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“ALS LEIDINGGEVENDEN 
SURFEN IN HET NU” 
Veranderingen aansturen door te surfen op de aanwezige energie 

Als leidinggevende kom je allerlei 
dingen tegen. Leiderschap die wel of 
niet genomen wordt, problemen die 
al dan niet uitgesproken worden en 
waarbij je onder tafel allerlei spanning 
voelt. Elkaar snel opvolgende externe 
ontwikkelingen, zowel in de techniek  
als de politiek, die de organisatie 
dwingen tot verandering. 

Al deze situaties maken dat je als 
leidinggevende constant moet schakelen 
en bepalen: welke rol past in deze situatie? 
Het oude leiderschapsbeeld steekt dan 
snel de kop op. In dat beeld zijn goede 
leiders ‘helden’. 

Deze gedachte is gestoeld op de 
veronderstellingen dat:
 ���3LPKLYZ�KL�HU[^VVYKLU�OLIILU�LU�^L[LU

wat ze moeten doen.
�]��4LUZLU�KVLU�^H[�O\U�]LY[LSK�^VYK
�VNL�YPZPJV»Z�VT�NYV[L�JVU[YVSL�]YHNLU/��
Feitelijk is leiderschap dan gebaseerd op de 
illusie van controle. In dit artikel gaan we in 
op deze problematiek die is ontstaan in de 
periode 2008 – 2013 in de samenwerking 
met Joulz en Stedin. En nemen we u mee in 
ons gedachtegoed en onze werkwijze.

Veel leesplezier!

(HMRL�6ZZL��4HHR�9\PT[L����7L[LY�2HSPZ�
�1V\Sa��LU�-YLK�2LTWLY��:[LKPU�
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Na het besluit in 2008 om de groei in te zetten naar 
twee zelfstandige economische eenheden, zodat een 
effectievere marktbewerking zou ontstaan, zijn Stedin 
en Joulz op een nieuwe wijze gaan samenwerken. In 
plaats van dichter naar elkaar toe te groeien zijn beide 
organisaties juist verder van elkaar af komen te staan.

verbonden om onafhankelijke strategieën 
te kunnen hebben. De intenties om een 
7HY[ULY:OPW(NYLLTLU[��7:(��VW�[L�Z[LSSLU�
en de samenwerking vlot te trekken waren 
geboren.

Partnership
0U�KL�7HY[ULY:OPW(NYLLTLU[��7:(��[\ZZLU�
Joulz en Stedin hebben we een poging 
gedaan het onderlinge vertrouwen te 
verbeteren. Daar waar het eerst alleen 
VT�NLSK�LU�R^HSP[LP[�NPUN��OLIILU�^L�
‘partnership’ in de samenwerking centraal 
gezet. In de eerste fase was het doel 
KL�7:(�VW�OVVMKSPQULU�[L�MVYT\SLYLU��
Dit deden we met een overkoepelend 
7:(�[LHT�TL[�RLYUWLYZVULU�\P[�ILPKL�
organisaties. Daarnaast is er per organisatie 
een klankbordteam opgezet met als taak 
KL�OVVMKZ[\RRLU��KPL�KVVY�NLTLUNKL�
L_WLY[[LHTZ�^HYLU�VWNLZ[LSK��]HU�
JVTTLU[HHY�[L�]VVYaPLU��5HKH[�KL�7:(�VW�
OVVMKSPQULU�NLHJJVYKLLYK�^HZ��OLIILU�^L�
in productteams deze hoofdlijnen nader 
uitgewerkt. Deze teams zijn langzaam 
doorgegroeid naar de uiteindelijke integrale 
ketenteams op kernprocessen.

In beide bedrijven ging de kwaliteit 
omlaag en gingen de kosten omhoog. 
En daarnaast groeide het externe 
THYR[HHUKLLS�UPL[�ZULS�NLUVLN��3HUNaHHT�
kwam het besef dat er te veel schakels in 
de samenwerking ontstonden. Er waren 
teveel controlestappen en er werd teveel 
dubbel werk gedaan De strategische 
stap naar meer marktbewerking was dan 
^LS�NLaL[��THHY�UVN�Z[LLKZ�^HYLU�LU�
zijn beide ondernemingen voor 80% van 
hun werkzaamheden nauw met elkaar 
verbonden. 

Kentering
Het besef dat het tij moest keren 
kwam naar voren tijdens een sessie 
met beide directies. Er waren steeds 
TLLY�R^HSP[LP[ZPZZ\LZ�LU�[HYPLM��LU�
winstdiscussies onderling. Bij minder 
performance dan verwacht ontstond 
de neiging naar elkaar te wijzen. 
Bijvoorbeeld aan de hand van het aantal 
storingsminuten of het tijdig opleveren 
van projecten. En er werd maar in zeer 
beperkte mate naar de eigen rol gekeken. 
De bedrijven bleken te nauw met elkaar 

DE AANLEIDING
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Vertrouwensgrens
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2006 Commerciële stappen
2007 Sprint
2009 Nieuwe namen Joulz / Sprint
2010 Zelfstandige bedrijven
2012 Joulz gaat niet zelfstandig verder
2013 Heroriëntatie
2014 Vernieuwde strategie

Levensloop

2011
 Samenwerking slechter
 Tarief / winst discussie
 Minder vertrouwen
 Slechte performance beleving

Druk bij Stedin:
 Energiekamer
 Publieke opinie

Druk bij Joulz:
 Meer performance
 Voldoende werk / marge

Intentie Stedin:
 Meer kwaliteit
 Minder kosten

Intentie Joulz:
 Meer kwaliteit
 Marktwerking

Gewenst Gedrag
Stedin  en Joulz
Simpel – kracht van de eenvoud
Klein – concreet – succes

Stap voor stap, verhoogt vertrouwen. 
En begrijpbaar zijn in gesprek:
1. Op inhoud en feiten
2. Elkaar verstaan
3. Intentie benoemen
4. Expliciet  zijn wat je wilt zien v/d ander
5. Bewust zijn van eigen handelen

Doel Stedin:
 Voorspelbare performance
 Samenwerken / openheid

Doel Joulz:
 Meer performance 
 Samenwerken / vertrouwen

2008

Volume financiële kaders

Productteam gestart

Principes samenwerking

Verbeterplannen

NO’s getekend

Bedrijfs Samenwerking Accelarator
Werkend productteam

Pact van Moermond
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In deze tijd kunnen we niet anders dan erkennen dat de 
complexiteit van vraagstukken niet meer te overzien is. Nu is het 
nog overzichtelijk met een elektriciteitsnet, maar in de toekomst 
verandert dit door verschillende netten en verschillende klanten.

Stedin wordt opdrachtgever en Joulz een 
opdrachtnemer in een markt die krimpt 
en zich transformeert tot een slimmere 
en zelfstandige basisinfrastructuur. 
Dus innovatie en kostenverlaging zijn 
UVVKaHRLSPQRL�IL^LNPUNLU��aVKH[�ILKYPQ]LU�
samen kennis en kunde gebundeld inzetten. 
2L[LU��LU�UL[^LYRZHTLU^LYRPUN�PZ�OPLY�
een logisch gevolg van. Hoewel Stedin en 
Joulz zich ontwikkelen tot twee zelfstandige 
ILKYPQ]LU��PZ�OL[�PU�KL�RL[LUNLKHJO[L�]HU�
groot belang te gaan samenwerken. Toch 
houden velen van ons de behoefte om snel 
zelf oplossingen te verzinnen en dit niet in 
relatie tot de keten te zien. Helaas hebben 
we dan vaak geen idee welke consequenties 
onze beslissingen hebben. 

Hierdoor kunnen de volgende problemen 
ontstaan:

�LYIL[LYWYVQLJ[LU�^VYKLU�UPL[�]VSSLKPN=��
geïmplementeerd.

�LaLSMKL�]YHHNZ[\RRLU�^VYKLU�]LYZJOPSSLUK+��
opgelost.

�Y�PZ�NLLU�NVLK�V]LYaPJO[�]HU�KL�ZP[\H[PL,��
�L�^HJO[LU�VW�OL[�UPL\^L�ILSLPK<��
�VVMK��LU�IPQaHRLU�aPQU�UPL[�[L/��

onderscheiden.
&PL�PZ�U\�LPNLUHHY�VM�]LYHU[^VVYKLSPQR<��
�LYZJOPSSLUKL�TL[OVKLZ�^VYKLU�KVVY=��

elkaar heen gebruikt.
�LSRL�270��RYP[PLRL�WYLZ[H[PL�PUKPJH[VY��PZ<��

geldig?

 

COMPLEXITEIT 
VAN VRAAGSTUKKEN

6TKH[�]YHHNZ[\RRLU�Z[LLKZ�JVTWSL_LY�aPQU��
is het van belang om:

���PUaPJO[�[L�JYLwYLU�]HU\P[�HSSL�KLSLU�]HU�
het systeem. Je probeert als het ware 
het geheel te zien en daarin patronen te 
ontdekken. 

���]LY[YV\^LU�[L�OLIILU�PU�KL�JYLH[P]P[LP[��
het commitment en de inzet van mensen 
om het werk gedaan te krijgen (los van 
OPwYHYJOPL���

���HSZ�SLPKLY�LLU�YVS�[L�RPLaLU�^HHYPU�QL�
TLKL^LYRLYZ�\P[UVKPN[��TV[P]LLY[�LU�NVLKL�
condities voor samenwerking schept. 

���QL�UPL[�KVVY�I\YLH\JYH[PL�PU�KL�NYLLW�[L�
laten houden en je eigen ruimte te creëren. 
=LYKLKPN�QL�aLSM�[LNLU�HUKLYL�SLPKLYZ�KPL�KL�
controle weer willen terugpakken.

���YLNLSTH[PN�MLLKIHJR�[L�NL]LU�V]LY�OVL�
mensen doelen kunnen bereiken.

���YLSL]HU[L�TLL[TVTLU[LU�[L�JYLwYLU�VT�KL�
voortgang te kunnen bepalen.

���VUKLYSPUNL�HMZWYHRLU�LU�KLHKSPULZ�UH�[L�
leven.

���Z\JJLZ�[L�]PLYLU�LU�KL��ZWPYP[��[L�^HHYKLYLU�



Nieuwsgierig zijn, vragenstellen en echt luisteren zijn 
essentieel voor vernieuwing en leren. Volgens de zienswijze 
en veranderaanpak gebaseerd op Theory U van Otto Scharmer 
zijn er 4 niveaus van luisteren te onderscheiden. Waarbij het 4e 
niveau van luisteren de meeste vernieuwing en innovatie creëert.

1. Downloaden luisteren op niveau 1

Je hoort alleen wat je al weet. En als je het 
UPL[�^LL[��OLI�QL�LY�UPL[Z�TLL��(S�TL[�HS�
hoor je alleen wat je horen wilt en dus niets 
nieuws

2. Debatteren luisteren op niveau 2

(SZ�QL�VW�KLaL�^PQaL�S\PZ[LY[��OVVY�QL�KL�
verschillen. En deze gebruik je om je eigen 
mening aan te scherpen (je staat nauwelijks 
VWLU�VT�KLaL�L]LU[\LLS�[L�^PQaPNLU���0U�
de politiek en de wetenschap is dit heel 
gebruikelijk

3. Empatisch luisteren op niveau 3

(SZ�QL�VW�KP[�UP]LH\�S\PZ[LY[��]LYWSHH[Z�QL�QL�
[V[HHS�PU�KL�HUKLY��1L�]VLS[��OVVY[��ILSLLM[�
en ervaart helemaal wat de ander vertelt en 
kan dus optimaal meeleven. Het risico is 
dat je onvoldoende contact houdt met jezelf 
en daarmee bijna verkleeft met de ander.

4. Generatief luisteren op niveau 4

(SZ�QL�VW�KP[�UP]LH\�S\PZ[LY[��Z[LS�QL�QL�[V[HHS�
VWLU�]VVY�KL�HUKLY��THHY�VVR�]VVY�QLaLSM�
LU�QL�VTNL]PUN��;LY^PQS�QL�S\PZ[LY[��ILU�QL�QL�
gewaar hoe jij je voelt en ben je instaat dat in 
te brengen in het gesprek. Ook zie je jezelf en 
de ander en het onderwerp van gesprek in 
OHHY�NYV[LYL�JVU[L_[��3\PZ[LYLU�VW�KP[�UP]LH\�
wordt ook wel compassievol genoemd.

HET VERSCHIL  
TUSSEN LUISTEREN  
EN ECHT LUISTEREN

NIVEAU’S VAN LUISTEREN
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Luisteren 1:

Luisteren 2:

Luisteren 3:

Luisteren 4:

uit gewoonte

van buiten

van binnenuit

van de bron

gewoontes van 

oordelen

waarnemen van 

verschillen

(vanuit de toekomst  

die zich wil ontvouwen)

Downloading Herbevestigen oude 

opinies & oordelen

Bekritiseren

[nieuwe] data

Kijken door iemand 

anders zijn ogen, 

emotionele connectie

Verbind met 

het ontluikende 

toekomstige geheel; 

wijziging in identiteit  

en zelf

Feitelijk luisteren

Empatisch luisteren

Generatief luisteren

Open 
gedachten

Open hart

Open wil

De niveau’s van luisteren zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de verschillende interventies.
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Effectief veranderen, zoals via de nieuwe samenwerking en 
bijbehorende PartnerShip Agreement (PSA) tussen Joulz en 
Stedin, vragen om een analyse van de huidige en gewenste 
situatie en onderliggende patronen die maken dat zaken goed of 
juist minder verlopen. Daarbij zijn vaak voor de hand liggende 
aanpakken niet effectief. Snel succes willen hebben door een 
goed strak gestuurd programma is bijvoorbeeld niet effectief als 
er geen gemeenschappelijke drijfveer is.

>L�OLIILU�KL�]VSNLUKL�PU[LY]LU[PLZ�
gepleegd om het aanwezige potentieel 
zoveel mogelijk aan te boren:

1.  Noodzaak van de verandering 
expliciet zichtbaar maken 

Door de feiten helder en inzichtelijk te 
maken lieten we zien wat de prijs van 
de huidige werkwijze was. Het moest 
]VVY�PLKLYLLU�K\PKLSPQR�aPQU��KH[�VW�KLaL�
manier niet verder gewerkt kon worden. 
>HHY�TVNLSPQR�OLIILU�^L�HHU�KL�OHUK�
van ‘data’ zichtbaar gemaakt wat de 
huidige werkwijze beide organisaties als 
geheel gekost heeft. De werkvorm van 
een ‘versnellingskamer’ zorgde ervoor 
dat er zonder vooroordelen naar elkaar 
geluisterd werd en wegen open gezet 
werden om tot een betere samenwerking 
te komen.

worden. Daarom is het zo belangrijk te 
investeren in de kwaliteit van die relaties. 
(SZ�QL�LSRHHY�RLU[��aVLR�QL�LSRHHY�VW�HSZ�OL[�
SHZ[PN�^VYK[��>L�OLIILU�KHHYVT�IPUULU�
de teams met behulp van ‘wapenschilden’ 
uitgewisseld wat de hobby’s van een ieder 
aPQU��^H[�TLUZLU�SL\R�]PUKLU�HHU�O\U�^LYR�
en welke kansen en obstakels ze voor hun 
productteam zien. Daarnaast hebben we 
TL[�ILO\SW�]HU�4HUHNLTLU[�+YP]LZ�KL�
verschillende kwaliteiten van teamleden in 
beeld gebracht. Hierdoor kunnen teams 
beter elkaars kwaliteiten inzetten en 
begrijpen waardoor het soms stroef loopt.

4.  Gespreksleiders helpen 
gesprekken te voeren over 
onderwerpen die ertoe doen.

Het gaat er niet om dat mensen elkaar 
SL\R�]PUKLU��THHY�VT�KL�LULYNPL�VT�
problemen aan te willen pakken. Het gaat 

2.  Visie op hoe het anders kan: 
structuur aanbrengen in de 
samenwerking 

en in de plek van iedereen in de keten. 
Daarbij wilden we een heldere plek 
JYLwYLU��^HHYPU�QL�RHU�V]LYSLNNLU�LU�
ILZSPZZPUNLU�ULTLU��>L�ILNVUULU�TL[�
het einddoel voor ogen: het opzetten van 
0U[LNYHSL�2L[LU[LHTZ��+LaL�2L[LU[LHTZ�
hebben op kernprocessen de regie en 
beslissingsbevoegdheid om op hun 
onderwerp de samenwerking optimaal te 
laten verlopen. 

3.  Persoonlijke kwaliteiten in het 
team zichtbaar en bespreekbaar 
maken.

Onbekend maakt onbemind. De kwaliteit van 
de relatie bepaalt vaak het verschil tussen 
planning en uitvoering. Organisaties gaan 
kapot aan de gesprekken die níet gevoerd 

om het honoreren van vakmanschap en het 
wegnemen van blokkerende energie om dat 
vakmanschap in te brengen en verder te 
VU[^PRRLSLU��>L�OLIILU�[LHTNLZWYLRRLU�
NL]VLYK�TL[�ILO\SW�]HU�]PKLV�VWUHTLZ��
Aan de hand hiervan hebben de teams 
terugkoppeling gekregen en hebben zijn zij 
vervolgens binnen hun eigen team goede 
afspraken gemaakt.  Ondersteuning bij het 
]VLYLU�]HU�KPHSVNLU�V]LY�^H[�OPUKLY[��^H[�
verbindt en wat inspireert creëerden nieuw 
elan en geloof dat het anders kon.

5.  Helder hebben wat voor soort 
overeenkomst/relatie en contract 
we nu hebben met elkaar 

en wat willen we hebben? Dit helpt bij 
het managen van verwachtingen zodat 
ieder zijn/haar rol weet van elkaar. 
>L�PUZ[Y\LLYKLU�TLUZLU�V]LY�KL�
contractafspraken.

INTERVENTIES
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6. Samenwerkingsniveaus
Door mensen bewust te maken van wat 
voor soort samenwerkingsrelatie ze eigenlijk 
TL[�LSRHHY�^PSSLU�OLIILU��^VYK[�K\PKLSPQR�
waardoor irritaties kunnen ontstaan. 

>PQ�aPLU�KL�]VSNLUKL�
samenwerkingsniveaus:
��5P]LH\���7YPQZJVUJ\YYLU[PL
��5P]LH\���2^HSP[LP[ZJVUJ\YYLU[PL
��5P]LH\���7YVQLJ[7HY[ULYPUN
��5P]LH\���:[YH[LNPZJO�WHY[ULYZOPW

7.  Meervoudige partijdigheid  
als leider,

waardoor je steeds in staat bent problemen 
of knelpunten te bespreken en steeds het 
belangrijkste of het grootste probleem 
als eerste aanpakt. Hiermee maak je veel 
LULYNPL�]YPQ��AHRLU�KPL�KL�LULYNPL�ISVRRLYLU��
kunnen ook issues zijn die niets met de 
taak te maken hebben. Dat zijn bijvoorbeeld 
VUKLYSPNNLUKL�ZWHUUPUNLU��KPL�KL�LULYNPL�
wegnemen van de taak. Bij meervoudige 
partijdigheid erken je dat er meerdere 
^LYRLSPQROLKLU�LU�^HHYOLKLU�[LNLSPQR�aPQU��
en probeer je ieders werkelijkheid te zien 
en een plek te geven. Dit door verschillende 
vakgebieden bij elkaar te brengen en door 
in dialoog met elkaar te gaan. Of door 
verschillende hiërarchische lagen bij elkaar 
te brengen of ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar 
te verbinden. Je erkent dat de werkelijkheid 
weerbarstig is en verdraagt dat jij het niet 
weet. Jij zorgt dat je team dit ook kan 
verdragen.

8. Een helder innerlijk kompas 
zorgt dat je als leider weet waar jij voor 
staat en waar het voor jou echt om gaat. 
Het helpt om de onzekerheid als leider 
goed te dragen.

9.  Krachtenveld in relatie brengen 
met de transitie die je doet. 

Steeds je taak duiden in relatie tot de 
context. Omdat de taak en de relaties 
Z[LLKZ�]LYHUKLYLU��PZ�OL[�ILSHUNYPQR�Z[LLKZ�
opnieuw expliciet te benoemen als er iets 
gebeurt en hoe dat zich verhoudt tot je 
doel. Hoe speel je op de nieuwe situatie 
in? Hoe benut je het momentum voor de 
voortgang van je project? In een grote 

Thermometer
=PH�LLU�)LKYPQMZ:HTLU^LYRPUNZ(JJLSHYH[VY�
�):(��OLIILU�^L�LLU�LLU]V\KPN�PUZ[Y\TLU[�
ontwikkeld om de verwachtingen in 
de samenwerking te bespreken. Dit 
instrument is bedoeld als thermometer om 
tenminste één keer per jaar te toetsen of de 
verwachtingen nog overeenkomen. En als 
dat niet meer het geval is om deze in een 
diepgaand gesprek opnieuw op elkaar af te 
stemmen.

organisatie komen er continu nieuwe 
ideeën en waait er voortdurend een 
nieuwe wind. Het is belangrijk deze waar 
te nemen en deze op hun waarde in te 
ZJOH[[LU��+P[�ZWLLSKL�[VLU�KL�2L[LU[LHTZ�
bij Stedin werden ingericht. Deze maakt de 
WYVK\J[[LHTZ�V]LYIVKPN��[LY^PQS�KLaL�LY�HS�
helemaal integraal op ingericht waren.

>HUULLY�QL�IPQ]VVYILLSK�HSZ�
leidinggevende waarneemt dat er steeds 
]LY^HYYPUN�PZ��VTKH[�Z[YH[LNPZJOL�LU�
[HJ[PZJOL�Z[\YPUN�KVVY�LSRHHY�SVWLU��PZ�OL[�
belangrijk dat je een bepaalde structuur 
kiest. Het gaat erom dat je met elkaar de 
beste orde kiest die je nu kan verzinnen 
(en elke orde heeft zijn eigen voors en 
[LNLUZ��

10.  Onder de noemer ‘leiderschap 
pakken’ 

gaat over het hebben van lef om als 
middenkader met voorstellen te komen. 

Dit vraagt om:
���KL�RL\aL�VT�VUKLY�KL�YHKHY�[L�ISPQ]LU�VM

door te breken.
���Y\PT[L�IPQ�OL[�TPKKLURHKLY�VT�KL

vastzittende top vlot te trekken.

11.  Het belangrijkste hulpmiddel 
blijkt het uitschrijven van 
consequenties te zijn. 

Op alle gebieden waar risico’s inzichtelijk 
aPQU��OLIILU�^L�KLaL�\P[NL^LYR[��:[LS�KH[�
»H»�NLIL\Y[��KHU�PZ�KL�JVUZLX\LU[PL�»I»��
enzovoort. Door de houvast van deze 
LLU]V\KPNL��LZZLU[PwSL�VWZVTTPUN�PZ�KL�
top van een organisatie beter in staat te 
beslissen.
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Als leidinggevende heb je een team nodig. Je kunt in je eentje 
niet alles weten. In deze complexe wereld, waarin dingen snel 
veranderen en steeds andere eisen aan je gesteld worden, moet je 
uitkijken te snel in oplossingen te schieten. Omdat deze snel weer 
een volgend probleem kunnen creëren, zonder dat jij het door hebt. 

Complexe vraagstukken vragen van leiders 
dat zij:

� �VW�HSSL�UP]LH\Z�PU�KL�OPwYHYJOPL�^LYRLU��
De laag boven je meekrijgen is vaak 
het lastigste. Bij Joulz en Stedin is het 
naar onze ervaring vaak de hoogste 
middenmanagementlaag die het lukt om 
vastgelopen patronen in de bovenlagen 
vlot te trekken.

� �OL[�NLOLLS�aPLU�LU�O\U�YVS�KHHYPU�ULTLU��
En dit geheel niet ervaren als bedreiging 
voor eigen macht en controle.

� �NLSV]LU�PU�KL�JYLH[P]P[LP[�LU�aLSMTV[P]H[PL�
van gewone vakmensen.

� �VYKL�JYLwYLUKL�PU[LY]LU[PLZ�KVLU��aVHSZ�
een samenwerkingsstructuur verhelderen.

� �]LYIPUKLUKL�VU[^PRRLSPU[LY]LU[PLZ�
initiëren. Denk aan talenten en 
kwaliteiten uitwisselen binnen je team. 
=LY^HJO[PUNLU�HMZ[LTTLU��KPHSVNLU�
]VLYLU�V]LY�^H[�IPUK[��OPUKLY[�LU�
PUZWPYLLY[��Z\JJLZZLU�]PLYLU�LU�]VVYHS�
echt luisteren naar anderen.

� �]HU\P[�LLU�OLSKLY�PUULYSPQR�RVTWHZ�^LYRLU��
zodat je als leider weet waar jij voor staat 
en waar het voor jou echt om gaat.

/L[�IL[YLRRLU�]HU�TLUZLU�RVZ[�[PQK��4HHY�
de kwaliteit van de interactie bepaalt hoe 
langer hoe meer het succes om complexe 
]YHHNZ[\RRLU�LɈLJ[PLM�LU�LɉJPwU[�HHU�[L�
pakken.
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