
Kennen jullie de quote ‘(…) and we’re back to Grace’, uit de 
bekende serie Grace and Frankie? In gesprekken met Nanda, mijn 
vrouw, wordt deze zinsnede regelmatig ingezet. Vooral door haar. 
Wat ik meestal niet gepast vindt, uiteraard. Voor ons is het een 
manier om aan te geven dat je in een open gesprek het zo weet 
te draaien dat het (weer) volledig om jou en jouw zaken gaat.

Less about Grace…

In de context van werk noemen we het ook wel een neem-nou-mij-gevalletje. Dat ge-
bruiken we als een persoon zijn omgeving verrast met een geheel persoonlijk probleem. 
De verrassing ontstaat omdat er niet gepast rekening wordt gehouden met zijn of haar 

eigen rol en/of verantwoordelijkheid in het geheel.

Als beginnende jongste officier motiveerde ik mezelf met potentiële persoonlijk ontwik-
keling. Dat zorgde ervoor dat ik onverzadigbaar was voor nieuwe ervaringen, uitdagingen 
en momenten van afzien. Als er reizen uitvielen of onverwacht werden afgebroken dan 
baalde ik als een stekker. We vochten met andere JO's om een plekje in de missie-beman-
ning. Terugvliegen voor een familiehuwelijk werd zwaar afgewogen tegen gemiste opera-
tionele ervaring. En het bijzondere was: in die fase accepteerde iedereen het! Ze vonden 
het zelfs stoer, inspirerend en getuigen van doorzettingsvermogen. Het ging allemaal 
volledig om het mij. Maar in hoeveel gevallen gaat het nu nog steeds echt om het mij? 

Voor mij hield deze manier van zelfmotivatie op toen ik kinderen kreeg. Het ging toen niet 
meer alleen om mij en mijn persoonlijk ontwikkeling. Het ging ook om mijn faciliterende 
rol als vader, partner én bemanningslid. Ik moest op zoek naar een ander boeiend verhaal 
dan alléén persoonlijk ontwikkeling. Kortom: ‘It was not all about Grace anymore…’

Waarom breng ik dit op? Omdat het op zijn minst opvallend is dat personeelsdiensten 
nog altijd zijn ingericht rondom talenten, competenties, beoordelingen en assessments 
van het individu. Het gaat over diens verantwoordelijkheidsbesef, diens inzet, diens in-
tegriteit, diens vermogen om medewerkers te ontwikkelen en diens looptijd. Voor het 
overgrote gedeelte bepaalt dat de volgende plaatsing. Daarmee wordt het gehele perso-
neelsbestand gestuurd om naar zichzelf te (blijven) kijken. Oftewel: ‘'It remains all about 
Grace...'.

Interessant zou zijn om vanaf een bepaald punt in de persoonlijke ontwikkeling het in-
dividu ook te vragen naar de faciliterende rol die ze voor zichzelf zien. Welke beweging 
daarmee is ingezet of is gestimuleerd tijdens de vorige functie en hoe de nieuwe daar 
weer aan bij kan dragen. Zo waardeer je de (toegepaste) persoonlijke ontwikkeling meer, 
ontstaat er meer continuïteit en stimuleer je een medewerker, vanuit een intrinsieke mo-
tivatie, om meer menselijk potentieel in zijn omgeving te ontketenen.
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