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SAMENWERKING

Auteur/consultant Jacky van de Goor verzorgde 
de laatste lezing van het themaprogramma 
Samenwerking. “Vertrouwen heeft te maken met 
bereidheid tot afhankelijkheid”, begon zij. “Met 
geloven dat het goed zal gaan. Het heeft ook te 
maken met veiligheid. En met angst. Vertrouwen 
gaat over JIJ, de ander. Je kunt iemand wel of niet 
vertrouwen op basis van je gevoel over zijn of 
haar integriteit. Of competenties. Maar vertrou -
wen gaat ook over IK, over jezelf.”  

Beeldend
Van de Goors lezing was voortdurend interactief.  
Als je was gekomen om lekker onderuit te zakken, 
dan zat je verkeerd. Opdracht: ga naast iemand 
zitten die je niet zo goed kent. Bedenk iets waar 
je ‘pissed of’ over bent. Wissel dit idee met je 
buurman uit. Hoe was dat? Wat deed het met je?  
En zou je je buurman toevertrouwen om met 
dit voor jou belangrijke onderwerp aan de slag 
te gaan, het als het ware van je over te nemen? 
Waarom wel of waarom niet? Van de Goor pro -
beerde haar publiek met dit soort beeldende 
oefeningen gevoel te geven bij wat ze vertelde. 
En dat lukte. Het leverde in elk geval aardige 
discussies in de zaal op. 

Gedeelde passie
Volgens Van de Goor zijn Bezieling, Bezinning en 
Beweging belangrijk bij vertrouwen.“Bij Bezieling  
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gaat het om de vraag: waar is het ons om te 
doen? Gedeelde passie helpt bij het kweken van 
vertrouwen. Jullie moeten je goed afvragen: 
wat bezielt ons om in BAR-verband samen te 
werken? Waarom doen we dit eigenlijk? Naast 
Bezieling gaat het om Bezinning. Wat houdt ons 
in het hier en nu? Wat staat ons in de weg? Tot 
slot Beweging. Begin gewoon met kleine stapjes 
zetten. Let the results do the talking.”  

Van de Goor is ervan overtuigd dat vertrouwen 
uiteindelijk voor een belangrijk deel een eigen 
keuze is: “Ga niet steeds uit van die ander.  
Begin eens bij jezelf. Zoek jouw beelden, jouw 
vooroordelen. Dat is spannend. Misschien 
wel doodeng. Want dan kom je waar je nooit 
geweest bent.”

Jacky van de Goor: “Vertrouwen gaat niet alleen over  
de ander, maar ook over jou.”


