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Passie 
voor 
presteren
Het bedrĳfsleven kan heel wat leren 
van zeilers, schrĳft consultant en 
businesscoach Hein Dĳksterhuis 
in zĳn recent uitgekomen boek 
Passie voor Presteren. “Wie het best 
gebruikmaakt van de omstandigheden 
wint. Het nodigt me uit om continu 
te blĳven leren”, aldus de voormalig 
wereldkampioen in de Flying 
Dutchman-klasse. 
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 “T opzeilers hebben hun leven lang 
alleen maar gezeild. Ze hebben 
geen idee wat het bedrijfsleven 
van hen kan leren,” ondervond 

Dijksterhuis, toen hij met het idee kwam 
om Olympische zeilers presentaties 
te laten geven in het bedrijfsleven. De 
opbrengst van deze crowdfundingsactie 
zou gebruikt kunnen worden voor de 
voorbereiding naar de Olympische Spelen 
van Rio de Janeiro (2016). Daar kon het 
Watersportverbond namelijk nog wel wat 
geld voor gebruiken. Het boek Passie voor 
Presteren: wat leiders kunnen leren van 
topzeilers is Dijksterhuis’ persoonlijke 
eindresultaat van deze sessies. 
Dijksterhuis begeleidde de zeilers zelf 
bij het voorbereiden van de workshops 
en hielp ze om presentaties voor het 
bedrijfsleven in elkaar te zetten. “Ik weet 
vanuit mijn ervaring in het zeilen of het 
ergens op slaat wat ze zeggen.” Hij lacht. 
“Als ik terugblik heb ik van het zeilen 
meer geleerd dan van mijn werk. Je kunt 
winnen of verliezen, het is duidelijk of 
je het goed of slecht doet en de oorzaak 
daarvan ligt bij jezelf. Ik dwing mezelf 
altijd te achterhalen hoe het zit.” 
Hij kan het weten, want twintig jaar 
geleden werd hij samen met Enno 
Kramer wereldkampioen in de Flying 
Dutchman-klasse. Daar ging een lange 
zeilgeschiedenis aan vooraf: toen hij jong 
was leerde hij zeilen in een Sea Devil. Na 
zijn middelbare school nam Dijksterhuis 
een tussenjaar waarin hij zeiltochten 
maakte en lesgaf op zeilscholen in het 
buitenland. “Ik ontdekte toen dat alleen 
zeilen voor mij te beperkt was,” zegt hij. 
Hij ging psychologie studeren maar 
zorgde ervoor dat hij in zijn vrije tijd 
genoeg ruimte overhield om te blijven 
zeilen, met het wereldkampioenschap 
in 1998 tot gevolg. Na zijn afstuderen 
richtte hij een adviesbureau op en nog 
steeds is hij actief in de consultancy, 
nu meer op het gebied van coaching en 
organisatieadvies aan voornamelijk grote 
bedrijven.  

“Ik vind het vooral interessant om echt 
iets toe te voegen en prestaties te helpen 
verbeteren,” zegt Dijksterhuis. Dat kan 
doordat individuen of organisaties zich 
beter afstemmen op de omgeving. “Ik 
werk graag met slimme mensen die iets 
willen en kunnen. Daar word ik zelf door 
uitgedaagd en leer ik ook weer van.” 

OBSERVEREN
“Zeilen gaat om observeren en het 
samenbrengen van informatie. In de 
praktijk merk ik dat ik vaak geneigd ben 
om plannen te maken - bijvoorbeeld over 
welke kant ik op moet varen - zonder 
overzicht te houden op het geheel. Het 
is juist de truc om naar de omgeving te 
kijken en met die omstandigheden om 
te gaan,” zegt Dijksterhuis, die tot dat 
inzicht kwam tijdens een zeilrace rondom 
Elba. “Ik realiseerde me aan het eind van 
de week, toen ik met de auto al voorbij 
Florence was, dat we te weinig rekening 
hadden gehouden met de stroming en 
dat het daarom niet goed ging. Achteraf 
natuurlijk te suf voor woorden.” 
In het bedrijfsleven kunnen ze wel wat 
leren van deze observerende instelling 
op de zeilboot. Dijksterhuis meent zelfs 
dat de lessen die van zeilers kunnen 
worden geleerd waardevoller zijn dan 

Hein is zelf ook een 
fanatieke zeiler, op 
de foto zeilt hij met 
zeilmaat Frank bij 
Trieste, Italië.
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die in andere sporten. “Bij bijvoorbeeld 
het schaatsen ben je afhankelijk van je 
lichaam. Het is haast magisch of je op 
het juiste moment in vorm bent. In het 
zeilen is dat anders: je kunt niet sneller 
omdat je dat wil, je moet gebruikmaken 
van de omstandigheden die tijdens een 
race steeds veranderen.” Het bedrijfsleven 
is ook afhankelijk van de omgeving. “De 
markt verandert continu en je moet 
hier dus voortdurend je eigen gedrag 
op aanpassen. Dat noemen we in het 
bedrijfsleven agile zijn, lenig zijn. We 
hebben geen idee hoe de wereld er over 
drie jaar uitziet – kijk naar Trump en 
de Brexit - dus je moet altijd om je heen 
blijven kijken en aanpassen.” 

DICHT BIJ DE COACH
Om beter te kunnen observeren heeft 
Dijksterhuis zijn manier van coaching 
aangescherpt. “Ik zit directies dichter 
op de huid dan voorheen. Ik woon naast 
individuele gesprekken onder andere 
vergaderingen en presentaties bij, zodat 
ik meer van hen zie in de praktijk. 
Zeilcoaches zijn ook zeer nauw betrokken 
bij hun pupillen.” Windsurfer Dorian van 
Rijselberghe zegt in het boek dat hij van 
z’n coach houdt; onvoorstelbaar in het 
bedrijfsleven, maar wel heel waardevol 
om bij stil te staan, vindt Dijksterhuis. 

“Het is voor een CEO ongebruikelijk om 
liefde voor een coach uit te spreken, maar 
ook zij hebben behoefte om te reflecteren. 
De positie van leidinggevende is eenzaam 
en coaching kan daarin een oplossing 
zijn.”  
Dorian van Rijsselberghe en Marit 
Bouwmeester hadden een duidelijk doel 
toen ze begonnen aan hun weg naar de 
Olympische Spelen: beiden wilden ze met 
een gouden medaille thuiskomen. De weg 
daarnaartoe? Die was voor allebei anders. 
Marit zat vaak en lang in de sportschool, 
trainde veel. Dorian trainde twee uur per 
dag met maximale intensiteit en ging 
daarna ‘chillen’. “Het is flauwekul dat 
een van de twee manieren de beste is,” 
zegt Dijksterhuis. “Iedere Olympische 
campagne heeft een eigen DNA en de 
kracht zit in het feit dat een coach die 
ruimte biedt en beoordeelt op basis van 
budget en prestaties. Dat zie je in het 
bedrijfsleven weinig terug.” 

DUIDELIJKE DOELEN 
De resultaten in het bedrijfsleven 
zijn veel minder eenduidig dan een 
gouden plak en de zogenaamde ‘stip 
op de horizon’ is daarbij geen concreet 
eindresultaat. Dijksterhuis: “Het is voor 
veel leidinggevenden een lastige vraag die 
zij voor zich uit schuiven of oplossen door 
eenvoudige antwoorden als ‘meer winst 
maken’.” Zijn advies aan CEO’s? Zorg voor 
een scherp geformuleerd doel, rekening 
houdend met de impact die je hebt op de 
wereld, en blijf op weg daarnaartoe steeds 
evalueren – net als in de topsport. 
De zeilers hebben ook geleerd van het 
bedrijfsleven door de trainingen en 
workshops te geven, denkt Dijksterhuis. 
“Het brengt de sporter dichter bij het 
bedrijfsleven. De zeilers zijn zich nu 
bewuster van wat hun sport te betekenen 
heeft en kunnen hun sport beter 
verkopen. Dat is weer belangrijk voor de 
verantwoording en financiering van hun 
sport en een traject naar bijvoorbeeld de 
Olympische Spelen in Tokyo in 2020.”

Het is voor een CEO 
ongebruikelijk om liefde 
voor een coach uit te 
spreken, maar ook zij 
hebben behoefte om te 
reflecteren. 


