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VERBINDING

Een grote klant vraagt een financieel specialist 
voor een deel van zijn organisatie de boeken door 
te lichten. Een opdracht van zo’n 25.000 euro. De 
professional doet dit en vindt geen gekke dingen. Zijn 
rapport bestaat dan ook uit de bevestiging dat de 
klant het goed voor elkaar heeft. De manager van de 
financiële professional vindt dit geen goed rapport. Hij 
vindt dat de professional geen waarde toevoegt aan 
de wereld van de klant. Een klant betaalt geen 25.000 
euro om te horen dat het allemaal in orde is. Wat nu?

Belangen 
verbinden als 
professional

■ Margreeth Kloppenburg 

Dit uit de praktijk afkomstige voorbeeld is 
illustratief voor een groot aantal dilemma’s dat 
voortkomt uit de voortdurende spanning die 
bestaat tussen de drie belangrijkste spelers 
in het professionele spectrum: de klant met 
zijn vraag, de organisatie die doelstellingen wil 
halen en de professional die zowel graag zijn 
klant wil helpen alsook zijn eigen organisatie 
van dienst wil zijn. Over dit type dilemma’s, die 
zich vaak afspelen tussen geld en geweten, 
wordt nauwelijks gesproken in professionele 
organisaties, of op zo’n manier dat er weinig 
van geleerd wordt. De manager vertelt wat 
gewenst is binnen de gestelde kaders, de 
collega hoe hij het zou doen en tijdens het 
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overleg staan vraagstukken als deze maar 
zelden op de agenda. En dat zou nou net wel 
moeten, want het zijn juist deze kwesties die 
maken dat helder wordt waar de professional 
en de organisatie waar hij voor werkt, voor 
staan en wat zij willen betekenen voor de 
klant. Het maakt meteen duidelijk waarop 
de verbindingen tussen de verschillende 
‘stakeholders’ precies gebaseerd zijn.

Laten we vooropstellen dat er altijd dilemma’s 
zullen zijn. Dus hoe slim professionals, klanten 
en organisaties er ook mee omgaan, er dienen 
zich altijd weer verse dilemma’s aan. Maar er is 
flinke winst te boeken in het terugbrengen van 
spanning, wanneer teams van professionals 
(en dat is dus inclusief manager) gewend raken 
lastige dilemma’s goed met elkaar te bespreken 
en zo te investeren in betere en kloppende 
verbindingen tussen de verschillende 

‘stakeholders’. Het is de manier om de zo 
dringend gewenste gedragsnormen, die nu bij 
financiële professionals veel gevraagd worden, 
echt praktische betekenis te geven. Het team 
leert zo te werken binnen een normenkader dat 
doorlopend getoetst en aangescherpt wordt. 
Dat wat gedragscodes, inspectieorganen en 
tuchtcommissies niet voor elkaar krijgen, dient 
zich aan in het leren hanteren van dilemma’s 
die voortkomen uit de belangen die soms 
overeenkomen, maar evenzo vaak botsen. 
Voor de professional betekent dit niet langer 
eenzaam rondlopen met ogenschijnlijke 
kleine kwesties, maar samen met andere 
belanghebbenden goed kijken naar de keuzes 
die voorliggen.

Het speelveld van de professional
In figuur 1 is het speelveld van de professional 
weergegeven met de belangrijkste partijen: 

Figuur 1. Het speelveld van de professional
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de klant, de dienstverlenende organisatie 
en de professional. Bij professionele 
dilemma’s is het niet eenvoudig te spreken 
over een van deze drie zonder de andere 
meteen te noemen. Belangen zijn dik met 
elkaar verbonden en botsen tegelijkertijd. 
Veranderingen in de dynamiek in de driehoek 
leiden ogenblikkelijk tot andere afwegingen, 
andere opties en andere keuzes. Ook buiten 
de driehoek is er nog een wereld waar 
rekening mee gehouden dient te worden; die 

van de morele en wettelijke kaders, waarbij 
wettelijke kaders vastliggen en morele 
opvattingen nogal eens veranderen. Zo 
handelden financiële professionals met hun 
woekerpolissen binnen de grenzen van de 
wet, maar werd hun handelen later als moreel 
verwerpelijk gezien. Soms noopt de publieke 
opinie een beroepsgroep tot aanpassing van 
dat wat gewoon leek te zijn. Protesten tegen 
tarieven van interim-managers, rollen bij 
accountants als adviseur en ook controleur; 
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Tabel 1. Versterken van samenwerkingsrelaties

Wat nu teveel gebeurt Beter werkt

Diensten verkopen die organisaties en 
professionals nog niet waar kunnen maken, 
maar wel het volle pond vragen.

Samen met de klanten oplossingen 
ontwikkelen waarbij het een voordeel is dat 
hij dit als eerste met jou doet en hem daar 
de vruchten van laten plukken.

Snel iets verkopen als de kans zich 
voordoet, want binnen is binnen.

Klantbelang vooropstellen en rustig 
onderzoeken of de klant de juiste keuze 
maakt voor zichzelf, in het volle vertrouwen 
dat dit zich later uitbetaalt.

Geen nee durven zeggen, terwijl je dat wel 
zou moeten doen, uit angst dat je dan de 
opdracht niet krijgt.

Eerlijk zijn in je opvattingen bij de klant als 
dat in zijn belang is. Het risico durven nemen 
vanuit het besef dat de klant ermee geholpen 
is.

Professionals laten functioneren als 
‘lonely cowboys’: eigen ding doen in eigen 
koninkrijk.

Professional als ‘teamplayer’: eigen 
expertise  uitbouwen in samenhang met die 
van collega’s en in lijn van de ambities van 
de organisatie.

De sleutel ligt in het versterken
van samenwerkingsrelaties

het zijn voorbeelden van een wereld buiten de 
driehoek die invloed uitoefent. 

Professional als verbinder tussen 
organisatie en klant
De relatie tussen de organisatie en de klant is 
een institutionele relatie. Er is geen werkelijk, 
menselijk contact; dat is belegd bij de 
professional die aan het werk is bij de klant. 
Hij vertegenwoordigt zijn organisatie in alles 
wat hij doet of nalaat. Raakt hij in het nauw 
doordat ofwel de klant, ofwel zijn organisatie 
of hijzelf situaties creëert die ingewikkeld of 
ondoorzichtig zijn, dan staat hij er vaak alleen 
voor. En het is ook des professionals om te 
denken dat hij kwesties zelf dient op te lossen, 
terwijl er meer ‘stakeholders’ betrokken zijn. 
Het is daarom belangrijk om in teams van 

professionals meer tijd te besteden aan 
kwesties die individueel lijken, maar in feite 
consequenties hebben voor alle spelers. 
De sleutel ligt in het versterken van de 

samenwerkingsrelaties in de driehoek: 
investeren in betere verbindingen. 

In tabel 1 wordt een aantal veelvoorkomende 
voorbeelden weergegeven en wordt 
aangeduid hoe samenwerking kan leiden tot 
meer en beter resultaat op de langere termijn.
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Onderstaand stappenplan, dat een andere 
opzet kent dan de doorsnee intervisie, helpt 
professionele teams (of andere soorten 
samenwerkingsverbanden) dilemma’s zo door 
te spreken dat ze rendement opleveren voor 
de toekomst van het team en de relatie met 
de klant. Het maakt normen helder en geeft 
het team de kans elkaar daar collegiaal op te 
toetsen. 

Zo versterkt de professional niet alleen de 
verbinding met zijn eigen team, maar weet hij 
ook veel meer kleur te bekennen bij de klant en 
krijgen normen praktische betekenis. 

Stappenplan:
van individueel beleefd dilemma naar werkbaar normenkader van het team
Stap 1: Dilemma in kaart brengen

Wat is de kwestie en daarbinnen: wat is het morele punt? (Het helpt hierbij als u •	
woorden gebruikt als: mag ik, kan ik, is het geoorloofd om...)
Wie zijn de betrokken ‘stakeholders’? •	
Wiens beslissing is dit?•	
Is alle relevante informatie op tafel?•	

Stap 2: Dilemma gezamenlijk maken
Wordt het dilemma door het team in voldoende mate herkend? Anders herformuleren •	
totdat er een gezamenlijk, herkenbaar dilemma ligt.
Is dit een dilemma dat van belang is voor het team en de langere termijn? •	

Stap 3: Dilemma uitpluizen
Welke opties zijn er? Welke ervaringen liggen er?•	
Wat zijn argumenten voor en tegen?•	
Wat is precies het morele element? Wat vinden wij ervan?•	
Hoe willen we als team daarmee omgaan? •	
Welke normen klinken door in onze afwegingen? •	
Wat vinden wij blijkbaar belangrijk als team in de omgang met ‘stakeholders’?•	

Stap 4: Conclusies trekken en norm expliciteren
Welke conclusies trekken we en hoe onderbouwen we dat?•	
Wat is dan de opbrengst/schade voor de ‘stakeholders’?•	
Hoe kunnen we de schade beperken en de opbrengst vergroten?•	
Is dit een werkbare norm waar we achter staan als team?•	
Wat levert dit onze klanten en onszelf op voor de langere termijn?•	

Door op deze manier dilemma’s uit te zoeken 
oefent het team in het toepassen van een 
gezamenlijk normenkader. Wat vinden we 
wel en wat vinden we niet doorslaggevend 
in onze omgang met de klant? In hoeverre 
vertegenwoordigen wij met elkaar onze 
organisatie op de best mogelijke manier? 
Natuurlijk vergen deze gesprekken eerst tijd, 
maar uiteindelijk leidt juist dat ertoe dat er op 
langere termijn snellere en beter doordachte 
besluitvorming plaatsheeft over dit soort 
dilemma’s van zelfbewuste en betrokken 
partijen. En dan bedoelen we alle partijen in 
het professionele spectrum. Want ook de klant 
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moet betrokken worden in het bespreken 
van dilemma’s. Zo blijft het een dynamische 
samenwerkingsvorm in plaats van de in beton 
gegoten omgeving die het nu vaak is. De 
professional speelt een sleutelrol hierin als 
verbinder van belangen, maar gaat daar heden 
ten dage, steeds vaker, aan ten onder. Met als 
gevolg demotivatie, lamlendigheid, minder trots 
zijn op het eigen vak en een vlucht uit het eigen 
vakgebied. En dat is niet alleen onnodig maar 
bovenal erg jammer.

Een praktijkervaring
Een team van financiële professionals dat 
investeringsaanvragen beoordeelt, krijgt een 
voorstel binnen voor een project met de 
vraag of zij dat willen financieren. Het lijkt 
veelbelovend, alleen is het niet helemaal 
te overzien wat nu precies de schade aan 
het milieu op langere termijn zal zijn van het 
te ontwikkelen procedé. De bank heeft als 
uitgangspunt dat het investeert in projecten 
die dat wel doen en daarmee, in de visie van 
de bank, werkelijk bestaansrecht hebben. Er 
vindt een flinke discussie plaats binnen de 
bank waarbij de centrale vraag telkens is: willen 
wij investeren in een project waarvan we de 
gevolgen voor het milieu niet volledig kunnen 
overzien? Juist door dit debat met elkaar aan 
te gaan, onderzoek te doen en ‘stakeholders’ 
te betrekken, zijn alle partijen zich goed 
doordrongen van de grondslagen van hun 
organisatie en zien ze allemaal de zorgvuldigheid 
van het keuzeproces. De discussies helpen de 
individuele professional op langere termijn om 
andere investeringsaanvragen langs dezelfde 
meetlat te leggen. In dit voorbeeld koos men 
ervoor, na veel wikken en wegen, om niet te 
investeren.

Een professioneel team dat vaardig alle 
verschillende belangen integreert en investeert 
in stevige samenwerkingsrelaties, ziet zichzelf 
als een volwassen team. Het houdt in alle 
redelijkheid rekening met de gerechtvaardigde 

wensen van ‘stakeholders’ en zoekt daarbij 
ook actief naar oplossingen. Het team voelt 
zich verantwoordelijk daar verbetering in aan 
te brengen, zonder de eigen belangen te 
veronachtzamen. Botsingen tussen belangen 
ervaart het team als een gemeenschappelijk 
vraagstuk: bij de oplossing ervan moet elke 
beslissing worden gedragen door alle partijen 
en iedere partij moet een maximale kans krijgen 
om haar eigen inbreng te leveren. Opgeteld is 
de goede professional een rasverbinder: het 
lukt hem belangen binnen wettelijke en morele 
kaders zo met elkaar te verenigen, dat zowel 
klant als collega daar plezier aan beleeft. ■

Margreeth Kloppenburg is 
co-auteur van Eerlijk Scoren! 
De professionele balans tussen 
target en integriteit. Eerder 
schreef zij - ook samen met 
Jaco van der Schoor - Hoera, 
een conflict! en Leve het 
Verschil! Ze is gespecialiseerd 
in het begeleiden van teams 
van professionals in de 
zakelijke dienstverlening.
www.eerlijkscoren.nl
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