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Waarom wordt leren omgaan 
met mensen zo scheef 

aangekeken?

Ik vraag me af  of  er mensen zijn met wie je samenleeft of  werkt die 
stiekem of  misschien zelfs hardop spotten met het feit dat je dit boek 
leest. Ze vinden dat omgaan met mensen iets is als praatjes maken in het 
kapsalon, dat het betuttelend gedoe is en verloren tijd.

Hebben ze gelijk?

Absoluut.

Niet.

Laat me je enkele vragen stellen.

• Ken je getalenteerde mensen die momenteel niet betrokken en gede-
motiveerd zijn op hun werk?

• Hoezeer hangt het succes van je zaak af  van de kwaliteit van je rela-
ties met klanten en cliënten?

• Zijn er getalenteerde mensen die je organisatie/bedrijf  hebben ver-
laten, met als belangrijkste reden dat ze een slechte werkrelatie met 
hun baas hadden?

• Zijn er relaties in je persoonlijke leven die goed waren begonnen, 
maar nu zijn doodgebloed?

• Heeft de manier waarop je persoonlijk met conflicten omgaat de 
neiging om de zaken beter of  slechter te maken?
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• Heb je naaste familieleden die niet meer met elkaar spreken omdat 
ze niet in staat zijn om een conflict op te lossen?

• Ken je jonge mensen die niet kunnen wachten om hun ouderlijk huis 
te verlaten door de relatie met hun ouders?

• Heeft je opvoeding je voorzien van een reeks vaardigheden om het 
beste uit jezelf  en je relaties met anderen te halen?

Vragen die je aan het denken zetten, nietwaar?

Laat me je er nog een paar stellen.

Dit is allemaal betuttelend gedoe en verloren tijd, nietwaar?

Het heeft zeker geen echte invloed op de kwaliteit van de prestaties van 
mensen op het werk?

Het heeft zeker ook geen invloed op het feit of  je winst of  verlies maakt?

Het heeft vooral geen invloed op de kwaliteit van je persoonlijke relaties?

Zeker?

Wie zijn die mensen die geloven dat dit allemaal betuttelend gedoe en 
verloren tijd is?

Zijn het komieken?

Worden ze misleid?

Zijn ze bang?

Vast staat dat als je een vrouw bent, de kans groot is dat je al overtuigd 
bent van het belang van dit boek. Sommige mannen echter (ik ben blij 
te kunnen zeggen dat het niet om alle mannen gaat) zitten nog steeds 
gevangen in hun antieke en ouderwetse machogedoe en moeten drin-
gend wakker worden geschud. 
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W A A R O M  W O R D T  L E R E N  O M G A A N  M E T  M E N S E N  Z O  S C H E E F  A A N G E K E K E N ?  /  7

Bij sommigen is dat al gebeurd. Sommige mannen zijn meegegaan 
met hun tijd. Er moeten er nog velen volgen. En ik schrijf  dat als een 
volwaardig lid van het mannelijk geslacht.

Wat je geslacht ook is en welke leeftijd je ook hebt, misschien wordt het 
tijd om het volgende toe te geven:

Hapklare wijsheid

De ‘softe’ zaken doen er zeker toe. 
Ze spelen een grote rol!

 
Laten we dus ophouden met te doen alsof  ‘mensen ons hoogste goed 
zijn’ en er dan nauwelijks tijd, energie of  middelen aan besteden om ze 
hun potentieel te kunnen laten vervullen. Laten we afscheid nemen van 
de ‘afvinkcultuur’ waar alleen meetbare resultaten van belang zijn. La-
ten we toegeven dat we allemaal hulp kunnen gebruiken om te leren hoe 
we het beste uit onszelf  en anderen kunnen halen. Dat geldt vooral de 
dag van vandaag, waarin alles uitdagend, onzeker en onvoorspelbaar is. 

Laten we de idee dat leren omgaan met mensen betuttelend is voor 
altijd uit de wereld helpen en de feiten onder ogen zien: succesvol met 
mensen omgaan is heel erg belangrijk. Die vaardigheid is misschien nog 
nooit zo relevant geweest als nu.

Akkoord?

Wat betekent succes voor jou?

Waarom druk je niet even op de pauzeknop en denk je na over deze 
vraag:

Wat betekent succesvol met mensen omgaan echt voor jou?
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Hoop je dat meer mensen je zullen mogen? Naar je zullen luisteren? 
Iets van je zullen kopen? Het met je eens zullen zijn? 

Is het voor jou een manier om mensen beter te overtuigen en over te 
halen? Gaat het erom dat je mensen efficiënter aanstuurt of  een betere 
ouder wordt? Of  is de persoon met wie je beter wilt opschieten eigenlijk 
jezelf ?

‘Succes’ heeft voor verschillende mensen een andere betekenis. 

Niemand van ons begint bij hetzelfde punt, of  met dezelfde prioriteiten.

Wat betekent het dus voor jou? Hoe weet je of  het de moeite waard is 
geweest als je dit boek hebt uitgelezen?

Wat wil je meer doen?

Wat wil je minder doen?

Een heleboel mensen lezen voor hun plezier. Prima. Zou het echter ook 
niet de moeite waard zijn om te lezen met een doel?

Goed, laten we eerst de situatie schetsen zodat het duidelijk is wat je wel 
en niet kunt verwachten als je dit boek leest. Je ziet dan ook waarom ik 
tijdens het schrijven voor deze aanpak gekozen heb.
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Laten we de situatie schetsen

Je hebt dus beslist om een boek te lezen over succesvol met mensen 
omgaan. Eerst en vooral bedankt dat je voor dit boek hebt gekozen. Ik 
hoop dat het lezen ervan een waardevolle investering van je tijd is, en 
dat het je op verschillende vlakken zal helpen.

Om te beginnen wil ik je graag uitleggen waarom ik het boek heb ge-
schreven, en waarom ik het op deze manier heb geschreven.

Tenzij je een kluizenaar of  monnik bent die een gelofte van stilte heeft 
afgelegd en je op een geïsoleerde plek leeft, denk ik dat interactie met 
mensen deel uitmaakt van je dagelijks leven. Ondanks onze snelgroei-
ende relatie met technologie is omgaan met mensen op een visuele of  
virtuele manier iets waar maar weinig mensen aan kunnen ontsnappen. 

Zo zit het.

Niemand van ons wordt op magische wijze geboren met een reeks vaar-
digheden en inzichten om te kunnen omgaan met de uitdagingen van 
het leven en met de mensen die we ontmoeten.

Momenteel leven er zeven miljard mensen op deze planeet, en tegen 
2050 zal dat aantal waarschijnlijk ongeveer negen miljard zijn. Dat 
zijn veel mensen. Ik weet best dat je ze niet allemaal zult ontmoeten 
(hoe extravert je ook bent), maar de realiteit is dat het aantal mensen 
met wie je in slechts enkele maanden van je leven contact zult hebben, 
waarschijnlijk groter is dan het aantal mensen dat je overgrootouders 
in hun hele leven hebben ontmoet. 

Als je aan deze smeltkroes van ontmoetingen ook nog eens de econo-
mische onzekerheid, de globalisering, de overvloed aan informatie, de 
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24 uurseconomie, de verhoogde levensverwachtingen, de opkomst en 
de rol van het internet en de culturele verschillen toevoegt, dan heb je 
een vrij complex brouwsel. 

De moraal van het verhaal?

Onze voorouders hebben nooit in een wereld geleefd die de samenle-
ving waarin we nu leven zelfs maar benadert. En er is geen leidraad 
waarin specifiek staat hoe je met mensen moet omgaan.

Wat volgt is de realiteit. 

Mensen zijn zowel voorspelbaar als onvoorspelbaar. Eenvoudig en com-
plex. Ze kunnen aardig zijn. Ze kunnen moordenaars zijn. Ze geven. Ze 
nemen. Ze zijn medelevend. Ze zijn zelfvoldaan. Ze zijn geweldig. Ze 
zijn vreselijk. Ze hebben lief. Ze haten. Ze worden gevormd door het 
verleden terwijl ze leven in het heden. 

Ik ga je dus geen onzin vertellen. Ik ga het zeggen zoals het is.

We worden geconfronteerd met deze lijst van contrasterende karak-
tereigenschappen. Daarom zijn enkele nuttige richtlijnen het beste 
waarop we kunnen hopen om hiermee om te gaan.

Er zijn echter geen garanties. 

Dat betekent niet dat er geen goed nieuws is.

Ondanks de overvloed aan tegenstrijdigheden die mensen maken tot 
wat ze zijn, bestaan er enkele eenvoudige ideeën, strategieën en han-
delwijzen die je helpen om zowel in je privé- als je beroepsleven betere 
relaties op te bouwen. Het zijn geen magische formules, maar ze zullen 
je kansen om succesvol om te gaan met familie, vrienden, collega’s, 
klanten aanzienlijk verhogen.

Ik ben een professionele spreker en coach en heb tot nu toe in 36 landen 
gewerkt, verdeeld over verschillende continenten. Er is één ding dat ik 
heb geleerd: hoewel huidskleur en religie kunnen verschillen, of  ik nu in 
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