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• Strategisch advies
• Trendanalyse
• Digitale transformatie
• Innovatie
• Organisatieverandering

> 100 artikelen
> 40 columns
> 110 blogs
> 50 congrespresentaties
> 50 klantpresentaties
> 40 klantworkshops
Ø 3 boeken Bart Stofberg

Waarom alles beter werkt  
als je mensen vertrouwt
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Al Capone: You can get more with a kind word 
and a gun than you can with a kind word alone.

Seneca: Als je iemand vertrouwt, maak je hem 
betrouwbaar.



Agenda:

• Waarom is vertrouwen belangrijk?
• Hoe werkt vertrouwen?
• Wat moeten we doen?
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Wantrouwen maakt meer kapot dan 
je lief is, …
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Alles is een zero-sum game

… en we gaan er niet beter van samenwerken.



Het leidt tot ieder voor zich, …

Bonusregelingen: 
denken dat je met 422 
goede 100 meters een 
goede marathon loopt
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… en dus willen we alles vastleggen.
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Daardoor 
maken we 
kwaliteit 
meetbaar.

Als kwaliteit meetbaar was 
geweest, hadden we het wel 

kwantiteit genoemd.
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Daar worden we niet wendbaarder door!
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A bend in de road is not the end of the road, unless you fail to make the turn
Helen Keller

If you can’t make the turn, every bend in the road is the end of road
Bart Stofberg
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Vertrouwen lijkt een keuze...
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… maar is het vaak niet!



Als we niet vertrouwen zijn we niet wendbaar, …
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, … en ook voor verandering moet je wendbaar zijn.



SMART heeft zijn beste tijd gehad!

SMART
● Specifiek
● Meetbaar
● Acceptabel
● Realistisch
● Tijdgebonden

SMART?
● Samenhangend
● Toetsbaar, richtinggevend
● Moreel verantwoord
● Ambitieus
● Tijdloos

SMARTT 2.0
● Samenhangend
● Moreel verantwoord
● Ambitieus
● Richtinggevend
● Toetsbaar
● Tijdloos

SMART 1.0
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Agenda:

• Waarom is vertrouwen belangrijk?
• Hoe werkt vertrouwen?
• Wat moeten we doen?
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Verantwoordelijkheid

Kwaliteit

Sancties

Afspraken

Eigenlijk zijn er maar vier manieren om samen te werken, …

Loyaliteit
Volwassenheid

Trouw

Toevertrouwen

Betrouwbaarheid

Wantrouwen

Gezamenlijk succes
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Eigenlijk zijn er maar vier manieren om samen te werken, …

Drijfveer Succes Samenwerking Waarom
Bijdragen aan succes Verantwoordelijkheden Partnerschap Dynamiek weerstaan

Kwaliteit leveren Kwaliteit Vakmanschap Complexiteit weerstaan

Afspraak = afspraak Afspraken Standaardisatie Hoge kwaliteit/prijs

Eigenbelang Sancties Niet Goeie deal

3
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… elk met zijn eigen aardigheden.

Zaken zijn zaken!20



We kunnen niet meer zonder vertrouwen.

Observe
Orient
Decide
Act
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Daarbij kunnen we bouwen op oxytocine.
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Seneca had gelijk!
Als je iemand vertrouwt, maak je hem 
betrouwbaar.

In 95% van de gevallen...
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Agenda:

• Waarom is vertrouwen belangrijk?
• Hoe werkt vertrouwen?
• Wat moeten we doen?
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Denk na als je inricht.

Kernprocessen & andere processen

(standaards en processen)

Klant, markt en samenleving

(wendbaarheid)

Sleutelactiviteiten

(vakmanschap)

Trouw

Toevertrouwen

Betrouwbaarheid

Mandaat

Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, 
efficiëntie, effectiviteit, snelheid, 
transparantie: processen, standaards 

Ruimte
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Natuurlijk mag er niks mis gaan, 
maar vakmensen hebben ruimte nodig.

KETEN ME NIET, 
BOEI ME

Processen zorgen er voor dat het niet fout gaat, 
vakmensen zorgen ervoor dat het goed gaat.



Aan de voorkant moet je 
mandaat durven geven.
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We moeten het omdraaien, net als de USAF!

1. Formuleer een ambitieuze gezamenlijke 
doelstelling

2. Stel duidelijke doelen vast
3. Stel een passend team samen
4. Waardeer individuele bijdragen
5. Stimuleer autonomie
6. Hou de organisatie plat
7. Communiceer openhartig
8. Zorg goed voor elkaar
9. Investeer in carrière én persoonlijke groei
10. Durf eerlijk en kwetsbaar te zijn

0.    Strenge selectie op volwassenheid, loyaliteit en 
vakmanschap

De tien geboden van samenwerken op basis van vertrouwen.
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Als je...

● Op de lange termijn succesvol wil zijn, 
● Wendbaar wil zijn,
● Innovatief wil zijn,
● Kwaliteit wil leveren,
● Ethisch aanvaardbaar wil leveren,...

…, dan moet je durven vertrouwen.

Was daar maar een boek over!
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Out of the rabbit hole

Bart Stofberg
bart@outoftherabbithole.nl
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@BartStofberg
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