
Woord vooraf

De emosan-trilogie

In “emosan” herkent u het woord “emotie”, terwijl “san” aan het einde van een 
Japans woord “respect” betekent.

“Emosan” staat dus voor respect voor de emoties van anderen en van onszelf, 
maar ook voor recente wetenschappelijke inzichten rond de werking van de 
hersenen en het belang van emoties en gevoel. “Emosan” staat ook voor res-
pect voor de duizenden onderzoekers die elk binnen hun domein vaak hun 
leven lang gewerkt hebben aan het verwerven van inzichten in de wijze waarop 
emoties en gevoel in onze hersenen en ons lichaam geactiveerd worden, en 
een invloed uitoefenen op onze persoonlijke relaties en op de manier waarop 
we dagelijks grote en kleine beslissingen nemen en creatieve en innovatieve 
oplossingen vinden voor de uitdagingen van het leven. 

Terwijl de meeste researchers elk binnen hun domein gespecialiseerd zijn, wor-
den in Emosan de interacties tussen emoties, gevoel, bewust en onbewust gedrag, 
beslissingname, creativiteit en innovatie toegelicht vanuit diverse invalshoeken: 
biologie, psychologie, sociologie, evolutionaire psychologie, psychologie van het 
onbewuste, neurologie en cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschappen. 
Vanuit mijn ervaring als management consultant zal ik researchbevindingen uit 
deze diverse onderzoeksgebieden illustreren via voorbeelden en situaties uit de 
wereld van bedrijven en organisaties, en via toepassingen die een (emotionele) 
toegevoegde waarde kunnen bieden voor medewerk(st)ers en managers binnen 
deze ondernemingswereld. Wie meer informatie wil over de besproken thema’s, 
vindt aan het einde van dit boek een overzicht van de geraadpleegde literatuur.

De invloed van emoties op onze persoonlijke relaties wordt uitgebreid bespro-
ken in het boek van Christian Henrard (2013) “Emosan. Emotie en neurocom-
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municatie”.1 Neurocommunicatie wordt hier gedefinieerd als het aanpassen van 
onze manier van communiceren aan wat er zich op onbewust niveau afspeelt 
in de hersenen van onze gesprekspartner op het moment dat we met hem of 
haar communiceren. Toepassingen binnen intermenselijke communicatie in 
verkoop en management vormen het onderwerp van het boek van Christian 
Henrard (2013) “Emosan. Emoties in verkoop en management”, 2 waarin tevens 
het belang wordt toegelicht van effectieve emotieregulatie.3 “Emosan. Emoties, 
creativiteit en innovatie” vormt het derde deel van de emosan-trilogie. Elk boek 
is een afgerond geheel op zich. Om dit te realiseren, zijn in dit boek enkele 
fragmenten uit de vorige boeken opgenomen, meestal samengevat en/of in de 
specifieke context geplaatst.

Emosan. Emoties, creativiteit en innovatie

In het eerste deel van dit boek, “Emosan-respect”, wordt het wezenlijk belang 
toegelicht dat emoties hebben in alle activiteiten van ons menselijk bestaan.

In de volgende drie delen worden drie emosan-uitdagingen besproken die, 
vanuit het wetenschappelijk onderzoek rond de werking van de hersenen en 
het belang van emoties en gevoel, niet alleen kunnen bijdragen tot een ver-
hoging van de performance van bedrijven en organisaties, maar vooral tot het 
verbeteren van het gevoel van well-being van elke individuele medewerker of 
manager. 

De eerste uitdaging, die het onderwerp uitmaakt van deel 2, “Emosan-decisi-
on-making”, bestaat er in om emoties de plaats te geven die ze verdienen bij 
het nemen van beslissingen zowel in een persoonlijke als in een bedrijfsom-
geving. Binnen bedrijven en organisaties wordt bewust rationeel denken nog 
vaak beschouwd als superieur, terwijl emoties gezien worden als iets “soft” dat 
moet vermeden of onderdrukt worden. Diverse onderzoeken hebben echter 
aangetoond dat emoties een wezenlijke rol spelen in de belangrijke en minder 
belangrijke beslissingen die we dagelijks nemen, en dat de kwaliteit van onze 
beslissingen sterk vermindert als ons emotiesysteem niet goed functioneert. 
Andere researchbevindingen tonen aan dat bewust denken niet altijd supe-
rieur is, zoals zo vaak gedacht wordt, maar sterk gelimiteerd wordt door de 
beperkte informatieverwerkingscapaciteit van onze bewuste hersenen. Voor 
complexe beslissingen waarin veel parameters een invloed hebben, is het dan 
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ook voordelig om gebruik te maken van onbewuste processen in onze herse-
nen. Dat “onbewust denken” speelt ook een belangrijke rol bij creativiteit en 
innovatie.

De tweede uitdaging, die we in het derde deel van dit boek zullen bespreken, is 
stresspreventie. Omdat elke vorm van (bewust of onbewust) probleemoplos-
send en creatief denkend vermogen kan uitgeschakeld worden door negatie-
ve emoties of langdurige, chronische stress, vormt stresspreventie voor mij de 
grootste uitdaging waarmee elk bedrijf of organisatie in deze eenentwintigste 
eeuw zal geconfronteerd worden. 

De door de WHO (World Health Organization) gepubliceerde cijfers over de 
impact van mentale gezondheidsproblemen en angststoringen, waaronder de-
pressie en burn-out, kunnen als ronduit alarmerend beschouwd worden.4 Ze 
vragen om een prioritaire behandeling zowel in een breed-maatschappelijke 
context als in de context van bedrijven en organisaties. Een beter inzicht in de 
manier waarop onze hersenen en met name ons stresssysteem functioneren, 
kan hiertoe een constructieve bijdrage leveren.

De derde en ultieme uitdaging, het realiseren van “Emosan Creovation”, wordt 
besproken in het vierde deel van dit boek en is gekoppeld aan het groot belang 
dat bedrijven en beleidsmakers hechten aan innovatie. Voor de ontwikkeling 
van technologische innovaties worden aanzienlijke budgetten uitgetrokken, 
wat uiterst lovenswaardig is. Als bedrijven echter tegelijkertijd de druk op hun 
medewerkers blijven verhogen en steeds hogere eisen aan hen gaan stellen om 
met minder mensen nog meer te presteren, kan dat leiden tot een verhoogd 
stressniveau, dat het eigen creatief probleemoplossend vermogen van de me-
dewerkers volledig kan teniet doen. Gekoppeld aan twijfels, onzekerheid en 
angst voor de economische en sociale toekomst, zal dat voorspelbaar leiden 
tot desastreuze gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van hun me-
dewerkers en dus voor het welzijn van de ondernemingen zelf. Vandaar dat ik 
er voor zal pleiten om emosan-“well-being” een prioritaire plaats te geven in 
bedrijfsvisies en -strategieën. Misschien is de tijd rijp voor bedrijven om het 
geweer van schouder te veranderen en van menselijk “kapitaal” en “war on 
talents” over te schakelen op een strategie waarin het welzijn van de mens – als 
mens en als medewerker – op de eerste plaats komt. Zo’n strategie is veel meer 
in overeenstemming met de manier waarop miljoenen jaren van evolutie onze 
emoties en onze hersenen gevormd hebben om ons te helpen overleven.5 
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In een omgeving waarin de intrinsieke inhoud van de job op zich motiverend is, 
waarin mensen fair behandeld worden en er een goede sfeer van samenwerking 
heerst, zullen hun creatieve en innovatieve talenten veel beter tot hun recht ko-
men bij het oplossen van de grote en kleine uitdagingen waarmee ze dagelijks 
te maken krijgen. Goede bedrijfsresultaten zullen daarvan het gevolg zijn. Het 
gevoel daaraan te kunnen bijdragen, zal op zich een stimulans vormen voor 
de creovatieve medewerker en leiden tot een emotioneel-positieve spiraal van 
gezond goed gevoel en well-being. Vanuit emosan-respect zal dit gevoel van 
well-being leiden tot wat ik zal omschrijven als “Emosan Creovation”.


