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1 Waarom rennen we altijd maar door in plaats van om ons 
heen te kijken en te praten...1 

1.1 Jonathan Smith - manager leiderschapsontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk 
 
‘Hoe ga ik dit volhouden? 
 
Het is 6:30 uur en ik ben klaarwakker. Ik word de laatste tijd altijd wakker voor de wekker 
gaat. Snel ontbijten en de deur uit. Het is een prachtige ochtend. De zon schijnt, de lucht 
is blauw, maar het heeft flink gevroren vannacht, want het is tintelend koud en ik zie 
wolkjes als ik uitadem. Vandaag fiets ik de 19 kilometer naar mijn werk. Daar doe ik net 
geen uur over en het is altijd weer een heerlijk ritje. Ik hoor de vogels zingen, snuif de 
geuren van de natuur op en heb onderweg de fraaiste uitzichten. Soms kom ik zelfs wilde 
dieren tegen. Ik voel me springlevend en verbonden met de wereld om mij heen, en deze 
tijd van het jaar vind ik altijd extra mooi omdat alle bloemen en bomen op uitbarsten 
staan. Klaar voor een nieuwe lente, nieuw leven. Ik houd van deze fietstocht, maar het is 
ook afzien. Ik rijd altijd zo hard ik kan, wil altijd een snellere tijd neerzetten. Eén kant van 
mij begrijpt niet waarom ik dat doe. Waarom zou ik mezelf kwellen? Een andere kant van 
mij geniet echter op een vreemde manier van het afzien en de pijn, als ik mijn fysieke 
grenzen opzoek. Ik denk dat dat komt doordat ik van nature altijd het beste uit mezelf wil 
halen en bij alles wat ik doe tot het uiterste ga. Dus ook als ik op de fiets zit of aan het 
werk ben. De fietstocht naar mijn werk geeft me niet alleen tijd om te lijden (!), maar ook 
wat tijd voor mezelf om te reflecteren op de gebeurtenissen in mijn leven, op de dingen 
die belangrijk voor me zijn en op wat de dag zal brengen. Naarmate ik dichter bij mijn 
werk kom, voel ik ook een ander soort pijn, een soort angst. Ik weet dat het weer een 
zware, drukke en frustrerende dag wordt, waarop ik op een andere manier tot het uiterste 
zal moeten gaan. 
 
Snel douchen en omkleden en dan door naar mijn eerste vergadering. Die heb ik niet 
goed kunnen voorbereiden en ik weet dat ik goed moet opletten, diplomatiek moet zijn, 
mijn emoties en frustraties onder controle moet houden en voor de vuist weg moet 
verzinnen hoe ik anderen het best kan overtuigen om de beste aanpak te kiezen. Tijdens 
de vergadering krijg ik te veel actiepunten op mijn bordje die zo snel mogelijk moeten 
worden afgerond en ik vraag me stilletjes af waar ik de tijd vandaan moet halen om deze 
punten uit te voeren. De vergadering duurt maximaal een uur, ook al zijn we nog niet 
klaar. De aanwezigen moeten allemaal door naar hun volgende bijeenkomst, die volgens 
hetzelfde scenario verloopt, en waaruit een net zo lange lijst problemen en actiepunten 
voortvloeit. 
 
Ik heb een paar minuten de tijd voor mijn volgende vergadering begint en geef mijn team 
een briefing over maatregelen die in de organisatie moeten worden doorgevoerd. Deze 
briefing ligt er al sinds donderdag en het is inmiddels dinsdag, maar ik heb nog niet 
eerder tijd gehad de inhoud ervan met het team te bespreken. Toen ik de briefing 
ontving, vond ik de informatie erin nogal achterhaald en had ik het gevoel dat er niets 
nieuws in stond. Ik zie nu pas dat de beschreven maatregelen twee maanden geleden al 
in de organisatie had moeten worden doorgevoerd. Ik vraag me af hoe het komt dat ik 
deze informatie nu pas in handen krijg en of het nog wel zin heeft het erover te hebben of 

 
                                            



dat alle anderen ook al op de hoogte zijn van wat erin staat. Eén belangrijk teamlid moet 
vanochtend een training geven, dus hem moet ik later even apart nemen. Ik weet dat het 
dubbel werk is en een verspilling van mijn kostbare tijd, maar er is even geen beter 
alternatief, dus ik besluit de instructies uit de briefing met het team te bespreken.  
 
Vijf minuten voor mijn volgende vergadering zijn we klaar. Net genoeg tijd om de enorme 
berg e-mails in mijn mailbox te zien, ongeveer honderd sinds gisteren om deze tijd. Ik 
registreer mijn frustratie over dit grote aantal en mijn gebrek aan tijd om er iets mee te 
doen, maar ik heb geen tijd om ook maar één mailtje te beantwoorden. Ik merk ook dat ik 
dorst heb, iets moet eten en naar het toilet moet, maar ook daar is geen tijd voor, want 
anders kom ik te laat op mijn volgende vergadering. Die loopt twintig minuten uit, 
waardoor ik me moet verontschuldigen bij een andere collega die op mij zit wachten. En 
zo gaat het de hele dag door.  
 
Om 15:00 uur kan ik even pauzeren omdat degene die mij zou bellen te laat is. Ik besef 
dat ik nog steeds niet naar het toilet ben geweest, niets heb gedronken en niet heb 
geluncht. Dat frustreert me, want ik had vandaag naar de fitnessruimte willen gaan, om 
echt een pauze te nemen en even te gaan sporten. Ik wilde het goede voorbeeld geven 
aan mijn team, omdat ik het belangrijk vind dat mensen tijd vrijmaken voor hun 
lunchpauze. Ik troost mezelf met de gedachte dat ik in elk geval met de fiets ben 
gekomen vanmorgen. Dan gaat de telefoon. 
 
Mijn vele vergaderingen hebben een lange lijst belangrijke actiepunten opgeleverd en 
veel mensen hebben hun frustratie geuit over dingen die nu echt moeten gebeuren, die 
echt belangrijk zijn en waar ik echt iets aan zou moeten doen, maar waar ik geen tijd voor 
heb. De aard van mijn werk bij de politie brengt met zich mee dat deze belangrijke 
kwesties direct van invloed zijn op het leven van mensen en op de kwetsbaarste mensen 
in onze samenleving. Ik ben gefrustreerd en voel me schuldig. Het gaat vaak om grote, 
diepgewortelde problemen in onze organisatiecultuur die niet eenvoudig op te lossen zijn 
en waar veel inzet en ondersteuning van anderen bij nodig is. Er zijn echter nogal wat 
mensen die elke vooruitgang dwarsbomen en dus deel van het probleem zijn. Daar moet 
ik dus eerst mee aan de slag. Ik heb voortdurend het gevoel dat ik tegen de stroom in 
moet zwemmen. Een van onze managers vergelijkt dit wel eens met een 
voetbalwedstrijd in de mist waarin we allemaal als gekken rondrennen zonder te weten 
waar de doelen zijn. We schoppen af en toe tegen de bal en hopen maar dat die de 
goede richting uit gaat. Waarom rennen we altijd maar door in plaats van om ons heen te 
kijken en te praten over wat er moet gebeuren en wat onze prioriteiten zijn? Waarom 
wachten we niet tot de mist is opgetrokken zodat we kunnen zien waar we mee bezig 
zijn? Voortbordurend op deze vergelijking vrees ik dat als de mist is opgetrokken en we 
zien waar de doelen zijn, dat we dan pas in de gaten hebben dat het basketbalnetten zijn 
en dat de doelen nergens te bekennen zijn. We hebben het allemaal zo druk met 
rondrennen in de mist dat we niet in de gaten hebben dat we het verkeerde spel spelen. 
We schieten ergens heen in de hoop dat de bal tussen de palen komt, maar zien nu dat 
dat nooit gaat gebeuren! 
 
Ik zou vanavond weer kunnen overwerken om een paar actiepunten weg te werken, 
maar ik besluit dat ik naar huis wil en slaag erin even over vijven op mijn fiets te stappen. 
Op weg naar huis blik ik terug op mijn dag en trap ik mijn frustraties eruit. Weer ga ik tot 
het uiterste en probeer ik mijn snelste tijd te verbeteren. Hebben al deze vergaderingen 
eigenlijk iets opgeleverd, is er iets veranderd? Zijn we er iets mee opgeschoten? Moet ik 



er echt altijd bij zijn? Wanneer sta ik, staan wij, nou eens stil bij waar we mee bezig zijn? 
Ik moet prioriteiten stellen, houd ik mezelf altijd voor, maar op mijn lijstje staan altijd alleen 
de prioriteiten die de hoogste prioriteit hebben en het probleem is dat er zelfs geen tijd is 
om daarover na te denken, laat staan er iets mee te doen. Ik zie zo vaak dat mensen hun 
actiepunten wegwerken zonder er echt over na te denken. ‘Eerst schieten, dan richten’, 
noemt een goede vriend van mij dat. Ik betrap mezelf erop dat ik hetzelfde doe in een 
poging de ergste druk weg te nemen en in elk geval iets te doen, maar ik ben 
voortdurend gefrustreerd omdat ik weet dat dit niet de beste oplossing of reactie is. Ik 
hoor mezelf altijd zeggen: ‘Dat kan beter’, maar meestal word ik meegesleurd door de 
kracht van het water als ik wanhopig probeer tegen de stroom in te zwemmen. 
 
Als ik thuis de oprit oprijd, ben ik kapot. Moe van het fietsen, maar vooral van de extreem 
drukke, frustrerende dag op mijn werk, waar ik voor mijn gevoel amper iets zinnigs heb 
gedaan. Ik denk aan alle teleurgestelde mensen die me vandaag een e-mail hebben 
gestuurd in de hoop een reactie van mij te krijgen op hun vragen of zorgen, maar die 
alweer niets van me hebben gehoord. En naar alle waarschijnlijkheid krijgen ze die 
reactie nooit, want morgen zitten er weer honderd nieuwe berichten in mijn mailbox, en 
de dag daarop weer. 
 
Als ik de oprit oprijd, zie ik het hoge gras in onze tuin en besef ik dat ik vanavond nodig 
moet maaien. Mijn twee kinderen en mijn vrouw begroeten me. Mijn zoon heeft een 
rotdag achter de rug op school. Hij is boos en wil met me praten. Ik ben moe en wil het 
liefst met een kop thee in een hoekje gaan zitten, maar ik verzet me tegen dat gevoel en 
probeer er voor hem te zijn. Ik probeer het echt, maar ik weet dat ik er niet in slaag. Ik 
weet dat hij dwars door mijn gebrek aan belangstelling heen prikt en ik heb medelijden 
met hem. Ook bij mijn dochter, die op school met een paar andere meisjes ruzie heeft 
gehad, probeer ik het. Tevergeefs. En het lukt me ook niet genoeg aandacht op te 
brengen voor wat mijn vrouw met me wil bespreken.  
 
En morgen, de dag daarna of de volgende maand zal het niet anders zijn, vrees ik. 
 
Hoe ga ik dit ooit volhouden, vraag ik mezelf af. Toch zijn er veel dingen die mij hierbij 
helpen. Mijn familie en vrienden en het feit dat ik weet dat ik er niet alleen voor sta. 
Sporten, mijn fiets en in de tuin werken. Wat mijn vrouw en mij enorm heeft geholpen 
tijdens grote veranderingen en uitdagingen in ons leven, is dat we niet te ver vooruit 
moeten kijken. Gewoon heel bewust bezig zijn met het hier en nu en je alleen richten op 
wat er vandaag moet gebeuren. Het gevaar daarvan is echter dat je dan je einddoel uit 
het oog verliest, alsof je in een bootje op een ruwe zee ronddobbert en heen en weer 
wordt geslingerd, overgeleverd aan de wind en de getijden. Daarom moeten we niet 
alleen in het hier en nu leven maar ook de blik op de lange termijn gericht houden en ons 
afvragen wat we willen bereiken en daar een goede balans in vinden. Wat mij hierbij 
vooral helpt is dat ik heel duidelijk voor ogen heb wat het belangrijkste doel is in mijn 
leven, namelijk: mensen helpen hun capaciteiten optimaal te benutten. Dat kan ik doen in 
mijn huidige baan als trainer en ook doordat ik samenwerk met de politie om de 
kwetsbaarste mensen in onze samenleving te beschermen. Het is al een tijd geleden dat 
ik met deze baan begon, en de belangrijkste reden waarom ik dit nog steeds doe, 
waarom ik almaar doorga en de handdoek niet in de ring gooi, is dit levensmotto.  
 
Ik besef dat sommigen mijn verhaal misschien een klaagzang vinden en denken dat ik wil 
dat mensen medelijden met me hebben. Dat is absoluut niet het geval. Ik ben me er heel 



erg van bewust dat ik allerlei keuzes maak en dat de situatie zoals die nu is, steeds weer 
verandert. Ik heb de capaciteiten, de wens en het vermogen om dingen ten goede te 
veranderen. Ik ben zeer positief ingesteld en ben ervan overtuigd dat ik door na te 
denken over deze dag en de impact ervan in staat ben om de benodigde veranderingen 
aan te brengen. Ik weet dat mijn werk belangrijk is en denk dat we allemaal een opdracht 
hebben hier op aarde die alleen wij, met onze unieke combinatie van vaardigheden, 
talenten en ervaringen, kunnen vervullen.’ 
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