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s je werk een plek waar je ccht jezelf kunt
zi jn? Ben je daar dezelfde als thuis, als bi j
je vrienden ofspeel je er een rol? Je laat er
misschien liever niet het achterste van je

tong zien. Of je bent vooral bezig met rvat er
voor jou te halen, te scoren valt. Wat voor in-
vloed heb je zelfeigenlijk op dat hele krachten-
veld van de markt, je baas, andere teams en
atdelingen? Is daarin wel plek voor jouw eigen
creativiteit, je eigen ideeen?
It' rverk speelt dus zowel in op de angsten als
op de verlangens van je ego. En dit is nu juist
cle kern van alle spirituele wegen: het leren
kennen van je ego en dit  in dienst stel len van
de ziel. Kortonr, 'er is geen betere plek om tot
rerl icht ing te komen, te leren en te oefenen,
dan de plek waar je werkt, de plek waar jourv
cgo het meest getest wordt op zijn vermogen
tot dienstbaarheid,' zegt Hans Wopereis in
zi irr  boek'Het l icht en de korenntaat; je ziel als
rr'erkgever'. Het boek is de weerslag van twin-
t ig jaar ervaring met het begeleiden van men-
qt en organisaties in veranderingsprocessen.
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'De mensen met wie je werkt,' zegt hij, 'heb je
meestal niet zelf  uitgekozen, en misschien zou
.ie ze ook helemaal nooit uitgekozen hebben.
Maar dat wil niet zeggen dat je aan ze over-
geleverd bent. Net als in zelfgekozen relaties
kun je iets van elkaar leren, je ontwikkelen. '

Werk en spiritualiteit
zun voor jou dus direct
veroonden met elkaar?
"Jazeker. Het is opmerkel i jk hoeveel mensen
rverk en spir i tual i tei t  van elkaar gescheiden
houden. Zoals veel rnensen dat ook doen
met werk en 'privd'.  Op weg naar huis wor-
den ze ineens een andere persoon. Mensen
die op hun werk hun mond niet opendoen,
maar daarnaast zanger z i jn in een band of
grote verantwoordel i jkheden dragen in het
verenigingsleven. ' lk rverk om te leven, hoor,
niet andersom', hoor ie deze mensen vaak
zeggen. Maar dat is eigenl i jk zo jammer en
leidt tot zoveel vervreemding. Waarorn lren
fe op al die terreinen niet gewoon dezelfde?

WERK

Mag de tederheid, de kwetsbaarheid, de l ief-
de die ic er\.aart als je met je partner of je
kincleren bent, alsjebl ieft  ook meedoen op
jourv werkplek? Dan kan het daar zoveel
prett iger worden. En mag de ziel die je wel-
l icht ervaart in de natuur, in de kerk of in
een hobbv waaraan ie bent versl ingerd, ook
mee naar je werk? Als je werk niet bezield is,
dan wordt het doods en hol. Hoeveel macht,
aanzien en geld het je misschien ook ople-
vert,  zonder beziel ing is het niets. Daarmee
doe je jezelfen eigenl i jk ook je organisatie z6
tekort.  Rumi zegt: ' l )aarrom mag je al les ver-
geten, behalve dat enc: . . .de stem van de ziel. '
Dat is, vind ik ook zelf  in mijn eigen bestaan,
rvel het al lermoeil i jkste wat er is. Om te
midde n van al les waarmee ik bezig ben, mi jn
doelen, nt i jn belangen, de spanningen die er
zo nu en dan zi. in tussen mij  en r l i jn col le-
ga's, het gezin dat er ook nog is, nri j  steeds
maar weer te bl i jven herinneren waar het
mij  om gaat. Er is zoveel waar je fezelf in
kunt verl iezen.
En toch, als de ziel er is, zeker als mensen
een gedeeld besefvan beziel ing hebben, dan
is er zoveel meer ntogel i jk. Dat bl i jkt in ons
werk in organisaties keer op keer. AIs men-
sen weer zin voelen, lvorden meningsver-
schi l len vruchtbaar, dan rvorden belangen
gerespecteerd zonder dat ze de buventoon
gaan voeren, dan ga je houden van de inter-
actie met je col lega's en je leidinggevenden, >
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en dan kom je thuis bij je gezin als iemand
die niet alleen energie heeft gegeven maar
ook energie heeft opgedaan."

Waar te beoinnen? Hoe
kunnen we-een staoie zetten
om zoiets te realiseren?
"Word wakker en zoek opnieuw contact met
jouw eigen bezieling. Het gaat er dus om je
werkend leven 'in eigen beheer' te nemen.
Hoe wil jij zelf je leven, in deze organisatie,
vormgeven? Dat bedoel ik met 'je ziel als
werkgever'. Er ontstaat zo'n grote innerlijke
vrijheid op het moment dat je beseft dat een
persoon, organisatie of instantie nooit jouw
werkgever kan zijn, je werkgever in spirituele
zin. Jij bent het beginpunt, het gaat in eerste
instantie om de vraag: 'wat verlangt mijn ziel
van mij?', in plaats van: 'wat verlangt mijn
baas van mif ?'Wat doe ik het liefst, wat vind
ik belangrijk en inspirerend aan wat wij in
onze organisatie doen en zouden kunnen
doen? En als je last hebt van hoe je collega's
met elkaar en met jou omgaan, spreek ze
erop aan. Nog beter, geefzelfhet goede voor-
beeld. Begin eens met de ander te behandelen
zoals jij zelf behandeld zou willen worden.
Dat is spiritualiteit in het dagelijks werk.
In mijn boek staan veel voorbeelden van de
onverwacht grote invloed die een enkeling

kan hebben. Een mooi voorbeeld is een
advocatenkantoor, gespecialiseerd in echt-
scheidingen, waar een enorme vechtcultuur
was ontstaan. Totdat een van de advocaten
zelf in een scheidingsproces kwam en zich
bewust werd van hoe verwoestend en ont-
wrichtend een agressieve aanpak kon uitwer-
ken, daar zijn lessen uit trok dn die commu-
niceerde naar zijn collegat. Drie jaar later
was de cultuur daar volledig veranderd en
was de prakti jk zich steeds meer gaan specia-
liseren op bemiddeling en mediation.
Het is zo schokkend dat veel mensen het ge-
voel hebben dat ze er in hun organisatie niet
echt toe doen, dat de leiding uitsluitend van
boven komt. Daarmee gaat zo veel creativi-
teit verloren. Kortom: geef eens leiding aan je
baas. En als je leidinggevende bent, spreek je
mensen aan op hun eigen leiderschap en laat
je eens leiden door hdn."

Wordt deze bezielinq
ook zichtbaar in wafer
uit je handen komt?
"Het uit zich altiid weer in kwaliteit. Het is
moeilijk te defini€ren wat kwaliteit precies
is, maar we zijn er allemaal wel heel gevoelig
voor. Voel jij je werkelijk welkom als je een
hotel komt binnenlopen? Is de verkoper in een
winkel echt geinteresseerd in naar wat je zoekt

of probeert hij je enkel iets aan te smeren?
Wie bezield is in wat hij doet, geeft vanzelf het
beste van zichzelf en zorgt dat de kwaliteit
van wat hij aflevert maximaal is. Bezieling
uit zich in kwaliteit, en kwaliteit leveren is de
beste reclame die je kunt maken. Stel je eens
voor dat al dat geld en al die energie die or-
ganisaties steken in reclame en advertising,
gestoken zou worden in de mensen, in hoe
zij gemotiveerd kunnen worden om het beste
van zichzelfte geven. Ik ben ervan overtuigd
dat dat commercieel gezien uiteindelijk veel
en veel meer zou opleveren.
Het scheelt ook in de kwaliteit van omgaan
met elkaar: die inspirerende vergadering
waaraan iedereen bi jdroeg, en niemand die
meer weet van wie welk vruchtbaar idee af-
komstig is. Dat is een prachtige ervaring die
iedereen wel kent, dat je samen in een flow
komt, waarin het werkelijk zo is dat d€n plus
66n drie wordt - of nog veel meer. Dat ont-
staat als iedereen dienstbaar is aan het pro-
ces waarvoor je bij elkaar bent. Als je niet
praat omdat je je wil t  manifesteren, maar
omdat je werkelijk iets te zeggen hebt wat
nog niet gezegd is. En als je kunt zwijgen,
niet omdat je te bang bent om iets te zeggen,
maar omdat er niets te zeggen is en je werke-
lijk luistert - en daarin net zo'n bijdrage aan
het leveren bent als degene die spreekt."

Hans Wopereis (1962) is samen met Bert ie Hendr iks
en Bas Kl inkhamer directeur van het lTlP School  voor
Leven en Werk in Zutphen. Het lTlP biedt opleidin-
gen aan op het gebied van persoonl i jke ontwikke-
l ing en zingeving, en begeleidt  organisat ies in cul-
tuurverander ingsprocessen. Wopereis studeerde
Rechten in Leiden en kwam aan het eind van zi jn
studie tot  het  besef dat hi j  z ich met z i jn studie en
met z i in manier van leven aan het Leidse studenten-
corps op een dood spoor bevond. De omslag in z i jn

leven vond plaats toen hi j  in het laatste jaar van zi jn studie voor de Leidse
Veerst icht ing een congres organiseerde, en in .Jaap Voigt ,  een van de sprekers
en medeoprichter van het lTlP, een leraar vond. Hi j  re isde naar Zuid-Amerika,
deed daar onderzoek voor Phi l ips naar organisat iecul tuur,  werkte enige t i jd
voor Hoogovens op de afdel ing PZ, en trad in 1992 in dienst bi j  het  lT lP.
In 2000 werd de school  door hem en een groep van begeleiders in eigendom
overgenomen. Informat ie:  www.i t i  p.n I
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WERK

5 stappen
naar verandering

Maar zo is het niet altiid:
hoe qa ie om met de
tegenkrbchten die er zijn?
"Wie oproept tot verandering komt per defi-
nitie weerstand tegen. In mijn boek geef ik
het voorbeeld van Cees, een ambtenaar bii
Bouwen en Wonen. Deze Cees, ergens achter
in de vijftig, al dertig jaar ambtenaar, is van-
af de eerste dag dat wij het team komen bege-
leiden, alleen maar tdgen - onverzettelijk en
agressief tegen alles wat wordt ingebracht.
Een halfjaar later, als er ondanks alle weer-
stand toch intensief met hem en zijn afdeling
is gewerkt, houdt hij een gloedvol betoog
over waarom het toch zo belangrijk is om je
als medewerker kwetsbaar en open op te stel-
len. De omslag had plaatsgevonden omdat
wij als begeleiders geen gevecht met hem wa-
ren aangegaan, maar hem volstrekt serieus
hadden genomen - en tegelijkertijd heel pre-
cies feedback hadden gegeven over het effect
dat hij op ons had. En dat hadden zijn colle-
ga's, die zich dertig jaar lang door hem had-
den laten domineren, nog nooit gedaan.
Erken dus dat verandering lastig en soms
ook angstig is. Lever strijd zoals dat in de
oosterse gevechtssporten gebeurt, met res-
pect en mededogen, in het besef dat je vijand
jouw andere zijde is - en daarin je grootste
leermeester. Leer te houden van weerstand.

In jezelf en in de ander. Als je leert houden
van die dynamiek, leert te dansen met de
weerstand, dan wordt alles gemakkelijker."

Maar als die tegenkrachten
echt te oroot ziin - wanneer
is het bdter onite gaan?
"la, dat is een belangrijke vraag, die mij vaak
gesteld wordt. Het gaat erom ofje je echt in-
gezet hebt en het beste van jezelf gegeven
hebt. Zodat, als je dan toch moet gaan, je dat
kunt doen met opgeheven hooft, niet via een
achterdeur, maar door de hoofdentree. Ga er
om te beginnen van uit dat je niet voor niets
op deze plek bent. Dat dit jouw plek is. Ga
terug in je herinnering: wat was ooit de vonk?
Waarom ben je hier ook al weer komen wer-
ken? Welke momenten van flow herinner je
je? Probeer het weer levend te maken. Het is
daarin niet anders dan in de liefdesrelatie
waar het vuur uit lijkt te zijn.Yraag je af of je
lang genoeg steeds echt bij jezelfbent begon-
nen? En dan is het vaak toch zo dat er n6g
wel iets gedaan kan worden voordat je kunt
zeggen: en nu is het genoeg geweest. De taal
van je eigen gedrag is een heel krachtige taal.
We hebben de neiging te onderschatten wel-
ke invloed we kunnen uitoefenen. E6n ie-
mand moet de eerste stap zetten en als er 66n
schaap over de dam is... Niet aanpassen, niet
vechten tegen de bierkaai, maar in het mid-
den je eigen spoor trekken. En kijk je om,
dan zul je waarschijnlijk zien dat waar je
dacht dat je alleen stond, er velen met jou
waren, dat jouw spoor een spoor van meer-
dere mensen blijkt te zijn." {a
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j  BeSin bi j  jezelf .  Toon je gevoel waar

!  iedereen om je heen afstandel i lk
t/  doet. Beweeg mee waar iedereen
om je heen zich verzet. Breng rust waar
iedereen in de haastmodus zi t .

Stel  jezel f  en je col lega's eens een
t i jd lang regelmat ig de vraag: 'wat
inspireert mij / jou/ons in mijn/ jouw/

ons werk?'Maak daar t i jd voor aan het
begin van je werkweek of  werkdag, aan
het begin van een vergader ing ofeen
project .  De vraag en de aandacht er-
voor is belangr i jker dan het antwoord.

Maak jezel f  tot  beginpunt van
jouw werk en van hoe j i j  wenst
dat er met elkaar wordt  omoe-

gaan. Zie je omgeving eens een t i jd je
als een spiegel  van wie j i j  bent en
waar j i j  nu z i t  in jouw ontwikkel ing.
Die vergadercul tuur waar je zo'n last
van hebt -  dat  ben j i j !  Die baas die
zo moei l i jk  doet -  dat  ben j i j !  Geen
ontvluchten aan.

Spreek je ui t ,  steeds opnieuw.
Naar de persoon die het betreft.
En breng de discipl ine op om niet

meer te roddelen of  te lu isteren naar de
roddel  van anderen. Spreek om contact
te kr i jgen, niet  om ergens van af  te z i jn,
en wees benieuwd naar wat de ander
over jou te zeggen heeft .

Zorgvoor t i jd van rustgn bezin-
ning in je werkend bestaan. Ga
een stukje wandelen met je

broodje in plaats van door te ploeteren
achter je pc.  Even 'z i jn '  in plaats van
'doen' .  En orobeer ook af  en toe met
col lega's te'zi jn'zonder direct doel of
agenda.

'Het l icht  en de korenmaaq je z ie l  a ls
werkgever' verschijnt bij uitgeverij
Ten Have. Vanaf 10 december verkri jg-
baar bij de boekhandel of te bestellen
via www.itip.nl
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