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Interview

De Vlaamse ﬁlosoof en managementconsultant Ivo Brughmans is een expert geworden in het
verbinden van de tegenpolen die wij als mens allemaal in ons dragen. Sterker nog, zijn boek
Paradoxaal leiderschap helpt mensen om de uitersten in zichzelf te verenigen en daardoor meer
in balans te raken. Dat dat allesbehalve gemakkelijk is, geef de auteur ook onmiddellijk toe:
‘De mens is een vat vol – vaak extreme – tegenstellingen.’
Tekst: Hedda Treﬀers

E

lke beweging heeft zijn tegenbeweging nodig en roept
deze op. Met zijn boek probeert Ivo Brughmans de
lezers een bril aan te reiken om op een andere manier
naar de wereld te kijken. ‘Ik gebruik het voorbeeld van
de glorieuze comeback van het vinyl, omdat dat zo tekenend
is. Juist in een tijd waarin je met één druk op de knop online
beschikking hebt tot alle muziek die je maar kunt bedenken en
je verder niet meer gebonden bent aan enige materiële beperking, wordt de vinyllangspeelplaat weer enorm hip. Zo hip
zelfs, dat platenzaken de vraag niet meer aankunnen.
En het zijn niet alleen ouderen die uit nostalgie op zoek gaan
naar oude lp’s. Het zijn evengoed jonge mensen die niet opgegroeid zijn met de platenspeler, maar die wel de behoefte voelen om iets moois en tastbaars in handen te hebben. Dat is de
ultieme paradox. Hoe virtueler alles wordt, hoe meer behoefte
er is aan tastbare zaken; hoe meer je op je wenken wordt
bediend, hoe meer je zelf wilt doen.’

Waar kwam bij jou de fascinatie voor de paradox vandaan?
‘Een aantal jaren geleden was ik heel sterk bezig met de vraag
hoe we een duurzame wereld kunnen creëren. Ik was op zoek
naar de balans tussen groei als mens en als economie versus
het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Hoe breng je
deze twee tegenpolen samen? Oftewel, hoe kun je onbeperkt
groeien en toch binnen de fysieke draagkracht van de planeet
blijven? De werktitel van het boek dat ik daarover wilde schrijven luidde dan ook Overvloed van de beperking. Als vanzelf kwam
het paradoxen-thema toen bovendrijven en uiteindelijk bleek
dat eigenlijk mijn grootste fascinatie. Wij zijn per slot van
rekening allemaal een vat vol tegenstellingen.’

In je boek beschrijf je al hoe je je – zeker als puber – de ene
dag een dandy kunt voelen en de andere dag een hippie.
Op welke manier spelen deze extreme tegenstellingen in je
persoonlijk leven een rol?
‘Iedereen is op zoek naar een duidelijke identiteit, naar zaken
waar we “voor staan” in de wereld. “Ik ben een succesvol
zakenman/-vrouw” of juist “Ik ben een eigenzinnige rebel”. Je
draagt een driedelig pak omdat je je zakelijk succes wilt benadrukken of je draagt je haar lang en ongewassen en doet een
houthakkershemd aan en een kapotte spijkerbroek, omdat je je
meer identiﬁceert met de anti-establishment-beweging.
Mensen hangen hun identiteit nu eenmaal graag op aan een
aantal waarden waar ze voor staan. Je proﬁleert je krachtig
door je met de ene pool te verbinden en je af te zetten tegen
de andere.
Het gaat mij erom een verbinding te leggen tussen deze tegenpolen. Ik noem dat het “en-en-denken”. Ook een grunge kan
soms een zakenpak dragen, zoals ook een controlfreak soms
los kan gaan, sterker nog: het is heel gezond om soms iets toe
te laten van die andere kant.’

Ergens schrijf je dat het je kan ontroeren, die twee uitersten
die samenkomen in één geheel.
‘Dat klopt ja, het frêle meisje dat stoer een geweldige drumsolo
wegspeelt of een op het eerste gezicht vormeloze rottende plant
waar plotseling nieuwe scheuten uitkomen. Orde uit chaos; dat
kan mij raken. Het verbinden van twee ogenschijnlijk totaal
verschillende werelden. Hoe kun je bijvoorbeeld de nuchtere
en de spirituele kant met elkaar verzoenen? Of hoe kun je als
ernstige en beheerste volwassene de ziel uit je lijf dansen rond
een kampvuur en je vanbinnen helemaal een indiaan voelen?’

‘Het is heel gezond om soms iets
toe te laten van die andere kant.’
coachlink magazine
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Is dat ook wat je bedoelt als je schrijft over Lisbeth Salander
(data-analist en cyperpunk uit de bekende Millenniumtrilogie)?
‘Ook iemand als zij kan mij ontroeren inderdaad, maar om een
andere reden. Dat heeft te maken met geaccepteerd worden
in een wereld ondanks dat je er volkomen uit de toon valt.
Salander vindt haar plaats in de “pakkenwereld” ondanks dat
ze er volkomen “anders” uitziet. Dat iemand totaal anders is en
toch geaccepteerd wordt, vind ik mooi. Misschien ook omdat
deze houding de fundamentele basis vormt van een tolerante
en echt diverse samenleving.

‘Hoe je bent, wordt vrijwel altijd
door de context bepaald.’
Overigens heb ik het hier dan weer totaal niet over mensen die
anders zijn “óm het anders zijn”. De “kijk mij eens een rebel
zijn”-mensen. Die bedoel ik hier zeer zeker niet mee! Maar
wel de mensen die zich bewust zijn van hun eigen stijl en die
kunnen relativeren, maar die ook de kwaliteiten van anderen
op waarde kunnen schatten, zonder deze als minderwaardig af
te doen.
Dat vind ik misschien nog wel het allerknapst. Als mensen
kunnen erkennen dat zij de kwaliteiten van anderen nodig
hebben om die van zichzelf aan te vullen. Zonder deze kwaliteiten als meer of minderwaardig te zien.’

Veel coaches werken met persoonlijkheidstests zoals de MBTItype indicator van Myers en Briggs. Dit soort tests ‘omarmt’
in zekere zin de uitersten en het of-of-denken waartegen jij nu
juist ‘ageert’. Je bent hetzij sociaal, hetzij naar binnen gekeerd;
hetzij conceptueel, hetzij praktisch ingesteld. Wat vind je van
dit soort tests?
‘Ik heb zelf ook zulke tests moeten invullen en uit de ene kwam
ik als uiterst introvert naar voren terwijl de andere test mij
juist tot extreme extravert bestempelde. En natuurlijk, want
onder sommige omstandigheden voel ik heel sterk die behoefte
om met anderen uit te wisselen en samen dingen te doen en
dan kan ik heel extravert zijn. Op andere momenten wil ik mij
helemaal op mijzelf terugplooien en zal ik mij introvert gedragen. Beiden kanten zijn in mij – zoals bij zovelen – aanwezig.
Dat is ook meteen het nadeel aan een zwart-wit gebruik van
dit soort tests; dat leidt tot een vorm van typecasting. Als per80 • c o a c h l i n k
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soon word je onbewust in een bepaalde rol gedrukt en dat
werkt beperkend. Terwijl dergelijke tests juist heel nuttig kunnen zijn om verschillende aspecten van jezelf te leren kennen
en jezelf zo te verruimen. Ik zou dan ook willen pleiten voor
een test die niet binair is, maar meer met glijdende schalen
werkt; je bent tenslotte niet altijd helemaal zuiver “het een” of
“het ander”. Hoe je bent, wordt vrijwel altijd door de context
bepaald. Als ik samen ben met iemand die de boventoon voert,
zal ik eerder geneigd zijn zelf gas terug te nemen. Ben ik echter
samen met een schuchter iemand, dan zal ik zelf eerder het
voortouw nemen.’

Is de opstellingsoefening met polariteiten uit je boek bruikbaar
voor coaches?
‘Die oefening is heel geschikt voor coaches en op de werkvloer.
Je zou de oefening ook kunnen uitvoeren met één persoon die
de oefening doet, één persoon die begeleidt en één iemand die
observeert waarbij je na elke oefening van rol wisselt.
Het begint met een inventarisatie van de polariteiten die bij jou
als mens spelen. Dus bijvoorbeeld “planmatig versus improviserend” of “meegaand versus assertief”. Vervolgens ga je deze
tegenpolen in een concrete ervaring onderzoeken. Want er is
een groot verschil tussen op rationeel niveau een lijstje maken
van voor- en nadelen en die polariteit vervolgens echt van binnenuit te ervaren.
Met een opstellingsoefening laat ik mensen op een diep ervaringsniveau alle aspecten van een bepaalde polariteit exploreren. En dat levert opzienbarende momenten op. Mensen – van
bankmedewerkers tot mensen in de zorg – komen tot geheel
nieuwe inzichten. Zeker als ze stuiten op ongekende kanten
van zichzelf.’

Maar nu gaat het toch weer over uitersten. Hoe bereik je
dat mensen minder in de extremen vervallen en meer een
tussenweg leren ervaren?
‘De opstellingsoefening vraagt ze – in het kort – om de tegenpolen (bijvoorbeeld “rust” versus “hectiek”) op een vel papier te
schrijven en dit blad op de grond neer te leggen. Door vervolgens
op een van deze bladen te gaan staan, ervaar je vanzelf gedachten, beelden, situaties en gevoelens die samenhangen met deze
pool. Vaak neemt je lichaam ook de houding aan die bij deze
pool hoort. Bij “hectiek” ga je bijvoorbeeld onrustig schuifelen
en voel je je gejaagd. Als je nu naar de andere pool (“rust”) stapt,
voel je vervolgens wat dit bij je teweegbrengt. Misschien ervaar
je dit als heel prettig en ontspannen, maar misschien ook juist
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Ivo Brughmans (Antwerpen 1965)
Studeerde filosofie (UG, Gent), internationale
politiek (UA, Antwerpen) en bedrijfskunde (EMS,
Brussel). Sinds 1993 werkt hij als consultant
bij het internationale managementadviesbureau
PA Consulting Group.
Ivo is coauteur van het boek HR Nieuwe Stijl
(Kluwer 2006), dat in Nederland werd genomineerd als beste hr-boek. In 2013 verscheen zijn
boek De kunst van het paradoxale leven (Lannoo). In 2016 verscheen Paradoxaal leiderschap.
Soepel schakelen tussen tegenpolen (Boom). Zie
ook www.dekunstvanhetparadoxaleleven.com

niet. Op deze manier exploreer je de diverse polen en voel je
wat comfortabel is en wat veel weerstand oproept.
Vervolgens kun je op dezelfde manier de “tussenposities” exploreren. Stapje voor stapje ga je posities tussen de twee extremen
langs en kijk je wat je voelt en welke emoties of weerstanden
het oproept. Soms leidt dit tot onverwachte creatieve combinaties of tot een synthese waarbij er iets nieuws ontstaat dat
meer is dan de som van de delen.’

Waar helpt deze oefening zoal bij?
‘De oefening is niet bedoeld om “even snel in balans te komen”
of “de ultieme synthese te bereiken”, maar wel om een buitengewoon scherp beeld te krijgen van hoe moeilijk of gemakkelijk het is om je een bepaalde pool eigen te maken. Dit kan je
heel erg helpen in je dagelijkse leven of in je werk.

‘Met een opstellingsoefening laat ik mensen
op een diep ervaringsniveau alle aspecten van
een bepaalde polariteit exploreren.’

We zoeken vandaag de dag allemaal naar balans. Tussen
privé en zakelijk, tussen vrijheid en gebondenheid, tussen
huiselijkheid en avontuur. Wat zegt de term ‘balans’ jou nog?
‘Balans als een mooi wellnessplaatje ervaar ik als redelijk eenzijdig. Balans ervaar je pas als je de extremen in jezelf duidelijk
hebt en daar met scherpte en openheid naar kijkt. Balans kan
heel dynamisch zijn. Het is niet allemaal netjes in het midden
zoals op het plaatje van de weegschaal. Ik zou liever het werkwoord ‘balanceren’ willen gebruiken. Balanceren is continu in
beweging zijn; het kan soms naar links en soms naar rechts
overslaan. Ook werkgerelateerd: in bepaalde situaties heb je
iemand nodig die er met de botte bijl doorheen gaat en een
andere keer vraagt een situatie om een leider met een zachte
hand.’

Je boek is heel intelligent, maar tegelijkertijd heel lekker
geschreven. Het is bijzonder toegankelijk en zonder de wollige
of veelal Engelse taal die we bij bijvoorbeeld managementboeken vaak tegenkomen. Was dat een bewuste keuze?
‘Zeker, ik heb heel bewust de Engelse kreten gemeden en ieder
woord zorgvuldig gewogen. Ik wilde een boek schrijven dat
bij wijze van spreken mijn moeder ook zou kunnen lezen en
toepassen. Het is mooi dat dat gelukt is.’

Mensen spenderen veel kracht en energie aan de kanten die
er niet mogen zijn, terwijl je deze kanten ook als kracht kunt
aanwenden, bijvoorbeeld in je werk. Op die manier komen
mensen vaak ook beter in hun vel te zitten, is mijn ervaring.’
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Ergens schrijf je ‘omarm de tegenstellingen in jezelf’. Maar
hoe doen we dat dan?
‘De oplossing is niet om de tegenstellingen in jezelf weg te
drukken of te zoeken naar een grijzig compromis. De vraag
is hoe je de onvermijdelijke spanning tussen tegengestelde
krachten beheersbaar kunt maken, zodat je deze op een productieve manier kunt aanwenden.

‘Balanceren is continu in beweging zijn; het kan
soms naar links en soms naar rechts overslaan.’
Dit betekent ook dat we onze eigen schaduwkanten onder
ogen moeten zien. “Erken de Poetin in jezelf”, zeg ik weleens.
Omarm je eigen sociaal onwenselijke trekjes en de kanten van
jezelf die je liever niet zou willen zien en vind een aanvaardbare uitingsvorm om die te kanaliseren.
Bijvoorbeeld als er een agressieve kant in je schuilt. Ik zeg niet
dat je die kant moet goedkeuren, maar wel dat je je bewust
moet zijn van de onderliggende positieve kracht en deze op een
constructieve manier kunt leren gebruiken in plaats van deze
“keurig” weg te plooien. Want tevoorschijn komt hij toch wel
(lachend) en we willen niet allemaal latent agressieve moeder
Teresa’s.’
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Als professional word je dagelijks geconfronteerd met het spanningsveld tussen tegengestelde benaderingen. Je voelt daarbij vaak de
noodzaak om een ‘eenduidige keuze’ te maken want dat geeft
duidelijkheid en houvast.
Maar is dat wel nodig … en
leidt dit wel tot effectieve en
duurzame oplossingen?
Paradoxaal leiderschap van
Ivo Brughmans gaat juist over
er
het benutten van de kracht
van tegenpolen.
Een exemplaar winnen
van dit boek?
Zie p. 53 van dit magazine.
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