
FUTURE STATE: 
BEGIN MET HET EIND



HET IS EEN MOOIE ZOMEROCHTEND, IETS NA ZONSOPKOMST. ONS KONVOOI 

VAN ZO’N 20 MILITAIRE VOERTUIGEN EN RUIM 10 BRANDSTOFTRUCKS 

RIJDT DOOR DE STINKENDE STRATEN VAN KANDAHAR, AFGHANISTAN. 

EINDBESTEMMING IS DE LEGERBASIS IN TARIN KOWT, EEN RIT VAN 

ONGEVEER 100 KILOMETER DOOR ONHERBERGZAAM GEBIED, OVER 

UITGESTREKTE VLAKTEN EN DOOR NAUWE VALLEIEN. 

Op de heenweg hebben we al diverse malen onder vuur gelegen, een 

duidelijke waarschuwing voor de rit terug. In de maand ervoor zijn zo’n 1.200 

Talibanleden uit de gevangenis ontsnapt. Inlichtingenbronnen gaven aan dat 

een aanzienlijk deel van deze groep zich voorbereidde op een ‘major attack’ 

op coalitie-eenheden. 

Onze opdracht is duidelijk: ‘Lever de brandstoftrucks veilig af, zodat de 

brandstofvoorraden kunnen worden aangevuld.’ Het militaire kamp in 

Tarin Kowt, waar duizenden Nederlandse, Australische en Amerikaanse 

militairen gelegerd zijn, is een compleet dorp, dat een hoop energie verbruikt: 

aggregaten om de stroomvoorziening te garanderen, airconditioning om de 

bloedhete temperaturen te verzachten en voertuigen om militaire operaties 

buiten het kamp uit te voeren. 



VERLIEZEN INCASSEREN

Het is dus erg aannemelijk dat we onderweg in een confrontatie 

terechtkomen. Ik merk aan de militairen in onze eenheid dat iedereen klaar 

is voor de confrontatie. We hebben in de voorafgaande vier maanden vier 

doden, onder wie twee Nederlanders, en tientallen gewonden geïncasseerd. 

Veelal door bermbommen. Het frustreerde de hele eenheid dat we op deze 

manier onze verliezen moesten incasseren. Een militair vecht liever man-

tot-man, dan dat hij op deze laffe manier wordt aangevallen. 

Tijdens de planning van onze terugtocht merk ik dat de eenheid bereid is 

het gevecht aan te gaan en er misschien zelfs enigszins naar uitkijkt. Dit 

was immers de kans om ‘eerlijk’ te vechten en uiteindelijk de Taliban een 

pak slaag te geven. Militairen doen er alles aan om hun opdracht te behalen 

en hun team veilig terug op de basis te krijgen. De risico’s die ze hiervoor 

aan moeten gaan nemen ze voor lief. Ze vertrouwen op hun jarenlange 

training en ervaring en vertrouwen blind op de man of vrouw naast hen.

Deze gevoelens en ideeën zijn menselijk en begrijpelijk. Maar de opdracht, 

de missie is altijd leidend voor wat je gaat doen. Iedere militair uit onze 

eenheid weet dat het de opdracht is om het brandstofkonvooi veilig in 

Tarin Kowt af te leveren, zodat de brandstofvoorraad weer aangevuld kan 

worden. Alle acties moeten daar op gericht zijn. Dat betekent dat wanneer 

we in een vuurcontact terecht komen, we natuurlijk de dreiging met gebruik 

van geweld af mogen wenden, maar dat het niet de bedoeling is dat we vol 

het gevecht aan gaan met als doel zo veel mogelijk Taliban strijders uit te 

schakelen. Hoe graag we dat ook willen en hoe verleidelijk dat ook is na 

maanden van verliezen incasseren. 



WAT WIL JE WAAROM BEREIKEN?

De future state is een term die de situatie beschrijft aan het einde van 

een militaire operatie, ook wel desired outcome genoemd. Een goede 

future state is concreet over WAT bereikt moet worden en duidelijk maakt 

WAAROM dat belangrijk is. In LEAN Management spreekt men ook 

weleens over de soll-situatie. Een andere term die regelmatig gebruikt 

wordt, is endstate.

Met het formuleren van de future state creëren we duidelijkheid en 

richting voor de onderliggende activiteiten. Het veilig afleveren van de 
brandstoftrucks (het WAT) zorgt ervoor dat de brandstofvoorraad weer op 

niveau komt (het WAAROM). Hierdoor kunnen de militaire operaties in de 

provincie Uruzgan optimaal doorgang vinden. En hiermee dragen we direct 

bij aan het opbouwen van vrede en veiligheid in de provincie. En zodra we 

dat bereiken, kunnen we de provincie weer in veilige handen terug geven 

aan de Afghaanse autoriteiten. Het bereiken van de future state is van 

strategisch belang voor de veiligheid in Uruzgan. 

Minimaal driemaal de waarom-vraag stellen gaf ons deze duidelijkheid. 

Een andere manier om duidelijkheid te krijgen over het waarom is negatief 

doorvragen. Wat als we níet de brandstoftrucks afleveren in Tarin Kowt? 
Dit leidt ertoe dat op een gegeven moment alle gemotoriseerde militaire 

operaties stopgezet moeten worden, er geen airconditioning en elektriciteit 

meer gebruikt mag worden, met als waarschijnlijk gevolg een verminderde 

inzetbaarheid van de aanwezige troepen. Dit zou een dramatisch effect 

hebben op de veiligheidssituatie in Uruzgan. 



DE FUTURE STATE DIENEN

Een goede future state geeft niet alleen richting aan de activiteiten die we 

moeten uitvoeren, maar ook die onnodig zijn. Die niet specifiek bijdragen aan 
het behalen van de future state. Terug naar het brandstoftransport: Naar alle 

waarschijnlijkheid zouden we onderweg in vuurcontact komen met de Taliban, 

die zich met honderden hadden verschanst in de bergen ten noorden van 

Kandahar. In dat geval hadden we toestemming om geweld te gebruiken. 

Naast onze eigen wapens beschikten we over mortieren, luchtsteun van 

gevechtshelikopters, gevechtsvliegtuigen en drones. Dichter bij Tarin Kowt 

konden we ook rekenen op de ondersteuning van Pantserhouwitser-artillerie.

Genoeg wapens voor een complete veldslag, maar het gebruik van geweld 

moet te allen tijde de future state dienen, proportioneel en subsidiair zijn. 

We kunnen geweld gebruiken om een aanval af te slaan, heelhuids weg 

te komen en het konvooi verder te escorteren. Geweld gebruiken om alle 

Talibanposities uit te schakelen, lijkt logisch en handig, maar draagt niet bij 

aan het snel en efficiënt bereiken van de future state. Sterker nog, als we 

ons te lang bezig houden met het uitschakelen van Talibanposities, kan het 

zelfs de future state negatief beïnvloeden. Aandacht voor Talibanposities 

die het konvooi niet bedreigen, kan ervoor zorgen dat verderop de route de 

brandstoftrucks worden geraakt. 

Het is belangrijk om de future state als eerste te benoemen. Hiermee creëer 

je vanaf het begin duidelijkheid binnen je team. Natuurlijk is het belangrijk om 

een grondige analyse te maken van de huidige situatie (current state), maar 

zolang je niet weet wat de future state is, kan een analyse alle kanten op 

gaan. Om mensen in de juiste mindset te krijgen, helpt het om direct met de 

deur in huis te vallen over wat je wilt bereiken en waarom dat belangrijk is.



Niet-militaire denkers als Stephen Covey en Simon Sinek zijn ook 

voorstanders om te beginnen met de end in mind en de nadruk op het 

waarom. Volgens Covey wordt alles tweemaal gecreëerd. Eerst in je 

gedachten, dan in de fysieke wereld. Door te beginnen met de end in mind, 

krijg je duidelijkheid over de acties die je moet nemen om dit te bereiken. 

Zo niet, is de kans groot dat je druk bent met de verkeerde dingen, althans: 

dingen die niet bijdragen aan je einddoel.

Simon Sinek constateert dat iedereen weet WAT ze doen, een gedeelte 

weet HOE ze het doen en maar weinigen weten WAAROM ze het 

doen. Juist dat is essentieel. Als wij alleen hadden geweten dat we de 

brandstoftrucks veilig moesten afleveren in Tarin Kowt, was de kans groot 
dat we ons hadden laten afleiden door allerlei situaties op ons pad. Maar 
omdat we haarscherp wisten waarom we die missie uitvoerden, dachten we 

continu aan het grotere belang. 

BELANGRIJKE SLEUTEL TOT SUCCES

Na de begeleiding van tientallen corporate- en MKB-teams ben ik ervan 

overtuigd dat een duidelijke future state één van de belangrijke sleutels 

is tot succes. Vraag maar eens wat het doel is van een vergadering, 

een project of zelfs een jaar. Laat iedereen het antwoord opschrijven en 

bespreek de uitkomsten. In 99 procent van de gevallen is de conclusie dat 

een team niet aligned is over de future state. Daar begint de onduidelijkheid. 

Energie gaat op aan de verkeerde dingen, teamleden zijn vaak bezig met 

zaken die niet bijdragen aan de future state. Uiteindelijk gaat dit ten koste 

van de effectiviteit en efficiency en kost het gewoon tijd en geld. En dan 
heb ik de ‘onzichtbare schade’, zoals verminderd werkplezier en stress, nog 

niet genoemd. Het formuleren van een korte en krachtige future state is 

essentieel voor succes.



Een tweede belangrijk aspect waardoor teams hun future state vaak niet 

realiseren, is dat  die niet door het hele team wordt gedragen. Teams en 

zeker ook leiders hebben vaak de neiging om onder tijdsdruk snel richting 

het plan en de oplossing te gaan, want daarin voelen ze de veiligheid 

dat ze succesvol kunnen zijn. Zeker bij commerciële teams, want daarin 

zitten over het algemeen zeer actiegerichte persoonlijkheden, die vaker de 

voorkeur geven aan iets doen dan erover praten. Niets is minder waar. Juist 

ervoor zorgen dat ieder teamlid de future state begrijpt en zich hierachter 

kan scharen, zorgt voor een grotere kans op succes. Leiders en teamleden 

beseffen vaak niet dat iedereen een andere perceptie kan hebben. 

Wat je ziet, wordt vaak bepaald door wat je denkt te zien. Door met elkaar 

in gesprek te gaan over de future state, krijg je duidelijkheid en kun je ieder 

teamlid op dezelfde golflengte krijgen. Het is dus van essentieel belang het 
hele team aligned te krijgen op de future state. Daarin mag je best tijd en 

energie investeren. Als iemand zich, nadat er voldoende tijd aan besteed 

is, nog niet achter de future state kan scharen, is het tijd om conclusies te 

trekken. Als dan het volledige team achter de future state staat, kun je door 

naar de volgende fase: de current state...


