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DYNAMIEK IN WERKRELATIES 

 

Begin dit jaar verscheen een interessant boek: Dynamiek in werkrelaties, 

geschreven door Jorie van der Loo en uitgegeven bij De Toorts in Haarlem. De 

auteur werkt al bijna twintig jaar als trainer/adviseur voor de omroep, de overheid, 

het onderwijs en het bedrijfsleven. Een opmerkelijk boek, met behulp waarvan je 

met collega's en externe relaties een verbeterde relatie kunt opbouwen. De 

gedachtengang in dit boek is ongeveer als volgt. 

 

Mensen zijn gelukkig allemaal verschillend. Dat maakt de samenleving kleurrijk 

en dynamisch, en het is tevens een bron van gezamenlijk plezier. Er zit echter 

wel een schaduwzijde aan: met sommige van die verschillen kunnen we moeilijk 

omgaan. Soms raken we erdoor geïrriteerd, draait het op ruzie uit of gaan we 

liever iemand uit de weg. Toch moet je er samen uitkomen: tijdens 

onderhandelingen, in samenwerking of in management. 

Van der Loo beschrijft een aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan 

gevoelens van sympathie en antipathie, en maakt daarvan gebruik van een 

metafoor: de elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur. Aarde staat voor visie, 

zorg en perfectie. Water voor structuur, overzicht en continuïteit. Lucht voor 

verbinding, vernieuwing en communicatie. Vuur voor actie, sturing en daadkracht. 

Deze vier elementen vormen een kader om zelfkennis te toetsen of te vergroten. 

De auteur geeft met behulp van dit kader aan, hoe de afstand tussen 

andersgeaarde mensen kan worden overbrugd en op welke concrete manier 

interne en externe relaties kunnen worden verbeterd. 

 

In het boek zijn vragenlijsten opgenomen waarmee de gebruik(st)er van dit boek 

kan vaststellen, of hij/zij een Aarde-, Water-, Lucht- of Vuurtype is. Het lijkt 

misschien op astrologisch gegoochel, maar het is serieus bedoeld en... als je het 

een beetje serieus doet, blijkt het aardig te kloppen. In het kader van organisatie-

ontwikkeling is met name hoofdstuk 9 (over cultuur en organisaties) van belang. 

Ook in dit hoofdstuk is een vragenlijst opgenomen, met behulp waarvan de 

organisatiecultuur van een bedrijf in beeld kan worden gebracht. 

 

Nieuwsgierig geworden wat voor elementen bij jou zelf de boventoon voeren? 

Benieuwd naar de organisatiecultuur van het KPC? Dan moet je beslist het boek 

van Van der Loo eens lezen en de proef op de som nemen! 
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