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Kijken in de spiegel
van je zelf

Samenstelling Remco de Korte

Bevelvoerders Frank Mulder, Ferry Bek en Marco Westland gingen in het kader van hun ontwikkelingstraject samen met
Life coach Victor van der Putten het gesprek met elkaar en met hun ploeg aan. Hieronder beschrijven ze hun ervaringen
over wat het traject met henzelf en hun ploeg deed.
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Reactie Coach Victor van der Putten:

Mijn doel was: betere onderlinge
communicatie, meer begrip en respect voor
elkaar en daardoor ook meer begrip en respe
ct
naar de korpsleiding.
Wat ik aantrof was enorme boosheid door
de
hele groep heen. Veel geroep, zonder inhou
d,
veel oordeel over dingen die ze niet kond
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weten, veel van ‘horen zeggen’ en dan mete
en
een oordeel klaar.
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ze van elkaar zien wat hun belemmeringen
zijn en waar ze echt mee zitten en dat had
niets met de leiding te maken. Het ging over
oude patronen en ervaringen van hun leven
,
die ze projecteerden op de leidinggevende.
Dit hele proces leverde veel respect op niet
alleen voor elkaar, maar ook zeker van de
organisatie. Zo hebben ze zich gerealiseer
d dat
alles wat ze dachten de spiegel van hun zelf
was. Ik vind dat de mensen erg bereid waren
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen
in dit hele proces en daardoor ook bereid
waren meer naar hun zelf te kijken en daar
verantwoordelijkheid voor te nemen.
Met dank aan de KL en aan de bevelvoerd
ers
van de A ploeg op Anton. Tevens dank aan
de manschappen voor hun openheid en
eerlijkheid.
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