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. Jacqueline Brassey
(1973) is global director
learning & development
bij McKinsey.. In 2013 kreeg ze een
zelfvertrouwenscrisis.. Ze deed onderzoek,
dat, zegt ze, schokkende
data opleverde.. Ja, zelfkritiek houdt
ons scherp, erkent ze.. ‘Maar dit gaat niet
over een beetje stress.
Het gaat over energie-
slurpende onzekerheid.’

O
phet eerste gezicht is er niets
wat JacquelineBrasseyniet
heeft. Ze is global director
learning&developmentbij
McKinsey, gepromoveerd
en verbondenaandiverse

prestigieuzeuniversiteiten inbinnen- enbui-
tenland. ZewoontmethaarmanNicholas,
hr-directeurbij AholdDelhaize, enhun twee
kinderen van11 in een villa inWassenaar.

Tochwas er altijd ééndingdat ontbrak:
zelfvertrouwen.

En zo vond ze zichopeendag terug in een
vergaderkamermethaar teamomzichheen,
een ingewikkeldeklus op tafel en een steen
inhaarmaag.Hetwas 2013en zewasnet een
paarmaandenbinnenbijMcKinsey. Zehad
vijftien jaar internationale ervaringop zak,
ze kondit, zewas een topconsultant.Maar ze
kreeg er geen zinnigwoordmeeruit. ‘Ik kon
alleenmaardenken: elk antwoordmoetnu
perfect zijn endaarmoeten zeheel erg vanon-
derde indruk zijn, anders vragen ze zich afwie
zenuweerhebbenaangenomen.’

Ditwashet begin vanwat ze later haar zelf-
vertrouwenscrisis zounoemen.Het begin
ook vaneennieuwacademischonderzoek
methooglerarenNick vanDam(Nyenrode
en IEUniversity) enArjen vanWitteloostuijn
(VrijUniversiteit), eenboek eneen reeks in-
zichtenopbasiswaarvan zenu succesvolle
leiderschapsprogramma’s ontwikkelt die zich
ondermeer richtenophet erkennenenma-
nagen vanonzekerheid.Deze zijnhardnodig,
meent ze.Want toen zeoplossingen zocht
voorhaar eigen crisis, ontdekte ze al snel dat
er veelmeermensenwarenmetdit probleem.

VHoeveelmensenworstelenmet onzekerheid
opdewerkvloer?
‘Uit ons eigenonderzoekkwamenschokken-
dedatanaar voren.Meerdan vier opde tien
mensenpiekerenopeengemiddeldewerkdag
eenpaaruur of zewel goedgenoeg zijn.Onder
hoogopgeleideprofessionals loopt dit percen-
tage al op totmeerdandehelft.’

V Professor LauraEmpson schrijft inhaar
boekLeadingProfessionalsdat topkantoren
met opzet onzekeremensenaannemen,want
die zullenkeihardwerkenenoverpresterenom
zichzelf te bewijzen.
‘Dat is totale onzin. Er zullen vastmachiavelli-
aanseuitzonderingen zijn,maar vandergelijk
bewust beleid is geen sprake. Ik kenhetwerk
vanLauraEmpsonwel en ik vindhet goeddat
zehetmaatschappelijk debat hierover aan-
zwengelt.Wanthet is natuurlijkwel zodat er bij
veel bedrijven een systeem iswaarbinnen slim-
memensenwerkendieniet allemaal de top
kunnenbereiken.De competitieve cultuurdie
danontstaat,werkt onzekerheid indehand.’

V Is eenbeetje stress danniet ookgoed?
‘Zeker,wehebbenallemaal een innerlijke
criticus, endat is niet per se een slecht iets.
Zelfkritiekhoudt ons scherp endwingt ons
het beste uit onszelf te halen.Maarwehebben
hethier niet over eenbeetje stress.Wehebben
het over eenenergieslurpendeonzekerheid
diemensener juist vanweerhoudthun volle
potentieel te bereiken. Eenniet gering aantal
ondervraagden—47%—gaf aandat zebeter
zoudenpresterenals ze zichminder zorgen
zoudenmakenover zichzelf. Ze tonen vermij-
dendgedrag en zijnbangomuit huncom-
fortzone te komen.Dat is eengroot probleem,
voorhenen voorhunwerkgevers.Wantpas
als je uit je comfortzonekomt, leer je enont-
wikkel je je verder.Doen zedatniet, danblijft
er broodnodig talent onbenut.’

V Is er verschil tussenmannenen vrouwen?
‘Uit onzedata komtdatniet naar voren.
Mannen zijnnet zoonzeker als vrouwen, en
mannengavennet zo vaak aandat zedach-
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‘Vier op de tien pi
elke werkdag ure
wel goed genoeg
Keihard overwerken, niets durven zeggen tijdens
vergaderingen, wegduiken als er een promotie
voorbijkomt. Veel mensen op de werkvloer — ceo’s
incluis — twijfelen stiekem of ze wel goed genoeg zijn.
Jacqueline Brassey onderzocht waar die onzekerheid
vandaan komt, en waarom het tijd wordt dat we er
opener over worden. ‘We staan aan de vooravond van
een revolutionaire ommekeer.’

M
aa

rt
je

La
te

rv
ee

r
is

re
d
ac

te
ur

va
n

H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

iekeren
en of ze
zijn’

len. ‘Omwelke redendanook,’ zei hij, ‘menen
zedat ze altijd allesmoetenweten enalles
onder controlemoetenhebben, endat zedus
geen zwakhedenmogen tonen.’

VWaarom, als zoveelmensenonzeker zijn, is
het zomoeilijk omdat toe te geven?
‘Voor ceo’s is hetmoeilijk omdatwenogge-
wend zijn aanhethero-managementuit de
jarennegentig: de leider is de sterkeman—of
vrouw—dieweblindelings volgen.Daarbij is
deboardroomdynamiek vaakwat corporaal.
Er zijn goedeuitzonderingenhoor,maardie
fraternity-cultuur, die zit er toch eenbeetje in,
dat stoere, jemannetje staanen zijn.’

‘Maatschappelijk gezien rust er ook een
enormstigmaoponzekerheid. Toen ik er
destijds over begon tepraten, kreeg ik twee
reacties. Enerzijdswarenermensendieme
toefluisterdenhoeopgelucht zewarendat
ik erover begon.Maar erwarener ook veel
diemewaarschuwdendat ikmijn carrière in
gevaar bracht door zoopen te zijn.’

VWaarkomtdat stigma vandaan, denkt u?
‘We zijnniet gewendons zokwetsbaar op te
stellen.Dat kanallerlei gevolgenhebbenwaar
je geengreepophebt, endat kanbedreigend
voelen. Ik vindhet ook engom indekrant
te staanmet een interview. Straks zeg ik iets
verkeerd,wat voor gevolgenkandathebben?
Zeker indemodernewereld van socialeme-
dia,waarin alles perfect lijkt en je publieke-
lijk kuntwordenafgerekendop fouten, is die
drukgroot.Wehebbenallemaal geleerd te
doenalsofwegeweldig zijn enhet fantastisch
doen. Zodraweopenlijk toegevendathet
allemaalwatminder gaat, zie je datmensen
afhaken.Don’t ever let themsee yousweat, dat
is het adagium.’

VWaaromhangt onzenotie van succes zo
sterk samenmet zelfvertrouwen?
‘Het is de andere kant vandezelfdemunt:
je vooruitgangwordt bepaalddoordewaar-
deringdie je krijgt.Hoe geweldigermensen
je vinden, hoehoger je stijgt inde sociale
pikorde. Ikdenkdat zelfvertrouwen vertrou-
wenopwekt. Alsmensen vol zelfvertrouwen
iets zeggen, danworden ze vaker geloofd
danalsmensen twijfelend iets zeggen, ook
al is het nietwaar.Dat is ook langhet para-
digmageweest inhet bedrijfsleven.Fake it
till youmake it. Enwe volgenblindelingsde
leider die allesweet, of dat nuechtwaar is of
niet.Maar je ziet dat het tij keert.We staan
aande vooravond vaneen revolutionaire
ommekeer.’

VWat zal er veranderen?
‘Deprincipes van leidinggeven zullendeko-
mende jaren fundamenteel veranderen. In
plaats van top-downzal er openenflexibel
worden samengewerkt.Naarmijn gevoel gaat
datnog veel te langzaam,maar ik ziehetwel
gebeuren.Deuitdagingenwaarbedrijven
voor staan, zijn zo complex, zo grilligdoorde
snelle technologischeontwikkelingen,dathet
hiërarchischemodelnietmeerwerkt.Debaas
isnietmeerdegenedieallesweet enbevelen
uitdeelt. Als leidermoet jeomde tafelmet een
big-data-expert, een technicus, eenontwerper,
eenonlinestrateeg,mensenmeteenexpertise
waar jij geenkaas vanhebtgegeten.Dekunst
ishunkennis tebundelenen te luisteren.Dat
vergtdat je jekwetsbaarkuntopstellenener-
kentdat jeniet allesweet.’

VWat zal het effect zijn vandie verschuiving?
‘Een cultuuromslagdiehardnodig is.We
werken in eenprestatiecultuurwaarin alles
perfectmoet zijn. Ennatuurlijkmoetenwe
blijvenpresteren, dat is het principe vaneen
bedrijf. Alleengaanwe toenaar een cultuur
waarin resultatenwordenbehaalddoordin-
genuit te proberen enwaarhet dusoké is fou-
ten temaken. Tupperwareheeft geprobeerd
zo’nwerkomgeving tebouwenenmet succes.
Werknemershebbenermeer zelfvertrouwen
endeperformances zijnbeter. Bedrijven zijn
mensen, uiteindelijk. Automatisering zal een
hoop taken vervangen,maarwat overblijft, is
demens.’

Alshet aanBrassey ligt, pratenweveel ope-
neroveronze twijfels.Niet alleenomdathet
menselijk is omonzeker te zijnenerdusgeen
reden isomonservoor te schamen,het isook
schadelijk alswehetnietdoen.Burn-out, de
ziekte vandeze tijd, is volgenshaaronderzoek
dubbel gelinkt aanzelfkritiek: je kunt er een
krijgenomdathet intens vermoeiend is een
maskerop tehouden,maar jekuntandersom
ookonzekerwordenvaneenburn-out.

V Valt onzekerheid te overwinnen?
‘Nee, niet inde zindat ze ooit verdwijnt.Maar
dat hoeft ookniet.Het gaat eromdat je ermee
leert omgaan, zodat je zelfweer achter het
stuur komt en je innerlijke criticus opdeach-
terbank zet.Het is eenkwestie vanoefenen.
Angst begint in je brein, niet door een situatie.
Dat inzicht heeftmij gered. Je bentniet een
willoos slachtoffer van een systeem, je kunt
daadwerkelijk zelf iets doen.Dat inzicht heeft
mij deogengeopend.Onzekerheid zit tussen
je oren. En jehersenenkun je trainen, net als
je spieren.Datneemtnietwegdat er ook een
taak ligt voorbedrijven. Zij hebbende verant-
woordelijkheidomveiligewerkomgevingen te
creërenwaarin iedereenkangroeien.’

V Alswe even teruggaannaar 2013,wat zouu
nuzeggen tegenuzelf?
‘Geen zorgen. Je bentniet de enige, enhet zal
niet je carrière schadenals je er eerlijk over
bent. Integendeel, het zal steedsbeter gaan.’

Jacqueline Brassey: ‘De
principes van leiding-
geven zullen de komende
jaren fundamenteel
veranderen.’
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tenbeter te presterenals ze zichwat zekerder
zouden voelen.Ook, ofmisschienwel júíst
succesvollemannen.Veel ceo’s gelovendiep
vanbinnen, bewust of onbewust, dat huncar-
rièrepuur eenkwestie vangeluk is endat ze
stiekem inadequaat zijn.Wehebben volgens
depsychologie vijf basisangsten:wezijnbang
voordedood, voor verminking, voor verlies
vanautonomie, voor verstotingenvoor ego-
dood.Dat laatste isdat jebangbentomniets
voor te stellen,waardeloos te zijn.Datkomt in
hetbedrijfslevenveel voor, juistbijmensendie
wordengeacht iets voor te stellen.’

HowardSchultz, de voormalige topmanvan
Starbucks, zei eensdat ermaarweinig ceo’s
zijndie gelovendat ze gekwalificeerd zijn om
ceo te zijn. Ze zullen je dat alleennooit vertel-

“
‘Mannen zijn
net zoonzeker
als vrouwen,
enmannen
gavennet zo
vaak aandat ze
dachtenbeter
te presteren
als ze zichwat
zekerder zouden
voelen’

“
‘Langgold inhet
bedrijfsleven:
fake it till
youmake it.
We volgen
blindelingsde
leider die alles
weet, of dat nu
echt zo is of niet.
Maar je ziet dat
het tij langzaam
keert’
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