PIONIERSPORTRET

ARJEN IJPELAAR: ´IK KIJK NIET NAAR
FUNCTIES, IK KIJK NAAR ROLLEN´
Hoe maak je van een apathische en lamgeslagen groep mensen een effectief en
wendbaar team? Een team nota bene waar al meerdere leidinggevenden op stuk zijn
gelopen. Voeg daar een hiërarchisch moederbedrijf als KLM aan toe, geen mogelijkheid om nieuwe teamleden aan te trekken en de uitdaging om dit zoveel mogelijk
zonder opleidingsbudget voor elkaar te krijgen.
Dit is het verhaal van pionier Arjen IJpelaar.
Kun je iets vertellen over jouw pad
als pionier?
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Kern Konsult begeleidt organisaties.
Dat doen we door steeds te kijken
naar de achterliggende vraag. Door
goed te luisteren en dóór te vragen.
In de pioniersportretten bieden we
een podium aan klanten die
vooroplopen in hun organisatie en
daadwerkelijk verandering realiseren.

Toen ik in 2011 als Manager Development KLM Inflight
Services begon, zag ik mezelf helemaal niet als manager. Ik had helemaal geen ambitie om met een team te
gaan werken. En als ik nu terugkijk op de afgelopen zes
jaar, dan zeg ik: het samen bouwen aan een team heb
ik uiteindelijk juist het leukste gevonden. Waar mijn pionierschap in schuilgaat is de geheel andere wijze waarop
ik ben omgegaan met het ontwikkelen van een team en
het doorbreken van bestaande managementstructuren.
De aanpak van deze twee punten heeft ervoor gezorgd
dat we heel effectief en wendbaar zijn geworden en dat
binnen een vrij hiërarchische context.

Hoe zag je start als Manager Development bij
KLM Inflight Services eruit?
Inflight Services is de organisatie die de cabin crew aanstuurt, dus niet de cockpit waar de piloten zitten, maar
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juist het cabinepersoneel: purser, stewards en stewardessen. De director Training & Development had mij al
twee keer gevraagd voor deze functie, maar daar had ik
toen beide keren nee op geantwoord. Ik had het in mijn
internationale functie bij AirFrance-KLM prima naar mijn
zin. Voor deze nieuwe functie ging ik weer sec voor KLM
werken. Daarbij wist ik dat er al een aantal managers
vóór mij stuk waren gelopen op die functie. Uiteindelijk
heb ik toch ja gezegd, voornamelijk omdat mijn beide
passies in deze baan terugkwamen: gastvrijheid en
service aan de ene kant, en opleiden en ontwikkeling van
mensen aan de andere kant.

Wat voor team en situatie trof je aan in
die beginperiode?
Het eerste wat mij opviel was dat dit team geen duidelijke opdrachtgever had. KLM is een behoorlijk hiërarchisch bedrijf, met veel managementlagen en structuren.
De besluitvorming verliep altijd getrapt. Mijn team had
het te doen met informatie die eerst langs minimaal
twee andere managementlagen en organisatieonderdelen liep. Daardoor hadden we maar moeilijk zicht op de
echte leervraag. Ik vroeg mij direct al af of ik wel vanuit

“Het ontbrak dit team aan een
duidelijke opdrachtgever”
leren en ontwikkelen goede programma’s kon neerzetten als ik geen duidelijke en directe opdrachtgever
had. Tegelijkertijd werd ik wel verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van gedrag aan boord en voor de trainingen
die daarbij hoorden.
Ten tweede ontmoette ik een team waarin vrijwel
niemand iets uit zichzelf ondernam. Het leek wel of ze
lamgeslagen waren. Ik trof een apathische houding aan.
En omdat onduidelijk bleef wat nu precies elke keer de
opdracht was, werden er leerproducten opgeleverd, die
niet altijd voldeden aan de eigenlijke vraag.

Wat betekende dat voor jouw rol en wat ben
je vervolgens gaan doen?
Mijn teamleden waren heel erg afwachtend naar mij.
“Zeg jij maar wat we moeten doen, dan voeren wij het
wel uit”. En ik dacht: zo’n leider ben ik niet, dat wil ik
helemaal niet. Ik ben wel resultaatgedreven, maar wil die
resultaten samen bereiken. De eerste stap die ik gezet
heb, was een professionaliseringsslag. Ik kwam erachter dat de vaardigheden om een organisatievraag naar
een goede leerinterventie te vertalen maar heel matig
ontwikkeld waren in het team. Ik wilde ze vakmanschap
bijbrengen. Ik wilde dat ze begrepen welke stappen je
moet nemen en welke vragen je moet stellen om vanuit
een organisatievraag een goed ontwerp te kunnen maken voor een training of een andersoortige interventie.
Tegelijkertijd heb ik gekeken naar ieders individuele
krachten. Daarover ben ik met een ieder afzonderlijk
het gesprek aangegaan. Ik vroeg aan elk van hen:
wat wil jíj nu? En de tweede vraag was dan: En hoe
kan ik je daarbij helpen? Dat was een aanpak die ze
helemaal niet gewend waren. Daarbij probeerde
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”Ik vroeg aan elk van mijn
teamleden: wat wil jij nu en hoe
kan ik je daarbij helpen?”
ik bij iedereen te zien waar nu zijn of haar kracht lag.
Waar was iemand goed in? In mijn achterhoofd speelde
de vraag: hoe kunnen we met elkaar een team bouwen
waarin mensen elkaar op hun kwaliteiten versterken
in plaats van dat we elkaar met onze patronen op slot
zetten?

Kun je hier een voorbeeld van noemen?
Neem Ronald, de informele leider van dit team. Hij had
deels een leidinggevende functie aan boord. Ronald had
een natuurlijke dominantie, was directief en wist wat hij
wilde. Hij was stellig en direct, wat maakte dat niemand
in het team bewoog zonder zijn goedkeuring. De mensen
in mijn team waren daardoor afwachtend en volgzaam
geworden. Ook in de rest van de organisatie had Ronald
zo’n reputatie opgebouwd, dat hij daardoor niet altijd
effectief meer kon zijn; bij sommigen had hij ronduit een
slechte pers. Maar ik zag Ronalds talent: zijn informeel
leiderschap, zijn analytische vermogen, zijn knowhow en
kritische grondhouding. Ik dacht: ik moet - zeker in het
begin - vooral niet aan zijn positie tornen. Ik ben naar zijn
achtergronden gaan vragen. Toen bleek hij ooit architectuur gestudeerd te hebben. Daardoor begreep ik beter
hoe hij naar het ontwikkelen en ontwerpen van programma’s keek en snapte ik ook ineens waarom hij de leider
was in dit geheel. Daarna kon ik veel beter gebruikmaken
van zijn kracht. Tegelijkertijd moest ik hem loskoppelen
van de rest van het team, om de volgzaamheid van de
rest van het team te doorbreken. Door die volgzaamheid konden we maar één opdracht per keer aan. Een
opdracht waar we namelijk met zijn allen aan gingen
werken. Op die manier zou ik nooit een team creëren dat
effectief werd; het was nodig dat mensen autonoom of in
tweetallen aan de slag konden.

Je neemt – naast de bestaande groepsdynamica – heel expliciet de waarderende benadering als aangrijpingspunt om te komen tot
doorbraken. Klopt dat?
Ik ben een groot voorstander van de positieve psychologie. Die waarderende en ondersteunende kant is ook
iets wat ik in mijn eigen leiderschap heb ontdekt. Ga
het gesprek aan vanuit het vraagstuk “wat doe je wel
goed?” in plaats van “wat doe je niet goed?”. Doordat ik
Ronald prees om de positieve kanten die zijn informele
leiderschap zeker ook met zich meebracht, voelde hij de
waardering. Dat was nieuw voor hem. Ik gaf hem ook
echt een platform en vroeg hem mee te denken hoe we
naar een team toe zouden kunnen groeien dat meer
projecten tegelijkertijd aan kon. Inmiddels heeft hij als
leidinggevende van crewleden zelf een enorme ontwikke-

“Ik kan van dit team geen Center of
Excellence maken zolang ik mensen alleen
maar in hun bestaande functies blijf zien”

ling doorgemaakt en heeft hij zich een waarderende en
positieve leiderschapsstijl eigen gemaakt.

In hoeverre heb je overwogen of je geen
nieuwe mensen van buitenaf nodig had?
KLM nam in die tijd niemand aan van buitenaf. Dus dat
kon niet. Het grappige is nu dat juist het werken met de
bestaande mensen onze kracht werd. Die vaste teamsamenstelling gaf bijvoorbeeld veiligheid en zekerheid:
keeping the family together. En ik zag daardoor ook:
van dit team kan ik geen Center of Excellence maken
zolang ik mensen alleen maar in hun bestaande functies
blijf zien. Dat was juist de reden dat we onszelf op slot
gingen zetten. In plaats daarvan gingen we per aanvraag
voortaan na: wie heeft nu welk talent dat bij dat vraagstuk goed van pas komt? Dan blijkt de een goed in het
analytisch gedeelte, de ander is goed in het vormgeven
van e-learnings of digitale leerinterventies, weer een
ander geeft graag workshops. We gingen dus in rollen
denken. Hadden mijn mensen een bepaalde capaciteit
nog niet, dan huurden we daar een externe voor in, die
ik bewust aan iemand in het team koppelde. Zodat dit
teamlid het de volgende keer wel zelf kon. Dat kregen we
dan voor elkaar zonder dat ik er opleidingsbudget voor
moest aanspreken. Dat hoort allemaal bij de kant van de
ontwikkeling van ons team. Daarnaast had je de organisatie -kant. Ik zal je niet vermoeien met de structuren en
hoe alles hiërarchisch verbonden was, maar het kwam
erop neer dat wij van een Development Center elders
in de organisatie allerlei leervragen kregen die meer op
wensenlijstjes leken dan op goede criteria om een leertraject op te ontwikkelen.

De pionier over Kern Konsult
Gedurende dit traject wilde ik met iemand
kunnen sparren over de weg die ik ging.
Daarvoor heb ik Ineke Khalil – en daarmee
Kern Konsult – uitgekozen. Het coachingtraject heeft gemaakt dat ik veel sterker en
krachtiger werd. Ik heb altijd een bepaalde
vorm van bevestiging nodig gehad en die
kreeg ik niet vanuit de organisatie en wel
via de coaching. Ineke bevestigde mij in mijn
lef en liet mij zien dat ik op het goede spoor
was. Ineke zorgde voor constante reflectie
op wat er gebeurde, op wat ik wilde, op wat
een situatie met mij deed. En Ineke liet me
zien wat het vroeg om tot doorbraken te
komen. Die componenten had ik hard nodig
om door te kunnen gaan. Daarnaast hebben
we samen strategieën ontwikkeld rondom
de vraag hoe ik mijn leiderschap op een
menselijke manier vorm kon geven.
ineke.khalil@kernkonsult.nl
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“Uiteindelijk kwam het zover dat ik de
samenwerking met een andere afdeling
heb opgezegd”
In de loop der tijd ontstond er polarisatie tussen dat
Development Center en onze club. Als zij de tussenschakel bleven, zouden wij nooit kwaliteit kunnen leveren. Na
allerlei pogingen om toch samen te werken, om hen te
betrekken, om tot een logische rolverdeling te komen,
zag ik dat het geen zin had. Ik zag dat mensen niet van
plan waren om hun bestaande machtsposities op te
geven. Toen heb ik de samenwerking met hen opgezegd.
Zoiets was nooit eerder vertoond. Dat was een spannende stap; het waren pittige tijden. Toch is het achteraf de
sleutel geweest om alsnog voor elkaar te krijgen wat ik
wilde: maximaal van waarde zijn voor onze interne klanten, helder opdrachtgeverschap en een goedlopende,
duurzame samenwerking. In die tijd kreeg ik veel kritiek
over me heen. Mij werd verweten dat ik aan stoelpoten
van mensen aan het zagen was. En er kwam kritiek op de
gemaakte trainingen die we leverden, maar die achteraf
niet aansloten, omdat de opdracht niet duidelijk was
door het zogeheten “gedelegeerd opdrachtgeverschap”.

Hoe heb je die dynamiek weten te keren?
Vervolgens deed ik het voorstel om samen met hen eens
uit te zoomen. Ik zei tegen de hogere bazen dat ik ook
vond dat onze trainingen niet aan de vraag voldeden.
Vervolgens deed ik het voorstel aan een deel van de
eindbeslissers om samen met hen eens uit te zoomen
en gezamenlijk de vraag te beantwoorden hoe we nu
keken naar de snel veranderende wereld, naar de BV
Nederland, wat dat betekende voor KLM en wat de
impact daarvan was op leren en ontwikkelen enerzijds
en leiderschap anderzijds. Bij die sessie kreeg ik een
aantal kopstukken bij elkaar. Na afloop heb ik een analyse gemaakt van dat gesprek en de opbrengst vertaald
naar een Learning & Development strategie. Vervolgens
heb ik gezegd: “Hier kan ik met mijn team invulling aan
geven.” Ik voegde eraan toe: “En als we nu slim zijn, dan
worden jullie de stuurgroep, zodat ik in direct contact sta
met jullie.” Mijn eigen leidinggevende had ik hierin mee
en heeft deze beweging vanuit zijn rol ondersteund. Zo
is de Learning Board ontstaan. We begonnen met een
verandertraject en daarna een basisleergang, die de top

al heel lang wilde én die paste bij de toekomstige ontwikkelingen. Doordat ze al snel ook de goede resultaten
ervan zagen, hadden wij als team een nieuw startpunt
gecreëerd waardoor aanvragen opeens rechtstreeks bij
ons kwamen.

Hoe is jouw eigen rol in de loop van het pionieren veranderd?
In de loop van de tijd merkte ik dat mijn eigen functie
steeds makkelijker werd, omdat mijn team steeds meer
zelf ging doen. Het is me gelukt om mezelf voor een
groot deel overbodig te maken. De belangrijkste rol die
ik sindsdien voor mezelf zag, was om de sluisdeur te zijn
voor al het organisatie-gedoe. Daar ging ik voor liggen,
zodat mijn mensen konden blijven excelleren in hun
kernwerkzaamheden.

In hoeverre werken deze pionierslessen ook
nu nog door, bijvoorbeeld in je nieuwe rol als
programmamanager?
Ik zit nu in een deel van de organisatie dat zich opnieuw
moet uitvinden. Ook nu valt mij weer op: terwijl vrijwel
iedereen naar functies kijkt, kijk ik naar rollen. Steeds
meer mensen zien inmiddels dat dit blijkbaar werkt. Ze
zien dat de projecten die ik oppak niet alleen goed eindigen, maar ook tot enthousiaste medewerkers leiden.
Dat ontstaat doordat ik blijf vragen: wat wil jij, hoe kan
ik daaraan bijdragen, en hoe ziet ons gezamenlijke, toekomstige pad er dan dus uit?
Wat ik heel leuk vind, is dat mijn voormalige teamleden inmiddels allemaal hun plek gevonden hebben in
de nieuwe organisatie en daar allemaal heel goed en
zelfstandig functioneren. Ik hoorde vorige week nog van
mijn leidinggevende: “Alle mensen die jij hebt meegenomen, inclusief jezelf, functioneren heel goed in deze
nieuwe organisatie”. Dat vond ik een mooi compliment.

Guido van de Wiel is schrijver van managementboeken en
executive coach bij meerdere business schools. Trendwatcher of the Year 15-16. Voor Kern Konsult werkt hij aan een
reeks portretten van pioniers.
www.kernkonsult.nl
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