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Nieuwlichterij met Paul van Schaik – ‘Wij is belangrijker dan why’ 
Naar boven leidinggeven 
 
Paul van Schaik had 21 januari maar één slide nodig. De co-auteur van ’Wij is belangrijker dan why. De 
prestatiedoorbraak van NS’ legde uit dat er vijf principes ten grondslag lagen aan de duurzame verbetering 
van het werk van de mensen bij de Nederlandse Spoorwegen. ’De emotionele mens en de prestatie centraal 
stellen’, ’Afspraken maken over samenwerken’, ’Samen een structuur creëren’, ’Aan de slag met de 
voorhoede’ en ’eigenaarschap ontwikkelen voor leren en presteren’. In zijn toelichting onderstreepte Van 
Schaik voor de dik dertig deelnemers met name ’Afspraken maken over samenwerken’. Hoe ga je in een team 
met elkaar om, wat accepteer je wel en niet van elkaar, hoe geef je feedback? Essentiële aspecten bij het 
willen verbeteren van je werk. 
 
De NS is een interessante spiegel voor de Nederlandse politie, zo bleek tijdens het gesprek. Een grote 
organisatie, voortdurend in het oog van de publieke en politieke opinie. Tegelijkertijd werd door enkele 
deelnemers met lichte jaloezie gewezen op de relatieve voorspelbaarheid van het werk daar. Van Schaik 
beaamde dat, maar meende ook dat veel politiewerk net als bij de NS wel degelijk in ’processen’ te vangen 
is en dat je door dat te doen met verbetering van het werk aan de slag kunt. ”Alles kan in een proces”.  
 
Naar aanleiding van reflecties van enkele teamchefs over de prestatiekloof bij de politie (”had ik dit boek 
maar eerder gelezen”) ontstond onder meer een gesprek over de ’veiligheid’ in de organisatie, bijvoorbeeld 
wanneer je in je eigen team met een verbetering wil starten. Paul van Schaik vertelde dat het zeker niet 
noodzakelijk is de volle breedte van de politieorganisatie mee te krijgen, ”Je hebt de top in Den Haag niet 
nodig”. Begin in je eigen werkgebied, zo weerklonk ook in de groep, maar geef wel ’naar boven toe’ leiding 
zoals een van de deelnemers dat verwoordde. Dat hoort ook bij je werk als teamchef of sectorhoofd. 
 
Er bleken tijdens het gesprek op het eerste oog saaie succesfactoren te zijn voor duurzame verbetering. De 
in de boektitel al verwoorde boodschap dat ’wij belangrijker is dan why’ kan traagheid impliceren. Iedere 
betrokkene echt meenemen, mee laten denken, telkens opnieuw, vraagt tijd en aandacht. En personele 
continuïteit is belangrijk. Op je plek blijven zitten om een ingezette verandering echt af te maken. Je 
persoonlijke ambitie ondergeschikt willen maken aan een groter, hoger doel, maar wel omdat je ’mede 
eigenaar’ bent van dat hogere doel.  
 
Voor wie meer wil weten over Paul van Schaik en zijn boek https://padlet.com/pietheinpeeters/vanschaik   

https://padlet.com/pietheinpeeters/vanschaik

