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“Turning everyday routines into meaningful moments”: Rituelen. Dát is de missie waar 
Rituals twintig jaar geleden op een zolderkamer mee startte. Rituelen die de basis 
werden voor succesvolle productlijnen, die inmiddels niet meer zijn weg te denken uit 
veel huishoudens. Maar rituelen worden gewoontes en kunnen hun kracht en betekenis 
verliezen. Hoe houd je de juiste rituelen in leven en creëer je nieuwe die passen bij 
een groeiende organisatie? Rituals geeft een inkijkje in de ontwikkeling van hun 
leiderschapsmodel FOAM.

■ Rick de Rijk & Jitske Zengerink
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Bij Rituals staan rituelen centraal in de 
waarden van het bedrijf. De uitdaging die 
Rituals bij het leven en uitdragen van die 
waarden ondervindt, is tweeledig. Enerzijds 
zijn de waarden vrij breed geformuleerd, 

waardoor medewerkers en management 
in de loop van de tijd ook allerlei gedrag 
vertonen dat wel geschaard kon worden 
onder die waarden, maar wat feitelijk niet de 
bedoeling was. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de waarde ‘innovatief’. Dit begrip werd 
meer en meer gebruikt om te allen tijde 
van je pad af te wijken als er een beter idee 
voorbijkwam. Met de nodige onrust en 
chaos tot gevolg. Het was dus belangrijk om 
duidelijker te maken wat bij Rituals precies 
bedoeld wordt met innovatief. Daarnaast is 
er nog een tweede dilemma: Rituals is een 
aantrekkelijke werkgever voor veel mensen. 
Met de waarde ‘best in class’ lukt het om 
hele goede mensen uit de markt te werven. 
Maar daarmee bestaat ook het risico op het 
aannemen van de overtreffende trap van 
‘best in class’. Mensen die bijvoorbeeld zó 
bevlogen zijn dat ze in hun eigenaarschap te 
ver gaan, waardoor ze gaan micromanagen. 
En anderen die ondanks hun talent en 
eigen eigenaarschap gaan wachten op 
het management voor het nemen van 
initiatieven en besluiten. Het gezamenlijk 
concretiseren welk gedrag wel en niet bij de 
Rituals-waarden past en wat dat betekent 
voor leiders en medewerkers, was dus een 
belangrijke stap in de verdere groei en 
ontwikkeling bij Rituals.

Tegen deze achtergrond is de basis gelegd 
voor het FOAM-leiderschapsmodel. Vanwege 
het belang om dit leiderschapsmodel 
daadwerkelijk te laten bijdragen aan de 
strategische doelstellingen (Toes, de Rijk, 
Phillips&Phillips, 2012, de Waarde van Leren), 
werd Gooiconsult gevraagd mee te denken 
over de ontwikkeling ervan. Gooiconsult 
heeft geholpen om het model te valideren 
en praktisch toepasbaar te maken voor de 
hele organisatie, en vervolgens ook met 
de implementatie. Dit maakt dat het model 
zowel klopt vanuit Rituals-cultuur als vanuit 
een meer theoretisch kader.

Het FOAM-leiderschapsmodel
Bij de ontwikkeling van een nieuw 
leiderschapsmodel voor Rituals was het 
belangrijk om rekening te houden met de 
huidige cultuur; een echte founderscultuur. 
Een cultuur die zich kenmerkt door veel 
energie, goede wil en voorwaartse kracht. 
Sterk waarden- en purposegedreven (Yukl, 
2012, Effective leadership behavior). Dat 
maakt dat enkel aandacht besteden aan 
gewenst gedrag niet het verschil gaat maken. 
Daar zat niet de kern van de uitdaging. Juist 
de aandacht voor gedrag dat met de beste 
intenties wordt vertoond maar uiteindelijk 
níet bijdraagt, is belangrijk. Aandacht voor 
soms een beetje minder van iets, in plaats 
van een beetje meer. Daarom werd er bij de 
ontwikkeling van het nieuwe model gewerkt 
aan het in kaart brengen van zowel helpende 
als niet helpende gedragingen. 
Het resultaat van deze inspanningen was het 
FOAM-leiderschapsmodel. 

FOAM staat voor: Frontline obsession, 
Ownership, Aim big act small en Make 
the connection. Dit zijn voor Rituals de 
belangrijkste hefbomen voor succesvol 
leiderschap. Met dit model is het eenvoudig 
om de klant centraal te blijven stellen, 
medewerkers verantwoordelijkheid te laten 

Met de beste wil en de beste 
intenties zaten de mensen elkaar 
soms gewoon dwars
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nemen, doelen te bereiken en verbinding 
te maken. Het FOAM-model bestaat per 
letter uit twee soorten leiderschapsgedrag. 
Enerzijds het zogenaamde helpende 
gedrag. Gedrag dat direct bijdraagt aan 
de gewenste leiderschapsrichting. Denk 
bij Ownership bijvoorbeeld aan: “You give 
others the ownership they need to work 
independently and achieve results”. Of aan: 
“You dare to make decisions and stand 
for them”. Daarnaast is het niet-helpende 
gedrag geformuleerd. Voor Ownership is dat 
bijvoorbeeld: “You micromanage the details 
of others work”. Of: “You wait for higher 
management to decide”. Zo zijn voor alle 
vier onderdelen van het leiderschapsgedrag 

circa vijf tot acht helpende en niet helpende 
gedragingen geformuleerd.

Al tijdens het maken van het 
leiderschapsprofiel werd duidelijk dat met 
name het niet helpende gedrag aandacht 
zou moeten krijgen. In de voorbeelden die 
ten grondslag liggen aan FOAM was door de 
regels heen te horen en lezen dat vanuit pure 
passie een soort rechtvaardiging was ontstaan 
voor het niet helpende gedrag. Rituals 
gelooft dat het een illusie is om te denken 
dat iemands minst sterke eigenschap ooit 
een sterke eigenschap wordt. Door mensen 
inzicht te geven in beide kanten kunnen ze zelf 
hun strategie bepalen: minder ‘niet helpend’ 

Figuur 1. Het FOAM-leiderschapsmodel van Rituals



PRAKTIJK

TvOO  december nr. 4  202116
  

gedrag laten zien, óf sterke eigenschappen 
verder versterken.

FOAM in de praktijk
Onderdeel van de uitrol van het FOAM-model 
was een 360-graden feedbackscan. Alle 
deelnemers hebben eigen respondenten 
gevraagd en het senior management is 
daarin voorgegaan. De eerste uitkomsten 
van de feedbackmeting hadden een 
enorme impact. De scores op de helpende 
gedragingen waren (zoals verwacht) hoog 
en goed op orde. Maar met name de 
hoge scores op het niet helpende gedrag 
openden de ogen. Bij de verdere uitrol van 
het FOAM gedachtegoed stond maatwerk 
in de teams centraal. Tijdens de intake werd 
geïnventariseerd welke uitdagingen er waren 
in het team (Hackman, 2002). En na een eerste 
terugkoppeling op de feedbackscans werd 
het tweede deel van de sessie altijd gewijd 
aan het team. Eerst vanuit de data uit de 
rapporten, en vervolgens als een challenge 
voor het team zelf. Al gauw werd het daarbij 
duidelijk dat in bijna alle teams het helpende 
gedrag hoog scoort maar het niet helpende 
gedrag ook. En daarbij is dus de uitdaging: 
leiderschapsontwikkeling waarin je vooral iets 
te ‘ont-leren’ hebt! 

Leiderschap gaat natuurlijk vaak over 
(schijnbare) tegenstellingen. Het inzicht 
vanuit de rapporten dat deelnemers iets 
te ontleren hadden, was daarbij voor hen 
al fascinerend. Het vraagt van de mensen 
een hink-stap-sprong in hun hoofd. ‘Omdat 
ik zoveel eigenaarschap vertoon…. Is de 
impact daarvan op anderen ongewenst.’ ‘En 
omdat ik die impact op anderen effectief 
wil maken… kan ik dus beter aan de slag 
met het verminderen van het niet helpende 
gedrag.’ ‘Ont-leren’ dus. En heel concreet 
ziet dat er als volgt uit: Als blijkt dat teveel 
eigenaarschap leidt tot micro-managen, 
is het belangrijk te onderzoeken wat de 

motivaties zijn voor dat gedrag. Wat levert het 
op om dit gedrag te laten zien? Deze eerste 
verkenning werkt al heel inzicht gevend. Vaak 
komt dan naar voren dat men het gewoon 
té leuk vindt om het zelf te doen of er niet 
helemaal op vertrouwt dat de ander het nét 
zo goed kan, et cetera. Vanuit dat inzicht en 
het verlangen om dit niet helpende gedrag 
te verminderen, hebben deelnemers wel een 
hulpmiddel nodig om hiermee aan de slag 
te kunnen. Een van de hulpmiddelen was 
het concreet bepalen (stappenplan) hoe je 
een uitdaging op gemotiveerde wijze naar 
een ander kunt vormgeven. In de aanpak 
om bovenstaand voorbeeld met deelnemers 
te ontwikkelen, wordt gewerkt met het 
Multiplier-gedachtegoed van Liz Wiseman. Dit 
gedachtegoed is gebaseerd op onderzoek 
onder 150 leiders wereldwijd, waarbij 
gekeken is naar de eigenschappen waarmee 
leiders die het beste uit hun mensen halen 
(Multipliers) zich onderscheiden van mensen 
die de mogelijkheden van hun team juist 
verzwakken (Diminishers).

Ont-leren’ en ‘tweebenigheid’ 
Het ‘ont-leren’ heeft ook te maken met een 
zogenaamde tweebenigheid (Bledow & 
Frese, 2009) als leider. Hiermee bedoelen 
we dat de leiders van tegenwoordig in staat 
moeten zijn om op het oog tegengesteld 
gedrag te kunnen inzetten, afhankelijk van wat 
de context vraagt. Kun je zowel spreken als 
luisteren? Kun je zowel expert zijn als leren? 
Kun je zowel sturend zijn als ruimte gevend 
voor fouten en leren? De context bepaalt 
welk gedrag op dat moment helpend is. 
Teveel sturen tijdens een brainstormmoment 
is onhandig en niet helpend. Teveel luisteren 
naar mensen, terwijl je op een bepaald 
moment juist jezelf moet laten horen en 
gelden, is evenmin helpend in deze context. 
Tweebenigheid is dus enerzijds het hebben 
van de twee (soms tegengestelde) talenten 
en deze effectief kunnen toepassen in de 
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context anderzijds. Op het moment dat we de 
mensen dan meenemen in de vraag in welke 
context hun talent helpend is en wanneer 
niet, begint er al wat te bewegen. Het wordt 
gemakkelijker om iets los te laten in bepaalde 
situaties (te ‘ont-leren’) en een ander talent in 
te zetten. Zonder dat het beeld ontstaat dat 
het oude gedrag fout gedrag is. Het is alleen 
in die context niet helpend. Als je dan ook 
tools aanreikt hoe je mensen kunt stimuleren, 
om bijvoorbeeld meer ownership te pakken, 
gaat het echt vliegen! 

Maatwerkaanpak: twee voorbeelden 
Het FOAM-model met helpend en niet 
helpend gedrag biedt de mogelijkheid 
om met chirurgische precisie aan de slag 
te gaan in de organisatie. FOAM is immers 
rechtstreeks gekoppeld aan de strategie, 
de waarden en rituelen van de organisatie. 
Met het FOAM-model kun je kiezen voor 
twee ontwikkelrichtingen: het helpende 
gedrag verbeteren of het niet-helpende 
verminderen. In beide gevallen verbetert het 
netto effectieve FOAM leiderschap. Twee 
voorbeelden illustreren deze aanpak.

Organisatiebrede aanpak van 
ownership
Uit alle scanrapporten werd duidelijk dat 
ownership zowel het hoogst scorende 
gedrag was aan de helpende kant, als 
aan de niet helpende kant. Netto niet 
effectief genoeg dus. Omdat dit in de 
gehele organisatie zo was, heeft Rituals 
hier gekozen voor een organisatiebrede 
aanpak. Een serie interventies rondom 
het thema ownership om het niet 
helpende gedrag te verminderen. 
Denk daarbij aan een webinar voor alle 
medewerkers, gerichte masterclasses 
voor het management en concrete 
opdrachten om eigenaarschap meer 

aan anderen te kunnen overdragen. 
Tijdens zo’n masterclass is er ingezoomd 
op het rendement van eigenaarschap. 
Wat levert het je op? Maar ook: wat 
kost het je? Om eigenaarschap wel of 
niet te nemen. Dat is gebeurd vanuit 
twee perspectieven: medewerker 
en manager. De uitkomsten daarvan 
leggen al veel mindsetopvattingen 
bloot. De grootste inzichten hebben te 
maken met korte versus lange termijn. 
Kortetermijnresultaten boeken (voorkeur) 
versus langeretermijninvesteringen doen. 
Uit verschillende metingen (tevredenheid 
(8.9), voorgenomen actie (8.0) en 
werkelijke toepassing (interviews), wordt 
al duidelijk dat de interventies een groot 
effect hebben. 

Teamaanpak Marketing
Het tweede voorbeeld betreft een team 
met een marketingverantwoordelijkheid. 
Uit alle scores bleek dat deze 
teammanagers ongelooflijk goed zijn in 
hun (marketing)vak. Maar ook dat ze – als 
gevolg daarvan – het soms lastig vinden 
hun mensen voldoende ruimte te geven. 
Bij de teambijeenkomst realiseerden 
zij zich dat hun vak niet enkel meer 
marketing is. Ook leidinggeven is 
een vak. Als manager ben je niet 
alleen eigenaar van het wat, maar ook 
van de hoe. Het was vervolgens niet 
ingewikkeld om gericht te interveniëren 
op het stoppen van dit niet helpende 
gedrag en aandacht te besteden aan 
het ‘aanleren’ van hoe zij medewerkers 
kunnen challengen op hun werk en 
hun werkuitdagingen. Door dit te gaan 
doen, vertoonden teammanagers meer 
leiderschapsgedrag, wat een positief 
effect had op de teams die daardoor 
merkbaar beter zijn gaan presteren.
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De inzichten en resultaten van de FOAM-
aanpak zijn overduidelijk. En daardoor 
ontstaan ook weer nieuwe toevoegingen aan 
het model. Aspecten die toch belangrijker 
zijn dan in eerste instantie gedacht en 
die een plek verdienen in het model. 
Bijvoorbeeld een waarde als ‘humor’ is in de 
informele cultuur van Rituals een belangrijk 
element. Maar humor was in de eerste versie 
van FOAM nog niet aanwezig in gedrag. 
In de tweede versie maken we hier ruimte 
voor. Daarnaast worden door de gesprekken 
naar aanleiding van FOAM ook thema’s 
bespreekbaar gemaakt die al langer spelen. 
Bijvoorbeeld de vraag of het mogelijk is 
om inhoudelijk een vak te hebben, zoals 
marketing, en tegelijkertijd nog een tweede 
vak te hebben, namelijk het zijn van een 
leidinggevende. En hoe je daarmee omgaat. 

De succesfactoren van FOAM
Het FOAM-leiderschapsmodel is door de 
organisatie heel goed ontvangen en ook 
echt een begrip geworden. Binnen alle 
lagen van de organisatie wordt er inmiddels 
mee gewerkt. Aan dat succes liggen een 
viertal factoren ten grondslag. De eerste 
succesfactor was de naam die Rituals gaf 
aan het model: ‘FOAM’ is natuurlijk het 
iconische product van Rituals en daarmee 
voelt het model ook echt als een uniek eigen 
leiderschapsmodel. De tweede succesfactor 
was dat het model gedrag heel concreet 
beschrijft, waardoor iedereen zich er een 
heel goede voorstelling van kan maken. 
Als derde factor is de aandacht voor het 
gegeven, dat het niet primair gaat over hoe 
je nog beter moet worden, een cruciale. Het 
gaat allereerst om de vraag: hoe verbeteren 
we de dingen die we met de beste intenties 
niet zo handig doen? En dat gaat dus niet 
over wat ontbreekt aan kwaliteiten, maar juist 
om kwaliteiten die in de context waarin ze 
vertoond worden niet helpend zijn, gegeven 
het effect op anderen. De laatste succesfactor 
ten slotte, is dat de invulling van het model 
in volledige cocreatie met alle lagen van de 
organisatie tot stand is gekomen. Bij Rituals 
geen klasjes waar medewerkers horen hoe 
het management het bedacht heeft. Dat 
past niet bij de waarden en rituelen waar 
Rituals voor staat. Daar trouw aan blijven is 
cruciaal voor de geloofwaardigheid van je 
organisatie! ■
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