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Ajax-coach Erik ten Hag is een
ontwikkelingsgerichte leider en heeft
daarmee een betere kans van slagen
bij Manchester United. Dat stelt
leiderschapsexpert Anouk Brack. ,,Hij
moet wel zorgen dat hij in Engeland
niet geleefd gaat worden.’’
Johan Inan 30-04-22, 07:10 Laatste update:
30-04-22, 08:50

VOETBALCENTER

Door Johan Inan
Op verzoek van een documentairemaker
deed Anouk Brack (46) een aantal
weken onderzoek naar de visie, stijl en
persoonlijkheid van Erik ten Hag. Juist in
die periode onderhandelde de trainer
van Ajax met Manchester United, de
afgegleden Engelse topclub waarbij hij
volgend seizoen aan de slag gaat. De
leiderschapsdeskundige deelt haar
bevindingen, na het bestuderen van
interviews, persconferenties en andere
beelden en artikelen.

EREDIVISIE

KEUKEN KAMPIOEN
DIVISIE

PREMIER LEAGUE

BUNDESLIGA

PRIMERA DIVISION

JUPILER PRO
LEAGUE

SERIE A

LIGUE 1 UBER EATS

CHAMPIONS
LEAGUE

EUROPA LEAGUE

EUROPA
CONFERENCE
LEAGUE

LIVE OVERZICHT

Lees ook
Roy Keane ziet in Ronaldo
probleemgeval voor Erik ten
Hag: 'Hij is alleen gelukkig als h…
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Sébastien Haller de nieuwe
penaltynemer van Ajax? ‘Dusan
Tadic moet zijn ego opzijzetten’

Brack: ,,Wat me vooral is opgevallen, is
hoe ontwikkelingsgericht Ten Hag werkt.
Waar je anderen veel aandacht ziet
hebben voor de belangrijkste mensen, is
hij met iedereen bezig. Hij denkt groter
en kijkt verder vooruit, volgens een
langetermijnplan. En hij weet dat dat
plan tijd nodig heeft. Daardoor voorzie ik
dat hij tegen United iets heeft gezegd in
de trant van: ‘Als jullie denken dat ik na
de derde wedstrijd alles heb staan, kom
ik niet.’ Hij is een bouwer, die niet
zichzelf, maar de club groot wil maken.
En dat gaat sneller als je iedereen erin

Voor in de agenda: dit is het
complete speelschema van het WK
voetbal in Qatar

betrekt.

Als ze daar
ongeduldig worden
en achter zijn rug om
dingen gaan
beslissen, wordt het
heel lastig om te
slagen

MEEST GELEZEN
Alleen wonder kan Heracles nog in
eredivisie houden na afgang bij
Excelsior: ‘Dit doet heel erg pijn’
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- Anouk Brack, Leiderschapsexpert

,,Wat ik veel zag, is dat hij tegenslag
snel achter zich laat. Dat vind ik heel
goed aan hem. Dat is ook cruciaal als je
naar een club gaat die veel klappen
heeft gehad. Niet blijven hangen, maar
meteen het beste van de nieuwe situatie
maken. Je kunt in de teleurstelling ‘als’,
‘maar’ of ‘mits’ denken, maar op
topniveau heb je de energie juist nodig
voor wat komen gaat. Hij laat zich daarbij
niks in de mond leggen.

Spits Danilo maakt pikante overstap
van Ajax naar Feyenoord en tekent
voor vier jaar in De Kuip
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Afketsen komst Alex Kroes maakt bij
Ajax weg vrij voor Gerry Hamstra en
Klaas-Jan Huntelaar
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José Mourinho constateert disbalans
tussen AS Roma en Feyenoord:
‘Gelukkig staan de Albanese fans…
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,,In het type leider dat Ten Hag is, moet
hij ook echt de tijd en de ruimte krijgen.
Als ze daar ongeduldig worden en achter
zijn rug om dingen gaan beslissen, wordt
het heel lastig om te slagen. Ik vermoed
dat hij die tijd ook heeft afgedwongen,
voor zover dat daar kan. En dan kan hij
het ook omdraaien.

Jan Smit over onzeker lot Heracles:
‘Er is heel veel onrust, dat proef je…
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,,Dat komt doordat hij rustig is. Van
binnen waarschijnlijk niet. Er gaat veel in
hem om. Ten Hag staat, zoals ik het zie,
continu ‘aan’. Maar hij straalt daarbij wel
rust uit. Hij komt ook steeds makkelijker
uit zijn woorden. Ik denk dat in het
rustige en duidelijke ook een kracht van
hem ligt. Dat is ook nodig als de factor
‘druk’ vertienvoudigt in Engeland. Ten
Hag oogt daar niet gevoelig voor,
ondanks dat hij wel het type is dat alles
in de gaten houdt en overal een mening
over heeft. Hij weegt heel goed af wat hij
naar buiten toe kan zeggen. Maar intern
is hij waarschijnlijk kritisch.
,,Waarom ik dat denk? Omdat je ziet dat
zijn spelers en clubs groeien. Dat
gebeurt vooral als er een goede balans
is van complimenten en uitdagingen. Als
mensen alleen kritiek krijgen,
ontwikkelen ze zich nauwelijks. Positieve
terugkoppeling zorgt voor waardering en
respect. Dan voelen spelers zich gezien
in hun kracht en nemen ze

verbeterpunten sneller aan.

Op deze dagen komt het
Nederlands elftal in actie in de
groepsfase van het WK
MEEST GEDEELD
‘Vechtsporter deelde tik uit aan Jody
Lukoki en familie’

Spits Danilo maakt pikante overstap
van Ajax naar Feyenoord en tekent
voor vier jaar in De Kuip
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,,Waar ik bij United ook benieuwd naar
ben, is zijn omgang met ego’s. Sterren
zijn daar nog groter, maar iedereen kan
nog leren. Ook Cristiano Ronaldo. En
Ten Hag is geen dictatoriale leider die
zelf de ster wil zijn. Als hij ze kan
overtuigen van zijn aanpak en visie, kan
dat heel goed uitpakken. Ik heb ook een
boek over teambuilding van Rinus
Michels op de kop getikt. Dat gebruikt
Ten Hag ook. Als spelers vanuit
teamprincipes zelf ook nadenken over
voetbal, zullen ze minder snel egoïstisch
handelen. Daardoor kun je het team in
een flow krijgen.
,,Het gaat veel over een grote
schoonmaak die bij United moet
plaatsvinden. Ik denk dat hij dat kan,
maar ook weer op een eigen, doordachte
manier. Een ander zou misschien, om
een statement te maken, meteen een
paar van de grootste schreeuwers
wegsturen. Ik verwacht dat Ten Hag echt
kijkt naar ieders kwaliteiten en op basis
daarvan gaat schuiven. Zitten daar
spelers of stafleden tussen die niet het

Mats Seuntjens in gedachten bij zijn
broer na ontsnapping Fortuna: ‘Ziet er
voor Ralf niet goed uit op dit moment’
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Afketsen komst Alex Kroes maakt bij
Ajax weg vrij voor Gerry Hamstra en
Klaas-Jan Huntelaar

vertrouwen in zijn aanpak hebben of de
motivatie voor het collectief kunnen
opbrengen, kunnen ze alsnog gaan. Hij
eist 110 procent toewijding.
,,Wat ook een voorbeeld is van hoe
ontwikkelingsgericht Ten Hag denkt, is
zijn stap naar het tweede elftal van
Bayern München. Die zag vrijwel
niemand aankomen. Het tekent de leider
die Ten Hag is. Hij wil niet zo snél
mogelijk naar de top, maar zo góéd
mogelijk naar de top. Hij werkt
systemisch. Je kunt het ook waarderend
leiderschap noemen. Hij ziet het grotere
plaatje. Daarin is iedereen belangrijk.

,,Zwaktes? Ik zie er weinig. Dat wat hij
als leider te bieden heeft, is gewoon
goed. Wat wel zo is, is dat hij door deze
stap nog veel meer uitgedaagd wordt in
wat hij geleerd heeft. Ten Hag oogt
onverstoorbaar, ook omdat hij zelf goed
kan evalueren. Als hij even rust heeft,
denkt hij na over wat goed is en wat
beter moet. Daar zie je dat toekomst- en
ontwikkelingsgerichte weer.
,,Daarin zal hij nu nog veel meer op de
proef gesteld worden. Het is heel
belangrijk dat hij straks op zijn tijd dingen
laat bezinken. Zo werkt zijn brein ook.
Wat hij dus echt moet bewaken, is dat hij

in Manchester, waar nog veel meer op
hem af zal komen dan bij Ajax, geleefd
zal worden. Dan kan het misgaan.’’
Bekijk hier de laatste voetbalvideo’s:
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