 DA Ja 

1418 K ºnouº die heeft bijvoorbeeld in die rsm opleiding ook keihard  

1419  geconfronteerd met mij met mijn manieren van van doen  

1420  in de intervisiegroep 

1421 DA ja 

1422 K eh dat waren groepjes van vier of vijf mensen met wie je dan één keer in  

1423  de maand ofzo bij elkaar kwam en iedereen had dan een casus  

1424  meegebracht en met die groep besprak je die casus= 

1425 DA =°ja°= 

1426 K =dan kon je proberen om tot een soort kernvraag te komen = 

1427 DA =°ja°= 

1428 K =ik had een casus ingebracht van in feite een opdracht waar ik redelijk  
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1429  gestruikeld ben (1.5) jah struikelt is een verkeerd woord maar komt  

1430  er wel ongeveer op neer  

1431  ik was dat redelijk aan het aan het afdekken ºin het gesprekº 

1432  hans die uhm die merkte op een gegeven moment in een gesprek  

1433  dat ik dat ik daar om heen aan het draaien was toen zei die 

1434  op een gegeven moment tegen groepsgenoten tijdens intervisie 

1435  pieter we gaan even nu de stijl aanpassen  

1436  je draait nu een kwart slag op je stoel  

1437  en wij mogen nu over jou roddelen 

1438  nou nog nooit meegemaakt dat dat iemand op een gegeven moment zegt 

1439  nou dus ik draai me om op m’n stoel en wat vinden we er nou van  

1440  wat pieter voor antwoorden geeft, 

1441  ja nou ja hij draait er om heen en eh hij is niet eerlijk naar zichzelf toe  

1442  en eh nou dat was heel confronterend 

1443  dus zo’n groepsmethode kan knalhard zeg maar aankomen van 

1444  waar ben ik godsnaam mee bezig  

1445  wat me dus dit is een interventie die bij mij behoorlijk in ingeraakt heeft  

1446  maar ook zo’n monique die één op één zit eh die heeft ook heel wat  

1447  weten te bereiken ook jouw manier in die eerste les zeg maar van 

1448  van die veranderkunde van de eh de rsm opleiding  

1449  ja ik vroeg aan de groep van ja we spreken wat met elkaar af van laten 

1450  laten we nu wat anders doen 

1451  het lijken wel normale bedrijven, hoe kan dat nou? 

1452  ik doe dat ook als interim manager 

1453  dus dat is allemaal me- allemaal (mee) stijlen zeg maar die  

1454  die bij mij wat raken zeg maar  

1455  en dat zijn dan niet van manieren van schemaatjes 

1456  of boeken lezen of theorieën met elkaar uitwisselen maar veel meer   

1457  laat zelf maar voelen zeg maar laat zelf maar laat maar aankomen  

1458 DA huhum eh  

1459 K in een vertrouwde omgeving = 

1460 DA =°huhum°= 

1461 K =dat zijn wel een beetje ik weet van mezelf dat DAT werkt= 
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1462 DA =°ja°= 

1463 K =en eh ja ·hHh ( [  ) elementen heeft ((onverstaanbaar))  

1464 DA                            [dus ((onverstaanbaar)) 

1465 K zeg maar (.) past volgens mij wel bij me  

1466 DA nu beschrijf je het vooral in termen van wat die anderen deden  

1467  wat hans deed- wat die groep deed- wat monique deed- wat  

1468 K ja daar ((hakkelt)) ik bedoel daar heb je ook zelf wel een rol in= 

1469 DA = en daar denk ik moet je proberen helderheid in te krijgen  

1470  wat doe jij dan (.) op zo’n moment dat dat jou verder helpt 

1471 K nou wat er ge•beurt (.) uhm is dat eh het eh kopt er hEEl hard in  

1472  het raakt eh echt de binnenkant van eh pieter uhm >van mezelf< 

1473  en dat wordt een worsteling dus t worsteling  

1474  van ehm wat moet ik hier nou mee 

1475  niet in de zin van dat ik het wil negeren of weg wil gooien maar  

1476  het raakt mij op een manier uhm van eh eh chaos (.) onzekerheid 

1477  eh dus ºzeg maarº stof gaan opdwarrelen 

1478  en dat dwarrelt alle kanten uit 

1479  uhm (0.5) je kunt dan vaak eh dat moet dan even in mijn geval vaak  

1480  bezinken en ik vind het wel prettig om er op terug te kunnen komen 

1481  god wat gebeurde toen en wat je dan als restgevoel daar aan over houdt 

1482  dat is wat ik graag dan weer terug weer weer blootleg  

1483  van goh dit heeft het nu met mij gedaan 

1484  of ik ben daar nog onzeker over dat verwart 

1485  of ik heb daar nog wel vragen over 

1486  eh in die veilige setting terugkomend een dag later uur later een  

1487  paar weken later uhm dat maakt het dan ook dat het dan zeg maar 

1488  alsof net als bij een operatie bij de chirurg dat het afgehecht afgehecht  

1489  kan worden voor een gedeelte van dat ik dan ·hHh  

1490  een plek kan geven en tot onderdeel van mezelf kan maken  

1491 DA °hum° 

1492 K het heeft dan wel het heeft vooral tijd nodig  

1493  zoals mijn rijbewijs tijd gekost heeft  

1494  die monique die (haar) gekost heeft dit ook zeg maar 
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1495 DA ja 

1496 K tijd nodig  

1497 DA huhum  

1498 K het leidt eerst tot eh uhm ja CHAos die weer op z’n plek moet vallen  

1499 DA ºjaº 

1500 K het valt dan wel op een •nieuwe plek neer ºzeg maarº  

1501 DA in je hoofd? °of ergens anders° 

1502 K ook in m’n lijf nu (.) merk ik 

1503 DA ja? 

1504 K dat ik ook mijn lichaam nu even ben gaan voelen (0.5) 

1505  daar ook gevoeliger ben geworden voor eh  

1506  zulke lichamelijke en mentale dingen zeg maar  

1507 DA huhum en dat geeft zekerheidsgevoel? 

1508 K je voelt je nou heel simpel je voelt je prettiger in je vel zitten (0.5)  

1509  dat is naast die stottertherapie met die met die met die  

1510  grondingsoefeningen adimgsoefeningen ademhalingsoefeningen 

1511  die ik ook heel heel praktisch ja in mijn (heeft geholpen) 

1512  fitnesschool ben gegaan eind van de straat  

1513  zo van ja eind van de straat kan ik ook niet zeggen van eh het is te  

1514  ingewikkeld om er te kunnen komen want ik kan er met twee stappen  

1515  ben ik er bijna (.) en uhm 

1516  na  ik ben bezig met die grondings met die ademhalingsoefeningen  

1517  ik weet eh ik ben aan het sporten geraakt en eh  

1518  je voelt je gewoon wat losser in je vel zitten zeg maar makkelijker  

1519 DA °huhum°= 

1520 K =dus het uhm  ik ervaar het ook van uh ik ben op een nieuw soort pad 
terecht  

1521  gekomen met mezelf dat stotteren had ik goed aandacht willen geven  

1522  ik ben rustiger van binnen geworden ik ben heel gevoelig geworden  

1523  die gevoeligheid merk ik in mij werk (.) dat dingen harder aan beginnen  

1524  te komen uhm ja het is wat verschillende dingen die gelijktijdig oplopen  

1525  met elkaar  

1526 DA huhum 
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1527 K bij elkaar passen  

1528 DA ja 

1529 K het is voor nu een soort volgende stap die ik wil maken zeg maar  

1530  verder naar binnen te te om het te gaan snappen zeg maar  

1531 DA  die verschillende voorbeeldjes die je genoemd hebt = 

1532 K =ja 

1533 DA zijn dat allemaal (.) momenten op dat wandelpad? 

1534  ben je eigenlijk al op dat wandelpad? 

1535 K >volgens mij wel ja; (1.0) ja 

1536 DA en dan organiseer je steeds van die confrontatie (.) mogelijkheden 

1537  (0.5) 

1538 K of reflectie of confrontatie ja ja 

1539 DA je organiseert dat je naar monique gaat je organiseert dat je bij hans 

1540  verharen terecht komt je organiseert  

1541 K maar ja ja 

1542 DA [je organiseert] dat je mij ook tegenkomt op dat pad  

1543 K [nou ja dat kijk uhm] 

1544 DA zit dat zo in elkaar, 

1545 K misschien wel ja  °ja ja ja° 

1546  maar goed tussen de rsm en  monique en vandaag zit zes jaar  

1547 DA is vijf jaar te kort, 

1548 K uhmmm= 

1549 DA =hoe lang stel je je dat pad voor 

1550 K uhm nee dat pad heeft geen geen geen datum einddatum het is meer 

1551  dat ik af afgelopen jaar ben ik er niet zo bewust mee bezig geweest  

1552  dus dat met monique is in tweeduizendtwee afgerond  

1553  en vier jaar lang heb ik eigenlijk uh geniet voor mijn professionalisering 

1554  en mijn verdere ontwikkeling naast mijn werk weinig ondernomen  

1555  [weinig tot niets ondernomen  

1556 DA [hum  

1557  was daar geen aanleiding toe? 

1558 K ja het is het is het zakt misschien een beetje weg  

1559  of het is eh druk in de agenda:: of eh  
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1560 DA maar had je niet van die vervelende momenten [zoiets van eh   

1561 K                                                                             [ja die waren er wel 
ja= 

1562 DA =ja wel ja ja  

1563 K met name de laatste twee jaar zijn ze d’r eh= 

1564 DA =maar niet belangrijk genoeg om te zeggen hé!  

1565  nou moet het uhm 

1566 K ja kijk uhm= 

1567 DA =>ºik wordt al ongelukkigº<= 

1568 K =naast ed spreek ik ook een andere interim manager  

1569  één keer in de maand waar we over het werk te praten  

1570  dus je hebt dan wel een uitlaatklep zeg maar  

1571  dus toch meer collegiaal en minder diepgravend 

1572  (0.5)  ik heb er heel ik heb er wel steun aan  

1573  het is wel goed om een plek te hebben  

1574  om je verhaal ook kwijt te kunnen 

1575 DA ºhuhumº= 

1576 K =want in het werk kan het vaak niet in je opdrachten  

1577 K ºmoeilijkº althans dat maak dat maak maak ik er nu van  

1578  maarre (0.5) uhmmm maar het voelt nu echt van ik ben nu  

1579  heb dat wandelpad gevonden van de etappe heeft het gekregen eh  

1580  met met die ademhalingsoefeningen uhm met eh eh eh  

1581  lichamelijke rust van die logopedie eh (.) of (werking) van tm 

1582  en de (.) meer de professionelere kant op om het maar eventjes  

1583  ºja bijvoorbeeld die van º jou 

1584  (4.5) 

1585 DA ·hHh wat ik nog niet snap [is hoe jij uh beoordeeld (4.0) 

1586 K                                           [ja 

1587 DA wanneer het genoeg is  

1588  (5.5) 

1589  je blijft verzamelen, 

1590 K ja 

1591 DA nou je kan mij er ook weer aan toevoegen hè,  
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1592  DAn kunnen we het met mekaar eens worden [°en zo°=  

1593                                                                           [ja 

1594 K =ja  

1595 DA en dan denk ik ja is dat niet meer van hetzelfde, 

1596 K NOU uhm  

1597 DA ºhoe komt dat nouº 

1598 K een heel praktisch punt zou kunnen zijn voor mezelf dat uhm als  

1599  graadmeter daarvoor want ja uhm als een boekhouder iets probeert  

1600  te meten dan is dat als je in een interim-opdracht zit me tegenwind (.)  

1601  dat je daar (.) niet mee gaat zitten rondlopen thuis s’ avonds 

1602  te worstelen met allemaal vraagstukken waar je niet uitkomt  

1603  en dat je wakker van gaat liggen  

1604 DA °huhum° 

1605 K dat zou een hele praktische graadmeter kunnen zijn (1.5)  

1606  uhm en ook gewoon altijd eh vaker op je gemak voelen zeg maar  

1607  of dat nou aan een tafel is bij de raad van bestuur 

1608  of bij de (tele) controleafdeling of wie dan ook  

1609 DA ja 

1610 K dat je echt eh= 

1611 DA =en daarvoor moet je natuurlijk zelf iets doen.  

1612 K uiteraard maar dat besef ik [me HEEL goed  

1613 DA                                             [je moet de discipline kunnen opbrengen  

1614  om niet meer te gaan malen in je hoofd 

1615 K bijvoorbeeld ja  

1616 DA ja 

1617 K maar goed ik merk ook dat= 

1618 DA =maar wie kan jou daar nou (1.0) 

1619  en welk zetje (.) bij geven zodat je dat nou gewoon gaat doen  

1620  want dat weet je allemaal allang (0.5) ºik zeg niks nieuwsº 

1621  (0.5) 

1622 K  ((snuift)) 

1623  ik kan wel zeggen ik kan mezelf zeggen dat ik [dat niet meer doe  

1624 DA                                                                            [ja 
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1625  dat malen maar het gebeurt me toch? 

1626 DA ja oké maar hoe kan een ander dat helpen voor[komen  

1627 K.                                                                            [nou ik denk in een 
eh  

1628  dat iemand met wie je een zekere ((snuift)) eh (1.0) 

1629  in een vertrouwde omgeving een band voelt of een band opgebouwd hebt 

1630  die die zeg maar die reflectie geeft in een veilige omgeving 

1631  dat helpt mij dat heb ik het afgelopen jaar in ieder geval [wel gemerkt 

1632 DA                                                                                           [·hhh 

1633  kan het ook zijn dat het je juist niet helpt,  

1634  (2.0) 

1635  omdat (.) je het niet echt zelf hoeft te doen  

1636  je kan altijd weer naar die vertrouwde (.) en die vriendelijke 

1637  ºdie helpt je (.) ja hoor van alles geprobeerdº 

1638  en dan stel je het weer uit, 

1639 K ja 

1640  (5.5) 

1641  ((kopje wordt op tafel gezet)) 

1642  (3.5) 

1643 K of ik het mee naar buiten ( ) plaats >bedoel je er mee?< 

1644 DA je creëert voor jezelf iets makkelijkst  

1645  (1.0) 

1646  je hebt het goeie voornemen= 

1647 K =ja 

1648 DA om nou eens dat wat je weet ook te gaan doen   

1649  eh ja eh op een gegeven moment dan weet ik het en doe ik het niet  

1650 K ºneeº 

1651 DA dat constateer ik nou een paar keer 

1652 K ja 

1653 DA en daarna ga ik een plek zoeken waar ik in vertrouwd ºenº  

1654  plezierig en daar nog eens eventjes zo die confrontatie krijgen  

1655  met als gevolg dat je straks niet eens weet °°((onverstaanbaar)°° 

1656  maar ik ben wel bezig, (.) ik ben wel bezig om het te gaan doen  
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1657  nee en dan doe je het niet   

1658  (3.5) 

1659 DA en zou het dus niet een valkuil zijn als ik nou ja tegen je zeg  

1660  dat is goed ik wil je wel helpen  

1661 K ((lacht)) 

1662 DA ºik ga wel op dat pad staanº 

1663  (19.0) 

1664 K als je nu weer dat beeld van die ui voor je haalt, 

1665  en het afpellen van allemaal aangeleerde gedragingen  

1666  (1.0) 

1667  heb ik het gevoel heb ik zelf het gevoel  

1668  dat ik redelijk dicht bij die kern begin te komen 

1669 DA huhum  

1670 K die binnenste schillen zijn het meest taaie zeg maar  

1671  de buitenkant is al brokkelig van de zon die er op geschenen heeft  

1672 DA ºjaº 

1673 K dus uhm het is niet een soort wandeling die maar continu blijft   

1674  doorgaan en op het moment dat het één niet komt  

1675  dat ik dan maar wat anders ga lopen te verzinnen  

1676 DA hum 

1677 K ((hakkelt)) ik dat ik in een rustig traject zit met die wandeling 

1678  ja op z’n eind komen is een groot woord maar  

1679  (1.0) uhm ik ervaar de stappen die ik heb gezet wel als (0.5) grote uhm (.) 

1680  grote verandering in wie ik ben wie ik ben geworden,  

1681 DA hum 

1682 K als je me tien jaar geleden had eh had waargenomen  

1683  veel meer in me hoofd zitten met al die logica 

1684  veel meer boekhoudkundige in(steek) veel meer  

1685  er is maar één waarheid en andere waarheden die zijn er niet  

1686  er is al heel veel (.) dingetjes al gebeurd uhm  

1687  (2.0) 

1688  het feit dat ik me nu ook veel prettiger in me in me vel voel zitten 

1689  al is het door de simpele logopedie en die sport sport de combinatie met  
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1690  eh eh met in je werk  [allemaal 

1691 DA                                     [huhum  

1692 K in ontwikkeling heb meegemaakt  

1693 DA hum 

1694 K en ik heb het gevoel alsof nu het laatste stukje moet afmaken 

1695 DA hum 

1696 K zo voelt dat  

1697 DA ºokéº 

1698 K ik denk dat die combinatie van die tm en dat andere stuk van dat  

1699  wandelpad zeg maar van de de linkere weghelft van van je voeten  

1700  zeg maar eh dit soort kans zeg maar 

1701  dat dat zeg maar het het eindrit vind ik een groot woord maarre  

1702 DA hum  

1703 K (daartoe) redelijk op de plek waar ik wil komen  

1704 DA hum (.) oké  

1705 K maar god uhm misschien klinkt dit wel heel uhm (0.5) naïef  

1706  ºdat weet ik nietº  

1707 DA ja het is koffiedik kijken na[tuurlijk (hè maar)  

1708 K                                             [ja ja  

1709 DA het lijkt me wel goed om je daar ook rekenschap van te geven °( [  mij) ° 

1710 K                                                                                                       [ja 

1711  (0.5) 

1712 DA iets wat mij eh (.) opvalt= 

1713 K =ja= 

1714 DA =in dit gesprek=  

1715 K =ja  

1716 DA is dat je in het begin zei dat jij behoorlijk analytisch ingesteld bent 

1717  (3.5) 

1718 K ja, ((twijfelend)) 

1719  (2.0) 

1720 DA en dat je je (3.5) uitdrukt niet in analytische termen= 

1721 K =ja= 

1722 DA =maar in metaforen (.) in allemaal beelden  
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1723 K ja  

1724 DA zodra je ergens op in moet zoemen= 

1725 K =ja 

1726 DA komt er een beeld (.) 

1727 K iets visueels bijna  

1728 DA je vertaald dat wat je in de analyse vinden zou  

1729  in een in een mooi beeld. 

1730 K ja 

1731  (1.0) 

1732 DA ºeen wandelpad is daar een mooi voorbeeld van°  

1733 K ja of die ui, misschien wel een ui 

1734 DA ºja preciesº 

1735  (2.0) 

1736 DA uh en dat treft me, zo van hé als je jezelf beschrijft geef je aan met woorden  

1737  van nou ºik ben (.) een analytisch ingesteld iemandº 

1738 K ja 

1739 DA om dan vervolgens iets te doen waar ik dat niet in terugvind 

1740 K ja ja nee oh  

1741 DA hier en nu in ieder geval niet, 

1742 K dat analytische is misschien meer bedoeld van hoe ik in mijn werk zit  

1743  ºvanº wat je wat je adviseert van wat je  

1744 DA maar het verrast me dat het dus [in ieder geval hier= 

1745 K                                                    [ja   

1746  =ja 

1747 DA en zelfs een paar keer dat ik je uitnodig maak het nou eens scherp= 

1748 K ja= 

1749 DA =(jadanajala) komt er weer een mooi beeld  

1750 K ja ja  

1751 DA misschien heeft dat wel met je filmische kwaliteiten  

1752  [te maken °dat weet ik niet° 

1753 K [ik gebruik dat wel ja ik ben echt echt een beeld beeldmens visueel jaja 

1754 DA oké ºna dus datº (.)  

1755  daar zou nog iets in te oefenen in zijn van hé  
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1756  ga nou eens echt analyseren. haal al die beelden nou eens weg, 

1757  kom nou eens  

1758 K ((lacht)) 

1759 DA in je taal en in je verhaal en in je in je  

1760 K ·hhh ja ja 

1761 DA bij wat de werkelijkheid is, (ºwaar door º) 

1762  (2.5) 

1763 K  zou dat kunnen betekenen dat ik toch nog om dingen heen draai, 

1764  of niet kan benoemen misschien, 

1765  (3.0) 

1766  het is mijn standaard manier van denken  

1767  het feit dat ik het zo (haast) hier doe 

1768 DA ºjaº 

1769 K zal zal iets natuurlijks iets over mij zeggen  

1770 DA ºjaº   

1771 K maar zou het ook nog iets anders kunnen zeggen, 

1772  (3.0) 

1773  om de hete brei heen draaien of zo 

1774  (4.5) 

1775 DA ºzou kunnen ja jaº  

1776 K in mijn werk zou het me namelijk niks verbazen, als dat gebeurt. 

1777 DA hum (.) 

1778  en wanneer wordt de brei heet? 

1779  (4.0) 

1780 K ºja,º 

1781 DA want zelfs dat is een mooie metafoor, 

1782  om [de hete brei heen ºdraaienº 

1783 K       [((lacht)) 

1784  nou als echt eh eh in het individu onderling aankomt 

1785  eh het voorbeeld van het ziekenhuis aanhaal met die met die twee  

1786  dames waarbij het gewoon nooit geklikt heeft  

1787  ik ben om de hete brei heen gaan draaien  

1788  ik heb ze niet vertellen wat ik echt van ze vond. 
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1789 DA ° oh ja°  want? 

1790 K bang voor de confrontatie, bang voor eh ja 

1791  me dan niet gesteund voel door de raad van bestuur 

1792 DA ben je bang dat je hun verdriet doet? 

1793  of ben je bang dat zij jou verdriet gaan doen,  

1794 K ik denk wel allebei zelfs 

1795  als als ik iets zou doen (.) dat (bij) iemand anders verdriet geeft   

1796  nou dan ga ik met een knoop in m’n in mijn buik naar huis toe ).’ 

1797  ik heb één keer in m’n leven iemand moeten vertellen  

1798  dat z’n baan opgeheven werd 

1799  nou twee nachten slecht geslapen  

1800  de baan is opgegeven maar die persoon ging niet naar huis toe  

1801  die kreeg een andere functie uiteindelijk in de organisatie 

1802  maar het moment waarop het gebeurde was ontzettend slecht (.)  

1803 DA º·hHh jaº 

1804 K getimed  

1805 DA ja 

1806 K op het moment in de tijd zeg maar  

1807  eh eh ik wist gewoon iemand haal je uit de organisatie waar ze bijna  

1808  mee getrouwd is 

1809  iemand elders in het bedrijf echt die wel weer een plek 

1810  die moet dan wel gevonden worden maar  

1811  in dat zijn dienstverband bleef wél behouden (.) 

1812  het voelt als enorm eh die mevrouw echt die ging echt tranend naar huis toe 

1813  >kwaad boos verdrietig< en dat wij dat vertellen  

1814  dat heeft mij heel erg bezig gehouden 

1815  >ik deed het samen met iemand anders dus  

1816  ik hoefde niks in me eentje te vertellen< uiteindelijk  

1817 DA huhum 

1818 K toch poeh:: weet je wel,  

1819  het idee kwam wel bij mij vandaan om deze stap te zetten (.)  

1820  eh ºdat was dat heeft meº  

1821  haar verdriet toen heeft mij heel erg (.) geraakt zeg maar  
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1822  (3.5) 

1823 DA ·hHh ja en waar zit het hete brei moment nou? 

1824 K naja dat soort momenten waarop je dus of ( ) 

1825 DA                                                                       [dat het jou raakt. 

1826 K het kan ook mij heel erg raken natuurlijk het kan ook mij heel erg eh  

1827 DA voel je je gênant dan= schaam je je voor wat je doet= 

1828  (2.5) 

1829 K door mijn hoofd gaat de gedachte uhm  

1830  stel nou dat ik het niet goed gezien heb,  

1831  want ik heb het wel in gang gezet. 

1832  ºdusº onzekerheid of je het wel bij het rechte eind hebt gehad 

1833 DA ja 

1834 K stel dat ik die twee dames aangepakt zou hebben  

1835  straks had ik wel die interventie hebben gepleegd 

1836  dan zou nog door m’n hoofd zijn gegaan van 

1837  als ik hier niet was geweest en iemand anders had hier gezeten  

1838  dan had het misschien niet zo ver hoeven komen  

1839  (2.0) 

1840  dat geeft een soort onzekerheid en een soort wroeging zeg maar 

1841  van eh ((snuift)) eh ik hou me maar in  

1842  of eh of steunt de raad van bestuur me wel  

1843  dat die worsteling die maakt dus ik heb deels die worsteling ook  

1844  nauwelijks met mijn opdrachtgever op dat moment maakt dat je 

1845  je voor- voorzichtig gaat opstellen je gaat dan ook toch hè, 

1846  de uitkomt is dan dat je zegt uhm  

1847  ik wil proberen eh >het toch met deze dames te doen<  

1848  het vertrouwen groeit wel in de komende tijd  

1849  laten we maar gewoon aan de slag gaan  

1850  in plaats van alleen maar praten over het aan de slag gaan  

1851 DA hum 

1852 K eh dan dan dan zien ze (.) wat ik meeneem  

1853  en dan groeit het vertrouwen wel 

1854  je kiest de positieve ºalthans in mijn ogenº positieve invalshoek van  
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1855  eh laten we maar niet teveel zware woorden gaan spreken  

1856 DA hum 

1857 K >zo [gaat het in [mijn hoofd dan< 

1858 DA        [·hHh            [die hete brei nog eventjes  

1859 K ºjaº 

1860 DA is dus het moment dat je je (.) onzeker voelt over de juistheid van je  

1861  oordeel.  

1862  (1.0)  

1863  ºin dit voorbeeldº 

1864 K ja (.) of de impact die het heeft op de andere persoon.  

1865  in feite stel al heb ik honderd keer gelijk  

1866 DA ja 

1867 K in het geval van mevrouw die naar huis moest  

1868  althans die uit haar functie werd ontheven 

1869 DA ja 

1870 K omdat er was geen mens die zei van je  

1871  je neemt je neemt inhoudelijk een slecht besluit, 

1872 DA humum 

1873 K maar (.) er gaat wel iemand doodverdrietig naar huis toe  

1874 DA huhum  

1875 K die uit een organisatie ontrokken wordt (.)  

1876  waar ze vriendinnen is met een kwart van het personeel  

1877 DA huhum  

1878 K buiten het werk om daar trek je d’r wel uit, 

1879  na twaalf en een half jaar dienstverband 

1880  na een jaar in het ziekenhuis gelegen te hebben  

1881  weer terugkomend uit het ziekenhuisperiode  

1882  °en je ineens te horen krijgtº je baan is weg  

1883  (2.5) 

1884  dat hakt er bij mij wel heel hard in ja  

1885  (5.0) 

1886 DA denk daar is over door. wat zou je dus willen leren,  

1887  (4.5) 
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1888 K uhm (2.5) ik wil nog steeds blijven beseffen dat zo’n besluit (.)  

1889  enorme gevolgen kan hebben voor iemand anders  

1890 DA ºokéº  

1891 K voor zo’n medewerker die die een andere functie gaat gaat krijgen (.)  

1892  maar ik weet ook dat als ik het goed onderbouwd heb (.) 

1893  dat ik dan (.) voor mezelf eh dragelijker maak  

1894  (5.0) 

1895  met andere woorden het blijft eh te hard aankomen  

1896  (2.5) 

1897  om eens heel even in hele stereotype beelden te praten  

1898  ik ben niet die kille interim manager die het in één pennenstreek 

1899  geregeld heeft en dan zich er niets van aantrekt 

1900 DA ºwat is dan goed onderbouwd,º 

1901  (2.5) 

1902 K  in het betreffende voorbeeld uhm het werk voor mevrouw  

1903  was er gewoon niet meer  

1904 DA wat is daar goed aan? 

1905 K nou ja (.) in die betreffende casus eh  

1906  t is t is (het theater in alkmaar)= 

1907 DA =ik bedoel wat is er goed ten opzichte van (.) de schok van die mevrouw,  

1908  dat is toch van een hele andere orde? 

1909  (1.5) 

1910  je verwart gewoon twee werelden met elkaar  

1911  je hebt de logica van de organisatie waarin het werk niet meer is  

1912  dus moet er ook niemand zitten, ja dat is heel logisch. 

1913 K ((kucht)) ja 

1914 DA maar een hele andere wereld is dat er iemand zit die je net beschrijft  

1915  [met een hele historie [dat dat heeft niets met elkaar te maken 

1916 K [ja                               [ja 

1917 DA zou je kunnen zeggen  

1918 K ja? 

1919 DA en dan zeg jij nou ga ik die wereld (.) bestoken met  

1920  de logica van die wereld 
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1921  en dan is het goed onderbouwd, 

1922  en hoef ik niet meer te schrikken. 

1923 K ((korte grinnik)) 

1924 DA dan hou je jezelf wel hee:l erg voor de gek lijkt me 

1925 K dat denk ik wel ja 

1926 DA ºjaº 

1927 K maar dat is dus los [van( )  

1928 DA                                [wat wil je nou leren?  

1929  (11.5) 

1930 K daar moet je me bij helpen  

1931  ik kan het niet eh goed in woorden uitdrukken (.) ºsorryº 

1932 DA ºmisschien moet je wel leren kiezen in welke wereld je wil (.) werken,º 

1933  ºwil je in die logicawereld werken?º  

1934  ºdan moet je je ogen dicht doen voor al die mensenº 

1935  ºanders krijg je iedere keer dit soort dingenº  

1936 K ja 

1937 DA of wil je in die andere wereld werken,  

1938  waar (je zegt mensen waar hebben jullie het over? ze is) wél belangrijk  

1939 K dat tweede past beter bij me ºdat weet ik zekerº 

1940 DA dat zou best eens kunnen  

1941  maar je laat je erg verleiden naar die andere kant 

1942 K bij me roots daar zit m’n zekerheid en die koffer die ik net noemde ja 

1943  (iets vast) terugvalt ja   

1944  (6.5) 

1945  zou je dan kunnen zeggen  

1946  dat die werelden zo contrasterend zijn  

1947  dat je ze niet in een mengvorm zou kunnen (.) laten bestaan?  

1948 DA gelukkig gaat dat vaak goed.  

1949 K ja  

1950 DA maar er zit natuurlijk wel iets in dat (.) mensen zich moeten aanpassen  

1951 K ja 

1952 DA aan dat rationele aan dat logische  

1953  zo moet je het doen zonder te mopperen en te klagen  
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1954 K ja  

1955 DA maar juist in die interim management functie krijg je natuurlijk   

1956  heel veel situaties waarin veranderd moet worden  

1957 K ja 

1958 DA en zelfs gesaneerd en weet ik het allemaal wat hè 

1959 K ja 

1960 DA er wordt hard ingegrepen  

1961  (3.5) 

1962  het zou kunnen zijn dat je daar dus (.) met jezelf in conflict komt 

1963  ik moet iedere keer toch dingen doen en gelukkig gaat het dan vaak  

1964  genoeg goed hè, waardoor je= 

1965 K =ja= 

1966 DA =niet iedere dag wakker hoeft te liggen  

1967 K ja 

1968 DA ºmaarº hier vertel je in ieder geval hoe je een paar keer van die dingen  

1969  komen dat je denkt van ja 

1970  plus dat je dan van die gesprekjes hebt om het weer een beetje 

1971  weg te masseren en eh  

1972 K ja 

1973 DA zit je jezelf een beetje (.) te verloochenen lijkt me zo  

1974 K ja dat laatste is heel heel treffend  

1975  het verloochende is dat (.) je zit jezelf voor de gek te houden  

1976  of je onderdrukt wat zeg maar. je onderdrukt in feite wat je voelt 

1977  [je gebruikt ((onverstaanbaar)) 

1978 DA [en dat zou die hete brei wel eens kunnen zijn  

1979  dat je dan= 

1980 K =ja 

1981 DA wegpraat met mooie beelden en [huhuhupapa 

1982 K                                                     [ja 

1983 DA ºdat klinkt dan allemaal wel weer goedº 

1984  maar (4.0) je neemt als het ware jezelf niet serieus daarmee 

1985  en dat is erg vervelend als een ander jou dan niet serieus neemt ºwantº 

1986 K ja 
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1987 DA want dan krijg je als het ware zie je aan de buitenkant wat  

1988  er bij jou aan de binnenkant gebeurt 

1989  niet zozeer dat zij dat zo noemen maar je ziet dan jezelf, 

1990 K ja  

1991  (19.0) 

1992  ja (.) ik weet even niet goed wat ik daar op moet zeggen 

1993  ik weet wel dat het de kern is 

1994 DA hum 

1995 K zo voelt het tenminste wel  

1996 DA hum 

1997  (5.5) 

1998 K is dit een eh (.) vraag op een wandelpad die hier eh  

1999  op de juiste plek terecht gekomen is, 

2000  (3.5) 

2001  of een plek is waar waar ik iets mee zou kunnen, 

2002  (2.5) 

2003 DA ·hHh je zegt dat het wel voor jou een kern raakt 

2004 K ja 

2005  (3.0) 

2006 DA daarmee kan je zeggen (.) dit gesprek past op ‘t wandelpad 

2007 K ja 

2008 DA het gesprek wat we nu voeren  

2009 K ja 

2010 DA zeg jij komt bij een kern 

2011 K ja 

2012 DA wat is nou de volgende stap die je wilt nemen, 

2013  nu je deze kern hebt. 

2014  en laat die dus niet door mij bepalen [maar bepaal die dus zelf 

2015 K                                                            [nee 

2016  (18.0) 

2017 K uhm ºeven denkenº 

2018  (3.0) 

2019 DA je mag ook voelen (ºhoeft niet te denkenº) 
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2020 K ja ja ((tweede ja klinkt ongeduldig)) 

2021  (8.0) 

2022 K ik vind het gewoon moeilijk om die vraag te beantwoorden  

2023 DA hum? 

2024 K ik vind het moeilijk om de vraag te beantwoorden 

2025 DA waar zit de moeilijkheid, 

2026  (3.5) 

2027  ººwat maakt het moeilijk,ºº 

2028  (2.0) 

2029 K uhm je zit jezelf (.) te verloochenen voor de gek te houden soms 

2030  uhm je luistert niet naar iets iets wat er wel zit (.) 

2031  wat hoort daar (1.5) wat hoort daar bij, (.)  

2032  om daar (.) mee aan de slag te gaan (2.0) 

2033  wat voor pad kan kan ik niet benoemen  

2034 DA hum 

2035 K ik weet alleen dat dat eh dus toen ik net ook aangaf het is iets wat dan 

2036  bij mij ((slaat waarschijnlijk op zijn borst)) me raakt (.) °gewoon hier zit het° 

2037  uhm (2.0) iets wat (2.0) ºehº  

2038  (16.0) 

2039  ja welke kant ik het op wil laten bewegen werkt dus niet  

2040 DA hum 

2041 K ik wil er wat mee maar ik weet niet wat  

2042 DA hum 

2043 K dat vind dat vind  ik gewoon moeilijk 

2044 DA ja 

2045 K dat gevoel geeft mij ook even geen antwoord. 

2046  wel van eh de vinger op de zere plek gelegd ºzeg maarº 

2047 DA huhum  

2048 K zo voelt dat  

2049 DA huhum 

2050  maar nog geen oplossing of geen richting zit er bij  

2051 DA even dan terug naar [je analyse= 

2052 K                                 [ja  
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2053 K =ja=  

2054  (3.0) 

2055 DA hè, ik herhaal ‘m nog even zoals = 

2056 K =ja= 

2057 DA =ik dacht dat we ‘m [ daarnet te pakken had[den  

2058 K                                  [ja                                 [ja  

2059 DA en dan moet jij even kijken of die klopt, (.) 

2060  eh (2.0) jouw affiniteit jouw jouw gevoeligheid  

2061  gaat uit naar (.) eh aandacht geven aan mensen ºverlangens van mensenº 

2062  en kijken hoe je ze daar bij helpen kan? 

2063 K ja 

2064  (3.0) 

2065 DA en je daar ook in inleven   

2066 K ja  

2067 DA ºvoel je daar een verbintenis bijº 

2068 K ja 

2069 DA ºje vind het wel fijn als dat helpt [dan wil je ook verder help[en º 

2070 K                                                      [ja                                       [ja  

2071 DA en je constateert dat je dat contact met die mensen krijgt 

2072  vanuit een rol en een positie (.) die jou dwingt die van jou vraagt 

2073  om ze voortdurend te confronteren met hun (.)  

2074  zich inpassen in dat systeem. 

2075 K ja 

2076 DA waar gewoon heldere logica voor geldt 

2077 K ja 

2078  (7.0) 

2079 DA die (.) dat hier zijn en dit doen. 

2080 K ja  

2081 DA botst dan met elkaar. 

2082 K ja 

2083 DA wat dat betekent dat jij niet echt vanuit het belang van die mensen  

2084  met die mensen kan praten maar altijd (1.5) de vertegenwoordiger  

2085  van dat hogere belang bent 
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2086 K huhum 

2087 DA ºhè?º 

2088  (3.5) 

2089 K ik zie het tot nu toe altijd altijd als con- conflicterend 

2090 DA nee dat hebben we gezegd soms gaat het goed= 

2091 K =ja 

2092 DA dat ligt er vanaf hoe [ bereidwillig die mensen zijn = 

2093 K                                  [ja  

2094     =ja 

2095 DA om hè of als ze toevallig snappen [dat is mooi= 

2096 K                                                       [ja  

2097  =ja 

2098 DA maar dan heb je ook niet zoveel te doen= 

2099 K ja 

2100 DA °dan heb je ook niet zo’n probleem dan gaat het wel goed° 

2101 K ja 

2102 DA maar in ieder geval daar zat iets in  

2103  dat je zegt daarin verloochen ik (.) mezelf. 

2104 K ja 

2105 DA ° (doordat)° en je zou eens kunnen nagaan wat verleid mij nou (.)  

2106  om. naar. die functies te kijken (.) enerzijds verleid het me  

2107  omdat ik daardoor in contact met mensen kom   

2108  (2.5) 

2109 K ja  

2110 DA ºja,º 

2111 K ja 

2112 DA ºje hebtº je bent gelegitimeerd om ze aan te spreken  

2113  anders dan op straat 

2114 K ja 

2115 DA daar kun je ook iemand aanspreken [van god zit je nog ergens mee 

2116 K                                                           [ja  

2117 DA want ik wil je zo graag adviseren [ (ºjadiejadie[jaº) 

2118 K                                                       [ja                [ja 
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2119 DA je zegt ik ben gelegitimeerd 

2120  maar die legitimering brengt te gelijkertijd dus die (.)  

2121  eh die ºdieº spanningsvolle situatie waarin je zegt dit kan  

2122  eigenlijk niet  

2123  ik ben niet vrij om echt met die mensen over hun dingen te praten  

2124  want ik moet altijd de vertegenwoordiger van het hogere belang zijn 

2125 K ja 

2126 DA zou het mooi voor je zijn, als je (.) los kon komen daarvan, 

2127  (3.5) 

2128  en je zou eens kunnen nagaan (.)  

2129  wat is het dan waardoor ik daar toch (.) denk te horen zitten. 

2130  zijn dat economische motieven, daarnet noemde je dat van die films 

2131  zeg je maar m’n brood verdien ik met interim management 

2132  en niet met film dus is een (.) dus dat is een dat  zou een economisch motief 

2133  kunnen zijn ((mom[pelt))   

2134 K                               [nou nouja  

2135  één van de gelukkige dingen is dat eh eh (.) het interim management  

2136  je een goedgevulde boterham oplevert  

2137  maar ik kan niet zeggen dat ik naar leef zeg maar (.) 

2138  met andere woorden uhm een stap terug zou ik wel kunnen maken 

2139  maar dan zou ik hem wel willen maken °dat is even de vraag°  

2140  ik zit niet eh in torenhoge hypotheekschulden ofzo  

2141  waardoor ik ik eh dit werk alleen maar moet doen  

2142  absoluut speelt dat niet mee 

2143  hooguit mijn vrouw die werkt niet eh  

2144  we hebben ervoor gekozen de kinderen voldoende aandacht  

2145  overdag te geven waardoor (dit een besluit is geweest)  

2146  wat we ons financieel kunnen veroorloven  

2147  voor de rest eh we gaan niet vier keer per jaar naar de wintersport 

2148  ik hou helemaal niet van wintersport  

2149  dus dat is lekker makkelijk 

2150  we gaan één keer per jaar een weekje op vakantie dus in die zin eh  

2151  is het leven wat dat betreft niet aangepast [aan het inkomenspatroon 
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2152 DA                                                                    [·hHh goed prima  

2153 K ja 

2154 DA als het niet dat [motief is 

2155 K                         [ja 

2156 DA dan zijn het misschien andere  

2157  in ieder geval zou je dat kunnen uitzoeken 

2158 K ja= 

2159 DA =analyseren zeg ik [dan maar weer eventjes ºhèº 

2160 K                                [ja 

2161 DA en dan eens zien of dat wat daar dan zo belangrijk is 

2162  ook niet in heel andere functies op andere manieren  

2163  gerealiseerd kan worden  

2164 K ja 

2165 DA als dat dan echt een noodzakelijke behoefte is  

2166 K ja 

2167 DA ºdan zeg ik naja okéº 

2168  maar dat is niet (.) dan is interim management niet de enige manier 

2169 DA waar[op je daaraan (.) kan komen  

2170 K         [ja  ºja ja º  

2171 DA er zijn ook andere manieren  

2172  en misschien zitten daar manieren bij die jou de ruimte meer gunnen  

2173  dan in die interim functie (.) 

2174  om dat met mensen te doen waar je (.) je echt fijn in voelt 

2175  (4.5) 

2176  dat lijkt me een mogelijke redene[ring  

2177 K                                                      [ja ja ja  

2178 DA er zijn misschien andere hè?  

2179  ºwaar je eventjes zo van héº 

2180  ºlaat ik nou eens kijken hoe zit de situatie in mekaarº wat kom ik tegen  

2181  (2.5) 

2182 K hum  

2183  (5.0) 

2184  ja wat ik zelf ervaar is dat juist die combinatie die van die twee 
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2185  werelden voor mij eh prikkelt 

2186  (1.5) 

2187  dus het is in het contact met die mensen in die organisatie 

2188  er is dus een hoger liggend doel  

2189  zo’n opdrachtgever die iets roept tegen je 

2190  waarmee dan ºje hetº op papier meeneemt als opdracht  

2191  en vervolgens ga je daar mee aan de slag 

2192  en gelijktijdig kom je van alles tegen  

2193  en je brengt de nuance terug bij je opdrachtgever  

2194  je zegt wel wat dat de planning-controll cyclus beter moet blablabla 

2195  (.) maar zo ver zijn we nog helemaal niet,   

2196  we zijn bij de boekhouding (    )  

2197  besef je dat wel als je dat roept 

2198  dus de de gedienstigheid zit wel misschien in mijn houding  

2199  maar ik (.) eh geef te ºgelijkertijdº later wel terug  

2200  als dus (.) ik de organisatie heb leren kennen ºdus dusº 

2201  dat eh eh er wel een nuance bestaat bij dat wat hij van te voren roept 

2202 DA hum  

2203 K en gek genoeg (.) eh leidt dat bij de allerlaatste opdracht 

2204  de laatste vier opdrachten die ik uitgevoerd heb 

2205  eh beelden bij je terugkomt  

2206  want die beelden bij die opdrachtgever die paste niet  

2207  de andere kant die boven komen (.) allemaal overgenomen 

2208    

2209 DA hum  

2210 K dus het is niet dat er een soort (.) stammenstrijd ontstaat van  

2211 DA hum  

2212 K jij roept dat wel als interimer maar ik vind toch wat anders als directeur 

2213 DA hum  

2214  (2.0)  

2215 K dus ja ehm (1.0) ook de met de afwisseling  

2216  van die verschillende organisaties waarin je in komt uh 

2217  de mix tussen die wereld van die logica en de en de aandachtgever 
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2218  dat probeer je te mengen met elkaar  

2219  dat is misschien wel ingewikkeld soms  

2220  maar d’r zit ook wel voor een deel  

2221  wel weer m’n prikkeling in  

2222 DA oké 

2223 K maar goed dat dat misschien zit ik mezelf wel voor de gek te houden nu  

2224 DA ja, maar nee maar denk dan maar even door  

2225  maar hoe was het dan ook alweer met die hete brei? 

2226  (2.5) 

2227 K ja dat het spannend wordt 

2228 DA ºja datº=  

2229 K =dat het spannend wordt  

2230  dan ga ik er omheen lopen draaien) 

2231 DA ja 

2232  nou heb je dat er voor over, dan blijf je zitten  

2233  (1.5) 

2234 K ºnee je zou eh ehº ik heb mezelf eh de vraag gegeven  

2235  kan ik iets doen met die hete brei? 

2236  wat kan ik doen om die hete brei minder heet te maken,  

2237  wat wat betekent dat voor mezelf  

2238 DA wat je zei daarnet is  

2239 K ºjaº 

2240 DA als ik het nou maar goed kan onderbouwen  

2241  dan voel ik mezelf rustig  

2242  en daarvan zou je [ 

2243 K                              [ja dat probeer ik maar dat lukt [me eigenlijk niet  

2244 DA                                                                                 [maar dat is  

2245  toch eigenlijk een drogredenering 

2246 K. ja precies maar >ik bedoel< dat is het reflex  

2247 DA dat gaat niet ºneeº 

2248 K ja 

2249 DA  en en zit je dingen niet een beetje vast te houden,  

2250  met te zeggen ja en tóch vind ik het eigenlijk wel leuk  
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2251  (2.0) 

2252 DA ºvan mij mag het (.) hè,º 

2253  (4.0) 

2254 K ºjaº 

2255  (3.0) 

2256  gek gnoeg voelt dat wel zo  

2257  ik kan kan het klinkt misschien (.)  

2258  ºik weet niet goed of dit nou ºzeg maarº een soort houding zit te creërenº 

2259  ºop dat puntº 

2260  het prikkelt gewoon als je bij een nieuwe organisatie binnenkomt 

2261  en eh er zijn een aantal praktische zaken  

2262  waarmee je gewoon aan de slag kan vanaf dag één 

2263  dus dat past wel bij de de zeg maar de de het de werkhouding  

2264  die je van van huis uit meegekregen hebt uhm (.)  

2265  en je komt je komt allerlei (.) tegenstrijdigheden tegen  

2266  de opdrachtgever vind dat maar (.) als je de basis gaat kijken  

2267  zie je iets heel anders  

2268  nou dat moet je dan terug kunnen nemen  

2269  je zegt nu wel dit >maar als ik ga kijken kom ik dat tegen< 

2270  herken je dat, en wat gaan we daarmee doen, 

2271  uhm dus ik (.) ºjaº  

2272  ik heb niet het gevoel dat ik met de vragen bezig ben van eh  

2273 DA maar dan (.) zit je in ieder geval niet in een positie  

2274  dat je dat soort beslissingen moet nemen  

2275  (4.5) 

2276  jouw (.) moment van (.) van schrik  

2277 K ja 

2278  (1.0) 

2279 DA is ook omdat jij niet alleen de (.) boodschapper bent  

2280 K ja= 

2281 DA =maar ook achter die boodschap staat  

2282  je zei ik had het zelf bedacht dat ze d’r uit moest  

2283  dat hoefde niet iemand anders voor me te bedenken  
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2284 K ja 

2285 DA dat kon ik gewoon zelf bedenken  

2286 K ja 

2287 DA hier is iemand overtollig 

2288 K ºjaº 

2289 DA (om ) hè,  

2290 K ja 

2291 DA het is jouw besluit 

2292 K ja 

2293 DA ºdan vertegenwoordig jij de logicaº 

2294  (1.5)  

2295  ºniet je opdrachtgever niet je raad van bestuurº= 

2296 K =klopt 

2297 DA ºge[woon jezelfº 

2298 K      [ja ja  

2299 DA je zou ook kunnen zeggen als ik nou eens in een positie ga zitten  

2300  waarin ik geen enkel besluit neem (.)  

2301  hoogstens die mensen (.) wat je net al zei vertel  

2302  goh meneer (.) u ziet de wereld zo  

2303  ik ben ook even gaan kijken ik zag iets anders. (.) 

2304  en wie van ons tweeën gelijk heeft geen idee  

2305  als we een derde sturen ziet ‘ie weer iets anders  

2306 K ja 

2307  (4.5) 

2308 DA en als hij dan zegt nou daar heb ik een probleem mee  

2309  dan zeg je nou (.)  

2310  ºdan zal ik je eens proberen te helpen te ontdekkenº 

2311  ºwelk probleem je eigenlijk hebtº 

2312  ºwant dat is dan meer een plek waar jij denktº 

2313  oh hier zit ik fijn iemand die hier [zit  

2314 K                                                       [((kucht)) 

2315 DA hier kan ik aandacht aangeven  

2316  (21.0) 
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2317 DA ºik ga even een plas doenº 

2318 K is goed  

2319  ((DA gaat naar toilet, stilte van 51:55 tot 53:20)) 

2320 DA zijn we op een goeie manier aan het praten voor jou? 

2321  (1.0) 

2322 K ja (2.0) volgens mij eh het kost me moeite om eh (3.0) 

2323  uit een rake constatering uit een rake kern om daar zeg maar (.) 

2324  iets zelf van te kunnen zeggen  

2325 DA hum  

2326 K dus het laatste voorbeeld wat je geeft eh het raakt een punt 

2327  het raakt het raakt een kern het raakt een eh het raakt eh een eh iets eh  

2328  van me los  

2329  het lukt me niet om daar iets van eh op te kunnen zeggen 

2330  dat vind ik gewoon moeilijk 

2331  ºhoe leg ik vanº dezelfde woorden ervoor kiezen  

2332  de gedachte of eh de gevoelens te benoemen  

2333  behalve dat ik het ingewikkeld vind  

2334  (4.0) 

2335  >het voelt wel als een zoektocht< 

2336  ja ik weet niet waarnaar precies waar ik  

2337  ºjaº wat die zoektocht moet opleveren  

2338  of wat de volgende stap in de zoektocht is  

2339  dat vind ik gewoon lastig  

2340 DA hum 

2341  (2.5) 

2342 K (ik neem aan dat ik weer) in die logica zit  

2343  dus dat is net alsof je dan in een andere (.) stroom terecht komt  

2344  je weet welke kant het water op eh beweegt  

2345 DA ja (1.0) ·hhh vind je het nodig en noodzakelijk 

2346  om nu meteen al die woorden en antwoorden enzo te hebben,  

2347  (2.0) 

2348 K ja je legt het zelf bij je op hè dat als een vraag wordt gesteld 

2349  dat je een antwoord moet teruggeven  
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2350  bijna die dienstbaarheid (.) maar het is ook helemaal niet erg  

2351  om af en toe te zeggen ik weet het gewoon nu even niet  

2352  (([mompelt))  

2353 DA  [in der tijd was je blij toen mo- monique zei  

2354  goh wat ben je goed bezig ºhèº 

2355  dat was een beetje dezelfde situatie  

2356 K ja (.) dat [ºklopt jaº 

2357 DA               [je wilde woorden vinden en je had ze niet  

2358  en toen zei ze [van nou gefeliciteerd  

2359 K                        [ja 

2360  klopt ºjaº 

2361 DA geldt dat nu weer? of zou er nu iemand tegen je moeten zeggen  

2362  ja daar neem ik geen genoegen mee ºhoor neeº 

2363 K ((lacht)) 

2364  dat laatste hoop ik niet uhm  

2365 DA beetje streng aangepakt worden, 

2366  ºdoor jezelf of door een ander,º 

2367  (met je) of zeg je nee dat voelt op [zich wel goed 

2368 K                                                        [dat strenge aanpak zou niet zo eh  

2369  daar heb ik een beetje aversie voor volgens mij van  

2370  dan ga ik me er echt tegen afzetten denk ik (.)  

2371  wie is wie of die om deze voor mij dat te roepen  

2372 DA huhum 

2373 K dus ik schat dat dat niet bij mij zou werken uhm  

2374  ik voel het als een als een eh als een soort tocht eh  

2375  waarbij je eh spiegels eh spiegels nodig hebt  

2376  ja ik moet in die spiegel kijken  

2377  en de spiegel moet op een juiste richting gezet worden  

2378  zodat ik er goed in  kan kijken zeg maar  

2379 DA hum 

2380 K zo voelt dat  

2381 DA hum 

2382 K ik weet niet waar die tocht op gaat uitkomen  
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2383  ik weet wel dat die tocht een tocht is die (.) eh ºjaº uhm  

2384  waarmee ik verder naar binnen ga reizen zeg maar  

2385  verder naar binnen ga kijken  

2386  de laatste stapjes nog uh wil bereiken  

2387 DA hum  

2388 K zo voelt het  

2389 DA ºoké jaº 

2390  (3.0) 

2391 DA ·hHh ja nou dat beeld van die spiegel impliceert lijkt mij  

2392  dat je eh in ieder geval iets aan moeten bieden aan die spiegel  

2393 K ja, 

2394 DA en vervolgens zelf goed kijken  

2395 K ja                          

2396 DA  wat dat spiegelbeeld jou verteld  

2397  over dat wat jij aanbiedt hè,  

2398 K. ja  

2399  ((kucht)) 

2400  (3.0) 

2401 K ja,  

2402  (1.0) 

2403 DA naja en nu heb je dus even geprobeerd om laten we zeggen  

2404  de hete brei in die spiegel aan te bieden  

2405 K ja 

2406 DA ja daar spiegelt die spiegel dan op terug  

2407 K ja 

2408 DA op dat wat gebeurd is  

2409 K ja  

2410  (1.5) 

2411 DA maar jou volgende stap is om te kijken en dat hoeft niet nu meteen 

2412 K ja 

2413 DA op dit moment hè maar om te zeggen hé kan ik dat begrip hete brei  

2414  nog op andere manieren (1.0) laten zien  

2415  zitten er ook nog andere kanten aan,  
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2416  ik heb nu de voorkant laten zien wat is de achterkant zijkant voorkant 

2417  ºbovenkant (nou je weet niet beter)º 

2418  waaruit is die samengesteld (nou dan komen er bij mij) allerlei fantasieën  

2419 K ja ik zou zelf eh eh zeggen eh  

2420  ik wil op die hete brei gaan inzoomen  

2421  wat is dat nou precies wat daar gebeurt, 

2422 DA ja 

2423 K is ie uhm (1.5) kan ik begrijpen wat er gebeurt, 

2424  dus als een eh prikkels van buiten op me af komen  

2425  is er een standaardreflex  

2426  wat maakt dat dat die standaardreflex naar bovenkomt  

2427  of die emotie bovenkomt of een eh  

2428  harder de dingen raakt dan misschien zou zou hoeven 

2429 DA hum 

2430 K uhm dus ja je zou eigenlijk die analyse uh op eh in gang willen zetten (1.0) 

2431  ik v- ik besef heel goed dat ik vooral zelf mee aan de slag moet 

2432  maar ik ben denk ik ook dat ik iemand ben die daar hulp bij nodig heeft  

2433  (6.5) 

2434 K en uhm ik vind het lastig om te om om te bepalen  

2435  waar wat nou voor mij het beste adres daarvoor is 

2436  of ik heb in eh eh veel vertrouwen in in jouw aanpak in je zienswijzes 

2437  uhm wat ik gezien en gehoord heb  

2438  uhm dus ja dat voelt als een plek waar ik die vraag wil stellen=  

2439 DA =is dat vanmorgen bevestigd? 

2440 K ja eh we zitten een kleine twee uur te praten en eh  

2441  eh je hebt wel iets losgemaakt je hebt wel iets eh er vingers opgelegd  

2442  ((harde kloppen op de achtergrond)) 

2443 K waarvan ik denk hé wacht even uhm ja 

2444 DA hum hum  

2445 K ja ja zo voelt het in ieder geval wel ja, ja 

2446 DA ºokéº  

2447  (2.5) 

2448 K ik kan ook niet goed beoordelen of je eh eh of het vervolgpad 
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2449  wat daar bij past zeg maar of dat ook of dat iets is eh   

2450  wat je in je repertoire heb ik denk zelf van wel  

2451  maar (.) als jij zegt van joh daar zijn veel betere plekken voor  

2452  of je kunt ik zou monique bellen  

2453  ik bedoel ik sta open voor iedere iedere weg wat dat betreft 

2454  ik denk dat jij het eh eh eh kan  

2455 DA in ieder geval los van die voorspelling  

2456 K ja 

2457 DA zou je kunnen zeggen (.) je hebt mij nu twee keer meegemaakt 

2458 K ja 

2459 DA hè, één keer in een [rsm-opleiding  

2460 K                                [ja 

2461 DA en één keer vanmorgen  

2462 K ja  

2463 DA je hebt ook andere dingen meegemaakt  

2464 K ja 

2465 DA het lijkt mij dat het geheel aan jou is  

2466 K ja 

2467 DA op basis daarvan (.) te beslissen te constateren of je [wel of niet 

2468 K                                                                                    [ja  

2469 DA uhm een derde ontmoeting met mij wil hebben  

2470  een vierde of weet ik wat hè,  

2471  dat hoef ik niet voor je te beslissen  

2472 K. nee, nee nee nee 

2473 DA wat ed je denk ik gezegd heeft is [dat ie dat in die  

2474 K                                                       [ja 

2475 DA dat in die trainingsgroep  

2476  mee[gemaakt heeft dus dat is een mogelijk[heid 

2477 K       [ja                                                          [ja  

2478 DA dat zou je kunnen overwegen van hé (.)  

2479  is het voor mij aantrekkelijk om in een niet al te grote groep  

2480 K ja  

2481 DA eh met dit soort dingen bezig te zijn  
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2482 K ja 

2483 DA temidden van andere mensen  

2484  [die met hun eigen hete brei [komen 

2485 K [ja                                          [ja  

2486 DA of heb ik het liever onder vier ogen wat is het meest (.) aantrekkelijk  

2487  en effectief  

2488 K ja  

2489 DA °nou daar zouden we het over kunnen hebben° 

2490  (1.5)  

2491 DA die groep overigens start pas weer in het najaar 

2492  ºer is er net eentjeº= 

2493 K =ja ja maar goed uh  

2494 DA ºmaar goedº 

2495 K er zit geen er zit geen urgentie op om nou er moet  

2496  nu iets anders dan val ik om ofzo  

2497 DA nee nee nee maar je zou dus je zou kunnen zeggen 

2498  nou ik doe een paar gesprekken hier  

2499  en in september ga ik aan die groep meedoen  

2500  dat is [praktisch de mogelijkheid 

2501 K          [ja 

2502 DA maar of die mogelijkheid zinvol is  

2503  en [eh of jij daar vertrouwen in hebt  

2504 K     [ja  

2505 DA dat wil ik eigenlijk liever niet voor je beslissen  

2506 K nee  

2507 DA of eh voorspellen   

2508  [ik ben beschikbaar 

2509 K [nee, vertrouwen is geen enkel probleem  

2510 DA °nee ° 

2511  dat is goed dat vertrouwen [zit goed anders was ik hier niet gekomen  

2512                                              [nee oké 

2513 DA nee maar ook of je denkt hé  

2514  ik wil hier mee doorgaan (.) dat is  
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2515 K ja nee dit is een ehm ik heb je de kern eh eh laten zien  

2516  uhm heel diep van binnen eh eh heel diep van binnen er zit  

2517 DA huhum  

2518 K waarvan ik heel goed van mezelf ook weet van eh ja  

2519  als ik het geen aandacht geef als ik er niet ermee aan de slag ga  

2520  dan ga ik in herhaling vallen  

2521 DA hum 

2522 K uhm dus ik wil uhm ik eh ik wil d’r ook echt graag wat mee 

2523 DA  hum  

2524 K ik bedoel het feit dat ik een aantal eh (.) stappen heb gezet  

2525  de afgelopen jaar ((hakkelt)) ik heb het gevoel van ik ga vooruit  

2526  ik ga niet achteruit uh daar hoort dit bij  

2527 DA  ja  

2528 K ik kan met ademhalinsoefeningen bezig zijn ik kan met tm 

2529  bezig zijn, maar er zit ook wel iets iets tussen of wat dan ook. 

2530  ik kan me rustiger voelen= 

2531 DA =ja= 

2532 K na die ademshalingoefeningen of na die grondingen, ik kan 

2533  me lekker fit voelen na het fitnessen. maarre= 

2534 DA =ja= 

2535 K maar op het moment dat dat het zich weer herhaalt in in mijn  

2536  werk of >meestal is het mijn werk uiteindelijk< uhm maakt  

2537  dat niet alleen maar minder de impact daar minder van is. 

2538  dus ik ik wil daar heel graag wat mee ja 

2539 DA ° ja ° 

2540 K en uh ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier uh die vraag wil stellen. 

2541  (2.0) 

2542 DA dat is goed  

2543 K ja 

2544 DA ja 

2545 K in welke vorm?  

2546 DA ja 

2547  (.) 
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2548 K uhh  

2549  (.) 

2550 K  je bent ook zeker geen man die brochure heeft en ik ik wijs 

2551  wat aan en dat is hem uiteindelijk ((lacht)) .hhh 

2552  uhh of van je website maar daar uh  

2553  (3.0) 

2554 K ja da daar heb ik gewoon input op nodig= 

2555 DA = ja= 

2556 K [((mompelt))] 

2557 DA [.hHh] NOU DAT IS GOED MIJ LIJKT DAT HET uhm 

2558  zeker een optie is dat je aan die trip (( trip staat voor een cursus)) 

2559 K ja 

2560 DA of hoe heet dat ding mee gaat doen 

2561 K  ja ja 

2562 DA zoals ik je zeg die start in september= 

2563 K =ja= 

2564 DA =dus dat zijn nog wat maanden= 

2565 k. =ja= 

2566 DA =te gaan (.) uhm wat mij mogelijk lijkt is dat je in die tijd tussen 

2567  september nog één, twee of drie keer (.) met mij onder vier 

2568  ogen praat= 

2569 k. °=is goed=° 

2570 DA =mogelijkerwijs dat daardoor die vraagstelling zich nog wat verscherpt= 

2571 k. =ja 

2572 DA waarmee je dan in die trainingsgroep uh bezig kan zijn ook met 

2573  de input van de andere deelnemers= 

2574 k. =ja 

2575 DA plus dat je je kan oefenen in dat aandacht geven aan andere 

2576 k. °ja° 

2577 DA en dat verder ontwikkelen en nadenken over= 

2578 k. =ja 

2579 DA vanuit welke positie zou je dat anders dan als interimmanager 

2580  kunnen doen 
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2581 k. ja 

2582 DA zonder dat dat betekent dat dat dus .hh uh een opgeven van je huidige baan  

2583  moet in[houden 

2584 k.             [ ja ja 

2585 DA maar wel dat je er over na kan denken= 

2586 k. =ja= 

2587 DA =en hee zijn er nog andere wegen die [(ik in kan gaan)= 

2588 k.                                                             [ja  

2589  =ja 

2590 DA dat lijkt me op je wandelpad   

2591  .hhh 

2592 k. zou zou je me kunnen vertellen hoe di-die trip zich manifesteert 

2593  ik bedoel ed heeft er iets over verteld maar niet zo heel veel  

2594  welke vorm je daarvoor uhh= 

2595 DA =.hh het zijn vijf blokjes van twee dagen= 

2596 k =JA= 

2597 DA =meestal donderdag vrijdag. 

2598  met tussenpauzes [van drie tot vier weken= 

2599 k                             [ja 

2600 k =ja= 

2601 DA =totaal duurt het vier maanden. .hh kleine groepen, vijf tot tot 

2602  maximaal tien mensen= 

2603 k =ja 

2604  (2.0) 

2605 DA .hh uhh het eerste blok van die twee [dagen 

2606 k.                                                           [ja 

2607 DA krijgt iedereen de gelegenheid om een uur, twee uur lang 

2608  z’n eigen levensloop te vertellen.  

2609 k. zo 

2610 DA een soort kennismaking ook= 

2611 k. =ja= 

2612 DA =maar ook reflexie op hé .hh als ik nou zo terug op mijn leven 

2613  hoe zat dat in elkaar? wat zijn de belangrijke momenten daarin 
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2614  ge[weest? (.)  

2615 k.    [ja 

2616 DA iets heb je daar al hier over verteld= 

2617 k =ja= 

2618 DA =dus het is meer in hoe komen beslissingen in jouw leven 

2619  tot stand= 

2620 k =ja= 

2621 DA =en uh waar ben jij al blij over, waar ben jij verdrietig over? 

2622  dat soort dingen.  

2623  .hh uh en hoe kan je dus helder maken dat je nu op dit moment 

2624  met dit soort vraag hier zit? wat is die vraag? heb je 

2625  een (.) meer of minder duidelijke vraag= 

2626 k =ja= 

2627 DA =of complexere vraag? 

2628  .hh en wat is de soort ondersteuning, de hulp die je in  

2629  die trainingsgroep zoekt? 

2630 k. °okay° 

2631 DA dat zeggen al die mensen om de beurt= 

2632 k. =ja= 

2633 DA =en vaak vult dat dat het hele eerste blok al= 

2634 k. =ja= 

2635 DA =want daar worden natuurlijk ook vragen over gesteld= 

2636 k. =ja= 

2637 DA =en ((mompel))  

2638  .hh en dan zou je dus kunnen zeggen hebben we aan het eind 

2639  van die ronde met iedereen een soort leercontract?  

2640  hij heeft gezegd wat ie wil en wat wij daarvoor moeten doen 

2641  ((mompelt)) 

2642  .hhh daar zit verder geen programma in= 

2643 k. =ja= 

2644 DA =niet van de:: (leden) maar de volgende keer komt de groep 

2645  weer bij elkaar en:: meestal begin ik dan met te zeggen nou 

2646  willen jullie uh:: als binnenkomer eventjes zo reflecteren op  
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2647  vorige keer= 

2648 k. =ja= 

2649 DA =wat is blijven hangen= 

2650 k. =ja= 

2651 DA =uh wat heb je ondertussen er aan gedaan?  

2652  uhh speciale ervaringen? is je vraag nog hetzelfde?= 

2653 k. =ja ja 

2654 DA nou en als dat uh i a uh dan zijn we dus nu bezig. 

2655  uhh we zijn nu met jou aan het praten= 

2656 k. =ja= 

2657 DA ((mompelt))en dan op een gegeven zegt iemand 

2658  jajaja °nu heb ik wel even genoeg en dan gaan we naar een ander° 

2659  .hhh die roddeloefeningen die hans deed doe ik ook  

2660  wel eens[ in zo in zo’n] uh club  

2661 k.                [((lacht)) 

2662  ° (dan zeg ik van gaat iemand anders eens even) ° 

2663 DA en dan niet roddelen over jou maar wel roddelen over hoe  

2664  hoe produceer jij uhh successen en problemen. 

2665 k °hoe pr[oduceer jij suc[cessen en problemen° 

2666 DA          ° [ja                    [ja° 

2667  er is niks maar plotseling ben jij erg enthousiast en plotseling 

2668  ben je ernstig °((onverstaanbaar))°= 

2669 k =jaja= 

2670 DA =zoiets en dan uh kun je naar allerlei dingen verwijzen maar 

2671  oké daar heb je dus je eigen betekenissen aan ge[geven 

2672 k.                                                                                 [ja 

2673 DA en zouden die ook anders kunnen zijn? 

2674  (dus) (.) 

2675  .hhh (.) uh de inzet van zo’n roddeloefening alternatieven te zoeken 

2676  voor de betekenissen die je zelf bedacht hebt.  

2677  dus daar luister je dan naar en dan °en dan op een gegeven moment 

2678  zeggen we van nou (uhm)° draai je stoel maar weer om en reageer 

2679  eens, wat heb je nou gehoord? °heb je had je er wat aan?° 
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2680  .hh zulke dingetjes doen we daar 

2681 K ja [((onverstaanbaar)) 

2682 DA     [MAAR ER KAN ook wel eens een moment inzitten dat de hele groep  

2683  zin heeft om eens eventjes niet zo te praten. nou dan gaan we iets 

2684  uh non-verbaals doen.  

2685 K dus het heeft een hele [open stru[ctuur begrijp ik hier uit heel uh 

2686 DA                                      [ja          [ja 

2687 K. maar wel co co confronterend omdat je bent zelf het materiaal 

2688  waarmee je aan de slag bent uiteindelijk= 

2689 DA =ja  

2690 K precies 

2691 DA het programma dat zijn jullie  

2692  daar hoef ik verder niets aan toe te voegen 

2693 K ((lacht en mompelt)) 

2694 DA kunnen jullie verder aandacht geven aan elkaar= 

2695 K =ja 

2696 DA en goed op elkaar reageren= 

2697 K =ja 

2698 DA °en dan af en toe wisselen we een beetje af. niet alleen maar 

2699  in een stoel zitten°= 

2700 K =ja 

2701 DA .hhh maar dat bouwt zich altijd vanzelf wel op.  

2702 K de achtergrond van mensen is die (.) als s- stel ik zou in september 

2703  in die groep starten, is die vergelijkbaar met ((hakkelt)) 

2704  die verder in hun loopbaan zijn of of priller in de loopbaan  

2705  staan of= 

2706 D.A =ee:::ntje ken je al ed (([pra[at onve[rstaan[baar door)) 

2707 K                                      [ja   [ja        [ja      [ja 

2708 DA en jij bent ook zo iemand= 

2709 K =ja 

2710 D.A °(praat heel zacht) ° 

2711 K uit alle hoeken? 

2712 D.A uit alle hoeken en gaten van= 
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2713 K =ja= 

2714 DA =van nederland=  

2715 K =ja= 

2716 DA =°het [zijn dus geen [internationa[le° 

2717 K         [ja                    [ja                 [ja 

2718 DA .hh nou dat zijn over het algemeen natuurlijk mensen die meestal 

2719  wel mensen die vanuit een werksituatie komen= 

2720 K. =ja= 

2721 DA =een hele enkele keer zit er wel eens iemand bij die zegt nou 

2722  ik heb even geen baan op dit moment=  

2723 K. =ja= 

2724 DA =°maar (ik wel toch wel aan mezelf werken) °= 

2725 K. =ja= 

2726 DA =uh mannen en vrouwen leeftijden lopen zeer uiteen. functies  

2727  lopen uiteen.  

2728  (1.5) 

2729 DA .hh het zijn in het algemeen wel mensen die zich verbaal een beetje 

2730  kunnen uitdrukken= 

2731 K. =okay= 

2732 DA =maar de één is daar wat vloeiender dan de andere in 

2733 K.                                             [ja                            [ja   

2734 DA °(dan de ander niet is) ° 

2735  dat soort voorwaardes stel ik ook niet= 

2736 K. =°okay° 

2737 DA opleidingen en achtergrond en functies dat is nog dat 

2738  om dat het geen op een functie gerichte (thema) is= 

2739 K. =ja= 

2740 DA =het gaat over die mensen zelf= 

2741 K. =ja= 

2742 DA =het heet ook persoonlijke ontwikkeling= 

2743 K. =ja= 

2744 DA =en of je dat nou met een interim, manager of secretaresse of uhh (.)  

2745  dierenarts (in wordt) dat staat daar buiten. het kan wel 
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2746  er zit natuurlijk een verbinding °tussen maar dat is niet de inzet 

2747  van de training°= 

2748 K. =okay 

2749 DA .hh ik zou je er de brochure van geven= 

2750 K. =ja 

2751 DA en daar de data en dat soort dingen bijstaan [kun je dat een  

2752 K.                                                                        [ja  

2753 DA beetje lezen in ieder geval 

2754  (1.5) 

2755 DA .hh en zullen we het dan zo doen dat jij (.) misschien nog eventjes 

2756  wilt nadenken of je na:: dit gesprek op je hebt laten doorwerken  

2757  en dat je dan laat weten of je nog= 

2758 K. is [goed 

2759 DA    [verder wil gaan=  

2760 K. =ja= 

2761 DA =en of dat (dan eerst een aantal gesprekken of in) september mee doen 

2762 K. dat moet ik even laten bezinken. maar=  

2763 DA =ja= 

2764 K =uh dat komt (dan vanzelf wel)= 

2765 DA =°ja° 

2766 K °is goed° 

2767 DA °okay° 

2768  .hh °dan haal ik even zo’n dingetje° wat ik nog aan je vragen  

2769  wil= 

2770 K. =ja= 

2771 DA =en dat mag wat mij betreft nog op het bandje want dat is   

2772  voor de studentes= 

2773 K. =ja= 

2774 DA =goed 

2775 K. ja 

2776 DA uhh kan jij nog even aangeven wat in ons gesprek deze ochtend 

2777  voor jou de meest saillante momenten zijn geweest 

2778  (2.0) 



 

 154

2779 K. dat zijn die momenten geweest waarop ik uhh voel dat er  

2780  een vinger op een plek werd gelegd waardoor het uh uh (.) 

2781  iets wat diep geraakt wordt. 

2782  wat warmte begint te geven= 

2783 DA =hmm 

2784 K. maar waarop je met al je logica geen antwoord meer hebt.  

2785  dus in feite is dat een soort confrontatie waardoor je even sprakeloos 

2786  bent. niet sprakeloos van onder de indruk zijn, maar sprakeloos 

2787  omdat je uhm (.) uh uh het is nieuw je weet even niet 

2788  meer hoe je er op moet reageren= 

2789 DA =hm 

2790 K. en dat betekent bij mij meestal van uhm uhm je wijst in de juiste 

2791  richting.  

2792 DA weet je nog hoe vaak en wanneer zich dat heeft voorgedaan? 

2793 K. nou een keer of drie of vier denk ik. ik kan ze niet 

2794  bij name noemen= 

2795 DA =hm 

2796  (1.5) 

2797 DA en dat wat aan het begin en aan het eind? Of [((onverstaanbaar)) 

2798 K                                                                         [vanaf de helft van het 
gesprek 

2799 DA he? 

2800 K vanaf het koffie halen [volgens mij 

2801 DA                                    [dat was het tweede deel van het gesprek geweest= 

2802 K                                                              [((k. lacht er door heen)) 

2803 K =na het tweede bakkie= 

2804 D.A =jaja hm hm   

2805  (.) 

2806 DA ja 

2807 DA .hh maar dus momenten waarop je zegt hee dan dan heb ik de woorden 

2808  niet terwijl er wel iets is= 

2809 K =ja= 

2810 DA =dat heb je heir en daar ook letterlijk [zo geze[gd 
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2811 K                                                              [ja         [ja 

2812 DA .hh daar kunnen zei dan naar terug kijken van wat gebeurde 

2813  er nou he?= 

2814 K =ja  

2815 DA dat is dus de:: [nieuwsgierigheid die ze hier hebben.  

2816 K.                         [ja 

2817 DA van hoe gebruik jij mijn woorden (.) die altijd al mijn woorden 

2818  waren [misschien was het iets heel anders om daar voor jezelf 

2819 K            [ja 

2820 DA iets van te maken wat dan bij jou naar binnenkomt.  

2821  want het is jouw activiteit, niet het [mijne.  

2822 K.                                                          [ja 

2823 DA en is dat dan terug te vinden in zo’n gespreks(.)stukje van hee nou zeg  

2824  jij dat en als die adviseur dat zegt dan [°((mompelt))° 

2825 K                                                              [NOU  HET LIJKT MIJ 

2826  niet zo zeer in de vorm van de taal maar in de vorm van de:: de vraag 

2827  die gesteld wordt.=  

2828 DA =°ja° 

2829 K. dus net die andere vraag dan die vraag die voortborduurt op wat 

2830  er gezegd is= 

2831 DA =°hmm° 

2832 K dus in feite een vraag ook in een andere richting.= 

2833 DA =ja 

2834 K. en haaks opgezet wordt 

2835 DA dus haaks in wat jij zelf in je hoofd hebt? 

2836 K ja ja 

2837 DA daar hoor jij dan iest en dan zeg je, [het blijft wél taal natuurlijk, = 

2838 K                                                           [ja   

2839  =ja= 

2840 DA =waarin [die vraag bij je komt 

2841 K.                [ja 

2842  ((snuift)) en dus ook uhm als het om taal gaat, de vragen worden uhm 

2843  in een beschermde omgeving gesteld.  
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2844  he je voelt je niet hier uhm onder druk staan of je moet  antwoorden 

2845  als je niet antwoord dan ben je verkeerd bezig he?  

2846  dus die veiligheid, je bouwt een veiligheid op.  

2847  uhm en het is een vraag aan mij.  

2848  het zijn geen uhm analyses van jou zelf die meteen geponeerd worden.  

2849  het zijn vragen die je stelt.  

2850  maar in de vraag zit wel een kwartslag draaiing ingebakken waardoor 

2851  je (.) >in mijn geval dan< uh uh uh even zonder woorden komt te zitten.  

2852  en dat punt wat voor mij betekent uh van uh dit is even nieuw  dit is nieuw 

2853  dit is uhh dus uhh=  

2854 DA =je ervaart het wel als relevant die kwa[rtslag? 

2855 K.                                                                 [oh ja absoluut relevant. = 

2856 DA =ja ja het brengt je ergens waar [je °anders° 

2857 K.                                                   [ja nou ja goed uhm normaal  

2858  ben je gewend van uhm op iedere vraag heb je een antwoord.  

2859  dat is die logica die gaat steeds maar door. he? je gooit er een 

2860  kwartje in en een fle- een blikje cola komt eruit.  

2861  [en nu even niet en dat is een teken van hee dat kwartje zit vast 

2862 DA [°ja°                             [°ja°                                                [°ja°     

2863 K. okay 

2864 DA ja ja  

2865 K. weer die beeldspraak 

2866 DA ja  
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Bijlage I, Transcriptieconventies Mazeland (2003) 

 

Code Uitleg 
(1.5) een stilte met de duur van het aantal aangegeven seconden 
(.) een stilte korter dan 0.2 seconde 
tekst= er is geen waarneembare stilte tussen de beurten van de twee op elkaar  
=tekst volgende sprekers of tussen de op elkaar volgende beurten.  

[ tekst 
[ tekst 

de twee sprekers beginnen tegelijkertijd.  

tek[ st 
     [ tekst 

de tweede spreker begint halverwege de eerste spreker 

. de punt wijst op een dalende intonatieverloop aan het eind van de uiting 
, de komma wijst op een licht stijgende intonatieverloop 
? het vraagteken wijst op een sterk stijgende  

intonatieverloop aan het einde van de uiting 
! een uitroepteken wijst op een uitroepachtige prosodie 

↑  Toonbeweging omhoog, voor de duur van een lettergreep 

↓  Toonbeweging omlaag, voor de duur van een lettergreep 

accent de onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd 
re::kken de betreffende (mede-) klinker is opvallende langer dan normaal  
LUID de in hoofdletters gespreven tekst wordt relatief luid uitgesproken 
°zacht° relatief zacht uitgesproken uiting (sdeel). Wanneer een uiting steeds zachter 

wordt, is het weergegeven als °zacht°° 
afbre- de spreker houdt plotseling in en breekt de productie van een woord of 

uitingsdeel abrupt af 
>sneller< de tekst wordt relatief sneller uitgesproken 

<langzaam> de tekst wordt relatief langzamer uitgesproken 
·hHh duidelijk hoorbare inademing. Elke h staat voor een duur van ongeveer 0.2 

seconde. De hoofdletter H staat voor een relatief luidere inademing. 
hh hoorbare uitademing 
((zucht)) karakterisering van een non-verbale activiteit 
(    ) spreker zegt iets wat de transcribent niet kan verstaan 
(iets) de transcribent niet zeker van dat de tussen haakjes vermelde tekst een 

correctie weergave is van de gesproken tekst  

[naam] de oorspronkelijke naam is vervangen door een formeel en inhoudelijk 
vergelijkbare vorm (i.v.m. bijvoorbeeld anonimiseren) 
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Bijlage 2, CD-rom 

De transcripten zijn gebaseerd op audio- en video-opnames. Deze opnames vindt u terug op 
bijgevoegde cd-rom. De inhoudsopgave van de cd-rom is: 
 
 

Transcript Bestandsnaam Audio of video 

Transcript 1 gesprek1,ex,blok5,2006 audio 

Transcript 2 gesprek2,ex,blok5,2006 audio 

Transcript 3 gesprek 3,ex,18042007 
gesprek 3,ex,video,18042007 

audio 
video 

Transcript 4 Deel1_gesprek4, 21022007 
Deel2_gesprek4, 21022007 

audio 

 
 
 
 


