UiTlEg STAp 4: BETROUWBAARhEid
WEES TROUW EN BETROUWBAAR
Martin Luther King verwoordde dit mooi: “Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap
te overzien om de eerste stap te durven zetten.” Het is dus van belang dat je op je eigen
kunnen leert vertrouwen, maar niet alleen dat. Andere mensen moeten op je kunnen rekenen
zodat ze op je kunnen bouwen. Als je dat vertrouwen geeft dan durven zij samen met jou
die eerste stap te zetten. Dit klinkt makkelijker dan dat het is. Toen ik op een congres sprak
over persoonlijk leiderschap vulde een dame mij prachtig aan: “Het leven is als pas gevallen
sneeuw; elke stap die je zet laat duidelijke sporen achter.” Een prachtige beeldspraak die voor
100% van toepassing is in de praktijk.
Als men weet wat ze aan je hebben, kunnen zij hun ‘vraag en aanbod’ hierop (beter)
afstemmen. Voor jou zelf is het ook prettiger. Hoe dichter jij bij jezelf blijft staan, hoe prettiger
je in je vel zit en daardoor meer zin hebt om je afspraken na te komen of om je standpunten
te verdedigen.
Om trouw en betrouwbaar te zijn aan jezelf is het belangrijk dat je bewust bent van wie jij
bent en wat jij wilt. Deze vorm van reflectie helpt je bij je persoonlijkheidsontwikkeling. Als
je bewust bent van je eigen identiteit is het belangrijk dat je dat ook uitstraalt. Succes hangt
voor een groot deel af van non-verbale boodschappen die jij naar anderen uitzendt. Het is dus
belangrijk om te werken aan je imago. Imago gaat over het beeld dat anderen van jou hebben.
Het beeld dat anderen van jou hebben ontstaat al vaak door een eerste indruk maar ook door
eerdere ervaringen, en dat schept bepaalde verwachtingen. Als men van je verwacht dat je
doet wat je zegt en je maakt het niet waar, dan laat je een spoor van ‘onbetrouwbaarheid’
achter. Het is dus belangrijk om jezelf te zijn, je niet anders voor te doen dan je bent en vooral
te blijven toetsen of dat wat men van je verwacht ook realistisch is voor jou om in te vullen.

64

BETROUWBAARhEid

ervaring jörgen raymann
Wees trouW aan jezelf
én aan anderen. dat betaalt zich terug
Je moet je denken over jezelf veranderen en het zal je leven veranderen, zegt Stedman
Graham. Volgens deze bestsellerauteur, ondernemer en coach is één van de belangrijkste
dingen in het leven het hebben van zelfvertrouwen en het hebben van een goed self-image.
Wat zelfvertrouwen betekent is voor de meeste mensen wel duidelijk: vertrouwen in jezelf
hebben, niet twijfelen aan jezelf. Maar wat is het hebben van een goed self-image? Stedman
zegt dat de meeste mensen lijden aan een slecht self-image: hoe je over jezelf denkt, hoe je
jezelf ziet. De meesten maken zich zorgen over hoe ánderen hen zien, maar dat is totaal
ondergeschikt aan het feit hoe jij jezelf ziet. En dan ga je verkeerde dingen doen. Het had
weinig gescheeld of ik was de verkeerde kant opgegaan. Er is een tijd geweest dat ik drugs
gebruikte en geen geld had om te studeren of iets anders aan te pakken. Ik ben toen ook in de
verleiding gekomen om vage pakketjes van Nederland naar Duitsland te vervoeren. Dat was
makkelijk verdiend. Maar dat heb ik niet gedaan. Mijn vrouw Sheila zei: ‘Het is óf ik of die
shit’. Ik hield zo veel van haar dat ik voor haar gekozen heb. Gelukkig maar.
Het is niet alleen belangrijk dat je op je eigen kunnen leert vertrouwen, maar ook dat mensen
op je kunnen rekenen, dat ze op je kunnen bouwen. Ik heb dat door schade en schande ook
moeten leren. In weet nog dat ik in Rotterdam als DJ was aangenomen en de eerste dag gelijk
succes had. Ik voelde mij heel belangrijk. De tweede dag kwam ik te laat en toen heeft mijn
baas mij zonder pardon ontslagen. Hij had ineens geen DJ. Hij vertelde mij dat hij alleen
wilde werken met mensen op wie hij kon rekenen. En gelijk had hij. Sindsdien zorg ik dat
ik bij optredens altijd op tijd ben. Het publiek en de mensen met wie je werkt, moeten op je
kunnen bouwen. Eén keer was ik dat niet. Toen moest ik bij het Spant in Bussum zijn en ben
ik naar de Flint gereden in Amersfoort. Daar was ik wel op tijd - alleen op de verkeerde plek
haha.
Ik heb het geluk gehad mensen te hebben leren kennen op wie ik kan rekenen. Conrad en
Maurice Issa zijn vrienden op wie ik heel mijn leven al kan bouwen. Zij hebben het bedrijf
van hun vader overgenomen, doen dat op hun eigen manier en zijn daar heel succesvol mee.
Op basis van vertrouwen ook. Ik zat met de broers op de middelbare school en ik trok vaak
op met hun broertje Jack, die epilepsie patiënt was. Wij hadden een geweldige band en het
was vanzelfsprekend dat ik dat deed. Jack kon eigenlijk nergens naartoe zonder zijn broers
of moeder. Ik wist wat ik moest doen en zij vertrouwden mij. En betrouwbaar zijn, is de basis
van veel succes.
Mijn vader is iemand op wie mensen konden bouwen. Toen het hem voor de wind ging en
in de gelegenheid was, hielp hij iedereen waar hij maar kon. Als mensen uit de gevangenis
kwamen, kwamen ze naar mijn vader. Hij kon mensen weer perspectief geven. Zijn personeel
schrok er weleens van, van die gevaarlijk uitziende mannen aan de balie, maar mijn vader was
er wel. Hij was niet iemand die zomaar wat gaf, het ging hem om het geven van perspectief.
Niet simpelweg geld, maar een hangmat om te kunnen slapen. Selfmade businessman Dennis
Jon is zo’n iemand op wie ik zelf heb kunnen bouwen. Hij is succesvol schroothandelaar
in Suriname en ik zal nooit vergeten dat hij er was toen ik een dip had. Hij heeft mij ooit
tienduizend euro geleend en gezegd dat ik het ooit maar moest teruggeven als ik het kon. Hij
gaf mij een nieuwe kans. Dan leer je wel alles terug te betalen en liefst met rente. We hebben
elkaar steeds naar een hoger niveau getrokken. En nog steeds kunnen we op elkaar bouwen.
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Het had weinig gescheeld
of ik was de verkeerde kant opgegaan.

wIllEM vaN DuIN
DE MEESTE MENSEN HEBBEN DE BESTE INTENTIES
Het gedisciplineerde heb ik van huis uit. Ik kan ook genieten van het leven en van een goed
glas wijn. Ik werk zeer gedisciplineerd, maar denk dat de mensen met wie ik omga dat niet
echt merken. Door altijd goed voorbereid te zijn probeer ik rust en ontspanning te creëren.
Het is fijn als je je tijdens vergaderingen nooit hoeft af te vragen: hoe zit het nou eigenlijk
ook alweer? Je kunt je dan richten op de onverwachte dingen die gebeuren. Je hebt dan al je
energie beschikbaar om te reageren. Die rust is handig in deze baan, want er gebeurt altijd
wel wat binnen het bedrijf. Waar niet? Ik probeer het dan gewoon te benoemen en daarna is
het een kwestie van sorteren. Wat is er mis gegaan? Welke maatregelen moet je nemen? Hoe
ga je het in de toekomst voorkomen? En uiteindelijk kijk ik dan pas wie ergens niet opgelet
heeft of niet zo handig gehandeld heeft. Het begint bij je te realiseren dat dingen altijd net
anders lopen dan hoe je het had gepland. Dat is het leven. Het kan soms tegen zitten, maar
ik geef nooit op.

Ik werk zeer gedisciplineerd, maar denk
dat de mensen met wie ik omga dat niet echt merken.
Van jongs af aan hielp ik mijn vader al op kantoor tijdens de schoolvakanties en zodra ik bij
wijze van spreken de kaartjes op alfabet kon zetten, ben ik op de boekhouding beland en heb
zo het handwerk geleerd. Tijdens mijn hele middelbare school- en studententijd was ik ook
oproepkracht en toen ik mijn militaire diensttijd deed, heb mijn verzekeringspapieren gehaald
en ben een assurantiekantoortje gestart. Daarna ben ik bij een ziektekostenverzekeringsbedrijf
komen te werken dat later onderdeel is geworden van het huidige Achmea. Altijd binnen de
verzekeringen dus en al heel lang binnen deze organisatie. Weggaan is er niet van gekomen.
Ik heb één keer buiten de deur gesolliciteerd. Dat was toen ik als begin dertiger net bij
fusiebesprekingen betrokken was geweest met de grote bazen van Centraal Beheer. Ik was
nog nat achter mijn oren. Ik voelde mij daarna een hele meneer en dacht dat ik wel promotie
zou krijgen. Niet dus. Toen ben ik wel om mij heen gaan kijken, maar kreeg hier toch een
aanbod waarbij ook onderaan het contract stond dat ik adjunct-directeur was. Dat streberige
heb ik losgelaten en heb geleerd dat het de meeste voldoening geeft als je gewoon elke dag
je stinkende best doet zonder te veel te streven naar naam of positie. Dan komt dat vanzelf
naar je toe. Of niet. Ik heb altijd met leuke mensen gewerkt. Misschien komt dat door mijn
open houding naar mensen. Ik heb in principe het vertrouwen dat mensen de beste intentie
hebben bij wat ze doen. Zo probeer ik ook in de opvoeding van mijn kinderen te staan. Je
levert je kinderen af met een diploma en een rijbewijs en voor de rest moeten ze het zelf doen.
Mijn zoon doet dingen waaraan ik me zelf ook bezondigd heb, maar het is ook zijn eigen
verantwoordelijkheid. Hij mag genieten van het inzicht dat hij zelf krijgt.

Dat streberige heb ik losgelaten en heb geleerd dat het
de meeste voldoening geeft als je gewoon elke dag
je stinkende best doet zonder te veel te streven naar
naam of positie.
Hi5 Paspoort
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Willem van Duin
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Bij veel bedrijven is het duidelijk: daar draait het vooral om de aandeelhouders en
beurswaarde. Bij ons ligt dat anders. Wij zijn een coöperatieve verzekeraar met een oorsprong
die 200 jaar teruggaat toen een paar boeren en notabelen in het Friese plaatsje Achlum een
paar stuivers in de gezamenlijke pot deden om zo garant te staan voor elkaar. Dat is de
basis. Niet de aandeelhouders zijn bij ons de baas, maar vier verschillende stakeholders:
de medewerkers, de aandeelhouders, de partners en de klanten, waarbij de klant net iets
belangrijker is dan de rest. Onze ambitie is om de meest vertrouwde verzekeraar te zijn, een
gemeenschap van betrokken mensen waarin de klant niet alleen goed verzekerd is, maar
zich ook goed verzekerd weet. Dat is makkelijk gezegd, maar kom daar maar eens mee aan
in een tijd waarin deze branche enorme imagoschade heeft opgelopen door tegenvallende
resultaten van beleggingsverzekeringen.. Die perceptie bij het publiek begrijp ik wel. Onze
merken (waaronder Zilveren Kruis, Agis, Interpolis, Centraal Beheer en FBTO, red.) behoren
dan wel tot de best gewaardeerde merken in de markt, maar kregen natuurlijk ook te maken
met imagoschade. En die reputatie repareer je niet zo snel, zeker niet in dit klimaat van crisis
en populisme. Bescheidenheid is dan op zijn plaats. Die houding kan sowieso geen kwaad.
Dit bedrijf is te groot om ook maar het begin van de illusie te hebben dat je het alleen kan. Als
je een groot bedrijf als dit in al zijn doen en laten wilt veranderen in een organisatie die past in
een moderne context, dan moet je je bewust zijn van de betrekkelijkheid van je eigen impact.
Je kunt het alleen als je het samen doet en dan heb je geen CEO nodig, maar een voorzitter,
dus meer een teamleider. Je mag me ook bedrijfsleider noemen, zei ik toen ik hier werd
aangesteld. Wij doen als bestuur zogenaamde boardwalks en gaan dan met de voltallige Raad
van Bestuur het land in. We doen dat steeds met z’n vijven om te laten zien wat voor soort
leiding er bij dit bedrijf is; dat duidelijk is dat de Raad van Bestuur ook verantwoordelijkheid
moet afleggen aan het management. Dat past bij de genen van dit bedrijf.

Als je een groot bedrijf als dit in al zijn doen en laten
wilt veranderen in een organisatie die past in een
moderne context, dan moet je je bewust zijn van de
betrekkelijkheid van je eigen impact.
Ik oordeel niet snel, geef mensen en situaties een kans, maar ik blijf daarbij heel
resultaatgericht. Succesvol zijn betekent voor mij in eerste instantie je zakelijke ambities
realiseren. Maar ik vind ook dat je pas echt begint toe te voegen als je daarbovenop nog iets
extra’s weet te realiseren. Bij je afscheid wil je twee dingen niet bereiken. Dat de mensen
alleen zeggen dat je zo’n aardige man bent geweest en ook niet dat ze alleen zeggen dat je
zo goed was omdat je altijd zo netjes je targets hebt gehaald. Het is altijd een combinatie.
Mijn zakelijke ambitie is dat ik de zaak beter achterlaat dan ik hem heb aangetroffen en dat
ik ook het lef heb gehad om niet alleen de makkelijke beslissingen te hebben genomen die
nodig waren om dat te bereiken. Ik probeer met mensen om te gaan op een manier waarvan
ik hoop dat ze met mij omgaan. Iedereen heeft lucht en licht nodig om goed te functioneren.
De harde kwaliteiten staan al in het CV, anders komen ze niet bij mij aan tafel, ik hoef dan
alleen maar te kijken of er ook andere elementen in de kandidaten zitten. Ik werk graag
met mensen die ook zoeken naar zingeving in de dingen die ze doen en niet alleen maar
simpelweg hun werk doen. Ik koester de mensen in deze organisatie die niet het standaard
patroon vertonen. Dat is niet altijd makkelijk en je moet er niet teveel van hebben, want die
mensen zijn vaak niet zo makkelijk te managen, maar ze zijn wel interessant voor het bedrijf.
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Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik denk dat het belangrijk is dat je echte belangstelling
hebt voor mensen met verschillende eigenschappen en voorkeuren. Oog hebben voor de mate
waarin mensen een bijdrage kunnen leveren. Je moet duidelijk, transparant, voorspelbaar
zijn (zeker als je hoger in de organisatie komt), je moet heel veel communiceren. En je moet
je ook een beetje verdiepen in mensen. Zelfs een beetje houden van mensen, dat is belangrijk.
Je zult bij ons minder succesvol zijn als je technocratisch of instrumenteel probeert het bedrijf
een stapje verder te krijgen. Voor succes is meer nodig, althans dat vind ik. Je moet daarbij
altijd nieuwsgierig blijven. Altijd vragend in het leven staan. Hoe zou ik dat eens doen? Of
hoe zou een ander dat doen? Op die manier kun je het verschil maken.

Ik denk dat het belangrijk is dat je echte belangstelling
hebt voor mensen met verschillende eigenschappen en
voorkeuren.

willem’s rolmoDellen
Passie: Herman van Veen, een cabaretier pur sang
Focus: de tennisser Roger Federer
Overzicht: Gijs Swalef, de grondlegger van Achmea
Betrouwbaarheid: de politicus Ab Klink
Kennis: Prem Radhakishun
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Q&A MET willEM vAn Duin
Q Hoe omschrijven anderen jou?
A ‘Ik werk zeer gedisciplineerd, maar
denk dat de mensen met wie ik omga
dat niet echt merken. Door altijd goed
voorbereid te zijn probeer ik rust en
ontspanning te creëren.’

Q Wat verwacht jij van mensen in je
A omgeving?
‘Ik heb altijd met leuke mensen
gewerkt. Misschien komt dat door
mijn open houding naar mensen. Ik
heb in principe het vertrouwen dat
mensen de beste intentie hebben bij
wat ze doen. Zo probeer ik ook in
de opvoeding van mijn kinderen te
staan. Je levert je kinderen af met een
diploma en een rijbewijs en voor de
rest moeten ze het zelf doen.’

Q Wat betekent succesvol zijn voor jou?
A ‘Ik oordeel niet snel, geef mensen en
situaties een kans, maar ik blijf daarbij
heel resultaatgericht. Succesvol zijn
betekent voor mij in eerste instantie
je zakelijke ambities realiseren. Maar
ik vind ook dat je pas echt begint toe
te voegen als je daarbovenop nog iets
extra’s weet te realiseren.’

Q Hoe ga jij om met obstakels?
A ‘Het begint bij je te realiseren dat

Q Wat houdt jou positief?
A ‘Ik heb geleerd dat het de meeste
voldoening geeft als je gewoon elke
dag je stinkende best doet zonder te
veel te streven naar naam of positie.
Dan komt dat vanzelf naar je toe. Of
niet.’

op een manier waarvan ik hoop dat ze
met mij omgaan. Iedereen heeft lucht
en licht nodig om goed te functioneren.
De harde kwaliteiten staan al in het
CV, anders komen ze niet bij mij aan
tafel, ik hoef dan alleen maar te kijken
of er ook andere elementen in de
kandidaten zitten. Ik werk graag met
mensen die ook zoeken naar zingeving
in de dingen die ze doen en niet alleen
maar simpelweg hun werk doen.’

Betrouwb
voor mij: aarheid
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ht
is wamt eiknsveenrwmaect
van ik werk.
wie
Intenggrritijekitomisdat:
bela

Q Wie is jouw rolmodel?
A ‘Je hoort enorme meningen om je
heen zonder dat ze zich werkelijk
ergens of in iemand hebben verdiept.
Ik vind het ‘zo maar wat roepen’
van tegenwoordig vaak volstrekt
respectloos en op mijn manier probeer
ik mij daartegen te verzetten. Politici
als Ab Klink en Ernst Hirsch Ballin
gaan daar niet in mee.’

Willem’s CV:
Willem van Duin (1960) studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Hij startte zijn carrière in 1987 als jurist bij Vezeno in Zaandam dat door
fusie opging in Achmea. Tot 2000 was hij werkzaam als secretaris Raad van Bestuur
waarna hij als commercieel directeur toetrad tot de directie van Groene Land, een van de
zorgverzekeringsbedrijven van Achmea. Op 1 januari 2004 trad hij toe tot de Raad van
Bestuur. In februari 2009 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
Achmea is met ondermeer merken als Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis,
Zilveren Kruis Achmea en Agis de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Willem is
een fervent tennisser en liefhebber van glaskunst.
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Anderen
omschrijven mij als:

Q Wat vind jij belangrijk in het leven?
A ‘Ik probeer met mensen om te gaan

dingen altijd net anders lopen dan hoe
je het had gepland. Dat is het leven.
Het kan soms tegen zitten, maar ik
geef nooit op.’
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En MET JOu...

vind ik belan

grijk.

Ik kan vertrouwen
op:

he
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Mijn rolmodel is:
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