DOEN PRIORITEITEN PIJN?
Weet u wat uw prioriteiten zijn? Nee? Kijk naar uw acties!
We kennen het allemaal nog van vroeger. Het belangrijke proefwerk was al over
twee dagen en er moest een goed cijfer komen anders ging het fout. Je had je
boeken en aantekeningen al keurig klaargelegd op het bureau en voldoende
koffie en levensmiddelen in huis om je de komende 2 dagen volledig te kunnen
storten op de te leren stof. Aan de studie... je ging er eens flink voor zitten! Maar
ineens valt je oog op de voordeur. Die moest toch wel hoognodig een nieuw
verfje hebben. Vier uur later sta je voor een prachtig glimmende vers
geschilderde voordeur.... Eeh, was er niet iets met
studeren? Ach, morgen weer een dag.
Het zetten van doelen is geen kleinigheid. Je
committeert je min of meer vrijwillig aan het doen van
een heleboel werk. Daarnaast kost het flink wat
moeite om plannen, mensen en middelen te
mobiliseren en af te stemmen op het te bereiken doel.
Nog meer werk dus. Hoe opmerkelijk is het dus dat
wij, mensen, na het doen van deze niet geringe
aanslag op onze vrijheid, geestelijke gesteldheid en
portemonnee, er redelijk onachtzaam voor kunnen
kiezen om de boel de boel te laten. Om vervolgens te
besluiten dat de gestelde prioriteiten toch echt
ondergeschikt zijn aan, om het even iedere leuke
futiliteit die zich aandient. Wonderlijk! Wat veroorzaak
dit? Zijn we liever lui dan moe? Zijn de doelen niet
belangrijk genoeg? Of geloven we dat het allemaal op
magische wijze vanzelf goed komt?
Voor bedrijven is het zetten en bereiken van doelen
zo mogelijk nog belangrijker. Waarom? Omdat de
wereld om ons heen het vertikt om stil te zitten. Zelfs al bevind een bedrijf zich in
een zeer comfortabele positie, je weet dat het slechts een kwestie van tijd is voor
dat iets of iemand een belachelijk briliant idee krijgt wat jouw bedrijf in een
oogwenk van de kaart veegt. En soms hoeft zelfs dat niet eens. Menselijk
behoeften veranderen namelijk (wie wil er nog jute behang!?). En als het bedrijf
verdwijnt, verdwijnt ook het geld voor die leuke vakantie naar de Malediven!
Kortom, mensen zijn zich uitermate bewust van de noodzaak om doelen te
stellen en te bereiken. "Het doel heiligt de middelen" is een gezegde wat dit
bewustzijn scherp etaleert.
Dus... wat houd ons dan tegen? Natuurlijk ons eigen brein. Dat prachtige,
creatieve, onnavolgbare en vooral 2-delige menselijke brein. Waarom? Omdat
terwijl onze linker hersenhelft geniet van orde, structuur, logica en rede, onze
rechter hersenhelft niets liever wil dan impulsiviteit, vrijheid, creativiteit en intuïtief
gedrag. Links speelt graag de baas en rechts 'just wants to play!'. Maar rechts
heeft geen stem, geen syntax en semantiek. Links overheerst en doet daarmee
rechts tekort. Dus gebruikt rechts zijn ware gave: Gevoel! En 'gevoel' is voor die
linker hersenhelft hetzelfde als 'Kryptoniet' voor Superman. Leuke prioriteiten
doen dus geen pijn. Duidelijk toch?

Inmiddels zijn we wakker. Want waarom zien de kantoren van Google, Apple en
Facebook er uit als een speeltuin voor volwassenen? Omdat een aantal wijze
mensen er achter zijn gekomen dat als we willen dat het logische brein presteert,
we het creatieve brein ook moeten voeden. En geen licht zonder donker, ying
zonder yang en dus ook geen prioriteiten zonder plezier. Dus heren van de raad
van bestuur, als u merkt dat uw organisatie niet de doelen bereikt die ze zich
heeft gesteld, kijk dan eens goed om u heen! Zit u nog steeds zo'n glimmende
vierkante doos langs de snelweg? Is uw werkruimte nog steeds ingedeeld in
keurige symmetrische kantoortuinen met roestvrijstalen kunst-bloempotten en
eenheidsworst meubilair? Is het jaarlijkse bedrijfsuitje naar de Efteling het enige
wat u uw personeel bied om de bedrijfsprioriteiten te motiveren? Ja? Dan hier
mijn advies. Zet een grote doos Lego op de vergader tafel. Bouw een wip-wap in
de kantine en hang een disco spiegel-bal in de garage. Ga zelf bij de voordeur
zitten en maak een uitkijktoren met kabelbaan van uw veel te grote kantoor.
De prioriteit van 'leuk' kent geen rangorde.
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