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“Het is eruit gekomen toen ik carrièrestappen maakte 
met steeds meer statussymbolen en constant in een 
sfeer verkeerde van ‘belangrijk zijn’,” herinnert Walter 
zich. “Ik trachtte de attitude van mijn collega’s goed 
over te nemen. Het was een verleiding waar ik toen 
graag in mee ging. Maar thuis voelde ik mij daarin 
niet begrepen en concludeerde ik dat mijn echtgenote 
Viviane mijn situatie op het werk niet kon inschatten.”

Wij directeuren
“Viviane reageerde vrij bruusk toen ik thuis begon te pra-
ten over ‘wij directeuren’ en ‘de mensen die we onder ons 
hebben’. Aangezien ik juist aan het leren was dat dit zo 
hoorde, had ik mijn oordeel snel klaar: zij was niet mee-
gegroeid met mijn succes. Toen het bedrijf twee jaar later 
in faling ging, stonden ‘wij directeuren’ bij de deur samen 
met ‘de mensen onder ons’ en begon het mij te dagen.”

bAlAnceren
“In mijn voortdurende pogingen om te voldoen aan 
verwachtingen van bovengeschikten, collega’s en 
ondergeschikten, had ik constant lichamelijke gebre-
ken: buikpijn, hoofdpijn. Alle klachten waren in één 

keer verdwenen toen ik ophield met de zelf opgelegde 
rol. Wie niet authentiek is, beseft niet dat hij die emoties 
heeft en leeft gewoon in zijn theaterstukje. De groei in 
mijn leven kwam toen ik de rol moest laten vallen en 
geen schrik meer had om te zijn wie ik werkelijk ben. 
Yoga heeft voor mij daarin wezenlijk bijgedragen.”

zelFverzekerd
“Dat besef kwam niet in één keer. Ik heb het meermalen 
aan mijzelf moeten bewijzen. Met het stichten van 3W 
heb ik een andere koers willen zetten, maar ik bleef mij 
afhankelijk maken van ‘belangrijke mensen’. Wat mij 
zelfzekerder heeft gemaakt? Resultaat verkrijgen! Pas 
toen ik van mijn klanten hoorde dat ze voor mijn ser-
vice en systeem kozen, groeide mijn zelfvertrouwen en 
durf om authentiek te zijn. Nu kom ik mogelijk kwets-
baarder over wanneer ik durf te zeggen dat ik het niet 
weet en de mening van de ander op prijs stel. Op het 
moment dat je je capaciteiten verbindt met je authenti-
citeit, komt er ruimte voor anderen.”

impliciet
“Dat zie ik ook bij kandidaten. Klanten willen dat een 
kandidaat hun probleem kan oplossen. Maar zonder het 
expliciet te benoemen, kiezen ze wel de meest authen-
tieke en empathische van de competente gegadigden. 
Niet als structureel beleid waarbij men zich ervan 
bewust is welke invloed zulke persoonlijke eigenschap-
pen en vaardigheden hebben. Maar ik zie wel de shift. 
Ik zie de toeloop naar de ALIVE-beweging (Authentiek 
Leiderschap in Verbondenheid & Empathie) als een 
voorbode voor het kantelpunt. Het wordt nog niet 
structureel aangepakt en ook naderhand niet in de 
organisatie op deze manier gecommuniceerd. Het is 
impliciet. Zo’n kandidaat heeft ook meer succes en 
betere resultaten omdat men zich meer verbindt met 
de mensen, meer hands-on is en nederiger ondanks 
sterke competenties. Die mensen scoren – in de selec-
tie én in de job.”  

impliciet

Walter Bauwens, CCO 3W Direct Ma-
nagement Solutions, een onderdeel van 
Adecco Benelux, aan het woord over succes 
en authenticiteit. Volgens hem zijn bepaalde 
bedrijfsomgevingen niet ideaal om authen-
tiek te blijven. Ze voeden te veel het ego en te 
weinig de empathie. Maar hij ziet voorbodes 
van een shift.
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Zelfverzekerdheid 
was voor Walter 
Bauwens essentieel 
in zijn groei naar 
authenticiteit. 
empathisch 
handelen bleek 
cruciaal om het 
vertrouwen van zijn 
klanten te krijgen. 
nu ziet hij een trend 
– nog in de kiem – 
waarbij authentieke 
en empathische 
kandidaten beter 
scoren in het 
selectieproces 
en ook betere 
resultaten behalen 
in hun opdracht. 
Zijn verhaal als 
ondernemer 
en mens is een 
aanmoediging voor 
deze aankomende 
ontwikkeling.
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Walter Bauwens - cco 3W direct management solutions -  en 
echtgenote Viviane de Bock op verkenningsreis in nepal.

Katharina.Mullen@
winvitality.com zet 
aan tot vitaliserend 
leiderschap: de weg 
naar duurzaam 
presteren én 
gelukkig leven. Zij 
is actief in ALIVE-
belgium.org, een 
beweging van 
leidinggevende en 
bestuurlijke ver-
antwoordelijken op 
zoek naar ‘Authen-
tiek Leiderschap in 
Verbondenheid & 
Empathie’.
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