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REALM context
• Vijf componenten bestaande uit distincties waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar transformatie van taal 

effect heeft op zakelijke en persoonlijke groei. 

• Onder taal wordt verstaan de communicatie die wij hebben A. met familie, vrienden, peers, stakeholders etc en 
B. de gesprekken die wij met onszelf voeren, onze innerlijke dialoog, ‘het stemmetje in ons hoofd’, feitelijk dus 
de gedachten die ons op de plek houden waar we nu staan.

• De gedachten vormen de belemmering voor het taalgebruik dat nodig is om het resultaat dat is beoogd met 
het gesprek te realiseren. Een zwakke innerlijke houding zie je terug in taalgebruik en hoe je handelt 
(bijvoorbeeld het woord proberen).

• Elke leider en high performer, elk mens!, heeft aspecten in hun taalset die zakelijke en persoonlijke groei 
belemmeren.

• In mijn praktijk blijkt telkens weer dat mensen onbewust zijn van hun woordkeuze en de impact daarvan op 
handelen, niet handelen, communiceren en organiseren. Dat wat je niet weet kun je niet weten!

• Bewustwording is dus key in taaltransformatie. Waarna een nieuwe taalset wordt ontwikkeld tezamen met een 
aangepaste innerlijke houding. En dan komt het aan op doen. Niet lullen maar poetsen! 



De vijf componenten

• Resultaat

• Effectiviteit & Efficiency

• Actie

• Leiderschap

• Mindset



REALM + distincties



Resultaat

• Confronteren vs. 
Tolereren

• In Actie Komen vs. 
Uitstellen R



Effectiviteit & Efficiency

• Vriendelijk vs. Lief en 
Aardig

• Focus vs. Spray E



Actie

• Verklarende Taal vs. 
Beschrijvende Taal

• Stoppen met Stoppen vs. 
Stoppen A



Leiderschap

• Managen van Afspraken 
vs. Managen van 
Verwachtingen

• Commitment 
management vs Tijd 
management L



Mindset

• Eigenaar vs. Slachtoffer

• Creëren vs Reageren M



Distincties Toepassen 1/3

• De distincties maken inzichtelijk waar taal belemmerend voor je werkt. En denk aan taal in de zin van dat wat 
je letterlijk uitspreekt maar zeker ook de taal in je hoofd, de gedachten, het gesprek dat je met jezelf hebt 
over waarom zaken wel of niet gedaan kunnen worden, niet of wel gezegd kunnen worden, wat de gevolgen 
zijn van zaken bespreekbaar maken etc. Taal en de ‘waarheid’ daaromheen heeft je in haar grip. Dat is waar je 
vanaf wilt! Neem een ongewenste situatie in gedachten en bekijk de distincties. Waar is werk aan de winkel?

• Tolereren vs. Confronteren: vaak staan we oogluikend zaken toe van onszelf maar ook van 
medewerkers en teamleden. Omdat we niet weten hoe we het onderwerp moeten adresseren, omdat we 
bang zijn voor de gevolgen van confronteren. Wat stel jij uit omdat je het lastig vindt onder woorden te 
brengen of omdat je de consequenties niet overziet? 

• Uitstellen vs. in Actie komen: kijk naar de afgelopen maand, wat heb je op de lange baan geschoven. 
Waarom? Wat maakt het moeilijk? Welk verhaal vertel je jezelf erover?

• Lief & Aardig vs. Vriendelijk: in welke situaties heeft aardig gevonden worden de voorkeur boven 
zeggen wat er toe doet? Bedek je zaken met de mantel der liefde? Weet dat het meestal een averechts effect 
heeft en is bovendien niet integer als leider om zo op te komen dagen. Je houdt er mensen mee klein.



Distincties Toepassen 2/3

• Spray vs. Focus: komt er regelmatig iemand binnenvallen op kantoor? Ben je snel afgeleid? Heb je 
teveel werk op je bord? Welk gesprek heb je hierover met jezelf.  Alleen al de zin ‘Ik ben druk’ impliceert 
een wereld aan mogelijkheden die je nu nog niet ziet.

• Beschrijvende Taal vs. Verklarende Taal: waar neem je genoegen bij wat er wordt verteld; waar 
ben je zelf aan het vertellen in plaats van te doen? Heb je het vaak over wat je wilt gaan doen? Of zeg je 
eerder: ik ga dit doen? Gebruik je vaak het woord ‘proberen’? Wordt ervan bewust!

• Stoppen vs. Stoppen met Stoppen: wat als je X had doorgezet, waar stond je dan nu met het 
bedrijf? Waar laat je het makkelijk los? Wat vertel je jezelf hierbij? Waarom zijn zaken niet mogelijk? Wat 
spreek je uit als ‘de waarheid’. ‘In mijn branche is het nu eenmaal moeilijk mensen vinden’. Een prachtige 
zin vol mogelijkheden!



Distincties Toepassen 3/3

• Managen van Verwachting vs. de Afspraken: waar wordt niet gedaan wat je wel hebt gevraagd? 
Is jouw overtuiging dat je het écht helder hebt uitgelegd en gevraagd? Werd er niet gezegd dat ‘ze’ het 
niet snapten? Ontdek waarin je meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen.

• Commitment management vs. Tijd management: tijd is niet te managen, commitments wel. 
Merk je dat je geleefd wordt door de agenda? Hoe vaak zeg je: ik ben druk, ik heb geen tijd, ik kan nu 
niet... Je hebt altijd ergens een commitment op, kijk brutaal eerlijk naar welke en of je die toelaat.  

• Slachtoffer vs. Eigenaar: waarin neem je zelf de verantwoordelijkheid? Vind je dat anderen meer 
verantwoordelijkheid moeten nemen? Taal waarin je dit herkent: het is niet mijn schuld dat, maar ik heb 
toch..., zij nemen geen verantwoordelijkheid, waarom begrijpt men dit niet, ik kan daar niets aan doen 
want... Dit zet je op slot. Eigenaarschap leidt naar ‘creatorschap’.

• Reageren vs. Creëren: luister je om te reageren, gelijk te krijgen, het beste antwoord te geven, de 
slimste te zijn OF luister je om te horen wat er mogelijk is. Merk eens op waar je direct bovenop zit met 
een antwoord. Waarom is dat nodig? Neem je de leiding automatisch? Of stel je vragen en laat je de 
controle los?



It’s always a thought 
and decision that you 

are unwilling to 
address or take that 

will keep you stuck at 
where you are at.

De volgende stap voor besluitvaardige leiders >>



Wat nu?

• ACTIE is de enige weg naar verandering. Erover nadenken helpt niet. Doen wel. Dus:

• Neem de distincties nogmaals door, nu met een kritische zelfblik terwijl je een ongewenste situatie in het 
vizier houdt. Stel een top 3 samen van distincties waarin je verbetering als mogelijk ziet. Bedenk dan nu 
eens welke impact het zou hebben ALS je tenminste een van deze top 3 daadwerkelijk zou aanpakken. 
Wat levert je dat op? Welke impact heeft het op jouw leven, partner, kinderen, medewerkers, de wereld 
wellicht?  Stel je pakt het aan, waar heb je dan meer van? Waar heb je dan minder van? En wat levert dat 
je vervolgens weer op?

• Wil je dit liever niet alleen doen, of vind je het prettig dat iemand meekijkt met dat wat je hebt ontdekt 
na het doen van de oefeningen? Ik help je graag. In een kosteloos gesprek van 30 minuten waarin je 
helderheid krijgt over een patroon en de beste actie voor nu. Of. In een 2-urige call, je bent ook van harte 
welkom bij mij op kantoor in Lochem, waar we de diepte in gaan, je inzicht krijgen in drie patronen en de 
acties die je daarop nu zet. Wat wordt vervolgd door in de twee weken daarna elke week een 1-urige 
coachcall te hebben als stok achter de deur of dat extra inzicht. De investering hiervoor bedraagt 875,= 
Euro ex BTW. Mail naar info@thepinkwalnut.com voor jouw aanvraag. 
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