
  

 

 

 

 
 

   

DOEN: haal het beste uit jezelf 

Wim gaat tot het gaatje omdat hij niet anders kan. 

En hij verwacht dat ook  van jou. Lever dus niets af 

waarin jij niet álles stak. Is Wim veeleisend? 

Zonder twijfel. Maar vervalt hij in niet-productief 

perfectionisme? Wijs hem daar dan meteen op. 

DOEN: wees eerlijk 

Wim heeft geen verborgen agenda. Zeg hem dus 

zelf ook wat er op je lever ligt. Hij misbruikt die 

kennis niet om later zijn gelijk te halen. 

DOEN: bijt van je af 

Stelt Wim te hoge eisen, te snelle deadlines? Zeg het 

hem dan. Want geduld is niet Wims meest in het oog 

springende eigenschap. En al werkt hij zelf graag 

(te) hard, toch bindt hij in als jij aan de alarmbel 

trekt. En pak hem tijdens de jaarevaluatie harder 

aan dan hij jou: hij kan tegen een stootje. 

DOEN: blijf factueel 

Kaart je bij Wim een probleem aan? Trek dan niet 

de emotionele kaart – die werkt niet. Blijf ook niet 

vaag: Wim reageert het beste op facts & figures. 

Confrontatie met de feiten is jouw beste aanval. 

DOEN: kom met een oplossing 

Als je geen deel van de oplossing bent, ben je een 

deel van het probleem. Leg je Wim alleen een pro-

bleem of een vraag voor? Dan vraagt hij je om terug 

te komen als je ook een voorstel tot oplossing hebt.  

DOEN: handel proactief 

Deadlines zijn heilig, omdat ze het leven van iedere 

betrokkene gemakkelijker maken. Toch wil Wim 

best jóúw deadline verschuiven: als je maar proactief 

signaleert dat er een probleem kan opduiken, en 

proactief alternatieven bedacht. 

DOEN: mail hem 

Wim communiceert als copywriter graag via Outlook: 

hiermee ordent hij zijn gedachten en taken. Gebruik 

die kennis in je voordeel. Sprak je iets met hem af, 

in een vergadering of onder vier ogen? Mail Wim dan 

een kattebelletje met het besluit of het actiepunt. 

Dan geeft hij er altijd gevolg aan. 

DOEN: ga uit de bol 

Work hard, play hard. Ja, Schrijfbe’ren gaan wel eens 

uit de bol. En vlieg je er íéts te enthousiast in? 

What happens in Mechelen, stays in Mechelen. 

NIET DOEN: laat hem wachten 

Op tijd komen, is respect tonen. Wim is zelf altijd 

stipt op een afspraak. En doorkruist iets toch de 

planning? Dan waarschuwt hij je. Het volstaat dat 

jij hetzelfde doet. 

NIET DOEN: lieg of bedrieg 

Wil je Wim echt raken? Misbruik zijn vertrouwen, 

speel het spel niet fair of plagieer. Maar schrik 

niet als hij dan zijn duivels ontbindt. 

NIET DOEN: heb schrik 

Bots je op een gesloten deur van Wims kantoor? 

Dan betekent dat gewoon dat … de deur gesloten 

is. Niét dat Wim zich heeft opgesloten en niet 

benaderbaar is. Want dat is hij altijd, ook als je 

van zijn gezicht dénkt af te lezen dat het zijn 

dagje niet is.  

De enige ‘Niet storen’- uitzondering? Zijn deur-

bordje dat naar ‘Niet storen’ is verschoven … 

NIET DOEN: lees meer dan er staat 

De (‘rode’) korte, directe toon van Wims mails 

contrasteert met zijn (‘gele’) face-to-face-stijl. 

Schrik daar niet van: in zijn mails staat er gewoon 

wat er staat. Kort betekent niet kortaf. En zijn 

mails interpreteren? Slecht idee: dan maak jij je 

nodeloos zorgen. 

NIET DOEN: argumenteer slecht 

De beste manier om Wim niet te overtuigen? Hem 

tien halve argumenten geven. Dan verroert hij 

geen vin. Maar kom af met één perfect argument, 

en hij stelt zijn mening instant honderdtachtig 

graden bij. 

NIET DOEN: wees onvoorbereid 

‘Ik denk dat’ en ‘Ik ging er vanuit dat’: Wim heeft 

er moeite mee. Want hij leerde dat ‘If you assume, 

you are making an ASS out of U and ME’. 

NIET DOEN: draai rond de pot 

Ligt er iets op je maag? Heb je een idee? Draai 

dan niet rond de pot, of neem geen ellenlange 

aanloop. Zég het Wim gewoon eerst, en argu-

menteer dan pas. 

NIET DOEN: trappel ter plaatse 

Wim heeft geen affiniteit met wie niet bijleert uit 

eigen beweging. Leren omdat het kan, niet omdat 

het moet. Hij bewondert wie beter wordt in zijn vak. 

Zo werkt Wim Van Rompuy 

Wims DISC-gedragskleuren zijn geel-rood,  

en zijn Reddin 3D-leiderschapsstijl is die van welwillend autocraat (basisstijl toewijding). 

http://www.schrijf.be/nl/wie/waarden
http://www.impact-ontwikkeling.nl/pagina/disc-persoonlijkheidsmodel/
http://www.wjreddin.nl/content_uploads/files/reddin-s-3-d-leiderschaps-model-2pdf.pdf



