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 Echte leiders leven van binnen naar buiten. 
 
Tussencitaten:  ‘Wie ben jíj eigenlijk?’ 
  ‘Geen blijvend succes zonder spirituele dimensie.’ 
  ‘Zin toevoegen, dat is je core business als leider.’ 

 
 
Hij werkte een half leven voor Unilever, waar hij er een missie van maakte om met schoon water 
en simpele hygiëne levens te redden in ontwikkelingslanden. Nu zit hij in de Raad van Bestuur van 
AkzoNobel en is hij baas over de verfdivisie. Quite a different cup of tea, maar dat is geen 
probleem: ook AkzoNobel heeft nu een sociale missie, die in twee jaar tijd wordt uitgerold over 
meer dan twintigduizend medewerkers. Een kwestie van dienend leiderschap? Tex Gunning noemt 
het liever een kwestie van de juiste spirituele instelling.  
 
Het uitzicht is prachtig. De zon schijnt en we kijken uit op de glanzende kantoortorens van de 
Amsterdamse Zuidas. We zitten hoog, ik weet niet eens op welke verdieping precies, maar het zicht 
om ons heen is nagenoeg onbelemmerd. Een ruime kamer, een bureau staat verderop bijna verloren 
in de ruimte en de tafel waaraan wij zitten staat ook niet in een hoekje. Alles is open, als er al deuren 
tussen de verschillende ruimtes zijn, dan zijn ze waarschijnlijk zelden gesloten; alles loopt in elkaar 
over met witte muren en veel moderne kunst aan de muur. En licht, veel licht. De zon is fel: buiten 
vriest het een graad of zes, maar Tex Gunning zit ontspannen in een shirt met losse boord aan tafel. 
‘Wie ben jíj eigenlijk?’ 
Gunning neemt het initiatief. Voordat hij mij als interviewer en gesprekspartner mijn gang laat gaan, 
wil hij wel weten wie hij tegenover zich heeft. Hij neemt er de tijd voor, stelt vragen, weet in minder 
dan geen tijd persoonlijke drijfveren bloot te leggen, werkelijk contact te maken. Ik heb geen 
reserves, waardoor we snel op een niveau zitten waar je bij anderen uren voor nodig hebt. Het 
tekent hem. Tex Gunning neemt de tijd, maar gebruikt hem efficiënter dan veel anderen. Het 
verklaart misschien waarom hij in korte tijd zo’n enorme reputatie heeft opgebouwd als change 
agent. Eerst bij Unilever, nu bij AkzoNobel. Tex Gunning lééft social change, en juist grote bedrijven 
dienen daar in zijn visie een doorslaggevende rol bij te spelen. 
Hij zit hier nog niet lang. Twee jaar is hij nu lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Te kort om al 
heel veel bereikt te hebben, maar niet te kort voor Tex Gunning. Gunning heeft grote plannen en die 
is hij in sneltreinvaart aan het doorvoeren. Zijn voornaamste gereedschappen: passie, lef en 
kwetsbaarheid. Gunning is er een meester in om zichzelf als voorbeeld te gebruiken en met zijn 
kwetsbaarheid de grootste cynici te ontwapenen. Daar moet je lef voor hebben. Het kwam niet 
vanzelf. 
 
Vision Quest 
‘Ken je Montana? Schitterend uitgestrekte landschappen, waar praktisch geen mens woont. De 
leegte en ongereptheid van de bergen, bossen en heuvels van Montana zijn bijna spreekwoordelijk. 
Vijf jaar geleden zat ik er in m’n dooie eentje op een berg, op tweeduizend meter hoogte. Ik deed 
een vision quest. De indianen doen dat al eeuwen; eens in de zoveel tijd zonderen ze zich af om te 
mediteren en zich open te stellen voor de boodschappen die via de natuur tot hen komen. De 
formule is doodsimpel en voor iedereen hetzelfde, maar voor mensen die het niet gewend zijn kan 
het behoorlijk heftig zijn om echt alleen te zijn, midden in de natuur, met wilde dieren om je heen, 



de pikdonkere nacht en alleen het geluid van je eigen hart dat je zo ongeveer kunt horen kloppen. Ik 
wist dat het heftig zou zijn maar ik was het bewust aangegaan. Ik was toe aan verandering. 
Ik zit daar op die berg in een tentje aan de rand van het bos. Mijn enige zichtlijn is op het noorden; de 
windstreek van loslaten, van de dood. De symboliek van de vier windstreken is heel krachtig; de 
indianen werken er dagelijks mee en voor mij betekende het ook veel dat ik daar precies zo zat. 
Midden in de nacht droom ik dat iemand de loop van een geladen geweer in mijn oor steekt. Een 
beangstigend levendig beeld en ik word badend in het zweet wakker. Er moet iets sterven, blijkbaar, 
iets in mij. Wat? Geen idee, maar daar zou ik achter komen. 
Er breekt een hagelbui los, zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Direct daarop volgt een aardbeving, 
enorm heftig. Zoiets verzin je niet; je denkt bijna dat het bij het visioen hoort, maar die aardbeving 
was zo werkelijk als wat. Ik word van de ene richting in de andere gegooid, mijn wereld staat op z’n 
kop, mede vanwege die hagelstorm en die idiote angstdroom. En opeens, zo op het kruispunt van al 
die bewegingen, zie ik mijn hele leven als in een flits voorbij komen. Ik weet, het klinkt bijna als een 
cliché, maar het gebeurt daadwerkelijk. En opeens zie ik mezelf in al die fasen van mijn leven en weet 
ik wat ik moet loslaten: mijn woede. 
Ik kom uit een disfunctioneel gezin. Daar heb ik veel woede aan overgehouden, naast een gescherpt 
zesde zintuig voor onrechtvaardigheid. Die woede was een drive, maar heeft me ook mijn leven lang 
beperkt. Het is een destructieve emotie en dat heb ik pas laat ingezien. Op die berg in Montana kreeg 
ik opeens door dat ik die woede achter me moest laten. Dat was het wat moest afsterven; mijn oude 
ik, dat ik al sinds mijn vroegste kindertijd meezeulde. 
Dat inzicht heeft me in contact gebracht met de Brahma Kumaris, een groep mensen die zich 
bezighouden met spiritualiteit in het dagelijks leven, op een heel praktische, aardse manier. Hun 
basisfilosofie is dat we teveel worden geleefd door onze verlangens, die ontstaan door allerlei eisen 
die de buitenwereld aan ons stelt. Daardoor laten we ons vormen: we leven outside in. De Brahma 
Kumaris leert mij te luisteren naar mijn innerlijke stem en mijn leven daarnaar in te richten. Dat is 
leven inside out: van binnen naar buiten. Iedereen weet diep van binnen het verschil tussen goed en 
kwaad. Het goede zit in ons; de kunst is om daar verbinding mee te maken en het naar buiten te 
krijgen.’ 
 
The good, the bad and the ugly 
Hij vertelt het alsof we de jaarcijfers bespreken. Misschien wel het meest pregnante kenmerk van 
geloofwaardige spiritualiteit is het down to earth karakter ervan, en het bewijs zit voor me. Toch wil 
ik meer weten. Ook al weten we misschien allemaal intuïtief wat ‘goed’ is, of zelfs ‘groots’, dat wil 
nog niet zeggen dat iedereen dat ook laat zien. We zijn niet allemaal zo bewust, en vision quests zijn 
voor de meesten van ons geen dagelijkse kost, of zelfs maar een verre optie. Hoe inspireer je mensen 
als cynisme de norm is? Gunning verblikt of verbloost er niet van. 
‘Als je het belangrijk vindt dat mensen meer inside out leven, dan moet je de confrontatie wel 
aandurven. Dat is een gegeven. Cynisme is een vorm van afstand bewaren, maar inside out leven 
begint bij naar binnen durven kijken. Dan is alle afstand weg. We hebben allemaal ‘the good, the bad 
and the ugly’ in ons. Begin maar eens dat te erkennen, en kijk dan of je de stem van ‘the good’ luider 
kunt laten klinken dan de rest. We weten allemaal hoe die klinkt. Kijk maar eens naar al die mooie 
woorden over leiderschap; jouw blad staat er vol (?) van. Overal ter wereld kun je de vraag stellen 
wat iemand tot een groot leider maakt en overal krijg je dezelfde antwoorden: hulpvaardigheid, 
dienstbaarheid, compassie, maar al die woorden zijn niet nodig. We hoeven geen lijstjes van goede 
eigenschappen te maken om te weten wat een goede leider is, want we wéten het allemaal al lang. 
We zullen het ons alleen steeds moeten herinneren, en dat is iets waar je altijd mee bezig moet 
blijven. Dat betekent zelfreflectie, zeker, en dat is niet makkelijk. Je moet er toe worden uitgenodigd 
of zelfs uitgedaagd om jezelf te laten zien. Natuurlijk is het gemakkelijker om niet betrokken te raken 
en afstand te bewaren. Waar dat toe leidt is nu wel duidelijk: onze generatie van baby-boomers laat 
een wereld achter die in álle opzichten unsustainable is. En toch dringt dat besef maar langzaam 
door. Er staat ons nu maar één ding te doen, en dat is de jongste generatie helpen om wat wij zelf 
verziekt hebben weer duurzaam te maken. Maar bij veel bedrijven en politici dringt dat maar moeilijk 



door, die laten zich niet raken. Geen gemakkelijker houding dan afstandelijkheid. Dat doorbreek je 
ook niet door lijstjes te maken. Dat is het conventionele traject waarmee we de tachtiger jaren 
hebben doorgebracht: lijstjes maken van onze waarden en die dan implementeren, maar dat werkt 
niet, want het blijft allemaal outside in. Zolang die implementatie niet gepaard gaat met de inkeer 
naar je persoonlijke gevoel, naar jouw betrokkenheid bij het geheel, en bij jouw drempels om los te 
komen van het cynisme, zolang wordt het nooit inside out.’ 
 
Leadership Journeys 
Dat gezegd hebbende, wordt het steeds interessanter om te horen wat Gunning nu concreet doet 
om de mensen in zijn bedrijf mee te krijgen in die visie. De boodschap is duidelijk: als jouw 
medewerkers inside out met de doelen en de missie van het bedrijf aan de slag gaan, heb je in no 
time een zelfsturende organisatie, of iets wat daar in ieder geval dicht bij in de buurt komt. Maar hoe 
bereik je dat in concerns als Unilever of AkzoNobel? Het antwoord klinkt even vaag als magisch: 
Lifelining. 
”Wat ik jou net vertelde over mijn beschadigde jeugd is eigenlijk het verhaal van hoe ik mijn leven 
lang overleefd heb. Mijn woede, die drive, dat was mijn overlevingspatroon geworden, mijn lifeline. 
Om inside out te kunnen leven, moest ik die lifeline doorknippen, het patroon loslaten. Dat is een 
life-changing event, een catharsis. Dat komt niet vanzelf, daar moet je toe uitgedaagd worden. Maar 
pas als je die overlevingsmechanismen achter je laat, kun je weer luisteren naar die innerlijke stem 
die jou van binnenuit laat weten wat het goede is en wat niet. 
Als je zulke fundamentele dingen met elkaar deelt, zoals wat jouw lifeline is geweest om het uit te 
houden in dit leven, dan leer je elkaar kennen op een manier die een heel andere omgang met elkaar 
mogelijk maakt. In het begin van dit gesprek vroeg ik wie jij bent en je vertelde me over je passie 
voor het water en over wat je geleerd hebt door eerst met kleine bootjes te gaan zeilen en later door 
zelfs naar zee te gaan. Nu ben jij niet meer zomaar die schrijver die mij komt interviewen, maar ik zie 
die jongen met dat bootje en de passie die daar achter zit. Daardoor kan ik me met jou verbinden. Als 
ik jou weer tegenkom, weet ik nog steeds wie je bent want ik zie dat zeilende jongetje en dat zegt me 
veel meer dan alles wat je bereikt hebt. Dat kán dus, en er is niet veel voor nodig. Jij hoeft alleen 
maar de durf te hebben om je kwetsbaar op te stellen en te antwoorden op mijn vragen. 
Met de mensen in ons bedrijf doe ik precies hetzelfde. We organiseren leadership journeys: met 
collega’s ergens naar toegaan waar mensen het minder hebben en waar je iets goeds kunt doen door 
praktische hulp te bieden. Gewoon, door er te zijn en met je poten in de modder te gaan staan. In 
India helpen in een ziekenhuis bijvoorbeeld, door zieke en gewonde kinderen te verzorgen. Zelfs al 
ben je er maar een paar dagen, met je handen uit de mouwen help je daadwerkelijk nood te lenigen 
en er iets niets zo krachtig als dat om je weer in contact te brengen met jezelf. Kinderen, zeker 
kinderen in zulke omstandigheden, zijn daarvoor geweldige intermediairen. En daar praat je dan over 
met elkaar. Wat het met je doet, en wie jíj dan eigenlijk bent. In eerste instantie krijg je dan altijd 
dezelfde antwoorden: ze worden geleefd door politiek, door eisen die aan hen gesteld worden, door 
zorgen voor hun gezin, hun baan: ze zijn niet de leiders van hun eigen leven, maar de slachtoffers 
ervan. Er is geen plezier, hun dagelijkse bestaan overleven en er is geen verbinding meer met wie ze 
willen zijn: iemand die weet wat goed is en daar graag naar zou willen leven, iemand die het 
leiderschap over zijn leven terug heeft. Wel, als je daar bent, dan heb je al veel bereikt. Dan wordt de 
kloof manifest. En wie die kloof bij zichzelf ziet, die wil hem overbruggen, dat verzeker ik je.” 
 
Adding colour to peoples’ lives 
Gunning vertelt hoe het bij Unilever werkte: door programma’s op te zetten waarmee hele dorpen 
van schoon water werden voorzien. In feite is het meer persoonlijke programma dat hij nu bij 
AkzoNobel inzet een voortzetting daarvan. 
‘Op een gegeven moment ga je zien dat je een verschil kunt maken. Vervolgens moet je aan die 
innerlijke stem gehoor geven. Wat is de core business van Unilever: producten voor persoonlijke 
hygiëne. Daar kun je in ontwikkelingslanden een geweldige missie uit halen: Wij redden levens door 
hygiëne en schoon water. Maar in de armste streken kopen mensen onze producten niet, want die 



zijn te duur; zelfs tegen kostprijs kunnen ze die nog niet betalen. In Indonesië hebben we toen samen 
met de regering en met andere bedrijven een programma opgezet: wij leveren onze meest 
belangrijke basisproducten tegen absolute kostprijs, jullie passen het verschil bij tussen wat de 
mensen zich kunnen veroorloven en die prijs, en samen zorgen we ervoor dat er in ieder dorp schoon 
water komt. Dat is gelukt, en het heeft Unilever alleen maar winst gebracht, in alle opzichten. Het is 
zoals een Hare Krishna aanhanger ooit eens tegen me zei: hoe meer ik mensen vertel over de zin van 
het leven, hoe meer geld ze me geven.” 
Tex Gunnings visie en optimisme zijn aanstekelijk en zijn verhalen zonder meer inspirerend. Maar 
hoe doet hij dat bij een bedrijf dat verf produceert? Wat kun je daar voor geweldige missie uithalen? 
Gunning moet lachen om de vraag. 
”Ja, dat is een heel ander product natuurlijk. Nou heb ik het geluk dat ik verantwoordelijk ben voor 
de divisie decorative paints, en daar was wel iets van te maken. Onze wereldwijde missie hebben we 
geformuleerd als: adding colour to peoples’ lives. Dat klinkt simpel, maar je kunt het vertalen in 
prachtige projecten. Onze leadership journeys bestaan er nu bijvoorbeeld uit dat we met een groep 
de favela’s, de achterbuurten van Rio in gaan en daar een hele buurt opknappen. Ook ziekenhuizen 
hebben we geschilderd als een vorm van community service. Wij kleuren mensenlevens in. Dat werkt 
geweldig en bovendien hebben we nog speciale producten ook waarmee we concrete kwaliteit van 
leven toe kunnen voegen, zoals onze antibacteriële coatings. Zelfs onze eigen fabrieken hebben we 
op die manier ingekleurd. Met elkaar, als gezamenlijk project. Dat heeft alles met leiderschap te 
maken. Voor een goede leider is er geen scheiding tussen werk en privé omdat je leeft wie je bent. 
Werk en privé horen bij elkaar voor wie bezig is zin te creëren en dat is wat een goede leider doet: 
zin creëren, letterlijk zin, in je werk, je gezin, je collega’s. Dan creëer je community; een verzameling 
van zinvolle levens vol plezier en geestkracht. Als je daar als leider in investeert, dan vliegen de 
resultaten de pan uit. Dat heb ik bij Unilever gezien, en ik zie het nu weer. Er bestaat niet zoiets als 
‘Pokon’ voor bedrijven, maar wel voor mensen. Als jouw mensen groeien, groeit alles mee.’ 
 
Double win 
Ik vraag Tex Gunning naar zijn programma voor AkzoNobel. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hoe 
krijgt hij een bedrijf met 21.000 medewerkers zover dat iedereen die spirituele visie van hem deelt? 
Is zo’n operatie wel uitvoerbaar? En wat kost dat wel niet? Ik vertel wat ik zelf in sommige 
organisaties meemaak, vooral als er een groot aantal medewerkers is dat een laag denk- en 
werkniveau heeft en zich niet gesteund voelt door de leiding. De massieve weerstand die zulke 
bedrijfsculturen kenmerkt moet hij toch ook kennen. Hoe gaat hij daar mee om? 
Tex Gunning denkt even na voor hij antwoord geeft. Er komt een tweede kop thee op tafel; ons 
gesprek loopt langzaam uit het afgesproken tijdvenster. Het lijkt hem niet te deren; hij heeft zijn 
ruimte tot de volgende afspraak zorgvuldig gepland. 
“Over de kosten kan ik je veel vertellen, maar het belangrijkste is wat het oplevert. Dat is enorm, en 
niet alleen op de langere termijn. Die weerstand van mensen herken ik zeker. Er is veel dat mensen 
ervan afhoudt om naar zichzelf te kijken en hun rol in het geheel te herzien. Toen ik hiermee begon 
had ik de volgende dag de bonden aan tafel die me verweten dat ik in mensen hun privéleven zat te 
wroeten. Maar toen ik ze uitlegde wat ik aan het doen was en hoe precies dat paste in hun hogere 
doelen als vakbond, werden ze stil en daarna heb ik ze nooit meer gehoord. Bij AkzoNobel doen we 
leadership journeys met 21.000 mensen in twee jaar. Dat gaat van de top naar beneden. Eerst ben ik 
met de top-twintig op leadership journey naar de Pyreneeën gegaan, daarna hebben die twintig hun 
teams aangepakt, en zo verder. We hebben honderdvijftig facilitators, begeleiders getraind, die de 
hele wereld rondvliegen om die lifelining programma’s te doen. En dat zijn soms enorme 
bijeenkomsten: een poosje geleden zaten we met vijftienhonderd mensen in de Brabanthallen. Wat 
je meemaakt op zo’n dag is overweldigend en het levert ongelooflijk veel op. De resultaten zijn direct 
meetbaar: de motivatie en betrokkenheid zijn bij de mensen die het programma doorlopen hebben 
meer dan honderd procent toegenomen. Dit jaar doen we in totaal negenduizend, volgend jaar de 
rest. 



Het is een double win. Midden in de grootste economische crisis die we ooit gekend hebben vlogen 
wij met twintig man naar de Pyreneeën ‘om aan onszelf te werken’. Dat klinkt idioot maar het 
resultaat is geweldig en nu wil iedereen. Juist op zo’n moment moet je in mensen durven te 
investeren. 
De wetenschap laat het zien: bedrijven en leiders die zich laten leiden door de cijfers, presteren over 
het algemeen middelmatig. Zij zijn reactief op resultaten en hollen op die manier steeds achter de 
feiten aan. Missiegedreven leiders werken proactief, omdat hun visie hen leidt. Als het even moeilijk 
wordt, staan ze altijd weer op, omdat ze een missie hebben. Daardoor zijn hun resultaten ook altijd 
beter.” 
 
Collectieve intelligentie 
Eenentwintigduizend man in twee jaar, dat klinkt als een mammoetoperatie en dat is het kennelijk 
ook. Ik bewonder het lef dat Gunning uitstraalt, maar kijk toch met enige zorg naar de toekomst. 
Mensen zijn gewoontedieren en wat Gunning van ze wil klinkt niet bepaald als de weg van de minste 
weerstand. Tex Gunning knikt. 
“Ik ben me er goed van bewust dat wat ik ben aangegaan een enorme opgave is. Ik geloof erin met 
hart en ziel en de resultaten spreken gelukkig voor zich, maar ik ben met je eens dat we nog heel 
creatief zullen moeten zijn om dit eerste programma van een goede follow-up te voorzien. Het 
moeilijkste komt nog. Eén programma is niet genoeg, we zullen ze steeds opnieuw bij de les moeten 
houden. Dan doen we door ze te verrassen. Onverwachte dingen doen. Iedere keer opnieuw zin 
toevoegen en dat kan gelukkig op oneindig veel manieren. En vergis je niet: straks zijn er ook heel 
véél change agents in plaats van die ene waar het mee begonnen is. Je moet als leider durven 
vertrouwen op de collectieve intelligentie die in je bedrijf zit. Met elkaar weten we meer dan één en 
kúnnen we ook meer dan één. Leiderschap betekent die krachten aanboren. 
Dat brengt me terug bij die symboliek van de vier windstreken waar we het in het begin over hadden. 
Jij kent die en je vertelde dat iedere windstreek een kwaliteit vertegenwoordigt en dat het geheel 
een cirkel is, een spiraal die je steeds opnieuw doorloopt. Dat is een goede metafoor voor wat ik 
bedoel als ik het heb over collectieve intelligentie. In je eentje kun je niet steeds alle delen van die 
cirkel vertegenwoordigen, maar samen wel. Veel bedrijven maken geen echte ontwikkeling door 
naar een hoger niveau, omdat hun leiders die transitie door alle windrichtingen niet maken en ze te 
weinig gebruik maken van de mensen die een andere richting vertegenwoordigen dan zijzelf. Als 
leider moet je kunnen luisteren, je moet intuïtie ontwikkelen voor al die krachten waar je over kunt 
beschikken en durven vertrouwen op de collectieve intelligentie van het geheel. Het is je taak als 
leider om anderen te inspireren om hun beste beentje voor te zetten. Dat betekent dat je als leider 
steeds bezig moet zijn met zin toevoegen. Dat is je core business. Daar heb je je intuïtie bij nodig, en 
een goed gevoel voor wat zin dan is. Dat is een spirituele dimensie waar je als leider niet zonder kunt. 
Veel mensen die zich liever aan cijfers vasthouden argumenteren dat een bedrijf ook zonder die 
spirituele dimensie kan groeien. Ik geloof er geen klap van. Zonder zingeving kun je het als leider wel 
vergeten. Maar als je zin geeft krijg je er enorm veel voor terug. Dan kun je moeiteloos functioneren 
omdat anderen toevoegen wat je zelf tekort komt. Als je je bewust bent van je eigen 
tekortkomingen, heb je meer oog voor de kwaliteiten van anderen en kun je die ook bevorderen en 
inzetten. En dan geldt de wet van de reciprociteit van leiderschap: als jij anderen helpt, helpen ze jou 
ook.” 
 
 
 


