Het verhaal van de aap
Heeft u ook last van te veel apen op uw schouder?

Het verhaal van de aap.
In het leven komen we
regelmatig mensen tegen die
door ons gesteund willen
worden.
De metafoor die in dit
verhaal gebruikt wordt is die
van de orgeldraaier die met
zijn orgelmuziek en aapje
aan inkomsten wil geraken.
Terwijl hij de muziek speelt
wil hij dat het aapje
rondgaat om geld in te zamelen. Het is echter voor orgeldraaiers dikwijls
moeilijk om, en de toon te houden en het aapje gericht geld te laten
verzamelen. Daarom zoekt in het verhaal de orgeldraaier steun.
Terwijl de orgeldraaier je overspoeld met de orgelgeluiden probeert hij telkens
weer het aapje op jouw schouder te laten springen. Eens je toelaat dat het

aapje op jouw schouder zit, is er de verwachting dat jij het
probleem oplost. (in het verhaal dat jij met de aap rondgaat en zo ervoor zorgt dat de
inkomsten er zijn en gemaximaliseerd worden).

Dit is de valkuil van alle mensen met

goede intenties.
We moeten trachten wel naar de muziek te luisteren zonder in de valkuil te
lopen dat wij de aap op de schouder krijgen. We kunnen onze bijdrage in het
bekertje van het aapje gooien maar met behoud van de nodige afstand zodat
het aapje niet op onze schouder kan springen en zo het probleem van de
orgeldraaier in onze nek krijgen.
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We kunnen de orgeldraaier wel helpen door onze bijdrage te doen in het
bekertje, ook zonder slachtoffer te worden van onze goede intenties. Het
luisterende oor, de steun die de orgeldraaier nodig heeft (geld), kunnen we
aanbieden zonder onszelf toe te laten de problemen over te nemen.
De bovenstaande metafoor is een veelvuldig voorkomend probleem bij
(onervaren) leidinggevende die door hun goede intenties zich alle problemen
van de groep mensen die ze leiden, op hun schouder laten zetten.
(Verhaal ingestuurd door Inge)

Een zeer goed boekje is “The one minute
manager meets the monkey” of in het
Nederlands “de 01 minute Manager en de
apenrots” – uitgegeven bij Business
Bibliotheek en geschreven door de bekende
Ken Blanchard.
Ook terug te vinden in onze bibliotheek
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