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De kracht en relevantie van benedictijns leiderschap heeft te maken met toewijding en bezieling.
Maar ook met rust, ontspanning en vitaliteit. Als cultuurhistoricus en praktisch filosoof is Yvonne
Nieuwenhuijs altijd gefascineerd hoe wijsheid en cultuur mensen en organisaties kan inspireren en
motiveren. Tijdens deze ELLLA-masteravond gaat ze terug naar de zesde eeuw en beschrijft ze hoe
actueel de ideeën van Benedictus zijn en wat ze kunnen betekenen in onze tijd.
Yvonne Nieuwenhuijs begint haar lezing met een
vraag. “Gaan jullie mee naar Umbrië?” Het klinkt
als een uitnodiging om haar te vergezellen op een
van de reizen die ze naar Umbrië organiseert, maar
deze avond neemt ze de zaal in gedachten mee
naar Norcia, een kleine stad in Umbrië. “Het plein
in Norcia, met in het midden een standbeeld van
Benedictus, is als een huiskamer voor de bewoners.
Tegen de avond komen alle bewoners hiernaartoe
om met elkaar de dag door te nemen. Ook ik
was hier op een avond toen ik de klokken van de
basiliek San Benedetto hoorde. Ze leken me te
roepen en ik ben de kerk in gewandeld, de trap
af, richting de crypte. Daar was het weldadig stil.
Totdat de klokken weer begonnen en ik gestommel
op de trap hoorde. Een groep jonge monniken
kwam binnen en ging op de houten bankjes zitten.
De laatste die binnenkwam was een wat oudere
monnik, ook hij ging zitten en klopte vervolgens
op het hout. Daarop stonden alle monniken op
om eenstemmig Gregoriaans te zingen. Ik werd
geraakt door de toewijding van de jonge jongens,
de keuze die ze hadden gemaakt om monnik te
worden en door de stilte. Het maakte diepe indruk.
Twintig minuten later verlieten de monniken een
voor een de crypte, deden de deur achter me op
slot en stond ik weer buiten op het plein. Ik was
vol verwondering. Dat in Umbrië, de bakermat
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van levenskunstenaars, jonge jongens binnenshuis
hun leven in stilte leefden. Wat een keuze hadden
zij gemaakt en wat een toewijding had ik gezien.
Hier wilde ik meer van weten en zo ben ik me gaan
verdiepen in Benedictus.”

Wie was Benedictus
Benedictus werd in 480 in Norcia geboren en
wordt in het algemeen gezien als de vader van
het kloosterleven. Aan het einde van zijn leven
schreef hij De regel, een leidraad voor het leven als
monnik. Op de dag van vandaag wordt het boek
nog steeds door monniken over de hele wereld
gelezen en toegepast. Het is bijzonder dat 1500
jaar nadat Benedictus zijn Regel heeft geschreven,
er nog steeds mensen zijn die ervoor kiezen om
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Ik besef me nog dieper wat de kracht is van
Benedictijns leiderschap en wat de relevantie is.
Het heeft te maken met toewijding en bezieling.
zo te leven. Het fascineert Yvonne Nieuwenhuijs;
wat zegt dit over zijn zienswijze en wat kunnen wij
daarvan leren? Wat kan de toewijding en rust van
monniken voor onze tijd betekenen? “Ik ben met
hen gaan praten, heb hierover gesproken met Wil
Derkse, heb het onderwerp jarenlang bestudeerd
in relatie tot hedendaagse leiderschapsinzichten,

mijn gedachten met collega’s en deelnemers van
retraites gedeeld en er het boek Benedictijns
leiderschap over geschreven. Vanavond neem ik
jullie mee in de inzichten die ik heb gekregen.
Bij Benedictus heeft de stilte een hoofdrol en dat
is een paradox met een verhaal vertellen, dus
daarom zal dit een verhaal worden met af en toe
bewust een moment van reflectie in de stilte.”

Voor Benedictus draait het uit op een mislukking.
De monniken proberen hem zelfs te vergiftigen
met een glas wijn. Maar als Benedictus het glas
zegent, knapt het. In plaats van boos of verdrietig
over de gebeurtenissen te zijn, blijft Benedictus
kalm en rustig en keert voor drie jaar terug naar de
stilte.”
Gregorius beschrijft nauwgezet hoe Benedictus
dan op zichzelf leeft in relatie tot God. “Benedictus
observeert zijn eigen gevoelens en gedachten en
ervaart de genade van de beschouwing in plaats
van met de gevoelens mee te gaan. Ik zie hierin
overeenkomsten met mindfulness: je bent niet je
gevoelens, ze zijn er, je kunt er onderzoekend naar
kijken. Benedictus weet ze toe te laten en erbij
te blijven, daardoor kan hij ze accepteren. Zoals
Gregorius beschrijft: hij wordt mens. Hij ziet zijn
eigen kwetsbaarheid onder ogen, niets menselijks
is hem vreemd en dit maakt dat hij ook milder voor
anderen kan zijn.”

Het leven van Benedictus
Gregorius de Grote heeft in zijn Dialogen het leven
van Benedictus beschreven. Hij beschrijft hoe
Benedictus zijn studie retorica in Rome afbreekt
om in plaats van te leren uit boeken, zich drie jaar
lang in een grot terug te trekken om zichzelf te
onderzoeken. “Het zijn geen gemakkelijke jaren en
alle gevoelens van verlangen, angst, eenzaamheid,
begeerte en wellust passeren de revue. Bijna
geeft Benedictus op, maar dan komt hij tot
zichzelf en besluit in de grot te blijven. Ondanks
deze afzondering gaat zijn leven en zienswijze
niet onopgemerkt voorbij. Een groep monniken
bezoekt hem met de vraag of hij hun leider wil
worden. Diep vanbinnen weet hij dat dit nog te
vroeg is, maar toch besluit hij deze stap te zetten.
www.ellla.nl
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Hoe meer afwisseling, hoe meer aandacht
en bezieling.

Yvonne Nieuwenhuijs benadrukt hoe actueel
dit thema nog steeds is. “In het boek Presence
van Peter Senge blijkt uit interviews met gezaghebbende leiders dat je eerst zelf een groot mens
moet zijn voordat je de leiderschapsrol op je
kunt nemen. En juist dit mens-zijn lijken we te zijn
vergeten. Als je weet wat jezelf nodig hebt en je
eigen kwetsbaarheid onder ogen kunt zien, ben je

milder naar anderen. Hiervoor is reflectievermogen
nodig. Het is belangrijk om stil te staan bij wie
jezelf bent en het effect te kennen van jouw gedrag
op een ander. Dit kun je doen door te reflecteren,
15 minuten per dag brengt al veel. Ook mediteren
helpt hierbij. En daar is niets vaags aan. Gewoon
met beide benen op de grond even stilstaan
bij bijvoorbeeld je ademhaling en je gedachten
zien komen en gaan, en dat kan ook tijdens een
wandeling of als je aan het vissen bent.”
De Regel
Volgens Gregorius leer je Benedictus pas echt
kennen door zijn Regel te lezen. Wat maakt de
regel zo krachtig en actueel? “De Regel begint
met een proloog, de kern of bezieling en de eerste
zin luidt: ‘Luister, mijn zoon, naar de voorschriften
van je leraar en spits het oor van je hart. Neem
volgaarne de raadgevingen van een goede vader
aan en breng ze in praktijk.’ Luister, gehoor geven
en dagelijks in de praktijk brengen. Dat is de
hele Regel in een zin. De rest van de proloog
is een waartoe, wat en hoe van de Regel. Voor
Benedictus is de ‘waartoe’ léven, goede dagen
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genieten. De monniken in Norcia vragen zich
hiervoor iedere avond af: ben ik vandaag een
warm, volledig mens geweest die iedereen open
tegemoet is getreden? De ‘wat’ is het goede doen,
vrede zoeken en innerlijke rust vinden. De ‘hoe’
kun je het beste samen doen, zoals de monniken
die leven volgens de richtlijn onder leiding van een
abt in een klooster.
Wat kan de Regel voor ons betekenen? “Uit
alle wetenschappelijke onderzoeken springt het
belang van de waartoe met een gezamenlijke
focus en bezieling eruit: wat willen we bereiken en
waarvoor? Dat is niet alleen visie, missie, strategie.
Nee, dat betekent een match maken tussen de
bijdrage van iedere deelnemer aan het hogere
doel dat je als groep wilt bereiken. Een ‘hier
doen we het voor en wat jij doet is heel belangrijk
hierbij.’ Helaas blijkt in de praktijk dat maar
liefst 80% in Nederland niet betrokken is bij de
doelstelling van de organisatie terwijl bezieling juist
zo belangrijk is voor motivatie en productiviteit. De
uitdaging moet kloppen, is het te ingewikkeld dan
voelen we ons machteloos en worden we bang.
Is het te gemakkelijk dan vervelen we ons.” Hoe
kunnen we dit vertalen naar de dagelijkse praktijk?
“Voor een gezamenlijke focus is een betekenisvol

doel heel belangrijk, maar ook werken met
waarden biedt houvast en is een goede manier
om te kijken naar ‘wat bedoelen we nu echt?’
Benedictus zegt: spreek er geregeld over. De
monniken doen dit dagelijks door het lezen van
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Voedend organiseren door ordenen van tijd,
plaats en omgang met elkaar stimuleert
aandachtig zijn
een stukje uit de Regel en het gesprek aangaan
over dilemma’s, zo wordt het actueel, krijgt het
steeds meer betekenis en creëer je oplossend
vermogen. Waardengesprekken voeren in
organisaties naar aanleiding van vragen en
dilemma’s in de praktijk bewerkstelligen dit ook.”

Voedend organiseren
Benedictus schrijft zijn Regel heel bezielend: voor
wie een verlangen heeft en ervoor wil werken. Zijn
hele proloog is wervend en urgent. Het moet nu
gebeuren! De 73 hoofdstukken zijn heel concreet
en praktisch. Hij ordent hierin tijd, plaats en hoe
gaan we met elkaar om.
Benedictus organiseert in het dagritme afwisseling
en regelmaat. Zo is iedere monnik elke dag aan
het werken, studeren voor nieuwe inspiratie,
reflecteren (mediteren en bidden) en zoekt rust
en ontspanning. Hoe meer afwisseling, hoe meer
aandacht en bezieling. Hierbij is het bioritme van
de mens bepalend: ’s ochtends doen wat het
allermeest van je vraagt en na de lunch vooral
praktische, versnipperde dingen. Ook beginnen en
ophouden is belangrijk, dus niet doorgaan als je
lekker bezig bent. Wij aarden goed bij pauzes, dan
blijven we fit. Zo levert een kwartier koffiepauze
20% meer motivatie en productiviteit op en na een
lunchpauze met een wandeling functioneren we ‘s
middags weer net zo goed als ’s ochtends. Aan het
einde van de dag terugblikken werkt ook goed,
want positief coderen geeft een enorme boost aan
motivatie. Net als een kwartier reflectie per dag
zorgt voor 18 - 23% productievermeerdering.
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Een tweede belangrijke factor is plaats. Een
klooster is geordend, rustig en stil, elke plek heeft
een eigen functie. Vertalen we dit naar de huidige
open kantoorruimtes dan zijn die een ramp.
Veel beter zijn aparte ruimtes voor concentratie,
communicatie en ontspanning. Dus geen
koffiecorner op de werkvloer, maar juist ergens
anders.
De derde belangrijke factor zijn de mensen en
hoe we met elkaar omgaan. Een veilige basis is
essentieel, vertrouwen, elkaar ondersteunen, en
goed gedrag stimuleert goed gedrag. Natuurlijk
maken we ook fouten en daarop moet je worden
aangesproken, wat tegenwoordig veel aandacht
krijgt omdat het nog te weinig gebeurt. Benedictus
geeft het belang aan van luisteren op alle niveaus:
naar jezelf, naar anderen om je heen, naar
leidinggevenden, wat er leeft in de maatschappij,
het goddelijke. Creëer een luistercultuur,
organiseer veel stilte zodat binnen kan komen
wat binnenkomt, maar weet ook dat wijsheid in
het collectief zit. Amy Edmondson benadrukt
dit belang van psychologische veiligheid: ‘Ons
brein scout continu voel ik me veilig hier, heb ik
een toekomst met deze mensen, of ligt er gevaar
op de loer? Want als je vertrouwen krijgt, krijg je
vleugels. Op deze manier stimuleert Benedictijns
leiderschap bezieling en voedend organiseren van
tijd, plaats en mensen om zo aandachtig te kunnen
zijn.”
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Obendientia - aandachtig luisteren
Stabilitas - standvastig staan
Conversio morum - veranderen van gewoonten
Kompas van ontwikkeling
“Als een monnik intreedt, committeert hij zich
aan drie geloftes die ik zie als een Kompas van
ontwikkeling. De eerste gelofte is Obedientia
oftewel aandachtig luisteren. Dit kun je vertalen
als weten wat er in de organisatie en bijvoorbeeld
thuis leeft. De tweede is Stabilitas oftewel
standvastig staan. Waar sta en ga je voor? Weet je
wat jouw rol is? En de derde is Conversio morum,
het veranderen van gewoontes. Het werkt ook
voor ons jezelf te verhouden tot deze vragen en je
af te vragen welke vragen je prikkelen en waar je
‘benedictijnser’ in zou willen worden. We gaan er
op deze avond zelf mee aan de slag.”

Wil je mee op reis naar Umbrië?
Doorleef in vijf dagen wat de betekenis van
Benedictijns leiderschap is voor jouw eigen
leiderschap? Ga mee op reis! Zie voor meer
informatie op de website: giottocp.com
Meer weten?
Meer weten over ontwikkeling van leiderschap,
teams en organisaties? Op ellla.nl lees je meer
over onze maatwerkprogramma’s en leergangen.
Tekst: Merijn de Leur, boekmerijn.nl
Fotografie: Peter Timmer,
petertimmerfotografie.nl

Yvonne Nieuwenhuijs besluit de avond met
de vraag wat benedictijns leiderschap voor de
aanwezigen zelf en voor hun leiderschap kan
betekenen? In stilte wordt deze vraag door
iedereen beantwoord en de uitkomst vervolgens
plenair gedeeld. “Het zou mooi zijn als jullie
vanavond de deur uitlopen met een nieuwe
benedictijnse gewoonte. Iets wat je vanaf morgen
anders gaat doen en wat je volhoudt. Houd deze
verandering tegen het licht en kijk wat dit je
brengt. Als het lukt om dit minimaal een maand vol
te houden, zou Benedictus trots op je zijn.”

www.ellla.nl

4

