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Omgaan met onzekere factoren: 

Ontgroeven - Hoe kan je proactief

handelen in onzekere tijden?

Dit keer géén gouden tips en adviezen waarmee je 

direct aan de slag kan. Juist niet! Wel worden 

volkomen andersoortige inzichten geboden die zullen 

prikkelen en wellicht tot enige verwarring leiden. 

Kees Tillema

Volgende bijeenkomst



Rolf Mulder

Het boek kun je direct bestellen via 

het bestelformulier dat op je stoel ligt!

Vandaag



The Great Training Robbery

and

The Bommel Bypass

Rolf Mulder



‘Leadership is one of the most 

magnetic words in the English 

language!

Mention it, and a perceptible aura of 

excitement, almost mystical, 

appears’   

(Lombardo en McCall) 



The mother of all leadership’s issues:

‘De klus moet geklaard worden met max 30% menskracht’



The mother of all leadership’s issues



Leadership development is 

‘magnetic’ business: 

366 miljard dollar 

(2020) 



Leadership is magnetic

busines:

366 miljard dollar 

(2020) 

“Een zeer zinvolle, interessante en leuke training met de nadruk op reflectie met 

als gevolg persoonlijke ontwikkeling en groei in leiderschap.”

Deelnemers: blij, positief en 

veel geleerd enzo



Helaas:

• Put simply, companies are not getting the return they 

expect on their investment in training and education’ 
(The Great Training Robbery’, 2016)

• ‘Slechts 13 à 16 procent van de ondervraagden

beschouwen hun leiderschapsprogramma’s als

doeltreffend op het gebied van individueel presteren of

organisatorisch presteren! (Leadership, the path to greater

effectiveness, 2016).

• We have no idea what works and what doesn’t when 

it comes to the education and training of leaders.’ 
(Kellerman ,The end of leadership)

‘



Leadership is magnetic

busines:

366 miljard dollar 

Deelnemers: blij, positief en 

veel geleerd enzo

Nauwelijks merkbare effecten 

op presteren, functioneren 

teams/organisatie

‘the great training robbery?’



Bommel’s modus operandi als leider



Bommel’s modus operandi:

1. Chronische Stempeldrang:

De (vreemde) neiging om de leiding te willen nemen en 

de dingen naar jouw hand te zetten





Bommel

‘the difference which makes the difference’ 



Wat betekent dit voor management development?

selectie

benoeming 

beoordeling

beloning 

vaststellen, stimuleren

waarderen  

van ‘chronische 

stempeldrang’.



Bommel’s modus operandi:

1. Chronische Stempeldrang

2. Verheven doelstellingen/Noblesse Oblige



Bommel’s modus operandi:

1. Chronische Stempeldrang

2. Verheven doelstellingen/Noblesse Oblige. 

3. Erkenning eigen incompetentie en anderen inschakelen



‘Zit daar niet te praten!’, riep heer Ollie in doodsangst.

‘Doe dan iets! Verzin een list!’



‘Duwen!’, riep heer Bommel, die het gebeuren met straffe hand

leidde. ‘Harder! Die dingen gaan gemakkelijk open!’

‘Pushing to the limits’





“One of the greatest talents of all is 

the talent to recognize and to develop

talent in others.” 

-Frank Tyger, The High Achiever’s Guide to Happiness





The Bommel Bypass



‘Trainingen in incompetentie’

➢Van onbewust onbekwaam naar bewust 

onbekwaam

➢Managers die de grenzen van hun kennis en 

bekwaamheid kennen.

➢ Leidinggevenden die hun medewerkers opzoeken 

en inschakelen voor hulp en medewerking. 

➢Het effect zal enorm zijn! ‘ze gaan echt allemaal als 

een speer!’

➢Stop met die razende roes naar continu sleutelen 

aan jezelf. Kom uit die sadomasochistische kramp 

van het werken aan jezelf.



‘Only when leaders come to see

themselves as incomplete as having both

strengths and weaknesses

will they be able to make up for their

missing skills by relying on others’

Peter M. Senge (2007)



Bommel en Management Development?

Selectie, benoeming, beoordeling en beloning van 

leidinggevenden→ richten op het vaststellen, 

stimuleren en waarderen van chronische 

stempeldrang.

Opleiding, vorming en training van 

leidinggevenden → richten op  bewustmaking en 

erkenning eigen incompetentie en leren inschakelen 

van anderen





Leadership is magnetic

busines:

366 miljard dollar 

Deelnemers: blij, positief en 

veel geleerd enzo

Nauwelijks merkbare effecten 

op presteren, functioneren 

teams/organisatie

‘the great training robbery’




