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Deze inspirerende workshop werd gegeven door een goedgebekt duo dat in het dagelijks leven 

TOT2020 runt. Zij worden ingezet in het bedrijfsleven om een nieuw pad in te slaan dat garant staat 

voor nieuw ondernemerschap, innovatie kortom verandering! De dames noemen zichzelf dan ook de 

verbeelders van verandering… 

Hiermee mochten wij ook kennis maken in onze workshop. Bij binnenkomst werd je direct aan het 

werk gezet in kleine groepjes: formuleer je eerste indruk. En dat van mensen die je niet perse kent:   

“ spannend”, “geestig om onbekende een eerste blik te geven”.  

 

Tijdens de presentatie werd al snel duidelijk waarom we dit moesten doen. Er werden 5 stijlen van 

macht uitoefenen gepresenteerd:  

1 hulp vragen, 2 bondgenoten, 3 prestatie & ego, 4 reflectie en vijfde visie. De punten die je had 

gescoord in de eerste opdracht representeerden de stijl die mensen in je herkenden op basis van hun 

eerste indruk. De analyses van Erna waren haarscherp en erg grappig over bv de dames in stijl 3: 

jullie waren enige groepje dat direct zichzelf aan de collegae voorstelden, is jullie dat opgevallen? Wij 

(ik dus ook) lachten hier hartelijk om, maar het triggerde natuurlijk ook diepere lagen met de 

volgende vragen: waarom doe ik dit?, waarom zij niet?, waar staat dit voor?, vind ik het eigenlijk erg 

of niet? Herken ik mezelf hier wel in, stelde ik mezelf niet en voor degene die nog twijfels hadden 

werden die ook snel weggenomen in het vervolg van de presentatie. Maar vooral ook door het 

bespreken van voorbeelden uit de praktijk waarin je gedrag (de beoefende stijl) duidelijk werd. 

Met de verdere uitwerking van de stijlen rees de laatste vraag: als ik nu een belangrijk doel in 

ogenschouw ogen neem, welke stijl wil ik me dan (meer) eigen maken om dit doel te bereiken? Na 

goed bij jezelf te rade te zijn gegaan, ging je dan aan de tafel staan waar je jezelf graag in wilt 

verbeteren. Marith Rebel-Volp, onze aftredend voorzitter omdat zij net is toegetreden tot de PvdA in 

de Tweede Kamer, was aanwezig en werd uitgenodigd om haar ervaring te delen. Zij deed deze 

workshop een jaar geleden, had een doel voor ogen en realiseert dit vandaag de dag. 

Voordat we het doorhadden waren de 45 minuten voorbij gevlogen en was het alweer tijd om af te 

sluiten. 

Woorden die bij mij opkomen: Uitgedaagd, geprikkeld tot nadenken, klaar voor een verandering 

beginnend bij mezelf en girlpower!    

 

Dank Margon en Erna voor jullie inzet. 

 

  

 

 


