
Spiegelreflex 
 

Spiegelen is een geliefde techniek in veel van onze trainingen en 
coachingsgesprekken. Maar het kan ook gewoon op de werkplek: ook in oog 
met jezelf. Weg met die vaste flexplek! 
 

“Zo, nog steeds aan het muiten?” vroeg een collega me, toen zij me na enkele dagen vanuit 

hoger gelegen regionen even kwam opzoeken op mijn nieuwe, tijdelijke werkplek. Alsof ik 

hoogverraad had gepleegd, was ondergedoken, vreemd gegaan of mijn vaderland in de steek 

had gelaten! Maar in werkelijkheid kwam het zó. 

Toen ik evenals collega Wim de verbluffende resultaten van het Zweedse 

toetsenbordonderzoek had gelezen, stond mijn besluit vast: ik zeg mijn smerige 

flexplektoetsenbord met onmiddellijke ingang een tijdje vaarwel. En eerlijk is eerlijk: mijn nieuwe 

buurvrouw ontving me met koffie en open armen, want sinds het vertrek van haar collega was 

het maar stilletjes geworden in de kamer naast haar, vond ze. Het verlangen naar een sappige 

man in het aangrenzende werkvertrek was mij bij aanvang van de nieuwe betrekking echter nog 

niet ter ore gekomen. Anders had ik mij toch eerst gewaagd aan een bescheiden zelfevaluatie 

of imagotest. 

 

Wat heb ik nu – behalve gewoon doorwerken – geleerd op zo’n nieuwe werkplek? Een viertal 

interessante leerpunten springen er uit. 

Allereerst een praktisch punt: het scheelde mij telkens twee keer twee trappen naar de 

nicotheek in het souterrain. Omdat het nauwelijks de moeite loonde voor de vier resterende 

trappen de lift te nemen, leverde dat in sportief opzicht dagelijks een aanzienlijke winst op. 

Tweede leerpunt: met dezelfde bril op observeer je de organisatie vanuit een ander perspectief; 

je hoort en ziet weer eens wat anders. De missie blijft hetzelfde, maar de strategieën kunnen 

verschillen, heb ik gemerkt. 

Derde leerpunt: het circuitmodel of het werken in hoeken lijken mij prima alternatieven voor 

flexwerken. In de nieuwe capaciteitsgebieden moeten deze zonder al te veel moeite kunnen 

worden gerealiseerd. 

Het vierde leerpunt – gaandeweg uitgegroeid tot een leerprocesje in het licht van het Nieuwe 

Leren – was veruit het interessantst. Dat kwam zo. Toen ik tijdens een van mijn rookpauzes de 

Spits doorbladerde, viel mijn oog op een opmerkelijk bericht in het kader van het Mozartjaar. 

Mozart schijnt in mei 1784 een dierenwinkel te zijn binnen gegaan, waar hij voor vier cent een 

spreeuw kocht die hij vervolgens leerde zijn zeventiende pianoconcert in G te fluiten. Welnu, 

tijdelijk verblijvend in de directe nabijheid van productie en vormgeving, leek het mij de ultieme 

uitdaging om ’s avonds na gedane arbeid de Algemene Strategische Lijn op muziek te zetten en 

deze door onze logo-uil te laten fluiten. Op deze manier zou ik ons logo wellicht een zekere 

meerwaarde kunnen geven, was mijn hypothese. Hoewel mij is gebleken dat onze uil 

meervoudig intelligent is, vielen mij zijn muzikale kwaliteiten echter bitter tegen. Het Voorwoord 

van de ASL zit er na vele uren moeizaam oefenen momenteel redelijk in, maar voor de rest van 

de inhoud is de uil mij te opvliegerig. Daarom heb ik dit leerproces voortijdig afgebroken, omdat 

het afbreukrisico te groot werd. En bovendien: mijn nieuwe werkplek was maar van tijdelijke 

aard. De verloren zoon is inmiddels weer terecht. 

 


