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Ontwikkel de leider in jezelf 
Maak je leven van blijvende invloed



Dit boek is opgedragen aan de man die ik het meest bewonder.

Een vriend wiens aanraking mijn hart verwarmde; 
Een mentor wiens wijsheid mij richting gaf; 

Een aanmoediger wiens woorden mij opbeurden; 
Een leider die ik graag navolg . . .

Mijn vader, 
 

Melvin Maxwell



Aanbeveling

John Maxwell is een fenomeen. Hij heeft er zijn persoonlijke missie van 
gemaakt om mensen de tijdloze principes van echt leiderschap te onderwijzen 
en is daarin zeer succesvol.
In de afgelopen decennia heeft hij miljoenen mensen over de hele wereld 
geholpen om een betere leider te worden. In hun werkomgeving, in hun gezin 
of in hun kerk. Niet alleen via zijn vele boeken, maar ook via seminars en 
trainingen. 

Veel mensen vragen zich af hoe het komt dat Maxwell zo succesvol is. Er zijn 
-denk ik- talloze redenen aan te geven, maar ik noem er drie.
1. Herkenbaarheid: John Maxwell staat dicht bij u en bij mij. Hij kent onze 
dagelijkse problemen en sluit daar op aan. Gewoon, duidelijk, praktisch en to-
the-point.
2. Authenticiteit: Maxwell spreekt vanuit zijn eigen praktijkervaring. En hij 
is niet te beroerd om zowel de goede als de slechte ervaringen met ons te delen. 
Dat maakt zijn boeken geloofwaardig.
3. Toegankelijkheid: door de vele preken en lezingen die Maxwell gehouden 
heeft, kent hij de kracht van goede anekdotes. Hij pronkt niet met zijn 
ervaring of onderzoek, maar vertelt zijn verhaal losjes, met veel humor en veel 
aansprekende voorbeelden.

Wat mij aanspreekt in dit boek is de brede opvatting die Maxwell heeft over 
leiderschap. We zijn in zijn ogen allemaal leiders. Thuis, op het werk en op 
andere plaatsen. We zijn leiders omdat we invloed hebben op anderen, ook al 
gebruiken we die invloed niet altijd even doelgericht.
Met dit boek in handen ontdek je waar je verantwoordelijkheden en je 
mogelijkheden liggen als leider. Je kunt het niet lezen zonder een aantal 
belangrijke lessen over jezelf en je persoonlijke leiderschap te leren.

Ben Tiggelaar,  
auteur van Dromen, Durven, Doen



 
 
 



Van de uitgever

Het is voor mij een groot voorrecht om het nieuwe boek van Bliss bij je te 
mogen introduceren. Het is al heel lang een wens en een droom van mij om 
betrokken te mogen zijn bij het op de markt brengen van goed leiderschap 
materiaal. Vaak word er wat zwaarwichtig gedaan over leiderschap. Maar 
simpel gezegd, iedereen is een leider. Van elk persoon wordt gevraagd om in 
ieder geval zichzelf te leiden en daarnaast z’n gezin of omgeving te leiden. Van 
anderen wordt er daarnaast ook gevraagd om op de werkplek en/of binnen 
de vereniging waar men bij betrokken is, leiding te geven. In mijn dagelijkse 
situatie waarin ik leiding geef aan een groep mensen en actief ben als trainer 
word ik vaak even stilgezet bij de honger naar goed leiderschap. Of het nu gaat 
om de politiek , de multinational of de organisatie naast onze deur, mensen 
hebben dringend behoefte aan leiders en gezond leiderschap. Wat houdt dit 
magische woord ‘leiderschap’ in? Velen zullen er een andere definitie aan geven 
maar kortweg komt het neer op: invloed. Niets meer en niets minder! John C. 
Maxwell is sinds jaar en dag een inspirerend voorbeeld voor veel leiders. Door 
zijn vele boeken, seminars en lezingen heeft hij wereldwijd honderdduizenden 
mensen aangespoord om de leider in zichzelf te ontwikkelen. Voor iedereen 
die op welke manier dan ook leiding geeft, of je nu op het niveau bent van 
jezelf te leren leiden of je staat aan de leiding van een multinational, dit boek 
zal een bron van inspiratie zijn om nog meer uit jezelf te halen. 

Ik wens je veel eye openers toe!

Namens de uitgever,

Martin de Jong 
BLISS publishing house
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INLEIDING

Het was een moment om nooit te vergeten. Ik was een les over leiderschap 
aan het geven en we hadden zojuist een kwartier pauze genomen. Een zekere 
Bob kwam op me toegesneld en zei: “U heeft mijn carrière gered! Heel erg 
bedankt.” Toen hij zich omdraaide en weg wilde lopen hield ik hem tegen en 
vroeg: hoe heb ik je carrière dan gered?” Hij antwoordde: “Ik ben 53 jaar en 
heb de laatste 17 jaar een leiderspositie bekleed. Het was een worsteling voor 
me, ik wist heel goed dat het me aan vaardigheden en succes ontbrak. Tot 
vorig jaar, toen woonde ik jouw leiderschapseminar bij en leerde principes die 
ik onmiddellijk op mijn werk in praktijk begon te brengen. En met succes. 
De neuzen van de mensen gingen mijn kant op staan, in het begin ging dat 
langzaam maar nu draaien ze vrij snel bij. Ik had meer dan genoeg ervaring, 
maar wist niet hoe te leiden. Bedankt dat je me tot een leider hebt gemaakt!”
Zulke reacties als van Bob hebben mij bemoedigd om veel tijd te steken in het 
ontwikkelen van leiders. Het is de reden waarom ik leiderschapseminars houd 
in de Verenigde Staten en andere landen, zo’n 10 keer per jaar. Het is ook de 
reden voor dit boek.
In dit boek vindt u de vaardigheden die zijn opgedaan door 20 jaar lang mensen 
te leiden. Ik heb deze leiderschapsprincipes in die 20 jaar ook onderwezen en 
met veel voldoening gezien hoe mannen en vrouwen effectiever zijn geworden 
in het leiden van anderen. Dit boek stelt me in staat om deze principes nu met 
jou te delen.
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ontwikkel de leider in jezelf

Men kan dingen met succes ondernemen als men 
anderen met succes kan leiden.

Alles staat of valt met leiderschap. Wanneer ik deze bewering doe zijn mijn 
toehoorders geneigd om het te veranderen in “Bijna alles staat of valt met 
leiderschap.” De meeste mensen zoeken graag naar het uitzonderlijke geval 
waarin de regel niet geldt, in plaats van te zoeken hoe ze zelf een uitzonderlijk 
persoon kunnen worden. 
Op dit moment is dit jouw vaardigheid om te leiden op een bepaald niveau. 
Om het principe duidelijk te maken, laten we zeggen dat - op een schaal 
van 1 tot 10 - jouw leiderschapsvaardigheden op niveau 6 zitten. Het blijkt 
dat de effectiviteit van je werk nooit zal uitstijgen boven je vaardigheid om 
anderen te leiden en te beïnvloeden. Het zal je niet lukken om je mensen 
blijvend boven jouw eigen niveau te laten presteren. Met andere woorden: 
jouw leiderschapsvaardigheden bepalen het niveau van jouw succes en het 
succes van degenen met wie je werkt.
Pas las ik in het tijdschrift Newsweek een citaat van de president-directeur 
van de Hyatt hotelketen: “Als er iets is dat ik geleerd heb in mijn 27 werkzame 
jaren in de dienstverlening, is het dit: 99 procent van alle werknemers wil 
goed werk afleveren. Hoe goed ze het daadwerkelijk doen is simpelweg een 
afspiegeling van degene voor wie ze werken.”1

Een grappige anekdote om het belang van effectief leiderschap te 
onderstrepen: tijdens een vergadering berispte de manager het verkoopteam 
voor hun erbarmelijk lage verkoopcijfers. “Ik heb het helemaal gehad met deze 
wanprestatie en jullie excuses,” zei hij. “Als jullie de taak niet aankunnen, 
dan zijn er wel andere verkopers te vinden die klaarstaan om die mooie 
producten te verkopen, producten om trots op te zijn.” Toen wees hij op een 
net aangenomen verkoper, die een professionele rugbyspeler was geweest en 
zei: “Als een rugbyteam niet aan de winnende hand is, wat gebeurt er dan? De 
spelers worden dan vervangen, nietwaar?”
De vraag hing een paar seconden zwaar in de lucht; toen antwoordde de ex-
rugbyspeler: “Nou, eigenlijk was het meestal zo dat wanneer het hele team in 
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de problemen zat we een nieuwe coach kregen.”2

Leiderschap kan worden aangeleerd.
Leiderschap is niet slechts weggelegd voor degenen die ‘ermee geboren 
werden.’ De eigenschappen die de ruwe ingrediënten van leiderschap vormen, 
kunnen aangeleerd worden. Voeg er motivatie aan toe en niets kan jou ervan 
weerhouden om een leider te worden. Dit boek zal de principes van leiderschap 
aandragen. Jij moet de motivatie inbrengen.
Leonard Ravenhill, een Britse evangelist, vertelt in ‘The Last Days Newsletter’ 
over een groep toeristen die een pittoresk dorpje bezochten. Toen ze langs 
een oude man liepen, gezeten voor een hek, stelde een van de toeristen de 
kleinerende vraag: “Heeft dit dorp ooit een beroemdheid voortgebracht?” De 
oude man antwoordde: “Nee, enkel baby’s.”
Leiderschap wordt ontwikkeld, niet ontdekt. Een echte ‘geboren leider’ komt 
altijd boven drijven; maar om aan de top te blijven moet er een natuurlijk 
leiderschap ontwikkeld worden. In het werken met duizenden mensen die 
leiderschap ambiëren, heb ik ontdekt dat ze allen passen in een van de vier 
categorieën of niveaus van leiderschap:

De geboren leider:
•	 Is geboren met leiderschapskwaliteiten.
•	 Heeft in zijn leven doorlopend leiders van nabij meegemaakt.
•	 Heeft verdere training in leiderschap ontvangen.
•	 Heeft de discipline om een groot leider te worden.
Merk op: drie van deze vier eigenschappen zijn aangeleerd.

De getrainde leider:
•	 Heeft in zijn leven vaak leiders van dichtbij meegemaakt.
•	 Heeft leiderschap geleerd door training.

inleiding
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•	 Heeft de discipline om een groot leider te worden.
Merk op: alle drie de eigenschappen zijn aangeleerd.

De opkomende leider:
•	 Heeft pas recentelijk een leider van nabij meegemaakt.
•	 Is leiderschap aan het leren door training.
•	 Heeft de discipline om een goede leider te worden.
Merk op: alle drie de eigenschappen zijn aangeleerd.

De slapende leider:
•	 Heeft niet of nauwelijks contact met leiders.
•	 Heeft geen of nauwelijks leiderschapstraining ondergaan.
•	 Heeft een verlangen om leider te worden.
Merk op: alle drie kunnen aangeleerd worden.

Er zijn erg weinig boeken over leiderschap; de meeste 
gaan over management.

Het lijkt erop dat er veel verwarring bestaat over het verschil tussen 
‘leiderschap’ en ‘management’. John W. Gardner, de vroegere secretaris van 
het Amerikaanse ministerie van gezondheid, onderwijs en sociale zaken, die 
de trekker was van een leiderschapstudieproject in Washington D.C., heeft 
vijf kenmerken vastgesteld die ‘leider managers’ onderscheiden van ‘doorsnee 
managers’:

1. Leider managers zijn lange termijn denkers die verder kijken dan 
de dagelijks problemen en het kwartaalrapport.

2. Leider managers zijn niet alleen geïnteresseerd in hun eigen afdeling 
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maar in het hele bedrijf. Zij willen weten hoe de afdelingen van het 
bedrijf elkaar beïnvloeden, en zoeken voortdurend de grenzen van 
hun invloedsgebied op.

3. Leider managers leggen sterk de nadruk op visie, waarden en 
motivatie.

4. Leider managers hebben een goed politiek gevoel hoe om te gaan 
met conflicterende belangen van vele partijen.

5. Leider managers accepteren de status-quo niet.3

Management is het proces dat ervoor zorgt dat het programma en de doelen 
van de organisatie worden verwezenlijkt. Leiderschap daarentegen heeft te 
maken met het neerzetten van een visie en het motiveren van mensen.
“Mensen willen niet gemanaged worden. Ze willen geleid worden. Wie 
heeft ooit van een wereldmanager gehoord? Wereldleider, ja. Leider uit de 
onderwijssector, ja. Politiek leider. Religieus leider. Scouting leider. Leider van 
een beweging. Vakbondsleider. Leider uit de zakenwereld. Ja. Zij leiden. Zij 
managen niet. De wortel wint het altijd van de stok. Vraag het aan je paard. 
Je kan je paard naar het water leiden, je kan het echter niet dwingen om te 
drinken. Als jij iemand wilt managen, manage jezelf. Als je dat goed doet kun 
je stoppen met managen en beginnen met leiden.”4

•	 Een taak weten uit te voeren is de verdienste van een arbeider.
•	 Anderen laten zien hoe het moet? is de verdienste van een 

onderwijzer.
•	 Anderen werk laten verzetten is de verdienste van een manager.
•	 Anderen inspireren om beter werk af te leveren is de verdienste 

van een leider.

inleiding



16

ontwikkel de leider in jezelf

Mijn verlangen is dat je in staat zal zijn om het werk van een leider te 
volbrengen. Dit boek is toegewijd aan dat doel. Als je dit boek leest en deze 
leidersprincipes begint toe te passen, denk dan alsjeblieft aan Bruce Larson. 
In zijn boek Wind and Fire, somt Larson enkele interessante feitjes over de 
Canadese kraanvogel op: “Deze grote vogels, die grote afstanden tussen 
continenten afleggen, hebben drie opmerkelijke kwaliteiten. Ten eerste, ze 
rouleren het leiderschap. Niet één vogel blijft de hele tijd voorop vliegen. 
Ten tweede, ze selecteren leiders die de turbulentie aankunnen. Ten slotte, 
gedurende de hele tijd dat een vogel aan kop vliegt, moedigen de andere hem 
met gesnater aan.”
Hopelijk leer je genoeg over leiderschap om jouw plaats in te nemen in de 
voorste linie. Terwijl je die uitdaging aangaat, zal ik jou evenzo aanmoedigen 
met een gevoel van trots en tevredenheid.
Ieder tijdperk en iedere periode kennen hun momenten van nood waarin er 
een leider op dient te staan die de zaken aan kan pakken. Daarom staat iedere 
potentiële leider wel zo’n historische kans te wachten. Lees dit boek en sta 
klaar om jouw kans te grijpen!

– John C. Maxwell
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1
De definitie van leiderschap:

INVLOED

 De term leiderschap wordt vaak gebruikt maar even zo vaak verkeerd 
begrepen. De meeste mensen willen wel een leider zijn; weinigen worden 
het ook. Mijn eigen aantekeningen tellen meer dan vijftig definities en 
omschrijvingen van dit begrip. Wat is toch dit spraakmakende onderwerp dat 
we ‘leiderschap’ noemen?
Men beschrijft leiderschap al gauw in emotionele bewoordingen, immers de 
meesten van ons willen graag een leider zijn. Ook wordt leiderschap vaak 
getypeerd met een rijtje persoonskenmerken, immers velen van ons spiegelen 
zich aan een leider die ze kennen. Vraag willekeurig tien mensen wat leiderschap 
is en je zal waarschijnlijk tien verschillende antwoorden krijgen. Meer dan vijf 
decennia heb ik bij mijn familieleden hun groei in leiderschap gevolgd. En 
gedurende vele jaren ben ik zelf in leiderschap gegroeid. Ik kan niet anders 
concluderen dan dat leiderschap invloed is. Dat is het. Niets meer en niets 
minder. Mijn favoriete uitspraak over leiderschap is: hij die denkt te leiden 
maar niemand heeft die hem volgt, maakt slechts een wandeling.
James C. George van de Partraining Corporation sloeg de spijker op zijn kop in 
een recent vraaggesprek met Executive Comunications: “Wat leiderschap is? 
Wanneer men even de morele zaken vergeet, blijft slechts een definitie over: 
leiderschap is de kunst om een groep van navolgers om je heen te verzamelen . 
. . Hitler was een leider en zo ook Jim Jones. Jezus van Nazareth, Martin Luther 
King Junior, Winston Churchill en John F. Kennedy waren allen leiders. Terwijl 

de definitie van leiderschap: invloed
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hun waarden en normen en managementcapaciteiten erg verschillend waren 
hadden ze allen navolgers . . . Deze definitie - de kunst om mensen te vinden 
die je willen volgen – geeft je richting hoe je moet leiden.”1

Hier stuiten we op een probleem. De meeste mensen verstaan onder leiderschap 
het bereiken van een bepaalde positie en niet het verwerven van een aanhang. 
Daarom jagen zij een positie, rang of titel na en wanneer ze op die plek zijn 
gekomen, denken deze mensen dat ze een leider zijn. Dit soort denken creëert 
twee veelvoorkomende problemen: zij die de ‘status’ van leider hebben zijn 
vaak gefrustreerd over de weinige steun die ze krijgen; en zij die de juiste 
titels niet hebben beschouwen zichzelf niet als een leider en ontwikkelen hun 
potentieel niet.
Met dit boek wil ik graag duidelijk maken dat leiderschap invloed is (dat wil 
zeggen de kunst om mensen te bewegen om jou te volgen), en vanuit dat 
vertrekpunt jou op weg helpen naar gezond leiderschap. In ieder hoofdstuk is een 
bepaald principe uitgewerkt dat zal bijdragen aan je leiderschapsontwikkeling. 
Dit eerste hoofdstuk richt zich op het vergroten van jouw invloed.

 
INZICHTEN OVER INVLOED 

 
Iedereen beïnvloedt anderen

Sociologen vertellen ons dat zelfs de meest introverte persoon 10.000 andere 
mensen zal beïnvloeden tijdens zijn of haar leven. Dit verbazingwekkende 
onderzoeksfeit vertelde mijn zakenpartner Tim Elmore aan me. Tim en ik 
trokken hieruit de conclusie dat ieder van ons zowel invloed uitoefent als 
beïnvloed wordt. Dat betekent dat wij allen op sommige gebieden leidinggeven 
en op andere gebieden juist worden geleid. Niemand is uitgezonderd van leider 
of navolger te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk om jouw potentieel als leider 
te bereiken. Om te even om welke situatie of groep het gaat, er zal altijd 
iemand zijn die zijn invloed doet gelden. Een voorbeeld: een moeder heeft 
wellicht grote invloed op haar kind in de tijd tussen opstaan en naar school 
gaan. Zij zal het ontbijt klaarmaken en de kleren klaarleggen voor haar kind. 
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Ditzelfde kind zal tijdens schooltijd op zijn beurt weer invloed uitoefenen op 
andere kinderen. De ouders gaan tussen de middag bijvoorbeeld lunchen in 
een restaurant en laten zich door de serveerster de specialiteit van het huis 
aanraden. De werktijden van de man of vrouw bepalen vervolgens wanneer ‘s 
avonds het eten wordt opgediend, enzovoort.
De leider van welke groep dan ook is vrij gemakkelijk te herkennen. Gewoon 
door goed te kijken hoe de mensen zich in de groep gedragen. Als er iets 
besloten moet worden, wiens mening telt dan het zwaarste? Naar wie wordt 
het meest gekeken als er iets besproken wordt? Met wie zijn de mensen het het 
snelste eens? Door deze vragen te stellen kom je erachter wie de echte leider is 
in een bepaalde groep.

We weten nooit precies hoever onze invloed reikt
De beste manier om de kracht van invloed te begrijpen is door te denken 
aan de keren dat je geraakt bent door een persoon of een gebeurtenis. Grote 
gebeurtenissen maken een blijvende en onvergetelijke indruk op ons leven. 
Vraag maar eens aan Amerikanen geboren voor 1930, wat zij aan het doen 
waren toen ze hoorden dat Pearl Harbor was gebombardeerd, en ze zullen hun 
gevoelens en de plek waar ze waren op het moment van de onheilstijding 
tot in detail beschrijven. Vraag iemand geboren voor 1955 om te beschrijven 
wat hij of zij aan het doen was toen het nieuws dat John F. Kennedy was 
neergeschoten, werd uitgezonden. Ook dan zul je merken dat er niet naar 
woorden hoeft te worden gezocht. Een vergelijkbare reactie vindt men bij de 
jongere generatie in de Verenigde Staten, wanneer gevraagd wordt naar de 
dag dat het ruimteveer Challenger ontplofte. Dit zijn grote gebeurtenissen die 
iedereen beroerd hebben.
Denk ook eens aan de kleine dingen of aan personen die jou op een krachtige 
manier hebben beïnvloed. Terugkijkend op mijn eigen leven denk ik aan 
de invloed van een jeugdkamp dat hielp mijn carrièrekeuze te bepalen. 
Ik denk aan mijn onderwijzer uit groep zeven, Glen Leatherwood . . . de 
sierlampjes in onze kerstboom die me elk jaar weer het kerstgevoel gaven . . . 

de definitie van leiderschap: invloed
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het bemoedigende briefje dat ik van een professor op de universiteit ontving 
. . . de lijst is oneindig. De mensen die we tegenkomen laten voortdurend 
indrukken bij ons achter; indrukken die hebben bijgedragen ons te vormen 
tot de personen die we zijn. De schrijver J.R. Miller verwoordt het treffend: 
“Er zijn van die kortstondige ontmoetingen die een blijvende indruk hebben 
gemaakt, voor altijd. Invloed is een raadselachtig en ongrijpbaar iets . . . en 
toch . . . een ieder van ons oefent voortdurend invloed uit op anderen, ofwel 
om te genezen, te verrijken, te verbeteren; dan wel om pijn te doen, schade te 
berokkenen, zwart te maken.”2

Dit ontnuchtert me als ik bedenk hoe groot mijn invloed als vader is. Van 
een vriend kreeg ik een tekstbordje met dit gedicht – het staat nu op mijn 
bureau:

De kleine vriend die achter me aankomt

Ik wil voorzichtig zijn, want voortdurend
volgt een kleine vriend me op de voet;

Ik ben beducht voor een zwalkend bestaan
uit vrees dat hij dezelfde weg zal gaan.

Ik kan niet ontsnappen aan zijn ogen.
Hij probeert me in alles na te doen.

Ik wil worden als jij! klinkt het uit de mond
van de kleine vriend die achter me aankomt.

Ik wil beseffen dat, terwijl in mijn leven
de zomers en winters zich aaneenrijgen,
ik bezig ben te bouwen aan de toekomst

van die kleine vriend die achter me aankomt.
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Een gezonde invloed nu maakt straks het verschil.
De vraag is niet of je invloed hebt of niet. Waar het om gaat is hoe je die 
invloed aanwendt. Wil jij groeien in leiderschap? Bennis en Nanus zeggen 
in het boek Leaders: “Feitelijk zijn er volop mogelijkheden tot leiderschap en 
deze liggen voor de meeste mensen binnen hun bereik.”3

Dat moet je geloven! De rest van dit hoofdstuk is geschreven om jou te helpen 
om straks het verschil te maken, dit doe je door je vanaf nu als leider te 
verbeteren.

Invloed is een vaardigheid die ontwikkeld kan worden.
Robert Dilenschneider, de baas van Hill and Knowlton, een wereldwijd 
opererend PR bedrijf, is een van de mensen met de meeste invloed in de 
Verenigede Staten. Hij weet op knappe wijze zijn ongrijpbare overtuigingskracht 
aan te wenden op het wereldtoneel waar overheden en megabedrijven elkaar 
ontmoeten. Hij schreef het boek Power and Influence waarin hij het idee van 
de ‘machtsdriehoek’ uiteenzet om leiders vooruit te helpen. Hij zegt: “De drie 
componenten van deze driehoek zijn communicatie, erkenning en invloed. Je 
begint met effectief te communiceren. Dit leidt tot erkenning en erkenning 
leidt vervolgens tot invloed.”4

Wij kunnen onze invloed en ons leiderschapspotentieel vergroten. Vanuit 
deze overtuiging heb ik een systematisch kader ontwikkeld. Hiermee krijgen 
mensen inzicht in hun niveau van leiderschap en gereedschap om hun invloed 
te gaan vergroten (zie het schema op pagina 33).

DE VIJF NIVEAUS VAN LEIDERSCHAP 
 

Niveau 1: Positie
Dit is het basis/ instap niveau van leiderschap. De enige invloed die je 
hebt is dat wat je titel met zich meebrengt. Mensen die op dit niveau 

de definitie van leiderschap: invloed
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verblijven houden zich bezig met verworven rechten, protocollen, tradities 
en organisatieschema’s. Deze dingen zijn op zich niet verkeerd, tenzij ze de 
legitimatie voor autoriteit en invloed gaan vormen; niettemin zijn het zwakke 
alternatieven voor leiderschapsvaardigheden. 
Een persoon kan ‘controle’ uitoefenen omdat hij is aangesteld in een bepaalde 
positie. In die positie kan hij gezag hebben. Toch is echt leiderschap meer dan 
het hebben van gezag; het is meer dan het ondergaan van de juiste training en 
het volgen van de juiste procedures. Echt leiderschap is de persoon kunnen zijn 
die anderen graag en gerust willen volgen. Een echte leider weet het verschil 
tussen de baas zijn en de leider zijn. Dit zijn de verschillen:

De baas stuurt zijn werknemers aan; de leider coacht hen.

De baas steunt op autoriteit; de leider steunt op welwillendheid.

De baas kweekt angst; de leider kweekt enthousiasme.

De baas zegt ‘ik’; de leider ‘wij.’

De baas managet bij fouten de schuldvraag; de leider herstelt de 
fouten.

De baas weet hoe het zou moeten; de leider demonstreert het zelf.

De baas zegt ‘ga’; de leider zegt ‘laten we gaan!’

Kenmerken van een ‘aangestelde leider.’
Zekerheid berust op de titel, niet op het talent. Het verhaal gaat over een 
soldaat in de Eerste Wereldoorlog die op het slagveld uitriep: “Doof die lucifer 
uit!” en tot zijn schrik ontdekte dat de overtreder generaal ‘Black Jack’ Pershing 
was. Toen de soldaat, bevreesd voor een strenge straf, al stamelend zijn excuus 
uitbracht, gaf generaal Pershing hem een schouderklopje en zei: “Maak je geen 
zorgen, jongen. Wees blij dat ik geen tweede luitenant ben.” Het mag duidelijk 
zijn: hoe groter iemands werkelijke capaciteiten en invloed zijn, hoe groter 
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zijn zekerheid en zelfvertrouwen wordt.

Dit niveau wordt vaak verkregen door aanstelling. Alle andere niveaus 
worden verkregen door vaardigheid. Leo Durocher was aan het coachen op 
het eerste honk in een demonstratiewedstrijd die de Giants op West Point 
speelden. Een luidruchtige cadet bleef maar schreeuwen naar Leo en deed zijn 
best om hem te provoceren. 
“He Durorcher,” riep hij uit: “Hoe is een kwajongen zoals jij in de 
hoofdcompetitie terechtgekomen?”
Leo schreeuwde terug: “Het Congreslid uit mijn district heeft me 
aangesteld!”5

Mensen zullen een aangestelde leider niet volgen buiten zijn formele 
bevoegdheid om.
Zij zullen slechts dat doen wat ze volgens opdracht behoren te doen. Het 
moreel is altijd laag. Als het de leider aan vertrouwen ontbreekt dan ontbreekt 
het de mensen die hij leidt, de navolgers, aan toewijding. Zij zijn als de kleine 
jongen aan wie Billy Graham de weg naar het dichtstbijzijnde postkantoor 
vroeg. Nadat de jongen het hem verteld had bedankte dr. Graham hem en 
zei: “Als je vanavond naar het congrescentrum komt kun je mij aan iedereen 
horen vertellen hoe je in de hemel kunt komen.”
“Ik denk niet dat ik zal komen,” antwoordde de jongen. “U weet niet eens de 
weg naar het postkantoor.”

Aangestelde leiders hebben meer moeite om te werken met vrijwilligers, 
witteboordenwerkers en jongeren. Vrijwilligers zijn niet verplicht om te werken 
voor de organisatie, dus de aangestelde leider beschikt niet over een financiële 
prikkel om hen te activeren. Witteboordenwerkers zijn gewend om deel te 
nemen aan de besluitvorming en zijn gekant tegen autoritair leiderschap. Met 
name babyboomers raken niet onder de indruk als mensen op hun strepen 
gaan staan.
De meesten van ons hebben geleerd dat leiderschap een positie is. We raken 
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gefrustreerd wanneer we de echte wereld ingaan en erachter komen dat maar 
weinig mensen ons volgen op grond van onze titel. Onze vreugde en succes in 
het leiden van anderen hangen af van ons vermogen om door te groeien naar 
de hogere niveaus van leiderschap.

Niveau 2: Persoonlijke aandacht
Zakenman en spreker Fred Smith zegt: “Leiderschap is dat mensen voor jou gaan 
werken terwijl ze daar niet verplicht toe zijn.”6 Dit gebeurt alleen wanneer je 
opklimt naar het tweede invloedsniveau. Het interesseert mensen niet hoeveel 
je weet totdat ze weten hoeveel jij je voor hen interesseert. Leiderschap begint 
in het hart, niet in het hoofd. Het gedijt binnen een betekenisvolle relatie, 
niet binnen een set van regels.
Leiders op het niveau ‘positie’ leiden vaak door intimidatie. Ze zijn als de 
kuikens die de Noorse psycholoog T. Schjelderup-Ebbe bestudeerde en daaruit 
het ‘pikorde’ principe afleidde dat tegenwoordig gebruikt wordt om allerlei 
soorten sociale ontmoetingen te beschrijven.
Schjelderup-Ebbe ontdekte dat in een groep kuikens één hen gewoonlijk alle 
andere domineert. Zij kan iedere andere pikken zonder terug gepikt te worden. 
Daarna komt de hen die alle andere pikt behalve de tophen, de rest is ingedeeld 
in aflopende rangorde, eindigend in de ongelukkige hen die door alle andere 
gepikt wordt en zelf geen enkele kan pikken.
In tegenstelling hiermee zal een persoon op het niveau ‘persoonlijke aandacht’ 
leiden door wederkerige relaties. Op de agenda staat niet de pikorde maar de 
persoonlijke ontwikkeling van mensen. Op dit niveau is er veel tijd, energie 
en aandacht voor de behoeften en verlangens van het individu. Een prachtig 
voorbeeld waarom het zo belangrijk is om mensen en hun noden voorop te 
stellen vinden we terug in het verhaal van Henry Ford in Amatai Etzioni’s 
boek Modern Organization:
“Hij maakte een volmaakte auto, de T-Ford, die een eind maakte aan de 
behoefte aan enige andere auto. Hij was volkomen productgericht. Hij wilde 
de wereld vullen met T-Fords. Maar toen de mensen naar hem begonnen te 
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komen en te vragen: “Meneer Ford, we zouden graag een auto met een andere 
kleur willen,” dan antwoordde hij: “Je kan elke kleur krijgen die je wilt zo lang 
het maar zwart is.” Vanaf toen ging het met Ford bergafwaarts.”
Mensen die niet in staat zijn tot het ontwikkelen van stabiele, langdurige 
relaties zullen spoedig ontdekken dat ze niet in staat zijn tot het uitoefenen van 
langdurig en effectief leiderschap. (Hoofdstuk 7 van dit boek: ‘Het ontwikkelen 
van jouw kostbaarste bezit: mensen,’ zal uitgebreider ingaan op dit onderwerp.) 
Onnodig om te zeggen dat je van mensen kan houden zonder hen te leiden, 
maar dat je geen mensen kan leiden zonder van hen te houden. 
Op een dag vertelde een van mijn naaste medewerkers, Dan Reiland, iets dat 
me altijd is bijgebleven: “Niveau 1/ positie, is wellicht de deur naar leiderschap 
maar niveau 2/ persoonlijke aandacht, is de basis ervan.”
Let op! Probeer geen niveau over te slaan. Het niveau dat het vaakst wordt 
overgeslagen is het tweede/ persoonlijke aandacht. Zo kan een echtgenoot van 
niveau 1/ positie – het voor de wet getrouwd zijn - direct doorgaan naar niveau 
3/ prestatie. Hij slaagt erin om voor het hele gezin genoeg geld te verdienen, 
maar geeft te weinig aandacht aan de essentiële relaties die een gezin bij elkaar 
houden. Vervolgens valt het gezin uiteen en zijn werk wordt een aflopende 
zaak. Bij relaties gaat het om een proces dat voorziet in het plezier en in de 
kracht om langdurig en goed te presteren.

Niveau 3: Prestatie
Op dit niveau beginnen dingen te gebeuren, de zaken gaan goed. De winst 
neemt toe. Het moreel is hoog. Er is weinig personeelsverloop. In de dingen 
die nodig zijn wordt voorzien. Doelen worden gehaald. Deze groei gaat 
gepaard met de ‘grote M’: momentum. Leidinggeven en invloed hebben op 
anderen is leuk. Problemen worden opgelost met een minimale inspanning. 
Productiecijfers worden regelmatig bekendgemaakt aan de werknemers, zij die 
de groei van de organisatie ondersteunen. Iedereen is resultaatgericht. In feite 
wordt er gewerkt om resultaat te behalen.
Dit is het grote verschil tussen de niveaus 2 en 3. Op het niveau ‘relaties’ komen 
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mensen bijeen omwille van het bijeen komen. Er is geen ander doel. Op het 
niveau ‘resultaten’ komen mensen bijeen om een doel te bereiken. Ze vinden 
het fijn om bijeen te komen om elkaar te zien, maar ze komen nog liever bijeen 
om iets te bereiken. Met andere woorden: ze zijn resultaatgericht.
Ze zijn als het personage gespeeld door Jack Nicholson die - in een beroemde 
scène uit de film Five Easy Pieces - in een restaurant zit en te horen krijgt dat 
hij geen brood kan bijbestellen. Hij komt met een creatieve oplossing. Eerst 
bestelt hij de kipsalade met brood en dan vertelt hij de serveerster: “Liever 
geen mayonaise, maar boter . . . en houdt de kip maar.”
Een van mijn favoriete verhalen gaat over een nieuw aangestelde 
handelsreiziger die zijn eerste verkooprapport naar het hoofdkantoor stuurt. 
De verkoopafdeling was geschokt want het was overduidelijk dat de nieuwe 
handelsreiziger onnozel was! Hij schreef het volgende: “Ik gezien deze outfit 
waar zij ons geen stuiver voor wilden geeft en ik verkoch hun wat spullen. Ik 
gaat nu naar Chicawgo.”
Voordat de verkoopmanager de man ontslag kon geven, kwam er een brief uit 
Chicago aan: “Ik kwem hier en verkoch hun een half miljoen.”
Omdat de verkoopmanager bang was om de onnozele handelsreiziger te 
ontslaan en bang was om hem niet te ontslaan schoof hij het probleem op 
het bordje van de directeur. De volgende ochtend vonden de hooghartige 
medewerkers van de verkoopafdeling tot hun verbazing de volgende memo van 
de directeur, die geplakt was op het mededelingenbord boven de twee brieven 
van de onnozele handelsreiziger: “Wij heb teveel tijd verdaan met proberen 
correct te schrijfen in plaats van handel te drijfen. Laten we letten op die 
verkoopen. Ik wil dat iedereen zou moeten lezen deze brieven van Gooch die 
onderweag is en gewealdig werk voor ons doet en jullie zouden eropuit moeten 
gaan en doen zoals hij gedaan.”
Vanzelfsprekend verkiest elke verkoopmanager een handelsreiziger die zowel 
goed kan schrijven als handel drijven. Echter, er zijn veel mensen die geweldig 
resultaten hebben geboekt zonder dat ze daar ‘gekwalificeerd’ voor waren.
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Niveau 4: Persoonsontwikkeling 
Hoe herken je een leider? Volgens filmregisseur Robert Townsend zijn ze in 
alle soorten en maten, leeftijden en omstandigheden te vinden. Sommigen 
zijn slechte administrateurs, terwijl anderen niet heel intelligent zijn. Omdat 
doorgaans de middelmaat regeert kan de echte leider herkend worden aan het 
feit dat op de een of andere manier zijn mensen constant een bovengemiddelde 
prestatie leveren.
De grootheid van een leider blijkt niet uit zijn of haar macht maar uit de 
kracht om anderen tot leider te maken. Wel succes hebben maar geen opvolger 
hebben staat gelijk aan falen. De belangrijkste taak van de werkende mens is 
het opleiden van anderen om het werk te doen (zie hoofdstuk 7).
De navolger zal het meest loyaal aan zijn leider zijn wanneer de leider hem 
in zijn persoonlijke groei heeft geholpen. Merk de vooruitgang op: op niveau 
2 heeft de navolger sympathie voor de leider; op niveau 3 heeft de navolger 
bewondering voor de leider; op niveau 4 is de navolger loyaal aan de leider. 
Waarom? Je neemt mensen voor je in door ze te helpen groeien.
Een van de mensen die een sleutelrol in mijn team vervult is Sheryl Fleisher. 
Toen ze bij het team kwam was ze geen sociaal persoon. Ik begon nauw met 
haar samen te werken en zag haar veranderen in een echt sociaal mens. 
Vandaag helpt ze anderen daarmee en met succes. Er is een loyaliteitsband 
tussen Shell en mij, haar coach, en we weten allebei waarom. De tijd die ik 
met haar spendeerde, bracht een positieve verandering. Ze zal nooit vergeten 
wat ik voor haar gedaan heb. Opmerkelijk genoeg heeft de tijd die ze in de 
levens van anderen heeft geïnvesteerd mij weer erg geholpen. Ik zal ook nooit 
vergeten wat ze voor mij gedaan heeft.
Jouw naaste leiders horen allemaal mensen te zijn die jij op persoonlijk vlak 
of anderszins geholpen hebt om verder te komen. Dan zullen sympathie en 
loyaliteit bij hen aanwezig zijn en bij hen die op hun beurt geholpen zijn door 
jouw leiders.
Nu kan het zijn dat - terwijl je mate van invloed toeneemt - je het jezelf te 
gemakkelijk maakt met de groep ‘ingewijden’ die je om je heen hebt verzameld. 
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Je zal misschien niet beseffen dat veel nieuwe, niet ‘ingewijde’, mensen jou 
zien als een ‘positie’ leider omdat je geen relatie met hen hebt gebouwd. 
De volgende tips zullen jou helpen om een goede persoonsontwikkelaar te 
worden:

Neem tijd voor iedereen. Vind een manier om met iedereen in contact te 
blijven. Toen ik leider van een kerk van 5000 mensen was deed ik dit door:

Hun namen uit mijn hoofd te leren via het fotoboek van de kerk.
Een ideeënbus te plaatsen en de ingeleverde briefjes daadwerkelijk te lezen 
(zo’n 250 stuks iedere week). 
De aanmeldingsformulieren van kandidaat-leden te lezen.
De brieven aan mij gericht te lezen en te beantwoorden.
De jaarlijkse uitjes van alle zondagsschoolklassen mee te maken.

Help de invloedrijke mensen te groeien. Ik spreek regelmatig af met degenen 
die invloed hebben binnen de organisatie en geef hen instructie. Zij geven 
weer aan anderen door wat ze van mij hebben geleerd. 

Niveau 5: Persoonlijkheid 
Dit niveau wordt slechts summier besproken omdat de meesten van ons daar 
nog niet zijn gekomen. Slechts na een leven van bewezen leiderschap kunnen 
we op niveau vijf komen en daar de rijke opbrengst van genieten. Ik heb mezelf 
voorgenomen om dit niveau ooit te bereiken. Het is haalbaar.
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DE LEIDERSCHAPSLADDER 
 

Hier zijn enkele inzichten in het beklimmen van de leiderschapsladder:

 
Hoe hoger je opklimt, hoe langer het duurt.

Iedere keer dat je van baan verandert of een nieuwe vriendenkring zoekt, begin 
je op de laagste trede en ga je opklimmen.

Hoe hoger je opklimt, hoe meer je jezelf moet geven.
Dit is een groei in toewijding en deze werkt twee kanten op. Er wordt niet 
alleen meer toewijding van jou gevraagd, maar ook van de mensen onder 
jou. De mate van invloed zal gaan afnemen zodra of de leider of de navolger 
niet bereid is om zich de inspanningen te getroosten die het nieuwe niveau 
vraagt.

Hoe hoger je opklimt, hoe gemakkelijk het leiden 
wordt.

Merk de progressie op die geboekt wordt van niveau twee tot aan niveau vier. 
De aandacht verplaatst zich van waardering voor jou naar waardering voor wat 
jij in ieders belang doet tot waardering voor wat jij in hun eigen belang doet. 
Iedere trede die de leider en zijn navolgers omhoog gaan, geeft mensen een 
extra reden om te willen volgen.

Hoe hoger je opklimt, hoe groter de groei.
Groei kan alleen optreden als er een daadwerkelijke verandering plaatsvindt. 
Verandering zal gemakkelijker worden als je als leider hogerop klimt. Als jouw 
invloed toeneemt, zullen andere mensen jou toestaan en zelfs helpen om de 
noodzakelijke veranderingen door te voeren.
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Je laat het basisniveau niet achter je.
Iedere laag rust op de vorige laag en zal instorten als de onderliggende laag 
wordt verwaarloosd. Als je bijvoorbeeld van het niveau persoonlijke aandacht 
(relaties) naar het niveau prestatie (resultaten) gaat en de mensen die jou 
helpen om productief te zijn, weinig aandacht geeft, dan kunnen ze het gevoel 
krijgen gebruikt te worden. Hoe hoger je op de ladder staat, hoe dieper en 
hechter jouw relatie moet zijn met de persoon of groep mensen die je leidt.
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Respect
Mensen volgen 
je om wie je 
bent en waar je 
voor staat.

Aantekening: Dit 
niveau is voorbehouden 
aan leiders die jarenlang 
mensen en organisaties 
hebben ontwikkeld. 
Slechts weinigen 
bereiken dit niveau. Het 
is weggelegd voor de 
groten der aarde.

5 
Persoonlijkheid

4 
Persoonsontwikkeling

Ruimte voor groei
Mensen volgen je 
om wat je voor hen 
gedaan hebt.

Aantekening: Dit is het niveau 
waarop langetermijngroei 
plaatsvindt. Je toewijding aan 
het opleiden van leiders zorgt 
ervoor dat zowel de groep als de 
individuen blijven groeien. Doe 
er alles aan om dit niveau te 
bereiken en vast te houden.

3
Prestatie

2
Persoonlijke 

aandacht

1
Positie

Resultaten
Mensen volgen je om 
wat je hebt bereikt 
voor de groep of de 
organisatie.

Aantekening: Dit is het niveau waarop 
de meeste mensen merken dat je succes 
hebt. Ze vinden je aardig en zijn blij 
met wat je doet. Problemen worden 
eenvoudig opgelost door het momentum 
dat is gecreëerd.

Relaties
Mensen volgen je 
omdat ze dat willen.

Aantekening: Mensen volgen je verder dan de 
taakstelling voorschrijft. Dit niveau zorgt ervoor dat 
mensen plezier hebben in het werk.
Let op: als je te lang op dit niveau blijft en niet 
doorgroeit, zullen de meer gemotiveerde mensen 
rusteloos worden.

Rechten
Mensen volgen je 
omdat ze moeten.

Aantekening: Op dit niveau gaat de invloed niet verder dan je 
functieomschrijving. Het enige gezag dat je hebt is de autoriteit 
die je positie je geeft. Hoe langer je op dit niveau blijft, hoe meer 
het verloop en de onvrede onder je mensen zullen toenemen.

De vijf niveaus van leiderschap

de definitie van leiderschap: invloed
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Als je een groep mensen leidt, sta je niet met iedereen 
op gelijke voet.

Niet iedere persoon zal op dezelfde manier reageren op jouw leiderschap.

Blijf als leider effectief door de andere leiders in je 
groep ook naar een hoger niveau te tillen.

De gezamenlijke invloed van jou en de andere leiders zal ervoor zorgen dat alle 
anderen meekomen. Indien dit niet gebeurt zal de belangstelling en trouw in 
de groep afbrokkelen.

 
INVLOED: DE CONCLUSIES

We hebben nu een model dat ons helpt te begrijpen wat invloed is en hoe het 
te vergroten. Het model maakt duidelijk dat je twee dingen moet doen om de 
top te bereiken:

a. Weet op welk niveau je op dit moment zit.
Omdat contacten met mensen zich op verschillende niveaus afspelen moet 
je weten welke mensen op welk niveau zitten. Als de invloedrijkste personen 
binnen de organisatie op de hoogste niveaus opereren en jou steunen, dan ligt 
jouw succes in het leiden van anderen binnen handbereik. Als de invloedrijkste 
personen binnen de organisatie op de hoogste niveaus opereren maar je 
daarentegen niet steunen, dan zullen problemen zich spoedig voordoen.

b. Weet wat de succesfactoren zijn en pas ze toe.
Hieronder staan een aantal kenmerken opgesomd die jij je eigen moet maken 
voordat je door kunt gaan naar het volgende niveau.
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Niveau 1: positie/rechten

•	 Weet heel goed wat jouw taakomschrijving is.
•	 Wees je bewust van de geschiedenis van de organisatie.
•	 Breng die geschiedenis in verband met de mensen die er werken 

(met andere woorden: wees een teamspeler)
•	 Aanvaard verantwoordelijkheid.
•	 Verricht je werk met een constant hoog niveau.
•	 Doe meer dan van je verwacht wordt.
•	 Opper creatieve ideeën voor verandering en verbetering.

Niveau 2: persoonlijke aandacht/relaties

•	 Heb een oprechte zorg voor mensen.
•	 Draag bij aan het succes van hen die met je werken.
•	 Kijk met de ogen van anderen.
•	 Geef meer om mensen dan om procedures.
•	 Stap alleen in 'win-win' situaties.
•	 Betrek anderen in jouw avontuur.
•	 Ga wijs met moeilijke mensen om.

Niveau 3: prestatie/resultaten

•	 Initieer en aanvaard verantwoordelijkheid voor groei.
•	 Formuleer de opdracht op en voer die uit.
•	 Maak jouw taakomschrijving en inspanning onderdeel van de 

opdracht.
•	 Stel een verantwoordingsplicht in voor resultaten en begin bij 

jezelf.
•	 Ken en doe de dingen die veel opleveren.
•	 Communiceer de strategie en visie van de organisatie.
•	 Word een veranderingsagent en begrijp timing.
•	 Maak de moeilijke beslissingen die een verschil zullen maken.

de definitie van leiderschap: invloed
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Niveau 4: persoonsontwikkeling/ruimte voor groei

•	 Realiseer je dat mensen je meest waardevolle bezit zijn.
•	 Geef prioriteit aan de vorming van mensen.
•	 Geef het goede voorbeeld aan anderen.
•	 Geef je als leider aan de 20% categorie mensen met de meeste 

potentie.
•	 Zorg dat je ingewijden mogelijkheden krijgen om te groeien.
•	 Weet andere winnaars/ succesvolle mensen te binden aan het 

gemeenschappelijke doel.
•	 Verzamel een team om jou heen die jouw leiderschap 

complementeert.

Niveau 5: persoonlijkheid/respect

•	 Zij die jou volgen zijn loyaal en opofferingsgezind.
•	 Je hebt jarenlang leiders getraind en gecoacht.
•	 Je bent een bestuurder/ adviseur geworden en anderen zoeken jouw 

raad.
•	 Je grootste vreugde is dat je anderen ziet groeien en zich 

ontwikkelen.
•	 Je stijgt boven de organisatie uit.

Iedereen is een leider omdat iedereen andere mensen beïnvloedt. Niet iedereen 
zal een groot leider worden, wel kan iedereen een betere leider worden. 
Welnu, dan blijven maar twee vragen over: “Ga jij je leiderschapspotentieel 
aanspreken?” En “Ga jij je leiderschapsvaardigheden inzetten voor een betere 
wereld?” Dit boek is geschreven om jou te helpen beide te doen.
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Mijn invloed

Ik zal een dozijn mensen ontmoeten
voordat deze dag voorbij is gegaan.

Vele indrukken nalatend - goed of kwaad,
voordat de zon weer wisselt met de maan.

Dit nu is wat ik altijd al verlang,
waar ik naar zoek, waar ik voor bid:
dat mijn leven anderen helpen mag
en er in elke ontmoeting liefde zit.7

ACTIEPUNTEN OM JE LEIDERSCHAPS- 
POTENTIEEL AAN TE SPREKEN

Evalueer:

6. Leiderschap is 
________________________________________

7. De vijf niveaus van leiderschap zijn:
(1) ________________________________________
(2) ________________________________________
(3) ________________________________________
(4) ________________________________________
(5) ________________________________________

8. Op welk niveau zit ik op dit moment met de meeste mensen?
________________________________________

de definitie van leiderschap: invloed
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ontwikkel de leider in jezelf

9. Op welk niveau zit ik op dit moment met de invloedrijke mensen?
________________________________________

Reageer:

10. Schrijf de vijf invloedrijkste mensen in jouw organisatie op.

(a) Op welk niveau van invloed zit je met hen?

(b) Op welk niveau van invloed zitten zij met anderen?

11. Ga 1 uur per maand om met de vijf invloedrijkste mensen, een-op-
een en bouw een relatie met hen.

12. Ga 2 uur per maand om met deze invloedrijke mensen, in 
groepsverband en help hen vooruit. Neem ook een of twee uur om 
een hoofdstuk in dit boek door te nemen. En neem een uur om 
samen een project te doen dat de organisatie als geheel ten goede 
komt.

13. Evalueer de kenmerken van elk van de vijf niveaus van leiderschap 
en kies er drie uit waar je zwak in bent en in moet groeien.

(1)
(2)
(3)
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Op weg naar leiderschap:

PRIORITEITEN
   Recentelijk was ik op een conferentie en hoorde een spreker zeggen: “Het is 
erg lastig om mensen zover te krijgen dat ze: 1) gaan nadenken en 2) belangrijke 
dingen eerst gaan doen.” Hij vervolgde met op te merken dat deze twee dingen 
het verschil maken tussen een vakman en een amateur.
Ik meen ook dat vooruitdenken en prioriteit geven aan bepaalde 
verantwoordelijkheden het verschil maken tussen leider en een navolger, 
omdat:

•	 Pragmatische mensen weten hun zaken voor elkaar te krijgen.
•	 Filosofen weten welke zaken goed voor hen zijn.
•	 Leiders weten hoe ze de zaken die goed voor hen zijn, voor elkaar 

krijgen.

Succes kan worden omschreven als het geleidelijk 
bereiken van een vooraf gesteld doel. Deze definitie 
leert ons dat het kunnen stellen van prioriteiten 
en het kunnen toewerken naar een omschreven 
doel essentieel zijn voor het succes van een leider. 
Sterker nog, ik denk dat ze de weg naar leiderschap vormen.
Vele jaren terug, toen ik een opleiding zakendoen volgde, hoorde ik over het 
Pareto-principe, beter bekend als de 80/20 regel. Hoewel ik toen nauwelijks 

Succes is het geleidelijk 
bereiken van een vooraf gesteld 

doel.


