EEN BESLISSING OP LEVEN EN DOOD
EXTREME OWNERSHIP ZORGT VOOR OVERLEVEN EN CONTINU VERBETEREN

“CALLSIGN, THIS IS WINDMILL 68. HOW FAR ARE WE FROM OUR OBSERVATION
POST POSITION?” TWEE NEDERLANDSE APACHES DIE ONZE ROUTE BERGOPWAARTS
BEVEILIGDEN, ANTWOORDDEN DAT HET NOG 2 UUR ZOU DUREN IN DIT TEMPO. NIET
ECHT HET NIEUWS WAAROP IK HOOPTE, NA 3 UUR STEILE KLIM MET RUGZAKKEN VAN
BIJNA 60 KILO. WE GINGEN VOORUIT ALS SLAKKEN.
Nu is dat op een zondagmiddag op de Nederlandse hei een prima tempo, maar in semivijandelijk gebied ten westen van een vallei in Afghanistan, was snelheid geboden. Hoe dan
ook, moesten we vóór het aanbreken van de dag op onze observatiepost zijn. Verplaatsen
bij daglicht stond gelijk aan zelfmoord in dit deel van Uruzgan, waar al menig gevecht tussen
de Taliban en Nederlandse troepen had plaatsgevonden.
Vanwege het hoge risico van de missie werd ons observatieteam van 6 mariniers versterkt
met 2 scherpschutters en een special forces medic. De scherpschutters konden vijandelijke
eenheden op meer dan 1 kilometer uitschakelen, maar ook onze eigen beveiliging
waarborgen. De medic is een specialist op het gebied van traumaletsel, zoals schotwonden
en verwondingen door explosies.
Onze opdracht was een observatiepost met uitzicht op een specifiek deel van de vallei
72 uur lang te bemannen. Hier zouden we een verplaatsing van de Luchtmobiele Brigade
ondersteunen, die de vallei moest ‘schoonvegen’: op zoek naar eventuele weerstand van
de Taliban. Wij hadden de kritieke taak om de compagnie op tijd te waarschuwen voor
vijandelijke bewegingen en in noodgeval een aanval met gevechtsvliegtuigen uit te voeren.
Om onze bagage te verlichten, hadden we ervoor gekozen onze kogelwerende vesten
en helmen achter te laten, bij elkaar goed voor zo’n 12 kilo. Hoewel geen enkele eenheid
de basis verliet zonder kogelwerend vest of helm, kozen wij daar wel voor. De stenen en
rotsen op ons pad zouden enige veiligheid bieden. De kilo’s die we bespaarden, konden we

gebruiken voor water, lithiumbatterijen en extra munitie. We zochten een gulden middenweg
tussen verplaatsen als een slak en als een schildpad op de grond liggen. Intussen hadden
de Apaches heimelijk de beste route verkend. Een tocht van slechts 2 kilometer, maar met
hellingspercentages van soms 60 procent. Meter voor meter klauteren…
Ik kan me de verplaatsing nog als de dag van gisteren herinneren. Het zweet stond op mijn
voorhoofd, mijn benen deden pijn van het enorme gewicht op mijn rug. En voortdurend
voelde ik de onzichtbare dreiging dat iemand op je gaat schieten of dat je op een bermbom
stapt. Na 5 uur naderden we, ruim voor zonsopkomst, onze observatiepost. Eerst
verzekerden we ons ervan dat het er veilig was. Het team voerde de procedures als een
geoliede machine uit. Direct startten we met waarnemen, de beveiliging werd uitgezet en
andere mariniers richtten de ADMIN-area in, waar we zouden eten en rusten. Razendsnel
kwamen we in onze routine: observeren, beveiligen, rusten. Op de tweede dag zou de
compagnie verplaatsen door de vallei. Daarna zouden we die nog een dag observeren,
voor de zekerheid.
De eerste dag was er weinig beweging in de vallei. Observeren kan spannend zijn, maar
ook saai als er urenlang niets valt te zien. Onze grootste zorg was zuinig om te gaan met
het water. We hadden 12 liter per persoon en konden dus 4 liter per dag drinken, terwijl
je normaliter met die temperaturen 8 liter nodig hebt. De uitputtingsslag op de heenweg,
temperaturen van 50 graden en weinig tot geen schaduw in de observatiepost, zorgden
ervoor dat we na 24 uur al bijna de helft van onze watervoorraad hadden opgedronken.
De verplaatsing van de Luchtmobiele Brigade op de tweede dag verliep soepel. Er waren wat
kleine vuurgevechten, maar een grootschalige confrontatie bleef uit. Een teken dat er weinig
Taliban in de vallei aanwezig waren. We konden ons werk goed doen en de compagnie
ondersteunen met onze observaties. De Nederlandse troepen bewogen vrij door de vallei.

In de tweede nacht draaiden we soepel onze observatie en beveiliging. Rond drie uur ’s
nachts maakte ik me op voor wat slaap. Op het moment dat ik mijn ogen wilde sluiten,
ontstak 300 meter ten zuidoosten van ons een tripflare (vuurwerk-alarmsignaal). “Stand to,
Stand to,” riepen mijn teamleden. Iedereen kwam razendsnel in positie om rondom de post
waar te nemen. Ik maakte meteen satelliet-contact met de Amerikaanse drone-piloot, die op
afstand een onbemand vliegtuig boven onze observatiepost aanstuurde.
“Callsign, this is Windmill68, Dutch Joint Terminal Attack Controller, we have a possible
enemy approach from the south east. Call visual on my position!” Razendsnel praatte ik
de sensoren van het onbemande vliegtuig op onze positie. “From our position southeast
300 metres we have a tripflare set-off. Scan for enemy activity in the vicinity of that position.”
Mijn hart klopte in mijn keel, kwam er een vijandelijke patrouille aan? In de pikdonkere nacht
was ik bezig met mijn radio en laptop om de sensorbeelden zichtbaar te krijgen, terwijl
mijn eigen veiligheid compleet in handen lag van mijn teamgenoten. Elk moment kon een
vuurgevecht uitbreken, met alle gevolgen van dien. “Windmill 68. Contact on two persons
with rifles walking from the tripflare position towards your position.”
Ik informeerde direct mijn teamleider dat er een vijandelijke nadering was en vroeg of ieder
teamlid nog steeds op de observatiepostlocatie was. “Ja alle negen zijn we hier, 100%
enemy persons.” Mijn teamleider gaf mij direct toestemming om het vuur te openen; met
de Hellfire-raket onder de drone was dit een reële mogelijkheid. Nogmaals vroeg ik om
bevestiging dat ieder teamlid hier was en wederom kreeg ik bevestiging. Ik vervolgde mijn
procedure en vroeg de operator drone-piloot zich gereed te maken voor het uitschakelen
van de vijandelijke personen, maar nam me voor nog één extra check in te bouwen. Iets in
mijn onderbuikgevoel zei dat. Binnen 2 minuten gaf de drone aan in positie te zijn voor de
uitschakeling van het doel.

Voor de derde keer vroeg ik om bevestiging of alle teamleden in de observatiepost waren.
Een simpele vraag, maar in het pikkedonker, midden in semi-vijandelijk gebied lastig te
beantwoorden. Normaliter verlaat niemand zonder toestemming van de teamleider ons
eigen beveiligde gebied rondom de observatiepost. Iets voelde niet goed en ik stemde met
mijn teamleider af de aanwezigheid een voor een te checken. De teamleden meldden zich:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… en toen was het stil.
Nét voordat de drone opdracht had gekregen zijn Hellfire af te vuren, kwamen we erachter
dat we 2 man misten! Onherroepelijk de 2 die op de sensorbeelden zichtbaar waren. Kort
daarna kwamen we erachter dat zij op eigen initiatief richting de tripflare waren gelopen.
Dit hadden ze doorgegeven aan een derde teamlid, maar door de chaos was het niet bij de
teamleider terechtgekomen en dus ook niet bij mij. Door een opeenstapeling van fouten en
aannames had ik bijna 2 leden van mijn team, die als broers voor me waren, gedood.
Er was weinig tijd om te evalueren, want er bestond nog steeds een dreiging en onze
observatiepostpositie was sowieso bekendgemaakt door de tripflare. We moesten zo
snel mogelijk ontsnappen. Onderweg gaf het onbemande vliegtuig eindelijk antwoord
op de vraag hoe de tripflare was afgegaan. “Windmill 68, I scanned the area around the
observation post for 500 metres. Definitely no other persons in the mountains besides your
team. But I do have visual on 5 goats.”
Jaren later schreven twee Amerikaanse Navy Seals -Jocko Willink en Leif Babin een
boek over hun ervaringen in Irak: Extreme Ownership. Het boek beschrijft de benodigde
leiderschapsprincipes voor de meest dynamische en complexe gevechtsmissies. Die
principes zijn helder geformuleerd en gekoppeld aan situaties in het bedrijfsleven. Als je je
aandacht richt op de principes, zul je concluderen dat ze universeel zijn. Zowel zakelijk als
privé kun je je voordeel doen met de lessen uit dit boek.

De filosofie gaat over leiderschap, waarbij alle teamleden beschouwd worden als leider.
Je moet immers leiding kunnen geven aan jezelf om succesvol te zijn, ongeacht je rang,
functie of achtergrond. Iedereen heeft namelijk de verantwoordelijkheid om leiderschap
en eigenaarschap te nemen. Extreme Ownership gaat erom dat je eigenaarschap neemt
over alles wat er in jouw leven gebeurt, tot het extreme. Je bent niet alleen verantwoordelijk
voor jouw primaire taken, maar voor alle taken die jouw missie en het team beïnvloeden.
Hieronder 4 principes die voor mij vanuit de ervaring in Afghanistan nog meer waarde
hebben gegeven in mijn leven tot nu toe.

4 PRINCIPES VAN EXTREME OWNERSHIP:
# Kijk altijd naar je eigen aandeel in het geheel
Evalueren is essentieel in continu verbeteren. De vinger mag op de zere plek worden
gelegd. Maar je hebt zelf altijd een aandeel in een ontstane situatie. Het is erg makkelijk
de schuld bij een ander te leggen, maar: Wat heb je er zelf aan gedaan om de situatie
te voorkomen? Als de leider van een team eerst naar zichzelf kijkt, is dat een voorbeeld
voor de rest van het team. Het stimuleert eigenaarschap over je acties. Hoe effectief is het
als degene die een fout gemaakt heeft, daar zelf mee voor de dag komt? Fouten maken,
is ook nódig om te verbeteren. In teams waar je geen fouten mag maken, ontstaat een
angstcultuur. Dodelijk voor het benutten van het potentieel.
# Neem eigenaarschap, juist als dingen fout gaan
Als succes wordt behaald en dingen goed gaan, is het makkelijk om eigenaarschap te
nemen. Maar juist als het fout gaat, is het heel essentieel. Dan wordt leiderschap op de
proef gesteld. Het team kijkt dan hoe de leider het voorbeeld geeft en of die de verleiding
van het ego kan weerstaan. Als de leider dan voor het team gaat staan en de volledige
verantwoordelijkheid neemt, betaalt dat zich dubbel en dwars uit. Het versterkt het
vertrouwen en het gevoel van veiligheid binnen het team. Dus worden er fouten gemaakt
door anderen, dan neem jij als leider de verantwoordelijkheid. Zacht op de persoon, hard op
de resultaten.

# Er zijn geen slechte teams, wel slechte leiders
Een leider is eindverantwoordelijk voor alles wat en iedereen die zijn missie (doel)
beïnvloedt. Effectieve leiders behalen succes mét hun team, ineffectieve leiders doen
dat niet. Iedere leider krijgt vroeg of laat te maken met tegenslag. Dat biedt een kans om
te leren. Goede leiders zijn dienstbaar en eerlijk genoeg om hun fouten toe te geven, ze
nemen eigenaarschap en maken een plan om succesvol te zijn. Als leider leer je dat fouten
maken (binnen gestelde en ethische kaders) juist waardevol is om als individu en team nog
beter te worden. Zo realiseer je een High Performing Culture. En als iemand structureel
niet functioneert en je hebt er met elkaar alles aan gedaan om die persoon te helpen
ontwikkelen, wordt ‘ie in het belang van de missie vervangen. Ook dat is leiderschap.
# Neem altijd en overal verantwoordelijkheid
Alles wat de missie beïnvloedt, valt onder verantwoordelijkheid van het team en de leider.
Hierover wordt ook extreem eigenaarschap genomen. Doen externe stakeholders niet
wat in het belang is van de missie? Ga niet lopen klagen, maar ga het gesprek aan en
neem hen mee in de effecten van hun besluiten. Krijg je niet voldoende budget? Wees
inventief en zoek creatieve oplossingen, of maak inzichtelijk hoe dit je missie hindert met
concrete consequenties. Leiderschap is niet alleen intern gericht, maar ook naar buiten om
stakeholders en budgetten voor je te winnen. Organiseer en realiseer alle randvoorwaarden
om je team optimaal te laten functioneren.

TERUG NAAR DE MISSIE EN DE EVALUATIE.
We gebruikten de laatste uren van de nacht om via onze ontsnappingsroute terug te keren
naar een beveiligd kamp op een kilometer of tien afstand. Bergafwaarts gingen we als een
speer. Tijd voor een kritische evaluatie vanuit drie perspectieven: individu, team en taak.
We begonnen met positieve aspecten: Wat is goed gegaan?

Dit is een cruciale eerste stap voor een goede evaluatie. Het menselijk brein werkt net als
een parachute: het moet open staan om goed te werken. En wat er ook is gebeurd, er zijn
altijd dingen goed gegaan. Die wil je benoemen en continueren. En het zorgt voor een
positieve sfeer in het team. Ook bij onze missie waren een hoop dingen goed gegaan: de
uitrusting en verdeling van water, batterijen en munitie had goed uitgepakt.
We hadden bruikbare inlichtingen kunnen vergaren en de compagnie goed ondersteund.
De ontsnappingsprocedure was ook exact volgens planning uitgevoerd.
Daarna was het zaak de verbeterpunten te bespreken. Dat waren er meerdere, maar eerst
en vooral waren we door het oog van de naald gekropen. Het had niet veel gescheeld of
eigen troepen waren uitgeschakeld, door mijn toedoen. We moesten afspraken maken om
dat in de toekomst te voorkomen. Nu had ik een heel verhaal kunnen gaan ophangen dat ik
verkeerd was geïnformeerd dat het hele team op onze observatiepostlocatie aanwezig was
en ik daarom de conclusie trok dat de twee gewapende personen dus wel vijand moesten
zijn, maar ik pakte mijn verantwoordelijkheid door direct aan te geven dat ik mij te veel
had laten leiden door aannames. Vanaf het moment dat de tripflare afging, kwam ik in een
tunnelvisie over een naderende vijand. Dat werd versterkt toen het onbemande vliegtuig
aangaf dat hij gewapende personen zag en toen mijn teamleider aangaf dat iedereen op
de observatiepost was. Ik had niet meer nagedacht over andere scenario’s en luisterde
onvoldoende naar mijn instinct.
Een andere marinier gaf aan dat het zijn fout was, dat hij niet had doorgegeven dat
twee teamleden richting de tripflare waren gelopen. Natuurlijk waren er verzachtende
omstandigheden, zoals de chaos en duisternis en natuurlijk had hij het niet expres gedaan,
maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat je kunt doen om het de volgende keer beter
te doen. Kritisch reflecteren en evalueren en jezelf continu willen verbeteren, zijn kenmerken
van Extreme Ownership. Niet op de persoon zelf, maar op de gezamenlijke taak.

Tot slot nam de teamleider het woord: “Goed dat jullie zo kritisch zijn, maar ik pak de volle
verantwoordelijkheid. Blijkbaar is er ruimte voor verbetering in de communicatie en het
checken van info. Hier gaan we de komende dagen aandacht aan besteden, want ondanks
dat we op een hoog niveau ons werk doen, moet het altijd beter. The devil is in the detail.”
Het slotwoord was een mooi voorbeeld van eigenaarschap en voorbeeldgedrag: “the tone at
the top.” Het zat in het DNA van ons team, omdat we tijdens de ontwikkeling van ons team
en de training de keuze hadden gemaakt om altijd 100% verantwoordelijkheid te nemen en
allereerst naar jezelf te kijken.
Inmiddels passen we deze filosofie veelvuldig toe bij bedrijven. Vanzelfsprekend werkt het
ook daar en met succes! Want de principes zijn breed en universeel toepasbaar. Teams
die eigenaarschap in hun DNA hebben, lossen uitdagingen op, zijn creatief en inventief en
ontketenen al het potentieel en blijven zichzelf continu verbeteren. Zo kun je met elkaar elke
uitdaging aan. Organisaties verbeteren hun slagkracht, die essentieel is in tijden van grote
verandering. Het verankeren van eigenaarschap in de cultuur, gaat niet vanzelf. Maar met
een bewezen concept, een duurzaam implementatieplan en essentiële steun van de leiding,
is het voor elke organisatie haalbaar.

