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Introductie

Je krijgt altijd verschillende antwoorden wanneer je 
mensen vraagt om leiderschap te definiëren. Veel 
mensen zeggen dat het te maken heeft met durf, 

visie, geloofwaardigheid of vastberadenheid. Ik ben er 
echter van overtuigd dat leiderschap hoofdzakelijk te 
maken heeft met mensen. 
 Leiderschap heeft te maken met leiders die mensen 
de vrijheid geven om te doen wat zij moeten doen op 
de meest productieve en nuttigste manier. Leiderschap 
heeft te maken met mensen, van het begin tot het eind.
 Je kunt jezelf geen leider noemen als je geen mensen 
hebt die je volgen. Het grootste compliment voor het 
succes van een leider zijn de mensen die hem volgen. 
Deze mensen zullen de positieve waarden en de visie 
van hun leider weerspiegelen. 
 Het tegenovergestelde is ook waar. Gebrekkig lei-
derschap - bijvoorbeeld het ontbreken van integriteit, 
hetgeen we triest genoeg vaak associëren met heden-
daagse leiders - zullen we ook terugvinden in de mensen 
die hen volgen. 
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 Onze attitude als leider zal het niveau, de altitude, 
bepalen van zowel ons leiderschap als dat van de 
mensen die ons volgen. 
 Attitude combineert passie en energie en resulteert 
in daadkracht. Het in praktijk brengen van leiderschaps-
principes zorgt dat mensen zich kunnen ontwikkelen. 
De kracht van leiderschap beïnvloedt mensen. Meer dan 
wat dan ook heeft leiderschap te maken met mensen 
ergens naar toe brengen. Het heeft te maken met rich-
ting geven, een doel, begeleiden, het ontdekken van 
succes. Daarom is een leider een dienend mens. Leiders 
helpen mensen het maximale te bereiken uit al hun 
inspanningen.

 Als het jouw doel is 
anderen te stimuleren 
grotere dingen te doen 
dan jijzelf hebt gedaan, 
dan heb je het in je, een 
goede leider te zijn. 
 Walter Lippman zei 
eens: “De beslissende 
test van een leider is dat 
hij in anderen de wil en de 

overtuiging om verder te gaan, achterlaat.” 
 Leiders zouden mensen moeten behandelen alsof 
ze al zijn waar ze zouden moeten zijn. Leiders moeten 
weten waar anderen naar toe willen. Leiders helpen 
anderen dat te worden waartoe ze in staat zijn. Daarom 
moeten leiders de kwaliteiten in zichzelf ontwikkelen die 
nodig zijn om mensen te helpen hun doelen te bereiken. 

Leiderschap 
heeft te maken 
met mensen, 
van het begin 
tot het eind

Leiderschap heeft altijd te maken met menselijke rela-
ties.
 Ik praat met veel mensen op seminars en congressen 
en ik heb altijd als doel een relatie op te bouwen met 
mijn publiek; ik span mij in om aansluiting te krijgen. 
Want zonder aansluiting kan ik ze nergens heen leiden. 
 Hetzelfde geldt voor het opbouwen van een per-
soonlijke relatie met mijn medewerkers; ik probeer ze 
te helpen het maximale uit zichzelf te halen, om ze te 
leiden naar persoonlijke groei. Richting geven en het 
opbouwen van een relatie zijn twee zeer belangrijke ele-
menten; beide vragen echter specifieke kwaliteiten.
 Dit boek gaat over het ontwikkelen van mensen door 
het opbouwen van relaties. Een echt betrokken leider is 
een van de grootste behoeften van deze tijd.
 Een leider die zich kan inleven, die kan samenwerken, 
die kan aanmoedigen, die kan dienen, is een leider die 
andere mensen werkelijk in vuur en vlam kan zetten om 
het maximale uit hun leven te halen. 
 Betrokken leiders moedigen mensen niet alleen aan 
om hun best te doen, maar zullen ook van tijd tot tijd een 
beroep op hen doen om verder te reiken, om verder te 
gaan dan hun natuurlijke talenten. 
 De betrokken leider ontwikkelt mensen die de moed 
hebben een karwei aan te pakken zonder dat ze de 
nodige kennis bezitten; ze zullen het sowieso doen, 
omdat de leider in staat is alle neuzen één kant op te 
krijgen.
 Leiderschap heeft te maken met actie ondernemen 
en anderen motiveren hetzelfde te doen. 

Introductie



4

Je attitude bepaalt je altitude

5

hen volgen en ze zullen hen van al het nodige voorzien 
om ze te laten groeien naar waardevolle en hardwer-
kende mensen.
 Leiders stellen mensen in staat om het maximale uit 
zichzelf te halen, maar ook om hun tekortkomingen 
te overwinnen. Om dit te kunnen doen moeten leiders 
zich realiseren dat ze relaties moeten opbouwen. Om 
iets groots te bereiken zijn relaties veel belangrijker dan 
structuren of management. Structuren hebben bijna 
niets te maken met het opbouwen van vertrouwen en 
respect.
 Mensen zullen zich volledig ontwikkelen als zij zich 
veilig voelen bij leiders die de tijd willen nemen om ver-
trouwen op te bouwen. Vertrouwen vormt de basis van 
elke relatie en is het resultaat van mens-tot-mens kwali-
teiten; structuur of hiërarchie is dat niet. 
Vertrouwen is de lijm 
die mensen binnen 
organisaties met 
elkaar verbindt. Je 
kunt de baas zijn en 
vanuit die positie gelijk 
hebben, maar mensen 
ontwikkelen heeft te 
maken met vertrou-
wen. 
 Warren Bennis en 
Bert Nanus schreven deze wijze woorden: “Vertrouwen 
is de emotionele lijm die volgers en leiders met elkaar 
verbindt.”

 Leiderschap heeft niets te maken met je positie en uit-
schreeuwen wat je voor de mond komt. Posities en titels 
komen en gaan. 
 Actie ondernemen en relaties opbouwen zijn de ken-
merken van echt leiderschap en die gaan nooit verloren. 
Zonder mensen zal er nooit leiderschap zijn. Mensen zijn 
het hart en de ziel van elke organisatie. Zonder mensen 
is er geen behoefte aan leiders. Leiders hebben de ver-
antwoordelijkheid om te zien of mensen hun mogelijk-
heden gebruiken. 

 Zij zijn verant-
woordelijk voor de 
volgende genera-
tie leiderschap. Zij 
moeten zich focus-
sen op wat mensen 
kunnen zijn. Zij 
moeten toekomstige 
potentie herkennen, 
het beschermen, ont-
wikkelen, trainen, het 

voeden met ideeën, informatie en visie en het motiveren. 
Zonder deze motivatie gaan mensen nergens heen. 
 De betrokken leider moet zich realiseren dat mensen 
constant evolueren. 
 Ik geloof in de ontwikkeling en evolutie van de leider-
schapskwaliteiten die ieder mens bezit. Mensen zijn con-
stant in verandering en ontwikkeling. Ze vermeerderen 
of ze verminderen hun doeltreffendheid. 
 Goede leiders kunnen zich inleven in de mensen die 

“De doelstelling 
van leiderschap is 
om meer leiders te 
ontwikkelen, niet 
meer volgers.”
Ralph Nader

Introductie

“De groei en 
ontwikkeling van 

mensen is het 
hoogste goed in 

leiderschap.”
Harvey S. Firestone 
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 Je verbaast je soms als je ziet dat een voetbalteam met 
kampioensspelers verliest van een kampioensteam. 
 Het eerste is een team met kampioenen, het tweede 
is een kampioensteam. De betrokken leider bouwt niet 
alleen een team met kampioenen, maar een kampioens-
team. Zo’n team zal ‘gesmeerd lopen’ en samenwerken 
op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 Geen enkel team zal groeien door individuele drang 
en visie, wel door gezamenlijke drang en visie. Dat is een 
waarlijk recept voor succes. 
 Gezamenlijke drang en visie bouwt onderlinge afhan-
kelijkheid op in plaats van onafhankelijkheid. Leiders 
die mensen helpen onderling afhankelijk te worden, 
samen te werken en individueel succesvol te worden, 
bouwen sterke teams. Zo’n leider beseft dat niemand 
alle antwoorden of talenten heeft.
 In dit boek zul je ontdekken hoe je het maximale uit 
mensen kunt halen, zowel als individu als in een team. 
Je zult de krachtige principes van succesvol leiderschap 
ontdekken. 
 Door het in de praktijk brengen van deze principes zul 
je ervoor zorgen dat mensen zich ontwikkelen en daar-
door zal jouw visie zich vele malen vermenigvuldigen. 
Dit is een boek met principes om naar te leven. 
 Ik zeg vaak: “Het leven is een reeks van principes - als 
je die principes toepast, heb je profijt van de principes 
die je toepast.” Probeer dat maar eens te zeggen na het 
eten van een boterham met pindakaas!
 De betrokken leider ontwikkelt ‘grote mensen’ en 
grote dromen. Hij of zij heeft de gave om mensen te 

motiveren, om, zoals de onsterfelijke uitspraak uit Star 
Trek luidt: “Onbevreesd te gaan waar nog niemand is 
geweest.”
 John D. Rockefeller had het bij het rechte eind toen 
hij zei: “Goed leiderschap wordt gevormd door gewone 
mensen te laten zien hoe zij het werk van buitengewone 
mensen kunnen doen.” 
 De leider van de 21e eeuw, de betrokken leider of hoe 
je hem of haar ook wilt noemen, is niet alleen geïnte-
resseerd in mensen die hun doelstellingen halen. Hij 
of zij wil dat ze al hun mogelijkheden benutten en hun 
bestemming bereiken. Minder is niet goed genoeg. 
 Daarom gaat leiderschap ook over dienen. Er zijn 
tijden dat je sterk richting moet geven aan mensen die 
de weg of hun doel zijn kwijtgeraakt. 
 Soms moet je aanmoedigen en ondersteunen. Soms 
betekent leider-
schap overleg 
plegen en advies 
geven. Leiders 
kunnen de 
latente mogelijk-
heden in andere 
mensen naar buiten brengen. Leiderschap is juist daar, 
waar de mensen die je leidt deze mogelijkheden niet 
zien. Leiders hebben altijd de behoefte om iets te kun-
nen betekenen. Al met al is de rol van de leider bijzonder 
uiteenlopend, maar hij heeft altijd deze twee ingrediën-
ten nodig: dienstbaarheid en menselijke relaties. Leiders 
weten ook wanneer en hoe ze risico moeten nemen. 

“Niemand is zo slim 
als iedereen.”

Ken Blanchard

Introductie
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 Peter F. Drucker zegt: “Moed is belangrijker dan 
analyse om belangrijkheid te herkennen. Kies voor de 
toekomst in plaats van voor het verleden. Richt je op 
mogelijkheden in plaats van op problemen, kies je eigen 
richting in plaats van het gebaande pad, richt je op iets 

waarmee je jezelf kunt 
onderscheiden in plaats 
van iets op de makke-
lijke en veilige manier te 
doen.”
 Heb je wel eens opge-
merkt dat als mensen 
over de negatieve aspec-
ten van leiders praten, zij 
zelden de fouten opnoe-
men die zij gemaakt 
hebben? Ze hebben 
het eerder over foutief 
gedrag. Bijvoorbeeld: 

‘Hij heeft het veel te druk om met me te praten’; ‘Zij 
strijkt alle eer op’; ‘Hij motiveert door mensen bang te 
maken’; ‘Zij laat me altijd vallen’; ‘Hij is niet oprecht.’
 Deze voorbeelden weerspiegelen slecht leiderschap 
en slecht gedrag. Maar mensen hebben bijna nooit kri-
tiek wanneer een leider opstaat, een risico neemt en 
faalt. Dit boek gaat dus ook over moed, leren om ergens 
voor te gaan en vooraan durven lopen. 
 Frederick Willcox zei: “Vooruitgang brengt altijd risico 
met zich mee, je komt namelijk niet vooruit zonder te 
bewegen.” Natuurlijk, als mensen je fouten vergeten, 

betekent dat niet dat leiders deze moeten negeren. We 
hebben een verantwoordelijkheid naar de mensen die 
ons volgen, om het beste te zijn wat we kunnen zijn.
 Hoor ik het goed? Je hebt het te druk om te verande-
ren? Je zult er de tijd voor moeten vinden. Weet je nog, 
leiderschap gaat over dienstbaar zijn. Als je je schuldig 
hebt gemaakt aan negatieve gedragspatronen, kun je 
dat afleren. Maar wat nog belangrijker is, je kunt ze ver-
vangen door positieve gedragspatronen. Dit boek zal je 
ook daarbij helpen.
 Ik geloof dat je, door met deze principes aan de slag 
te gaan en ze aan te leren, beter wordt in communiceren, 
beter wordt in motiveren, 
beter wordt in inspireren 
en bovenal krijg je een 
betere relatie met mensen. 
 Je kunt de leider van de 
leiders worden.
 Tracht niet de baas te 
worden; leiderschap heeft 
hier niets mee te maken. De leider die op een troon gaat 
zitten en wil leiden met de filosofie van: ‘Ik ben de leider 
en jullie zijn niks’, zou eens deze woorden van Napoleon 
in zich op moeten nemen: “Een troon is slechts een 
bank bekleed met fluweel.” 
 Wees dus bereid om terwijl je dit boek leest, het hart 
van een dienaar te krijgen. En nu we het toch over Napo-
leon hebben, wil ik je niet horen zeggen dat je het te druk 
hebt om dit boek te kopen en te lezen:

“Ik gebruik 
niet alleen mijn 
eigen hersenen, 
maar alle 
hersenen die ik 
kan lenen.”
Woodrow Wilson

Introductie
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De wereld veroverend met één hand, de wereld 
hervormend met de andere, haastte Napoleon 
zich als een doldwaze van de stad naar het slag-
veld en weer terug. 
Zijn speciaal ontworpen rijtuig schokte en bonkte 
over de uitgesleten wegen terwijl de kleine Cor-
sicaan in de koets, voor de lunch, driftig aan het 
schrijven was - een nieuwe wet, een aantal beve-
len voor zijn veldmaarschalken, proclamaties, 
bevelschriften en een aantal liefdesbrieven. 
Koeriers reden om het hardst om de voortrazende 
koets te bereiken en berichten af te geven. 
Vervolgens snelden zij weg om de keizerlijke 
boodschappen af te leveren op het slagveld of bij 
zijn archeologen in Egypte, of bij keizerin Josep-
hine in haar comfortabele woning in Malmaison. 
Als Napoleon een bericht had gelezen, scheurde 
hij het in stukjes en gooide ze uit het raam. 
Ook de boeken smeet hij willekeurig uit zijn 
keizerlijke voertuig en zodra de stofwolk boven 
de weg was verdwenen, liet deze een spoor van 
vuilnis achter, die door Hansje neergelegd zou 
kunnen zijn, omdat deze zeker de weg terug wilde 
vinden. (Time Magazine)

 Als Napoleon hier allemaal de tijd voor had en zelfs 
nog contact hield met zijn mensen, dan kan jij dat 
zeker.
 Tenslotte, waarom heb ik dit boek geschreven?

 Omdat ik al jaren een leider ben en ik daar gepassio-
neerd over ben. 
 Ik weet als geen ander hoe een leider anderen positief 
kan beïnvloeden. Ik heb geleerd een betrokken leider te 
zijn, dus dit is geen theorieboek. Het is een boek, waar-
van je de inhoud in praktijk kunt brengen. 
 Veel plezier.

Introductie
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Hoofdstuk 1

De leider en zijn team

Het belang van de mensen die je leidt, moet boven 
je eigen belang staan. Het is je eerste doel, als 
leider, om jouw missie te volbrengen. Het welzijn 

van de mensen van je team is je tweede prioriteit, want 
zonder mensen die je volgen ben je geen leider.
 Een leider zet mensen aan om zelf leider te zijn en 
productiever te worden. Een leider moet mensen helpen 
een groter gevoel van verantwoordelijkheid en prestatie-
drang te ontwikkelen. 
 Om dit te bereiken heb je positieve vaardigheden 
nodig zoals begrijpen wat mensen motiveert, wat ze 
beweegt om bepaalde opdrachten te gaan doen en hoe 
je ze loyaal kunt houden. 
 Als eerste moet een leider begrijpen, zoals Napoleon 
Hill deed, dat geen enkel succesvol persoon dit hele-

De leider en zijn team
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maal alleen heeft bereikt. Uit zijn onderzoek bleek dat 
iedereen die succesvol werd dit met de hulp van anderen 
had gedaan. 
 Ken Blanchard zei: “Niemand is zo slim als iedereen.” 
Iedereen die de top heeft bereikt, heeft op een gegeven 
moment in zijn leven kunnen profiteren van de hulp 
van iemand anders. Woodrow Wilson zegt het op deze 
manier: “Ik gebruik niet alleen mijn eigen hersenen, 
maar alle hersenen die ik kan lenen.” Zonder die hulp 
zijn grootsheid en succes een illusie.
 Ik weet dit uit eigen ervaring. Ik schrijf graag boeken, 
maar typen is niet een van mijn sterkste kanten. 
 Gelukkig wel van mijn persoonlijke assistente Bron-
wyn. Om te bereiken wat ik wil, heb ik de hulp nodig van 
Bronwyn en Graeme, mijn administratief medewerker, 
twee mensen met andere vaardigheden dan ik. 
 Dit is het principe van synergie in samenwerking: de 
som van onze samengevoegde gaven en talenten is vele 
malen groter dan van ieder individueel deel.
 Synergie is noodzakelijk in leiderschap en goede lei-
ders weten hoe ze dit moeten koesteren.
 Goed leiderschap trekt anderen aan. Als leiders een-
maal mensen hebben aangetrokken moeten ze continu 
hun vaardigheden verder ontwikkelen om te zorgen 
dat de mensen die volgen ook blijven volgen en verder 
komen. 
 Dit betekent dat invloed een van de belangrijkste 
eigenschappen is die een leider moet hebben. Leiders 
helpen mensen samen te werken voor gezamenlijk voor-
deel. 

 Volgers helpen de leiders hun doelen te bereiken en 
daardoor stellen leiders de volgers in staat hun eigen 
doelen te bereiken. 
 Er is dan een stimulerende kracht aan het werk. Hoe 
krijg je mensen 
zo ver dat ze je 
volgen? En hoe 
krijg je ze zo ver 
dat ze blijven 
volgen en uitein-
delijk zelf leiders 
worden?
 In dit eerste hoofdstuk wil ik enkele zeer belangrijke 
principes van betrokken leiderschap weergeven, geba-
seerd op drie sleutelbegrippen: richting, erkenning 
en het effect daarvan en mensen persoonlijk laten 
groeien.

Richting geven

 Een van de belangrijkste principes om succesvol lei-
derschap te verkrijgen is richting geven. Als jij weet en 
begrijpt waar je heen gaat zullen mensen je volgen. Het 
is dus logisch dat je duidelijk richting aangeeft. 
 Wees er zeker van dat jouw richting meetbaar, eendui-
dig en haalbaar is. Leiderschap neemt mensen mee en 
brengt ze naar een vooraf door jou vastgesteld doel. Het 
gaat er niet om ze onderweg te laten mislukken. 
 Leiders die constant van richting veranderen brengen 

De leider en zijn team

Geen enkel succesvol 
persoon is alléén 

succesvol geworden
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de mensen die hen volgen in verwarring. Leiderschap 
zonder richting is geen leiderschap. Mensen kunnen 
geen leiders volgen die niet weten waar ze heen gaan. 
 Maar leiders die weten waar ze heen gaan krijgen 
vrijwillig goede mensen mee. Leiders moeten voorop 
blijven lopen en vooruit blijven kijken. De mensen die 
volgen moeten een duidelijke richting aanvoelen.

RICHTING VASTSTELLEN
 Kort geleden reed ik in mijn auto achter een vriend 
aan. Hij kent overal de weg in de stad, maar hij heeft een 
baksteen op het gaspedaal en in de spits is het lastig om 
hem te volgen, zeker als je niet weet welke weg hij zal 
nemen. Ik dank de Heer voor mobiele telefoons! Hier-
mee wil ik nogmaals aangeven dat je mensen duidelijk 
moet maken waar je heen gaat. Het is jouw taak om de 
richting vast te stellen; doe dat dan ook.
 Thomas A. Stewart zei in Fortune Magazine: “De 
belangrijkste oorzaak waardoor leiders falen is dat ze 
macht krijgen die ze niet begrijpen en niet leren hoe ze 
ermee om moeten gaan.” 
 In mijn eigen ervaring als leider van een grote orga-
nisatie heb ik krachtig leiderschap kunnen ontwikkelen 
door duidelijk richting te geven. Daardoor heeft onze 
organisatie hogere niveaus van succes, vernieuwing 
en creativiteit bereikt. Mijn team van leiders bestaat uit 
goede mensen die begrijpen waar we heen gaan.
 Richting bepalen lukt niet door er over te praten, 
maar door serieuze training. Soldaten worden getraind 

in gevechten door te vechten, niet door er over te praten. 
Ze leren door het te doen. 

HERKEN, ONTWIKKEL EN PRESENTEER
        EEN LEIDER
 John Maxwell heeft een schitterend boek geschreven: 
Developing the leaders around you* . Hij schrijft: “Er is 
een leider nodig om een leider te herkennen, een leider 
te ontwikkelen en een leider te presenteren.” 
 Toen ik op de basisschool zat, deden kinderen een 
voordracht die we ‘Show and tell’ noemden. Ieder kind 
nam een voorwerp mee, liet het zien en vertelde er iets 
over.
 Leiders zouden het principe van ‘Show and tell’ ook 
moeten leren. Ik zal dat verduidelijken. 
 Vroeger werkte ik met mijn vader op een fabriek van 
grasmaaiers waar 
hij verantwoordelijk 
was voor de pro-
ductielijn. Ik kan me 
nog goed de eerste 
dag herinneren dat 
ik die lopende band 
zag. Het leek mij ver-
schrikkelijk moeilijk 
daar aan te moeten 
werken. Ik werd naast iemand gezet die een bepaald 
onderdeel van de grasmaaier assembleerde. Ik had 

Leiderschap neemt 
mensen mee en 

brengt ze naar een 
vooraf door jou 

vastgesteld doel

De leider en zijn team

* uitgegeven door Thomas Nelson Inc., Nashville Tennessee, USA, 1995
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geen enkele ervaring aan een lopende band, maar hij 
liet me zien hoe het moest. Ik keek naar hem en onder 
zijn toezicht mocht ik het ook doen. Hij corrigeerde me 

waar dat nodig was 
en na verloop van 
tijd kon ik het zelf-
standig. Vervolgens 
kon ik het weer 
aan iemand anders 
leren. 
 ‘Show and tell’.
 Als een leider 
goede relaties heeft 
opgebouwd met de 
mensen van zijn 
team, moet hij een 
richting voor ze uit-
zetten.
 Door dat te doen, 

dupliceer je jezelf, en door jezelf te dupliceren word je 
effectiever. En de mensen die jij traint, creëren andere 
leiders die zelfs nog meer bereiken. De basis hiervoor is 
het vaststellen van de richting die jij op gaat. 
 Er zijn veel organisaties met een fantastische struc-
tuur maar met zwak leiderschap. Zij zullen gegaran-
deerd falen. Er zijn grote organisaties met een zwakke 
structuur die groot zullen worden doordat ze grote lei-
ders hebben. 
 Goed leiderschap produceert groei, zelfs als er gebrek 
aan structuur is. Hoe dat komt? Doordat leiderschap 

richting geeft door relaties op te bouwen met volgers. 
Daardoor zullen volgers volgen en zullen de gestelde 
doelen worden bereikt. Laat me het nog één keer bena-
drukken: om mensen te ontwikkelen en hun hulp te ver-
krijgen zul je de richting moeten vaststellen.

Geef erkenning

 Het tweede principe dat je moet begrijpen is dat de 
mensen die je volgen erkenning moeten krijgen. Niets 
motiveert mensen meer dan het gevoel dat ze belangrijk 
zijn en erbij horen. 
 Dit betekent niet dat een leider ze manipuleert met 
een verborgen agenda. Leiders moeten oprecht geloven 
dat de mensen die volgen waardevol en belangrijk zijn. 
Wanneer leiders dit gevoel goed over kunnen brengen, 
stijgen mensen boven zichzelf uit en gaan ze hun per-
soonlijke uitdagingen en die van de organisatie te lijf. 
 Erkenning veroorzaakt groei. Olympische deelne-
mers ervaren dat gevoel: het klaroengeschal geeft hun 
hun eigen moment in de geschiedenis waardoor ze alles 
geven voor hun gouden medaille.

EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE LEVEREN
 Het gevoel van erkenning is vele malen krachtiger dan 
motivatie door geld, promotie of arbeidsvoorwaarden. 
 Als er geen geld meer is, willen mensen toch een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren.

“De belangrijkste 
oorzaak waardoor 
leiders falen is dat 
ze macht krijgen 
die ze niet begrij-
pen en niet leren 
hoe ze er mee om 
moeten gaan.”
Fortune Magazine

De leider en zijn team
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 Er waren perioden in ons werk met de jeugd dat we 
enorme financiële uitdagingen hadden. Maar ondanks 
de moeilijke omstandigheden heeft er niemand van ons 
team opgezegd. 
 Ze wisten wat er aan de hand was, en weet je wat ze 
deden? Ze werkten zelfs nog harder. Ze kwamen met 
creatieve ideeën om onze effectiviteit te vergroten.
 Waarom ze zo reageerden? Ik denk dat ze aanvoel-
den dat ze een belangrijke bijdrage konden leveren aan 
het leven van anderen, ongeacht wat ze ervoor betaald 
kregen. 
 Het is jouw verantwoordelijkheid als leider om dit 
gevoel van belangrijkheid te ontwikkelen - om mensen 
een reden te geven om door te gaan met waar ze mee 
bezig zijn. Want de motivatie om te volgen is net zo 
belangrijk als de richting die je gaat. 
 Het is zelfs belangrijker, want de reden bepaalt het 
resultaat. Daarom hebben organisaties die prestaties 
herkennen en erkennen altijd volgers. Zij geven mensen 
een gevoel van noodzaak en belangrijkheid.

HET WAAROM EN HET WAT
 Noodzaak en belangrijkheid zijn de waaroms van een 
organisatie. Het waarom en het wat van een organisatie 
mogen nooit worden verward. Ik zal je uitleggen wat ik 
bedoel. Het waarom van een organisatie is de noodzaak 
en de missie - waarom je doet wat je doet. Het is dat-
gene wat motiveert. Het wat van een organisatie zijn de 
specifieke taken die moeten gebeuren om het waarom 

te volbrengen. Noodzaak motiveert, taken worden uit-
gevoerd. Onthoud dat taken nooit zo motiverend zijn en 
voldoening geven als noodzaak. Zij zijn het vet op de 
tandwielen, maar de tandwielen zijn de noodzaak. Wat 
moet gebeuren onstaat uit: waarom moet het gebeu-
ren.
 Ik spreek veel tij-
dens trainingen en 
seminars van organi-
saties. Ik heb staan 
kijken als mensen er-
kenning kregen. Ze 
kregen een gevoel 
van vervulling toen ze 
over het podium liepen terwijl ze de welverdiende erken-
ning voor hun successen ontvingen. 
 Het geeft hun een gevoel van belangrijkheid en waar-
dering voor hun inspanningen. Het motiveert en inspi-
reert hen om door te gaan met het bereiken van hun 
korte-, middellange- en langetermijndoelen. Als ze meer 
erkenning krijgen, krijgen ze meer succes. Waardoor 
komt dat? Doordat ze begrijpen dat ze belangrijk zijn en 
daar reageren ze op. 
 De focus moet altijd de noodzaak zijn. Wanneer de 
volgers en de leider samenwerken aan een gemeen-
schappelijk doel ontstaat een teamgeest. 
 Volgers die een teamrelatie hebben met hun leider zijn 
niet bang om hard te werken, om het maximale uit zich-
zelf te halen, als ze gemotiveerd worden door een teken 
van erkenning.

Goed leiderschap 
produceert groei, 

zelfs als er gebrek 
aan structuur is 

De leider en zijn team



22

Je attitude bepaalt je altitude

23

 Je kunt als 
leider nooit 
genoeg waarde 
hechten aan 
het creëren van 
een gevoel van 
belangrijkheid bij de mensen van je team. Daaruit zal 
loyaliteit, gezamenlijke belangrijkheid, teamwork en 
eenheid ontstaan. Het wordt een springplank naar meer 
succes.

ONDERGESCHIKT OF ONDERSTEUNEND?
 Toen Benjamin Franklin de Onafhankelijkheidsver-
klaring tekende, zei hij: “Er zal samenhang moeten zijn, 
anders zullen we ieder apart hangen.” Je team is niet je 
ondergeschikte, het is je ondersteuning.
 Niccolo Machiavelli zei eens: “De beste manier om de 
intelligentie van een vorst te bepalen is door te kijken 
naar wie hij om zich heen heeft verzameld.” 
 Wanneer je mensen erkenning geeft, vergroot het niet 
alleen hun geest, het neemt ook hun weerstand weg 
tegen een gevoel van ondergeschiktheid. 
 Als iemand in een organisatie of bedrijf voelt dat hij 
ondergeschikt of minder dan anderen is, zal hij op een 
lager niveau presteren. Ik raad je aan je ervan te overtui-
gen dat de mensen van je team zich niet ondergeschikt 
voelen, maar ondersteund. 
 Je moet ze aanmoedigen om medestander van de 
visie en medestander van het leiderschap te zijn. Net 

LEVEN VOOR EEN DOEL
 Een van onze evenementen trok duizenden jonge 
mensen. Zoals altijd boden we hulp aan in de vorm 
van gesprekken voor diegenen die dat nodig hadden. 
Ik stond samen met een van mijn mensen te kijken hoe 
jonge mensen hun angsten, gevoelens en problemen 
uitstortten over de hulpverleners. 
 Een van mijn mensen zei: “Hier zou ik voor willen ster-
ven.” Ik draaide mij om en zei: “Doe het één stap beter, 
en ga hier voor leven.” Dat is een teken van erkenning. 
Het helpt mensen om creatief te zijn, nieuwe ideeën op 
te pakken, hun sterke kanten uit te breiden en hun zwak-
heden te verminderen.

Wat erkenning doet

ERKENNING VEROORZAAKT LOYALITEIT
 De leider die bij zijn team een gevoel van erkenning 
kan overbrengen, ontwikkelt in hen zowel persoonlijke 
als zakelijke loyaliteit. 
 Hun loyaliteit kenmerkt zich door een bereidheid en 
een verlangen naar persoonlijke verandering, zelfs als 
dit pijn doet of opoffering vraagt.
 Zij zullen niet opgeven, actief bezig blijven voor het 
succes en voor de ontwikkeling van de organisatie. De 
mensen met een ‘loon’-mentaliteit komen en gaan. Zij 
komen voor de baan, de promotie. Daar is niets mis 
mee. Maar er is een grotere kwaliteit die een leider moet 
geven en uit zijn volgers moet halen: betrouwbaarheid.

Noodzaak motiveert; 
taken worden 

uitgevoerd

De leider en zijn team
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zoals jij medestander van hun dromen, ambities en 
doelen moet zijn.
 Als resultaat zul je een organisatie ontwikkelen met 
een gemeenschappelijk doel. Dat doel zal niet alleen het 
succes van de organisatie zijn, maar ook van de mensen 
binnen die organisatie, op alle gebieden van het leven.

ERKENNING BOUWT TEAMWORK
 Tijdens het ontwikkelen van een gemeenschappelijk 
gevoel van noodzaak is er geen ruimte voor rivaliteit 
binnen het team.
 Veel mensen hebben geluisterd naar de prachtige 
muziek van de Drie Tenoren. Een journalist schreef 
in een artikel, gepubliceerd in Atlantic Monthly (nov. 
1994) herhaaldelijk over de concurrentiedrang tussen 
Carreras, Domingo en Pavarotti. Domingo reageerde: 

“Je kunt geen riva-
len zijn wanneer 
je samen muziek 
maakt, je zult je 
moeten concentre-
ren op het openen 
van je hart voor de 
muziek.”
 Het team is altijd 
belangrijker dan 
mijn persoonlijke 
voldoening. Henry 
Kissinger zei het 

zo: “De oorzaak van onenigheid tussen volkeren ligt in 
het feit dat enkelen de grote trom willen roeren, weini-
gen de muziek onder ogen willen zien en niemand de 
tweede viool wil spelen.”

Leiders inspireren teams tot...
• Visie - kijk als een team
• Eenheid - wees verbonden als een team
• Vriendschap - leef als een team
• Noodzaak - streef als een team naar je doel
• Viering - win als een team
• Openheid - communiceer als een team
• Inleven - voel als een team
• Productiviteit - wees effectief als een team 
• Aanmoediging - handel als een team

ERKENNING VEROORZAAKT KRACHT
 Mensen die zich belangrijk voelen handelen niet vanuit 
een positie van zwakheid maar vanuit kracht. Hun hart 
is gericht op het ondersteunen en het versterken van 
hun leider. Zij zijn verenigd in hun verbintenis naar één 
doel. Zij geven alles, niet omdat de leider hen motiveert, 
maar omdat ze van binnenuit gemotiveerd worden.
 Wanneer mensen zich belangrijk voelen, kennen ze 
waarde toe aan de leider door waarde aan zichzelf toe 
te kennen. Op die manier worden organisaties sterk en 
gezond en groeit het team uit tot mensen die het lot in 
eigen handen nemen.

De leider en zijn team

De loyaliteit van 
een leider die door-
gegeven wordt aan 
het team, zorgt 
ervoor dat iedereen 
door dik en dun bij 
elkaar blijft
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ERKENNING VEROORZAAKT 
          VERTROUWEN
 Warren Bennis en Bert Nanus merkten op: “Vertrou-
wen is de emotionele lijm die volgers en leiders met 
elkaar verbindt.”
 Wanneer leiders de mensen van hun team erkenning 
geven, waardoor deze zich belangrijk voelen, voelen de 
volgers dat de leiders hen vertrouwen. Als ze voelen dat 
ze vertrouwd worden, worden ze betrouwbaar. Kortom, 
wanneer het ego van een teamlid in de weg staat, is hij 
of zij in staat om deze opzij te zetten, wetende dat hij deel 
uitmaakt van een groter doel dan zijn eigen ego.
 Het is heel opvallend dat leiders die mensen inspi-
reren om doelen te behalen, vaak ook weer inspiratie 
terugkrijgen. Mensen van je team worden zelf aanmoe-

digers. Vaak, wanneer 
ik andere leiders aan-
moedigde of inspi-
reerde door hun te 
vertellen hoe fantas-
tisch ze het deden, 
kreeg ik de juiste 
woorden terug die mij 
weer aanmoedigden.
 Het is het principe 

van zaaien en oogsten. 
 Als je noodzaak en erkenning zaait in mensen zul je 
een gevoel van noodzaak en belangrijkheid oogsten. 
 Je bouwt een brug van verwantschap en vertrouwen, 
waar anderen overheen kunnen gaan.

Tien principes om vertrouwen te winnen
1. Sta verscheidenheid in eenheid toe.
2. Geef verantwoorde-

lijkheid en waardeer 
resultaten.

3. Spreek je vertrouwen 
uit en wees altijd 
oprecht. 

4. Waardeer in het 
openbaar, corrigeer 
persoonlijk.

5. Laat ze gaan, laat ze 
groeien, laat ze leren.

6. Bied ruimte voor 
ideeën en creatieve 
aanvullingen.

7.  Moedig eigen initia-
tief aan.

8. Stel grenzen aan 
verantwoordelijkheid, 
delegeren en gezag. 

9.  Geef geen repri-
mande wanneer er 
geen duidelijke grens 
is getrokken.

10. Deel de eer, houd deze niet voor jezelf.

De leider en zijn team

“Er zal samen-
hang moeten zijn, 
anders zullen we 
apart hangen.”
Benjamin Franklin

“Je kunt geen 
rivalen zijn 
wanneer je 

samen muziek 
maakt, 

je zult je 
moeten con-

centreren
 op het openen 

van je hart 
voor de 

muziek.”
Domingo




