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PRAKTIJK

MIJN PERSOONLIJKE FUTURING

Mijn verhaal begint in 2010. In het besluit van een extern 
assessment in het kader van een bevordering naar 
diensthoofd wordt me volgende aanbeveling gegeven: 
“Enthousiaste medewerker die echter baat zou hebben 
van een aantal methodieken die zijn stijl van leiding 
geven kunnen ondersteunen en vorm geven…” Via via 
ben ik in contact gekomen met het opleidingsaanbod 
van Balans, met name de LMC-opleiding ‘Leiden en 
Adviseren van een Organisatie’. In september 2012-2013 
start ik met mijn eerste modules: ‘Methodische beleids-
voering’ en ‘Assessment en Futuring’.

FUTURING: DE THEORIE

Eén van de groeisporen van de module ‘Assessment en 
Futuring’ betreft het ‘methodisch aan de slag gaan met 
eigen persoonlijk ontwikkelingswerk’. Daarbij moet ten 
eerste een inschatting gemaakt worden van je huidige 
kwaliteiten als leidinggevende, ten tweede maak je kijk op 
je gewenste kwaliteiten en ten derde baken je een aantal 
wezenlijke groeithema’s af. Het ‘kijk maken op je 
gewenste kwaliteit’ wordt verder in de module als ‘futuring’ 
omschreven en tijdens de lessen krijgen we een heel pak 
methodieken aangereikt die je bijstaan om dit op een 
professionele manier aan te pakken. Eén van die metho-
dieken is ‘het persoonlijk visioen’. De methodiek vraagt 
je een exact tijdstip in de toekomst te kiezen, je daarna te 
associëren met dit exacte moment en vervolgens actief en 
in geuren en kleuren een levendige innerlijke voorstelling te 
maken van de gewenste situatie waarbij je jezelf de wonder-
vraag stelt: ‘stel, het is nu .../…/20xx en je bent de leiding-
gevende die je wil zijn, wat stel je jezelf hier dan juist bij 
voor…’.

FUTURING: DE PRAKTIJK

We ‘projecteren’ ons even naar het verleden: we zijn 9 januari 
2013. Tijdens één van de lesdagen wordt de methodiek 
‘een persoonlijk visioen’ toegepast… De wondervraag 
wordt gesteld en ik noteer: ‘We zijn nu 1 januari 2018 (ik 
projecteer mezelf 5 jaar verder…) en ik ben de leiding-
gevende die ik wil zijn, wat stel ik me daar dan juist bij voor…’ 

Zie hieronder wat ik toen, de 9e januari van 2013 schreef:
• Omgeving: groot modern ziekenhuis (futuristisch, 
 hightech, grote organisatie)
• Welke functie: ?
• Wat: net gestart, in een leidinggevende functie, maar nog
 veel lerend over de inhoud van de job (is een nieuwe 
 omgeving!). Supergoed voelen want is terug allemaal
 nieuw. Er gaan terug nieuwe dingen open. Ik zal terug
 verwonderd zijn. Dit geeft me ook ontzettend veel 
 energie en goesting. Ik kan, na een periode van inwerken,
 een toekomstvisie vormen en dan samen met een team
 naar dat gezamenlijk resultaat werken. We trekken ten
 strijde. Successen boeken met een enthousiast groep 
 (vergelijkbaar gevoel van een voetbalcoach die met zijn
 ploeg voortgaat).

Niets speciaals toch op het eerste zicht? Niet speciaals… 
Ware het niet dat ik exact 5 jaar later, op dinsdag 9 januari 
2018 ben gaan melden aan mijn huidige werkgever dat ik 
de organisatie zal verlaten om… afdelingshoofd personeel en 
administratie te worden in het klinisch labo van een groot 
modern ziekenhuis!

Ik herinnerde me uiteraard nog dat ik dit ooit eens 
geschreven had... maar toen ik het opzocht en dìt zag, 
viel ik bijna van mijn stoel… Dit is toch gewoon te gek! 
Hoe is het mogelijk dat exact 5 jaar na het maken van een 
oefening tijdens een les, hetgeen je ‘projecteerde’ daad-
werkelijk uitkomt? En geloof me, ik ben daar niet bewust 
mee aan de slag gegaan (met uitzondering van het sporadisch 
(paar keer per jaar?) raadplegen van de vacatures van dit 
ziekenhuis)! 

Mijn verwondering was gigantisch groot, evenals mijn 
enthousiasme, waardoor ik diezelfde avond nog mijn verhaal 
deelde met de docenten en mede-cursisten van de module 
‘‘Assessment en Futuring’ en met een paar vrienden. 

TOEVAL? DE KRACHT VAN GEDACHTEN? 

De reacties waren super, zowel over de inhoud als over het 
enthousiasme waarmee ik dit deelde: “Ik krijg het er warm 
van; “Hoe tof dat je dit met ons deelt”; “Zalig om te lezen dat 
je visioen uitkomt”!

De één omschrijft het als puur toeval, de ander geeft mee 
dat ‘gedachten krachten’ zijn en dat er zoiets bestaat als ‘een 


