
38 MANAGEMENT EXECUTIVE  MAART/APRIL 2012  WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL

De huidige economische neergang is geen moment waar we ons even doorheen moeten slaan, 

zoals bij eerdere economische crises. Ook hebben we te maken met een nieuwe generatie  

medewerkers die weinig op heeft met leiders die hen wel even vertellen wat ze moeten doen. 

Daarnaast worden er allerlei nieuwe vormen van werken geïntroduceerd met als kenmerken 

flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Dit alles vraagt om een nieuwe visie op leiderschap. 

Wat wordt er in 2012 van leiders verwacht en wat betekent dit voor leiderschapsprogramma’s?

Myrte Ferwerda en Wietske Le Feber

Leiders met lef gevraagd!
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Leiders met lef gevraagd!

Vertrouwen geven
Om ons heen is er sprake van een verlies aan 

vertrouwen. Vertrouwen in onze internatio-

nale positionering, in onze financiële instan-

ties en in de overheid. Medewerkers hebben 

collega’s zien vertrekken en weten niet of hen 

hetzelfde zal overkomen. Mensen zoeken ze-

kerheid en richting, terwijl die zekerheid nau-

welijks te geven is. Het is een ongemakkelij-

ke boodschap om als leider te vertellen dat 

het nooit meer zal worden zoals het is ge-

weest. Wat betekenen deze spanningen voor 

leiders en wat is er van hen nodig? 

In crisissituaties ontstaat er een roep om 

krachtig handelen, en een eerste reflex van 

veel leiders is dan ook het stabiliseren van de 

financiële situatie. Deze traditionele aanpak 

van krachtdadig, op de korte termijn gericht 

handelen is in eerste instantie zinvol, maar 

voldoet niet meer als de crisis voort blijft du-

ren. Gangbare vaardigheden van leiders, zo-

als een duidelijke visie en richting formule-

ren, actieplannen opstellen, eenduidige 

communicatie en besluitvorming, hielpen 

eerder om succes te boeken maar zijn nu niet 

meer voldoende. Bij leiderschap in crisistijd 

is het juist de kunst om het bestaande te 

waarderen en te verbeteren en geleidelijk 

een nieuwe toekomst te bouwen door te im-

proviseren en te experimenteren. Dit noemen 

we ook wel ‘adaptief leiderschap’. Adaptieve 

leiders hebben oog voor de onderliggende 

dynamiek van de crisis en gaan van daaruit 

op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kan-

sen in de markt. Leiders wordt gevraagd de 

nieuwe realiteit te erkennen en op basis daar-

van het werk en de bijdragen van mensen te 

herdefiniëren. Op zoek te gaan naar nieuwe 

wegen om zich te kwalificeren voor de toe-

komst, zonder het verleden te diskwalifice-

ren. Dit vraagt van leiders om de balans te 

zoeken tussen de identiteit van de bestaan-

de organisatie en de noodzaak tot innoveren. 

Er moeten keuzes worden gemaakt over wel-

ke activiteiten worden behouden en welke 

taken en werkwijzen moeten veranderen. Dat 

betekent ook dat leiders medewerkers de ur-

gentie moeten laten voelen dat de realiteit 

vraagt om verandering, maar tegelijkertijd 

ervan. Dus naast zelf de organisatiedoelen 

snappen, is het van belang dat een leider ze 

weet uit te dragen en weet te verbinden aan 

de bijdrage van de medewerker. 

Bij de nieuwe generatie zien we deze behoef-

te om te begrijpen wat de werkelijke beteke-

nis is van hun werk en wat ze toevoegen sterk 

terug. Deze generatie is gewend om veel sa-

men te werken, kennis te delen en ruimte te 

krijgen voor hun eigen talent en creativiteit. 

Ze komen niet zomaar in beweging. Ze zijn 

zich ervan bewust waar ze energie van krij-

gen en waarvan niet. Ze verwachten niet van 

een baas dat deze precies vertelt wat ze moe-

ten doen en hoe ze het moeten aanpakken, 

maar ze willen wel geïnspireerd worden door 

een leider met een wenkend perspectief. Dat 

betekent dat de leider een verhaal moet heb-

ben. Een verhaal dat raakt. Geen uitleg over 

hoe geweldig een product is, wat de specifi-

caties zijn en wat het allemaal wel niet kan, 

maar een verhaal over de waarde van het 

product: wat is de werkelijke betekenis? Wat 

voegen we toe? Het gaat niet alleen om de 

vraag ‘Hoeveel producten hebben we ver-

kocht?’, maar net zo goed om de vraag ‘Wat 

hebben wij betekend voor onze klanten?’. Dat 

zijn de essentiële vragen waar de nieuwe ge-

neratie een antwoord op wil en die een uit-

daging vormen voor nieuwe leiders. 

Verbinding creëren
De afgelopen jaren heeft Het Nieuwe Werken 

een enorme vlucht genomen. Centraal in Het 

Nieuwe Werken staan flexibiliteit en sturen op 

output. De persoonlijke bijdrage aan het re-

sultaat van de organisatie is belangrijk, de ma-

nier waarop de medewerker tot deze bijdrage 

komt is de verantwoordelijkheid van de me-

dewerker zelf. Er wordt steeds meer flexibel 

gewerkt: men werkt thuis en op verschillende 

andere locaties dan het traditionele kantoor. 

Het gevolg hiervan is dat medewerkers elkaar 

minder ontmoeten. Echter, voor effectief sa-

menwerken blijft verbinding noodzakelijk, zo-

dat mensen elkaar kunnen versterken en in-

spireren en het geheel meer kan zijn dan de 

som der delen. Dit vraagt van de leider dat hij 

op zoek gaat naar nieuwe vormen van verbin-

ding in de steeds losser wordende context. De 

het vertrouwen weten over te brengen dat 

het meewerken aan een innovatieslag nieu-

we mogelijkheden zal bieden.

Betekenis toevoegen
Uit onderzoek blijkt dat zingeving al jaren 

een belangrijk thema is in het denken over 

werk en werkbeleving. Werk dient al lang niet 

meer uitsluitend voor de zekerheid om de hy-

potheek te kunnen betalen. Steeds meer zoe-

ken mensen naar werk dat een bijdrage le-

vert aan wat zij van waarde vinden in hun 

leven; een ‘psychisch’ inkomen als primaire 

arbeidsvoorwaarde. Werk dat als weinig zin-

vol wordt ervaren maakt de meeste mensen 

ongelukkig. Het is essentieel om te weten 

hoe jouw werk bijdraagt aan het grotere ge-

heel. Het zich verbonden voelen met wat je 

maakt, met wie je het maakt en voor wie je 

het maakt, geeft werken reliëf. 

In het leiderschapsdenken worden korteter-

mijnresultaten en winstmaximalisatie inge-

haald door termen als duurzaamheid, au-

thenticiteit en sociaal bewustzijn. De 

groeiende behoefte aan zingeving vraagt 

veel van leiders. Medewerkers willen door de 

manager worden geïnspireerd. Inspirerend 

zijn lukt alleen als de manager ook zelf bete-

kenis uit zijn eigen werk weet te halen: als hij 

zelf begrijpt waar zijn organisatie voor staat, 

welke vernieuwingen nodig zijn, wat zijn ei-

gen rol daarin is en als hij weet wat zijn per-

soonlijke leiderschapsopgave is in het licht 

van de bredere organisatiedoelstellingen. 

Veranderingen in organisaties mislukken 

vaak omdat veel medewerkers geen flauw 

idee hebben hoe ze vanuit de eigen rol en 

kwaliteiten kunnen bijdragen aan het succes 

Leiders moeten de 
balans zoeken tussen 
de identiteit van de 
bestaande organisatie 
en de noodzaak tot 
innoveren
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volgers weten wat ze kunnen bijdragen van-

uit hun eigen rol en kwaliteiten.

 

Het nieuwe leiderschaps- 
programma
Wat zijn de consequenties hiervan voor een 

leiderschapsprogramma? De hiervoor ge-

noemde inzichten vragen om het herformu-

leren van actuele managementtrainingen. 

In onze praktijk is een duidelijke verschui-

ving waar te nemen van enkelvoudige vaar-

digheidstrainingen naar leiderschapspro-

gramma’s waarin termen als authenticiteit, 

charisma, eigenaarschap, vertrouwen,  

inspiratie, verbinding en reflectie concreet 

gemaakt worden in plaats van te blijven 

hangen in abstracte begrippen. Deze ver-

schuiving gaat hand in hand met de her-

nieuwde kijk op leiderschap waarin leider-

schap tonen (in plaats van alleen managen), 

het dragen van het bedrijf (in plaats van er-

aan te hangen), medewerkers laten groeien 

(in plaats van medewerkers klein houden), 

het hebben over ‘ik’ (in plaats van ‘zij’) en het 

uitgaan van het doel (in plaats van de waan 

van de dag) het hart vormen. Een goede lei-

der is in staat om in contact met zijn omge-

ving te staan en het gevoel te creëren met 

elkaar ergens voor te staan.

De volgende bouwstenen dienen in een ei-

gentijds leiderschapsprogramma aangebo-

den te worden:

Vertrouwen geven
 Aandacht voor de veranderingen die no-

dig zijn voor de toekomst van de organisa-

tie.

 Het vertalen van organisatiedoelen naar de 

persoonlijke leiderschapsopgave, met de 

juiste balans tussen behoud en innovatie.

 Het meenemen en motiveren van mensen 

ondanks de onzekere toekomst.

Betekenis toevoegen
 Fundamentele vragen stellen over de zin 

van de eigen organisatie.

 Kennis over jezelf verdiepen, overtuigin-

gen ter discussie stellen.

 Organisatiedoelen vertalen naar de bijdra-

ge van elke individuele medewerker via de 

leiderschapsopgave.

 Het leiderschapsverhaal van de leider in-

spirerend uitdragen.

Verbinding creëren
 Leidinggeven aan een leeg kantoor.

 Sturen op output.

 Vanuit een focus op resultaat op zoek naar 

de behoefte aan verbinding om effectieve 

samenwerking te bevorderen en mensen 

te empoweren.

 Leiderschap en het gebruik van sociale me-

dia en nieuwe technologie.

Tot slot
Een leider die vertrouwen wil bieden in deze 

onzekere tijden, ook nieuwe generaties kan 

inspireren en in Het Nieuwe Werken op zoek 

wil naar verbinding, heeft baat bij een leider-

schapsprogramma waarin organisatiedoelen 

in de veranderende context verbonden wor-

den met het dagelijks werk. Het begint ermee 

dat de leider zelf begrijpt waar de organisa-

tie voor staat, welke vernieuwingen nodig 

zijn en wat zijn eigen rol daarin is. Pas als hij 

zelf goed snapt wat zijn persoonlijke leider-

schapsopgave is in het licht van bredere or-

ganisatiedoelen kan hij anderen erin meene-

men en met vertrouwen op weg gaan naar 

een onzekere toekomst. 
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realiteit voor steeds meer leiders is dat ze lei-

dinggeven aan een leeg kantoor. Het uurtje 

vergaderen wordt vervangen door een ‘call’ 

waar iedereen via een code kan inbellen. Het 

bijpraten tijdens de koffie vindt een nieuwe 

vorm in twitters. Maar het blijkt vaak niet vol-

doende om nieuwe vormen voor oude ge-

woonten te zoeken. De uitdaging voor leiders 

is om in deze nieuwe context samen met het 

team uit te vinden hoe je de behoefte aan ver-

binding vorm geeft.

De nieuwe leider
Hiervoor hebben we geconstateerd voor wel-

ke uitdagingen de nieuwe leiders staan, maar 

wie zijn de nieuwe leiders en hoe leiden we 

ze op? De nieuwe leider is steeds minder de 

vakman die is doorgegroeid en anderen van-

uit een hiërarchische situatie voorschrijft wat 

ze moeten doen en controleert bij de uitvoe-

ring van hun taak. De nieuwe leider is ook niet 

meer de grote man die in tijden van crisis tot 

snelle en krachtdadige beslissingen komt. De 

nieuwe leider heeft juist oog voor de veran-

deringen en de context, gaat op zoek naar 

nieuwe wegen, weet mensen hierin te verbin-

den en mee te nemen, weet vertrouwen te 

geven om de onzekere tijden tegemoet te tre-

den en weet een aantrekkelijk perspectief te 

bieden, ook voor de nieuwe generatie. En bo-

venal gaat het in het nieuwe leiderschapsden-

ken niet zozeer om de vaardigheden van de 

leider zelf, maar om het effect dat deze leider 

op zijn volgers heeft. Er is een duidelijke ver-

schuiving merkbaar van een zeer centrale rol 

voor de leider naar de focus op de volgers. Bij 

deze verschuiving is het de verantwoordelijk-

heid van de leider om ervoor te zorgen dat de 

Het gaat niet zozeer
om de vaardigheden 
van de leider zelf, 
maar om het effect 
dat deze op zijn 
volgers heeft


