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10 tips aan Balkenende om NL weer vertrouwen te geven
Beste minister-president,
Wat kunt u doen om Nederlanders niet zo te laten wijzen naar anderen?
Wat kunt u doen om mensen zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen?
Wat kunt u doen aan een hogere productiviteit en groei van ons land?
Wat kunt u eraan doen om ervaren te worden als een beter leider?
Er zijn mensen die daar verstand van hebben, die daar onderzoek naar doen.
Zoals Mihaly Csikszentmihalyi, een Hongaarse professor die al meer dan 30 jaar
onderzoek doet naar de werkbeleving en prestaties van sporters, artsen, managers,
lopende band werkers, kunstenaars, huisvrouwen, programmeurs, etc
Hij zou u volgens mij adviseren om flow te realiseren, en wel concreet:
- stop met voor mensen te zorgen en zelf alles op je eigen nek te nemen
- geef duidelijke lijnen aan, een lonkend perspectief voor het land (VOC nieuwe stijl)
- daag ambitieuze ondernemers/directeuren uit tot wereldmarktleiderschap
- kies nadrukkelijk voor branches waar het land historisch sterk in is
- geef studieadvies (school je in watertechnologie, bloemen, bancair, logistiek)
- herinner Nederland eraan dat wij handel in ons bloed hebben zitten, nu nog steeds
- stimuleer 50+ ers om jongeren vakkennis en ondernemerschap bij te brengen
- denk niet in termen van zuur en zoet, maar in termen van prestaties en plezier
- deel massaal bossen Hollandse bloemen uit aan personen die voorop lopen
- geloof zelf dat Nederland alles in zich heeft om succesvol te zijn
Een leider die dit consequent doet geeft vertrouwen en stimuleert tot ondernemen. Dat
werkt zo in het bedrijfsleven, maar evengoed bij het opvoeden van kinderen of het leiden
van een land. Als we Csikszentmihalyi mogen geloven, zorgt het er zelfs voor dat mensen
meer geluk en flow beleven in hun werk en leven.
Minister-president Balkenende, u heeft een hele mooie baan.
Maak er iets moois van. Alvast bedankt!
drs Harold Smits
psychologisch econoom en adviseur van directeuren bij motivatie & communicatie
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meer i nfo?
over flow: www.a-life.nl/pdf/artikel_Flow.pdf
over vertrouwen: www.a-life.nl/pdf/artikel_Vertrouwenspeiling.pdf

