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Maaiveld

H “Je duikt naar beneden 
als het te spannend wordt”

et maaiveld is het niveau van het 
grasland in een polder of de hoogte van 
het omringende land rond een bouw-
werk. De term maaiveldcultuur verwijst 

naar het verschijnsel dat alles wat boven het gemid-
delde uitsteekt kort wordt gehouden. Men bedoelt 
hiermee dat mensen worden afgestraft voor of geremd 
in het ontplooien van talenten, omdat ze meer talent 
laten zien dan gemiddeld. De term is afgeleid van 
de uitdrukking ‘boven het maaiveld uitsteken’. Een 
maaiveldcultuur kan een individu behoorlijk remmen. 
Voor de maatschappij betekent het dat talenten on- of 
onderbenut worden.
 Veel mensen zijn nogal bescheiden over zaken 
waar ze goed in zijn. Daar praten we niet over. Sterker 
nog: niet alleen het praten over, maar ook het voor 
ons zelf erkennen van onze kwaliteiten is iets dat 
we niet makkelijk doen. Want we zijn nu eenmaal 
 Nederlanders en als je normaal doet dan doe je al 
gek genoeg, zo wordt er vaak gezegd! We steken ons 
hoofd niet boven het maaiveld uit. Want dan loop 
je het risico dat-ie eraf gaat. Als jij de enige bent die 
er met kop en schouders bovenuit steekt, dan ben je 
ook wel erg kwetsbaar. Dus zorgen we met elkaar dat 
iedereen ongeveer op dezelfde hoogte zit.
 Wat we eigenlijk tegen elkaar zeggen is: als jij niet 
staat voor wat jij waard bent, dan hoef ik dat ook niet 
te doen en dat is wel zo veilig. Je duikt naar beneden 
als het te spannend wordt. En anders is er altijd wel 
iemand die je weer met beide voeten op de grond zet. 
Zo houden we elkaar mooi op de vlakte en zorgen we 
er collectief voor dat we geen risico’s hoeven aan te 
gaan. En dat is ook veilig, want als onderdeel van de 
massa kan ons niet zo snel iets gebeuren. 
 De consequentie hiervan is evenwel dat passie en 
bevlogenheid in de kiem gesmoord worden. Passie en 
bevlogenheid leveren je geluksgevoel op en worden 
gevoed door het doen van dingen waar je goed in 
bent. Het inperken hiervan gaat niet alleen ten koste 
van individueel geluk, maar onderzoek laat zien dat 
dit ook ten koste gaat van de resultaten in het werk. 
Je element vinden is belangrijk voor je welzijn, geluk 
én voor succes. Succes is geen vies woord. Geluk en 
succes horen bij elkaar, want geluk is de uitkomst 
van succes. Gelukkige mensen zijn succesvoller in 
brede zin. 

 Geluk gaat uit van krachten en kwaliteiten. Als je 
er vanuit gaat dat iedereen kwaliteiten heeft die hem 
of haar uniek maken, gaat het niet meer om de vraag 
of je ergens goed in bent. Er ontstaat dan een nieuws-
gierigheid naar welke kwaliteiten of talenten dit zijn, 
bij jezelf en bij anderen.
 Het ontdekken van je kwaliteiten en hiervoor 
gaan staan is en blijft natuurlijk spannend. Want 
wat nou als anderen zeggen dat je er niet zo goed in 
bent? Of zien anderen het als ‘opschepperij’? Toch is 
 positivisme de sleutel tot succes. Leg eens wat meer 
de nadruk op positief afwijkende prestaties, oftewel 
prestaties die de norm in positieve zin fors  overtreffen! 
 Bedrijven of organisaties kunnen ook best vaker 
positief afwijkend gedrag laten zien of stimuleren. 
Bijvoorbeeld in de zorg met veel onzekerheden deze 
‘bedreigingen’ omzetten in kansen en zo creatieve 
oplossingen bedenken. Niet verstarren en meegaan 
met wat de grijze massa roept of vindt, maar als zorg-
organisatie flexibel en vernieuwingsgericht blijven, als 
het moet tegen de stroom in. Opkomen waar je als 
organisatie en individu voor staat en dit uitdragen.
Dus kort en goed: steek af en toe je hoofd eens boven 
het maaiveld uit, geniet van het uitzicht en trek je 
niets aan wat anderen daar van vinden!
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