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Word een sadomasochist
Verbeter de wereld

“Later word ik organisatieadviseur!”, was vast niet jouw antwoord als kind 

op de vraag: “Wat wil je later worden?” Populair waren dierenarts, uitvinder, 

onderwijzer en tegenwoordig ook vlogger. Mijn voorkeur stond niet eens op 

beroepskeuzelijstjes. Ik wilde als kind dictator worden. 
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Waarom? Achter deze kinderwens schuilt een 

wereldverbeteraar. Een essentie in deze wens 

heeft mij gevormd en is de kern geworden in mijn 

leven en werk als organisatieadviseur. Een kern 

die stelt dat toekomstbestendig leiderschap en 

ondernemerschap niet bestaan zonder door zure 

appels heen te bijten. 

Laf
Het waren de zure regen en het gat in de ozonlaag 

– prominente milieuproblemen in de jaren 80 – die 

mij ertoe aanzetten dictator te willen worden. Als 

dochter van een natuurbeheerder spraken we 

thuis veel en vaak over milieuproblemen. Ook mo-

gelijke oplossingen kwamen op tafel. Zo bleken de 

cfk’s in spuitbussen de oorzaak voor het gat in de 

ozonlaag. Voor alle dames die puber waren in de 

jaren 80: had jij ook zo’n mooie hoog opgespoten 

pony die door de lak de hele dag overeind bleef 

staan? Ik dus niet, want een verbod op haarlak (en 

andere spuitbussen) zou de oplossing zijn. Maar 

dat verbod kwam er niet. En daar begreep ik hele-

maal niks van. We hadden toch een regering? Een 

minister-president? Zelfs een koningin? Waarom 

sloeg niemand met de vuist op tafel? Waarom 

nam niemand een besluit? Waarom bleven 

oplossing hangen in de laffe polderpolitiek en bij 

pampermanagers? Ik was ervan overtuigd dat een 

dictator wel een besluit zou nemen. 

Iets ouder en een tikje wijzer liet ik deze ambitie 

los. Maar één mening bleef en groeide uit tot een 

pleidooi: als wij de wereld willen doorgeven aan 

onze kinderen, dan hebben we leiders nodig die 

besluiten durven nemen. Besluiten voor de mid-

dellange en lange termijn; ook als ze pijnlijk zijn 

voor de korte termijn, rot voelen in het hier en nu. 

Pijnlijk voor degenen die het besluit raakt, maar de 

nare reacties maken het ook pijnlijk voor degene 

die het besluit neemt.

Pijn
Wat begon als een mening werd een door 

praktijk en theorie onderbouwd pleidooi, mogelijk 

gemaakt door mijn persoonlijke referentiekader. 

Ik groeide op in een gezin waarin we dagelijks 

om moesten gaan met pijn. Waardoor pijn niet 

alleen een gegeven is; ik leerde ook al vroeg hoe 

pijn gedrag stuurt. Hoe pijn je lam kan leggen, 

sporen nalaat en relaties verwoest. En ook hoe 

pijn informatie geeft, mensen verbindt en een leidt 

tot groei. 
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Iedereen wil mooi weer, 
maar met alleen zonneschijn 
wordt het een dorre boel

Pleit ik voor een gezonde vorm van sadomaso-

chisme op de werkvloer? Niet helemaal, want 

sadomasochisme is een combinatie van sadisme 

– plezier in het aandoen van pijn – en masochisme 

–plezier in het ondergaan en onderdrukken van 

pijn. Ik pleit hier niet voor plezier, maar juist voor 

het durven zien van pijn en ons sterken in het pijn 

kunnen verdragen waar nuttig en nodig. Putten uit 

pijn voor positieve impact. 

Cultuur
Om dat te kunnen is het handig om te weten hoe 

pijn werkt op de werkvloer. 

Kennis van pijn geeft inzicht in gedrag. Je gaat 

inzien hoe pijn mensen stuurt. Bij voorkeur be-

wegen ze van de pijn af, terwijl ze er juist naartoe 

moeten. 

Kennis van pijn legt pijnpatronen bloot. Zo wordt 

iemand die huilt altijd ontlast. 

Regelmatig zeggen mijn klanten: “Maar we willen 

helemaal geen pijncultuur.” De pijncultuur maakt 

echter deel uit van de (bedrijfs)cultuur. Ben je daar 

niet bewust mee bezig, dan zal de pijncultuur on-

bewust vorm krijgen. Daarom zoek ik met klanten 

de juiste momenten en werkvormen om de pijn te 

agenderen. 

Daar heb ik echt plezier in, maar niet als sado-

masochist. Het plezier heb ik vooraf als ik hoor dat 

er pijn is en ik weet dat ik met mijn begeleiding 

daar iets in kan betekenen. En achteraf als de pijn 

is getransformeerd via informatie naar inzichten, 

afspraken, begrip en een besluit. Als ik zie dat het 
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leiderschap is gesterkt en de moeilijke en pijnlijke 

besluiten wel worden genomen. Waarbij er oog 

en oor is voor de pijn. Zodat de menselijkheid in 

het proces ook is toegenomen. 

die er bestaan, namelijk destructiepijn (wat is of 

gaat er kapot, weg, verloren?) en illusiepijn (welk 

verlangen is of gaat niet worden vervuld?). 

Wereldverbeterplan
Om de wereld te verbeteren hoeven we geen 

sadomasochist te worden. Wel een ‘fan’ van de 

positieve impact van pijn. En in dat licht blijf ik 

mezelf uitdagen. Om mijn in mijn rol als adviseur 

verantwoordelijkheid te pakken. Juist als het 

lastig is. 

Het thema dat zich nu aandient, is de omslag 

naar een circulaire economie. Deze omslag her-

bergt kansen om het perspectief op pijn van on-

der anderen beleidsmakers, leiders ondernemers 

en journalisten te veranderen. Een wereldverbe-

terplan dat nog in de kinderschoenen staat. 

Haak jij aan op mijn pleidooi en op deze kans? 

Stuur me een bericht, dan gaan we in gesprek. 

Open houding, rechte rug

Mathilde Maas Kuper is organisatieadviseur en helpt teams en organisaties 

succesvol veranderen door de vinger op de zere plek te leggen. Als schrijver, 

ondernemer en spreker pleit zij voor een cultuur waarin we pijn op waarde 

schatten. Onlangs verscheen haar boek De verfrissende smaak van zure appels. 

www.mathildemaaskuper.nl 

Taal
Ik zie meer collega-organisatieadviseurs dezelfde 

ontwikkeling stimuleren. Met andere taal, een 

zelfde boodschap. Persoonlijk zet ik de spotlight 

op het woord ‘pijn’, juist omdat het een beladen 

woord is. En als ik het vanuit mijn rol als adviseur 

al niet in de mond durf te nemen, hoe kan ik van 

een ander dan verwachten om ermee aan de slag 

te gaan?

Wat mij helpt is de taal die ik heb ontwikkeld. In 

de praktijk vraag ik uit op de twee soorten pijn 


