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LEIDERSCHAP
De groten der aarde
Een goed leider is goud waard, zeggen ze. Maar 

hoe ziet zo’n leider er eigenlijk uit? P&Oactueel keek samen met 

enkele deskundigen naar de groten der aarde, en destilleerde 

Het Schaap Met De Negen Poten.
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 Basti Baroncini, journalist, redactie@penoactueel.nl 

VERBINDEND LEIDERSCHAP

 Karel Nugteren, initiatiefnemer 
van P&O voor Zorg en Welzijn: 
 ‘Toen Barack Obama buurtwerker 

was in Chicago, ontdekte hij dat 

jongeren alleen in beweging willen 

komen op basis van herkenning 

en geloof, niet op basis van macht. 

Dat deed een enorm appèl op zijn 

vaardigheid om uit te nodigen en de 

verbinding aan te gaan. Amerikanen 

verstaan de kunst tegenstellingen 

bespreekbaar te maken door een 

meeting of minds . Ze ontmoeten 

elkaars inzichten, terwijl Europeanen 

dialectischer denken, en dus uitgaan 

van tegenstellingen. “Ja, maar” 

bijvoorbeeld zit extreem diep in de 

Nederlandse cultuur.   Verbindend 

leiderschap schiet op twee manie-

ren tekort in arbeidsorganisaties. 

Enerzijds moeten P&O’ers aandacht 

hebben voor de interne verbonden-

heid van mensen met hun eigen 

intrinsieke motivatie. Dat is belang-

rijk omdat er anders vervreemding 

plaatsvindt. Anderzijds moet P&O 

verbinding creëren tussen de organi-

satiedoelstellingen en de persoonlij-

ke bijdrage van mensen aan het ge-

heel. Dat dat nu zo weinig gebeurt, 

heeft volgens mij alles te maken 

met het spanningsveld tussen het 

aandeelhouders-waardedenken 

van spreadsheetmanagers en de 

vraag "waarom doen we dit hier?" 

die werknemers zichzelf stellen. 

Mensen verbinden zich nu eenmaal 

vooral met doelen, niet met cijfers.’ 

PERSOONLIJK EN VERDIEPEND 

LEIDERSCHAP

 Bert-Jan van der Mieden, adviseur 
en coach gericht op geluk, innova-
tie, duurzaamheid en succes: 
‘Persoonlijk leiderschap betekent 

voor mij dat je jezelf kent, en daar-

door inzicht hebt in je ware persoon-

lijkheid en in je schijnpersoonlijk-

heid. We hebben ze allebei in ons 

en om goed te kunnen functioneren 

op de werkvloer, is het nodig dat we 

zicht hebben op beide, en dat we 

onze drijfveren en motieven kennen. 

Maar daar is nauwelijks ruimte voor. 

Er is een oppervlakkige focus op het 

eigen voordeel. Dat egocentrisme is 

een uiting van die schijnpersoonlijk-

heid.  Verdiepend leiderschap kijkt 

verder, gaat een laagje dieper. Daar 

horen woorden bij als visie, missie 

en langetermijndenken. Het gaat 

erom dat je wézenlijke en beteke-

nisvolle vragen stelt, waarbij het 

gemeenschappelijke denkproces 

belangrijker is dan het antwoord. En 

dat je ook met de uitkomsten ervan 

iets dóet.   In arbeidsorganisaties 

gebeurt dat veel te weinig. Ik spreek 

hoogopgeleide jongeren die worden 

uitgebuit door hun werkgever. Ze 

moeten zich tien slagen in de rondte 

werken en krijgen te horen dat er 

tien anderen zijn als ze niet willen. 

Slecht en visieloos werkgeversbe-

leid is dat, misschien neigend naar 

moderne slavernij.  Mensen zijn op 

zoek naar diepere lagen. Mensen 

hebben vragen rondom betekenis en 

zingeving. Voor mij is prinses Beatrix 

daarvan hét voorbeeld.’   

  1 BARACK OBAMA – president van de Verenigde Staten sinds 2009 

  2 BEATRIX DER NEDERLANDEN – koningin tussen 1980 en 2013 

d t i i b t

   
   

B
A

R
A

C
K

 O
BA

M
A

P
R

IN
S

E
S 

BE

AT
RIX

DAADKRACHTIG LEIDERSCHAP

 Catrien Westdijk, interimadviseur 
en HRM bij Westdijk Consulting: 
‘Toen Roosevelt in 1898 ondermi-

nister van de marine was, brak de 

Spaans-Amerikaanse Oorlog uit. Di-

rect kwam-ie achter zijn bureau van-

daan om mee te gaan vechten. Dat 

maakte hem tot een nationale held, 

en het tekent voor mij zijn immense 

daadkracht. Zijn motto voor buiten-

lands beleid past ook in die catego-

rie:  Speak softly but carry a big stick ; 

praat diplomatiek, maar houd altijd 

in je achterhoofd wat je wilt bereiken. 

 Nederlandse managers zouden best 

wat daadkrachtiger mogen zijn. Dat 

blijft echter ook voortdurend hoog op 

de HR-agenda staan. Wat lastig is, is 

dat bij daadkracht soms de directieve 

stijl de kop op steekt. Dan is er – 

zeker tijdens de huidige crisis – te 

weinig tijd voorhanden en wordt ge-

kozen voor de “snelle” aanpak.  Maar 

daadkracht is niet per se directief, zo 

ontdekte ook Roosevelt. In het begin 

van zijn presidentschap deelde hij 

inderdaad de orders uit, maar toen 

hij ontdekte dat dat weinig opleverde, 

probeerde hij het met betrokkenheid 

en interesse. En dat werkte wél. Bazi-

ge daadkracht en je zin doordrukken 

werken maar eventjes. Daadkracht 

wordt juist interessant wanneer je 

mensen weet mee te krijgen. Heb 

een visie en zet een duidelijke koers 

uit, maar doe het wel samen.’

  3 THEODORE ROOSEVELT – Amerikaans president tussen 1901 en 1909 
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VERTROUWENWEKKEND 

LEIDERSCHAP

 Rose Bönig, coach voor vrouwe-
lijke HR-professionals: 
‘Angela Merkel straalt enorme rust, 

bedachtzaamheid en stabiliteit uit. 

Daarnaast weet ze goed de verbin-

ding te leggen met haar burgers. 

Haar integriteit en authenticiteit 

maken dat ik haar vertrouw. En dat 

is wat er nodig is na alle schandalen 

en crises van de afgelopen jaren: 

vertrouwen, integriteit en verbinding.

 Organisaties kunnen daar een 

voorbeeld aan nemen door verbin-

dingen te leggen met de wereld 

binnen én buiten de organisatie: met 

álle stakeholders dus. Want wat is 

een organisatie waard met een groot 

klantenvertrouwen, maar een laag 

medewerkersvertrouwen? Tot op ze-

kere hoogte zijn managers te trainen 

in vertrouwenwekkend leiderschap, 

maar het moet al wel een beetje in 

ze zitten.  P&O kan bijdragen aan 

vertrouwenwekkend leiderschap 

door de verbinding te maken tussen 

papier en werkelijkheid. Organisa-

ties zouden zich de vraag moeten 

stellen hoe het komt dat de praktijk 

er vaak zo anders uitziet dan wat op 

papier is afgesproken. Organiseer 

bijvoorbeeld dialoogsessies waar-

door meer openheid, vertrouwen en 

verbinding ontstaan. Dat begint net 

als bij de politiek bij de bovenkant 

door goed voorbeeldgedrag.’

VRIENDELIJK LEIDERSCHAP

 Huib Klamer, secretaris levensbe-
schouwing en maatschappelijk 
ondernemen bij VNO-NCW: 
'Vriendelijkheid betekent voor mij dat 

je als vrienden met elkaar omgaat; 

met interesse, aandacht en medele-

ven voor de ander. Het gaat erom je 

te verdiepen in de ander: weet wat 

belangrijk voor hem is, waar hij naar 

verlangt en wat moeilijk is. Je ziet de 

ander in wie hij werkelijk is en in wie 

hij wil zijn.  De huidige Dalai Lama is 

zo iemand. Hij zoekt de mensen op 

en is echt geïnteresseerd in hen. Een 

paar jaar geleden ontmoette ik hem in 

een klein gezelschap, en daar had hij 

meteen contact met iedereen. Zelfs 

met een aanwezige Chinees maakte 

hij meteen grapjes. Ook zijn boeken 

hebben één overkoepelend thema: 

liefdevolle vriendelijkheid. 

 Ik denk dat dit er in organisaties nog 

weleens bij inschiet. We hebben 

de neiging met onszelf bezig te 

zijn, waardoor we oppervlakkig met 

anderen omgaan.   Welke rol P&O’ers 

daarin kunnen spelen?  Be the chan-
ge you wish to see in the world , zei 

Gandhi. Zorg dat je je mensen kent, 

weet wat ze bezig houdt. Uiteindelijk 

willen mensen gewaardeerd, gezien 

en – jawel – geliefd worden. Oók op 

de werkvloer.’ 

INVOLVEREND LEIDERSCHAP

 Chris Giebels, directeur Avi  cenna 
Academie voor Leiderschap: 
 ‘Gandhi inspireerde zijn volgelingen 

hun eigen leiderschap te ontwik-

kelen: involverend leiderschap. Een 

goede leider zoekt geen volgelin-

gen, maar creëert meer leiders. 

 Het mooie is dat het ook veel langer 

doorwerkt, je bent ermee in staat 

het verschil te maken. Gandhi heeft 

in India de grootste democratie op 

aarde gesticht. Maar hij heeft ook 

individuen, zoals bijvoorbeeld de 

Indiase volksheldin Kiran Bedi, ge-

inspireerd hét vrouwelijk boegbeeld 

te worden voor een half miljard 

vrouwen. En ook zij zal grootsheid 

én deemoed doorgeven, in plaats 

van De Leider uit te hangen. 

 Ook in arbeidsorganisaties moeten 

leiders ophouden zichzelf in het 

middelpunt te plaatsen en ande-

ren van hen afhankelijk te maken. 

Volgens mij moeten ze zich meer 

toeleggen op het activeren van 

het eigen leiderschap van hun 

medewerkers. We hebben in ons 

land een sterke oriëntatie op het 

Angelsaksische topdown-model, 

terwijl we weten dat het Rijnlandse 

model, dat mensen en groepen 

involveert, beter werkt. Juist dat 

laatste model ligt aan de basis van 

onze economie.' 

  5 ANGELA MERKEL – Duits bondskanselier sinds 2005 

  6 DALAI LAMA – leider van de Tibetaanse boeddhisten sinds 1935 

  4 MAHATMA GANDHI (1869 – 1968) – Indiaas politicus die werkte aan actieve geweldloosheid  

Daarnaast weet ze goed de verbing
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DAADKRACHTIG LEIDERSCHAP

 Natasha van Dalen, schrijver van 
het boek De vrouw in mij kan het 
beter: leiden door te dienen: 
‘Ik kom uit Zuid-Afrika en heb 

Mandela ontmoet vlak voordat hij 

zó bekend werd. In een klein kerkje 

sprak hij blanke studenten toe. De 

liefde sprak uit zijn gebaren, stem-

gebruik en vooral zijn milde ogen. 

Hij wilde het samen doen, was niet 

veroordelend of verwijtend. Liefde 

en vertrouwen winnen het bij hem 

van angst. In zijn presidentschap 

heeft hij dat voortgezet. 

 In organisaties is liefde iets waar niet 

over gepraat wordt. Eén stap voor lief-

de zit aandacht en interesse voor de 

gevoelswereld.   Volgens mij is er één 

belangrijke oorzaak voor het tekort 

aan liefde in organisaties. De meeste 

leiders zijn mannen óf vrouwen met 

een mannelijke stijl. Wanneer mensen 

in hun jeugd wordt afgeleerd zich met 

emoties bezig te houden, nemen ze 

dat paradigma mee naar de werk-

vloer. De onwennigheid en het onge-

mak hoe met gevoel en emoties om 

te gaan, weerhoudt de groei van emo-

tionele intelligente bij leidinggevenden.  

Het gevoelsdomein speelt een grote 

rol, ook in organisaties. Spreekt dat je 

niet aan als leider, dan gaat het een 

eigen rol spelen, vaak onderhuids. En 

dan krijg je bijvoorbeeld het gedrag 

van ja-zeggen-nee-doen.’ 

 7 NELSON MANDELA – president van Zuid-Afrika tussen 1994 en 1999, anti-apartheidstrijder 
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ALLESOMVATTEND LEIDERSCHAP

 Jaap Schaveling, associate pro-
fessor aan Nyenrode Business 
Universiteit: 
 ‘Ban Ki-Moon vertegenwoordigt voor 

mij het perspectief op de héle we-

reld. Die eigenschap vertegenwoor-

digt hij natuurlijk vanuit zijn functie, 

maar hij leeft het ook zelf. Hij is een 

verbinder, iemand die soms zelfs 

vijanden bij elkaar kan brengen. 

 Evolutionair gezien zijn leiders voor-

al gericht op de eigen groep. Miljoe-

nen jaren heeft dat goed gewerkt, 

maar nu leven we in een wereld die 

zó verbonden is dat de gevolgen 

verder strekken dan de eigen groep. 

Greenpeace kan bijvoorbeeld wel 

een leuke actie bedenken, maar 

dat heeft anno 2013 gevolgen voor 

de betrekkingen tussen Rusland en 

Nederland.  Nederlandse managers 

moeten leren na te denken voordat 

ze iets doen. Gewoon even een pas 

op de plaats maken en zichzelf vra-

gen: “Wat betekent dit voor de we-

reld buiten mijn eigen organisatie?” 

Ze moeten hun blik gaan richten op 

de buitenwereld, niet alleen op het 

kleine eiland waarop ze zelf staan.’  

ld buiten mijn eigen organisatie?”
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  8 BAN KI-MOON - secretaris-generaal van de Verenigde Naties sinds 2007 

EGO-ARM LEIDERSCHAP

 Irvin Barnard, HR-manager bij 
Alescon Werk/Leerbedrijven: 
 ‘Slechte leiders regelen de dingen 

goed voor zichzelf, zoals de Roe-

meense dictator Ceauşescu. Goede 

leiders doen wat nodig is voor de 

groep, zoals Václav Havel. Hij zag 

dat zijn volk zuchtte onder de druk 

van het communisme en besloot het 

steeds meer vrijheden toe te staan. 

Daarbij ging het hem niet om zijn 

eigen imago of rijkdom, maar om 

het welzijn van zijn volk. Er zijn dus 

leiders die hun ego opblazen ter 

meerdere eer en glorie van zichzelf, 

en leiders die hun competenties in-

zetten voor het geheel.  Het is lastig 

voor P&O’ers om ego-arm leider-

schap op de kaart te zetten. Pas 

wanneer lijnmanagers er intrinsiek 

van overtuigd zijn dat ze ego-arm 

meer kunnen bereiken, zullen ze in 

beweging komen. P&O’ers kunnen 

het beste zélf het goede voorbeeld 

geven: faciliteer de ander, help met 

zelfrefl ectie en stel vragen. Dan ont-

staat bij de leidinggevende vanzelf 

nieuwsgierigheid: “Hoe komt het dat 

die P&O’er zo zelfbewust en effectief 

bezig is?” Tenminste... leiders zullen 

dat denken, managers niet. Er is 

een groot verschil tussen die twee.’  

   9 VÁCLAV HAVEL – president Tsjecho-Slowakije (later enkel Tsjechië) 1989 - 2003 en schrijver   

VÁ
C

LA
V 

H
AV

EL

SEMINAR SLIM LEIDINGGEVEN

Voor leidinggevenden die willen weten hoe ze hun eigen dreamteam kunnen creëren, organiseert Reed Business 

op 4 maart 2014 het seminar Slim Leidinggeven. Kijk voor meer informatie op SLIMLEIDINGGEVEN.NL
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