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Inleiding 
 
Hoe zorg je ervoor dat je integer blijft? Dit is de subtitel van de bestseller van Patrick Lencioni 
over het zijn van manager en de valkuilen die je tegen kunt komen. Hij geeft aan dat het leiden 
van een onderneming, team of afdeling eigenlijk heel simpel is, als je tenminste niet in een van 
die valkuilen trapt.  
 
Hij doet dit aan de hand van een parabel waarin Andrew O’Brien, directeur van een bedrijf, 
in de problemen zit. Tijdens een metroreis midden in de nacht wordt hij geholpen door een 
adviseur die hem stap voor stap laat zien in welke valkuilen hij is getrapt en hoe hij deze had 
kunnen voorkomen. 
 
In deze samenvatting laat ik de parabel even voor wat het is en focus ik mij op de vijf valkuilen 
en hoe je deze kunt overwinnen. Het geeft je aanknopingspunten voor je eigen rol als 
(aankomend) manager of leider van een team. 
 
Veel leesplezier! 
 
Anouschka Lyklema 
September 2020 
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Wat managers fout doen 
 
De grootste valkuil voor managers, teamleiders of directeuren is die van de dagelijkse 
verwikkelingen en details die op hun pad komen. Om daar niet in te vallen, heeft Patrick 
Lencioni vijf leefregels benoemd. Ze zijn moeilijk aan te leren, niet omdat ze zo ingewikkeld zijn 
maar omdat ze alle vijf een bepaalde verleiding onderdrukken, een instinctieve neiging die 
mensen van nature hebben maar die voor een manager niet effectief zijn. 
 
De valkuilen zijn: 

1. Status 
2. Populariteit 
3. Zekerheid 
4. Harmonie 
5. Onkwetsbaarheid 

 
Per valkuil wordt de essentie ervan geschetst met eenvoudige tips om er aan te werken. Wil je 
er zelf mee aan de slag? Kijk dan welke valkuil je een wat ongemakkelijk gevoel geeft en 
beantwoord de vragen die gesteld worden. Focus je vervolgens de komende tijd op deze 
valkuil, probeer er achter te komen in welke situaties deze vaker optreedt zodat je je er 
bewuster van wordt en neem kleine stapjes om het te verbeteren.  
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VALKUIL 1 
STATUS 
 
Het belangrijkste principe van een manager is het streven naar resultaten. Dit ligt voor de hand, 
maar dit wordt nog lang niet door alle managers ten uitvoer gebracht. Voor veel managers 
staat helaas iets anders boven aan de prioriteitenlijst: het verlangen om hun status te 
beschermen. 
 
Hierdoor gaan managers beslissingen nemen die hun ego of reputatie ten goede komen of, 
erger nog, beslissingen vermijden die hen schade kan berokkenen. 
 
Stel deze vragen aan jezelf om te kijken of dit jouw valkuil is: 
• Beschouw je het als een persoonlijke nederlaag als jouw organisatie, afdeling of team niet 

de beoogde doelen haalt? 
• Vraag je je regelmatig af welke kant je op kunt om hoger te stijgen in je carrière? 
• Zou het je storen als je bedrijf, afdeling of team het uitstekend doet terwijl jij betrekkelijk 

anoniem blijft? 
 
Eenvoudig advies: maak je eigen persoonlijke succes afhankelijk van de bedrijfsresultaten. 
 
 
VALKUIL 2 
POPULARITEIT 
 
Zelfs met managers die hun ego binnen de perken houden, loopt het nog weleens mis. 
Waarom? Omdat ze managers of teamleiders direct onder hen niet ter verantwoording 
roepen als die hun verplichtingen (die gericht zijn op het bedrijfsresultaat) niet nakomen. Deze 
managers vallen ten prooi aan het verlangen om populair of geliefd te zijn. 
 
Geaccepteerd willen worden door je collega’s is heel begrijpelijk, maar het is een gevaarlijk 
probleem voor managers. 
 
Stel deze vragen aan jezelf om te kijken of dit jouw valkuil is: 
• Beschouw je jezelf een goede vriend(in) van de mensen die jou rapporteren? 
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• Raak je aangedaan als ze ontevreden over je zijn? 
• Voel je je vaak bezwaard om negatieve kritiek te geven, of breng je je commentaar zo 

dat het niet te hard aankomt? 
• Uit je vaak je frustraties inzake de rest van de onderneming bij je medewerkers? 
 
Eenvoudig advies: werk aan respect op de lange termijn, niet aan vriendschappen. Beschouw 
je collega’s niet als steungroep, maar als cruciale medewerkers die hun verplichtingen moeten 
nakomen, wil de organisatie de geplande resultaten behalen. 
 
 
VALKUIL 3 
ZEKERHEID 
 
Zelfs met managers die hun ego binnen de perken houden en niet bang zijn af en toe onaardig 
gevonden te worden, loopt het weleens mis. Waarom? Omdat zij hun medewerkers of 
collega’s niet ter verantwoording willen, durven of kunnen roepen of geen knopen door te 
hakken. Die situatie ontstaat wanneer zij niet duidelijk hebben gemaakt wat er precies 
verwacht wordt, gevoed door het verlangen om ‘correcte’ beslissingen te nemen, om 
absolute zekerheid te hebben. 
 
Veel managers zijn trots op hun analytische vermogens en intellectueel inzicht. Maar managers 
willen ook nog wel eens teveel tijd verspillen aan discussies over details van de bedrijfsvoering. 
Dit levert twee problemen op: ten eerste wordt er daardoor waardevolle tijd vergooid en ten 
tweede draagt het bij aan het overwaarderen van doorgevoerde analyses en theoretisering 
van strategische zaken.  
 
Stel deze vragen aan jezelf om te kijken of dit jouw valkuil is: 
• Ben je trots op je vermogen om zuiver te denken? 
• Wacht je liever op een extra verslag dan dat je een beslissing neemt zonder alle feiten te 

kennen? 
• Debatteer je graag over details in een stafvergadering? 
 
Eenvoudig advies: duidelijkheid is belangrijker dan precisie. Neem beslissingen op basis van 
‘voldoende’ informatie en vraag niet steeds naar meer informatie of analyses. Het nemen van 
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gefundeerde besluiten geeft richting en duidelijkheid naar medewerkers. En ja, je kunt er naast 
zitten, maar dan kunnen de plannen aangepast worden aan de nieuwe informatie. Leg dan 
wel iedereen uit waarom je dat doet. 
 
 
VALKUIL 4 
HARMONIE 
 
Veel managers, zelfs die niet aan bovenstaande valkuilen ten prooi vallen, houden van 
harmonische relaties en geloven dat het beter is als mensen goed met elkaar overweg kunnen 
en er geen conflicten of onenigheid zijn. Echter, de beste beslissingen worden genomen als 
alle feiten, opinies en perspectieven bekend zijn. Dat betekent niet dat iedereen zijn of haar 
zin krijgt, maar dat alle standpunten en ideeën in ieder geval overwogen worden. En dit zorgt 
soms voor verhitte discussies tijdens vergaderingen of teamoverleggen.  
 
Stel deze vragen aan jezelf om te kijken of dit jouw valkuil is: 
• Houd je je vergaderingen zo vriendelijk en aardig mogelijk? 
• Zijn je vergaderingen vaak saai? 
• Voel je je slecht op je gemak als collega’s heftig discussiëren? 
• Probeer je vaak de gemoederen te sussen of een compromis te sluiten tussen mensen met 

verschillende standpunten? 
 
Productieve vergaderingen kennen gedreven, kritische discussies. Terwijl aangename (of erger 
nog: saaie) vergaderingen aantonen dat er niet genoeg openlijke, constructieve ideologische 
conflictsituaties zijn. Ook rustige vergaderingen kennen conflicten. Alleen: soms worden deze 
onder het tapijt geveegd en wordt er naderhand over geklaagd…. 
 
Eenvoudig advies: verdraag onenigheid. Moedig je collega’s aan om hun mening te geven 
en te verdedigen. Ideologische verschillen moeten gehoord worden, maar vermijd 
persoonlijke aanvallen. 
 
En bedenk: vergaderingen met goede inhoudelijke discussies met vervolgens onderbouwde 
beslissingen zijn interessanter voor iedereen dan lusteloze kalme vergaderingen J. 
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VALKUIL 5 
ONKWETSBAARHEID 
 
Ook bij managers die niet ten prooi vallen aan de eerste vier valkuilen loopt het weleens mis. 
Waarom? Zij mogen dan wel bereid zijn om productieve conflicten te accepteren, daarmee 
is nog niet gezegd dat hun medewerkers er ook zo over denken.  
 
Managers zijn relatief machtige mensen. Het kan voor sommige managers daarom niet 
aantrekkelijk zijn om je tegenover collega’s of medewerkers kwetsbaar op te stellen. Zij gaan 
er ten onrechte van uit dat ze hun geloofwaardigheid verliezen als het te gemakkelijk wordt 
om hun ideeën aan te vechten. 
 
Dus: als medewerkers of collega’s geloven dat jij als manager of teamleider niet bereid bent 
kritiek te accepteren, dan zal er geen productief conflict plaatsvinden. 
 
Stel deze vragen aan jezelf om te kijken of dit jouw valkuil is: 
• Vind je het moeilijk om toe te geven als je fout zit? 
• Ben je bang dat direct ondergeschikten op je baan azen? 
• Houd je je zwakke kanten verborgen voor je collega’s? 
 
Goede managers vinden het geen probleem om fouten te maken, want hij of zij weet wie 
hij/zij is en waarom hij/zij op de betreffende plek zit. Juist het tonen van je zwaktes stelt je in 
staat op zoek te gaan naar collega’s die kunnen helpen de gevolgen ervan te beperken. 
 
Eenvoudig advies: moedig mensen expliciet aan om je ideeën kritisch te bekijken. Vertrouw 
hen je reputatie en ego toe, dat is de beste blijk van vertrouwen die je als manager kunt geven. 
Collega’s zullen dat vertrouwen respectvol en eerlijk beantwoorden en er toe aangezet 
worden zelf ook kritiek toe te laten. 
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Slotwoord 
 
Managers die zich op bedrijfsresultaten richten en niet op hun eigen ego, op verantwoording 
en niet op populariteit, op duidelijkheid en niet op zekerheid, op productief conflict en niet op 
harmonie, op vertrouwen en niet op onkwetsbaarheid: met hen kan het nog steeds mislopen, 
maar vanwege andere factoren die ze maar ten dele kunnen beheersen.  
 
Wil je er zelf gericht mee aan de slag? Kijk welke valkuil voor jou het meest van toepassing is 
en werk er vervolgens in omgekeerde volgorde aan. De principes beïnvloeden elkaar vaak 
achtereenvolgens. In vertrouwen durven mensen eerder een conflict aan (valkuil 1), dankzij 
professionele conflicten ontstaat meer duidelijkheid (valkuilen 2 en 3), daardoor durft iedereen 
collega’s ter verantwoording te roepen (valkuil 4) en aanspreken op resultaten kweekt 
vertrouwen (valkuil 5). En die resultaten bepalen uiteindelijk het succes op de lange termijn, 
voor jou als manager en voor de organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronnen:  
De 5 valkuilen voor managers, hoe je ervoor zorgt dat je integer blijft, Patrick Lencioni, 1998 
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Over de VvAA Business School 

 

De VvAA Business School is dé business school van de Nederlandse gezondheidszorg. De 
school bevindt zich in Slot Zeist en is in 2013 opgericht vanuit een grote behoefte door 
verschillende beroepsorganisaties aan kwalitatief goede bedrijfskundige scholing. In de 
vakopleidingen van medisch specialisten en zorgprofessionals wordt immers geen aandacht 
besteed aan bedrijfskundige onderwerpen. 

Deelnemers aan de programma’s van VvAA Business School zijn overwegend medisch 
specialisten, huisartsen, tandartsen, zorgmanagers, dierenartsen en paramedici. Dit maakt 
onze opleidingen uniek in Nederland! 
 
Steeds meer professionals in de zorg zien het belang van bedrijfskundige kennis. Om anders te 
leren kijken naar hun vakgebied, de eigen organisatie én de gezondheidszorg in het 
algemeen. Kom tot nieuwe inzichten en wordt veelzijdiger, dit wordt vandaag de dag echt 
van jou gevraagd! 
 
Geïnteresseerd in onze bedrijfskundige opleidingen? Kijk dan op onze website 
www.vvaabusinessschool.nl. 
 
 
 
 


