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Wat te doen met bokkige collega’s? 10 vuistregels. 
En dan heb je me toch ineene een leuk idee! Je bent geïnspireerd door een boek/ film/ 
optreden/ bezoek aan een andere school/ gesprek met een ouder/ een tekening of opmerking 
van één van je leerlingen en je maakt een plan! Ja! Dat ga je doen! Een ludieke opening van het 
thema ‘weet wat je eet’. Een spetterende tentoonstelling met de mooie poëzie posters over de 
Corona perikelen! Een voorstelling maken voor de kleutergroepen! Een high tea, Coronaproof, in 
de gymzaal, op woensdagmiddag voor alle hardwerkende teamleden! 
Je stapt ermee naar de bouwcoördinator en vraagt spreektijd op de eerstvolgende vergadering. 
Je bereidt die bijeenkomst voor. Het plan ligt klaar! Je vertelt erover, vol vuur. Gaan ze mee? 
Nee? Zijn ze niet te porren? Probeer het dan eens met de 10 vuistregels van de Roeptoeter… 
 
Vuist 1: Ga niet in de aanval! Al zou je dat wel willen! Word niet persoonlijk! Heb respect voor de 
bezwaren tegen je plan. Iedereen heeft het altijd druk! 
Vuist 2: Probeer te opperen en niet te mopperen! Een plan als tegengif voor zure tijden werkt 
minder goed, dan een plan, dat de leuke kanten van het leven extra benadrukt! 
Vuist 3: Wil je een verandering implementeren? Hak dan je plan in kleine stappen en promoot 
die één voor één. Niet alles tegelijk! Niet te groots en meeslepend! Dat schrikt af! 
Vuist 4: Wees enthousiast, maar niet te dwingend! Druk niemand in de hoek! Wals niet zomaar 
over de heersende cultuur heen! Dat werkt averechts! 
Vuist 5: Blijf realistisch! Is je plan praktisch en haalbaar? Zijn je ideeën voor verandering te 
plaatsen binnen de context van het huidige klimaat? Kan je ergens aan aanhaken? Dit is wel 
belangrijk: anders sla je de plank finaal mis. 
Vuist 6: Pols je collega’s eerst eens één voor één. Wat speelt er al? Waar denken zij al aan? Hoe 
staat hun pet? Kijk en luister goed om je heen! 
Vuist 7: Gaan ze mee met je opzet voor die leuke Sinterklaasviering, laat je collega’s dan niet de 
hele tijd merken, dat jij ze stappen vooruit bent. Geef ze de tijd om zelf na te denken! Maak ze 
mee-verantwoordelijk voor het proces. Dat kan door taken te delegeren bijvoorbeeld en ook 
door aan te geven, dat jij het niet alleen wil of kan doen. 
Vuist 8: Prijs ook elk ander initiatief. Wees zo open minded als maar kan. Keur de input van een 
ander niet meteen af, maar geef er ruimte voor. Zeg niet nee, maar zeg: dat is ook een goed 
idee! 
Vuist 9: Laat bij een presentatie je plan zo spontaan mogelijk opborrelen. Ook al heb je het van 
te voren al helemaal uitgedacht, neem bij het uitleggen van het idee je toehoorders stap voor 
stap mee in je eigen verwondering. Weet je wat we ook zouden kunnen doen? Dit is gewoon 
tactiek, hé… 
Vuist 10: Geef het goede voorbeeld en deel je succesverhaal. Dat alleen al kan de start van een 
nieuw plan oproepen. 
 
Veel succes! 
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