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Leiderschap in complexiteit, met vertrouwen & helderheid van geest.

LANG HEBBEN WE gedacht dat alles in de wereld kenbaar is. Dat 
we door te zoeken langs gebaande paden en naar het enige 
antwoord al onze problemen konden oplossen. Of dat we met 
modellen de realiteit konden nabootsen. De wereld als een 
Mondriaan Δ: geabstraheerd, verklaarbaar, voorspelbaar.
 
Maar inmiddels weten we dat de wereld meer weg heeft van 
een schilderij van Jackson Pollock Δ; verweven, grillig, 
onvoorspelbaar. Om in zo’n complex labyrinth je weg te 
vinden, heb je niets aan betere modellen. Wat je nodig hebt 
zijn andere manieren van zien & zijn.
 
Ik help senior executives en leiderschapsteams ‡ met het 
omvormen van hun ‘innerlijke Mondriaan’ zodat ze op nieuwe 
manieren naar zichzelf, hun uitdagingen en de wereld 
kunnen kijken. Met vertrouwen & helderheid van geest. 

Ik doe dit door:
 
Transformatieve ontwikkeling van senior executives
Ontrafelen van het denkproces van senior executives
Samen doorgronden met leiderschapsteams

Δ  Samen vormen Piet Mondrian’s Compositie met 
groot rood vlak, geel, zwart, grijs en blauw en Jackson 
Pollock’s Number 14: Gray een beeldende metafoor 
voor de verschillen tussen gecompliceerdheid en 
complexiteit. 

‡  Naast mijn werk met senior executives en 
leiderschapsteams wandel ik met professionals die 
zoeken naar nieuwe perspectieven in hun werk of 
loopbaan.
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ONTRAFELEN VAN HET DENKPROCES 
Critical thinking met senior executives 

Als senior executive worstel je vaak in alle 
eenzaamheid met complexe problemen en 
fundamentele vragen. Het is niet altijd 
eenvoudig anderen om raad te vragen. Zeker 
niet als je eigen denken nog niet scherp 
genoeg is. Maar niets is zo moeilijk als je 
eigen ‘criticaster’ zijn. Wat je nodig hebt is 
iemand die luistert, bevraagt en observeert 
zonder vooringenomenheid en zonder te 
oordelen. Iemand die je helpt de juiste vragen 
te vinden, alternatieve denkrichtingen te 
verkennen en goed doordachte besluiten te 
nemen. Een eerlijke en belangeloze 
‘denkpartner’ die kan uitgroeien tot een echte 
confidant. 

Critical thinking helpt niet alleen je gedachten 
te ordenen en verhelderen, maar ook om 
ingesleten denkpatronen en cognitieve 
vooroordelen te herkennen. Het doel is het 
verbeteren van het denkproces — van hoe je 
denkt. 

Voor senior executives die hun denkproces 
willen ontrafelen en ‘scherpen’ om beter 
doordachte besluiten te kunnen nemen. ‡

SAMEN DOORGRONDEN 
Catalytic conversations met leiderschapsteams 

We praten heel wat af maar maken zelden tijd 
voor echte conversaties. Voor indringende 
gesprekken waarin we nieuwsgierig kunnen 
zijn, bereid om ons oordeel op te schorten en 
openstaan voor de inzichten van anderen. 
Terwijl juist dit soort gesprekken het startpunt 
van verandering zijn. Conversaties geven ons 
de kans van gedachten te wisselen over wat 
we denken en voelen en helpen ons te zien en 
doorgronden hoe anderen naar de wereld en 
naar ons kijken. Door verbindingen te leggen 
tussen die verschillende ‘realiteiten’ 
ontdekken we nieuwe, betekenisvolle 
mogelijkheden die anders verborgen zouden 
zijn gebleven. 

Catalytic conversations hebben geen agenda. 
Ze beginnen niet met een probleem dat moet 
worden opgelost, maar met een vraag die 
moet worden verdiept en verkend. Het soort 
vragen dat ons leidt naar nieuwe inzichten en 
betere, alternatieve wegen. 

Voor leiderschapsteams die met elkaar in 
gesprek willen gaan om een beter begrip te 
krijgen van en meer grip te krijgen op de 
complexe uitdagingen waarmee ze worden 
geconfronteerd. ‡
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TRANSFORMATIEVE ONTWIKKELING 
Developmental coaching van senior executives 

We leven in een wereld waarin vandaag 
dingen gebeuren die we gisteren niet voor 
mogelijk hielden. En waarin onze problemen 
complex en verweven zijn. Om in zo’n wereld 
te kunnen groeien, zal je op een andere 
manier moeten kijken en denken. Je moet 
‘onmogelijke’ verbanden leren herkennen en 
niet langer bang zijn dat je iets niet weet of 
nog niet kunt weten. Developmental coaching 
helpt je deze innerlijke transformatie te 
maken. Het stelt je in staat te ontdekken wie 
je werkelijk bent en wat je echt belangrijk 
vindt en om vanuit een groter geheel en sterk 
uiteenlopende invalshoeken naar jezelf, je rol 
als executive en je uitdagingen te kijken. 

Developmental coaching is geen ‘60 minuten 
coaching’. De sessies nemen de tijd die nodig 
is. Samen voeren we diepgaande gesprekken 
die uitnodigen tot kijken, ontdekken en 
doorgronden. Niet vanachter een bureau, 
maar altijd in een omgeving waar we onze 
dagelijkse beslommeringen achter ons 
kunnen laten en de tijd uit het oog verliezen. 

Voor senior executives die tegen hun grenzen 
aanlopen en begrijpen dat ze aan zichzelf 
moeten werken — aan wie ze zijn, de manier 
waarop ze naar de wereld kijken en hoe ze 
zich daartoe verhouden. ‡

‡  Wil je inzicht in beschikbaarheid, duur en kosten, mail 
dan naar mark@markstorm.nl.
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(‘The Fed’), Alan Greenspan. Toen hij in 2008, 
tijdens de kredietcrisis die in 2007 uitbrak, 
door een commissie van het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden werd ondervraagd, 
zei Greenspan dat hij een fout had gevonden 
in wat hij veertig jaar lang had beschouwd als 
het model voor hoe de wereld werkt. ‡ 

Greenspan, bepaald geen domme man, is een 
goed voorbeeld van waar lineair denken, 
opgesloten zitten in een systeem dat geen 
verbinding heeft met het grotere geheel en 
een eenzijdig wereldbeeld toe kunnen leiden. 
Zelfs toen hij de “flaw” had ontdekt, was het 
eigenlijk niet meer dan een weeffout in een 
verder nog goed werkend systeem, aldus 
Greenspan. 

Greenspan is allesbehalve uniek. We zien deze 
manier van denken — rechtlijnig en zonder 
enige twijfel — overal en op ieder niveau terug 
in onze samenleving. Bij de overheid, in de 
politiek, maar ook in onze directiekamers. 

Wat weet ik? 
Maar in plaats van ‘lineair, opgesloten en 
eenzijdig’ hebben we juist leiders nodig die 
het tegenovergestelde belichamen. Die verder

kijken dan hun onmiddellijke omgeving, 
‘industrie’ en belangen. Leiders die grenzen 
slechten en connecties smeden.  

Dit zijn geen dingen die je even snel leert. Het 
is geen kwestie van het aanleren van nieuwe 
of verdiepen van bestaande vaardigheden. Of 
het herstellen van een “flaw”. Dit gaat om het 
veranderen van diepgewortelde overtuigingen 
of generalisaties waarmee je de wereld 
interpreteert. En dat is misschien wel het 
moeilijkste dat er is. Het vereist dat we onze 
stelligheid, ons ‘zeker weten’, inruilen voor 
twijfel en nieuwsgierigheid. Dat we 
voortdurend vraagtekens zetten bij wat we 
weten of denken te weten. Net als de Franse 
essayist en filosoof Michel de Montaigne die 
zijn levensmotto samenvatte in de vraag “Que 
sais-je?” Wat weet ik eigenlijk? Zijn essays zijn 
een voortdurend afvragen en bevragen om zo 
dieper tot de kern te komen.  

Developmental coaching is precies dat: een 
voortdurend afvragen en bevragen om dieper 
tot je eigen kern door te dringen — te kijken, 
ontdekken en doorgronden — en zo je weg te 
vinden in de ‘nieuwe’ complexe werkelijkheid, 
met vertrouwen & helderheid van geest.
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WAAROM DEVELOPMENTAL COACHING? 

We hebben onszelf de afgelopen, pak ’m beet, 
200 jaar aardig voor de gek gehouden. Sinds 
de industriële revolutie vleugels kreeg, zijn we 
gaan geloven in de maakbaarheid van vrijwel 
alles en is niet alleen ons handelen, maar ook 
ons denken ‘gemechaniseerd’. We zijn ons ook 
steeds verder gaan specialiseren, waardoor we 
de verbanden uit het oog zijn verloren. Ze 
werden onzichtbaar, maar verdwenen niet. En 
nu komen we er met een schok achter dat 
alles met alles samenhangt. Dat het is zoals de 
Schots-Amerikaanse natuuronderzoeker en 
baanbrekend milieufilosoof John Muir 
schreef: “Wanneer we er één ding uit pikken, 
komen we erachter dat dit ene ding vastzit aan al 
het andere in het universum”. De complexiteit 
waarmee we nu ‘opeens’ worden 
geconfronteerd, wordt gedefinieerd door de 
onderlinge interacties tussen die ‘dingen’. En 
juist die interacties zijn in ons denken tussen 
de wal en het schip gevallen. Om ze te kunnen 
zien, moeten we opnieuw leren kijken — 
anders en vanuit verschillende perspectieven. 

Een “flaw” in het model van de wereld 
Dat dit niet eenvoudig is, blijkt uit het 
voorbeeld van de Amerikaanse econoom en 
voormalig voorzitter van het Federal Reserve

‡ “I found a flaw in the model that I perceived as the critical 
functioning structure that defines how the world works”. (Alan 
Greenspan in antwoord op een vraag van de voorzitter van 
de House Committee on Oversight and Government Reform, 
Henry Waxman; Washington D.C., 23 oktober 2008)
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Mijn nieuwsgierigheid kent nauwelijks 
grenzen en loopt van ontwikkelings-
psychologie, cognitiewetenschap en 
sociale antropologie vloeiend over in 
filosofie, architectuur en poëzie. Ik ben 
bovendien een praktiserend Stoïcijn en 
breng al die uiteenlopende interesses en 
hun onderlinge verbanden samen in 
mijn werk als ontwikkelingscoach, 
denkpartner en facilitator van diepe, 
betekenisvolle conversaties. MARK STORM¶


