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1. INTRODUCTIE

Dit is een verhaal over leiderschap. Bewust met leiderschap bezig zijn, is
mijn passie. Zo’n beetje mijn hele leven al. Mijn eerste training als pu-
pillenleider herinner ik me nog goed. Het was het mooiste cadeau, dat ik
automatisch kreeg met mijn 16e verjaardag. Vanaf die leeftijd mag je bij
de voetbalclub namelijk leider zijn. Midden in de training neem ik het
van Frits over. De pupillen oefenen in een klassieke trainingssituatie het
passen en aannemen van de bal. Ze staan allemaal in een kring met één
van hen in het midden. Deze speelt de bal steeds naar één van hen en
krijgt deze weer terug. Zodra ieder die in de cirkel staat geweest is,
wordt van middenman gewisseld.

Het is de officiële start van mijn loopbaan als
leider. Ik was burgemeester, manager binnen de
sport en bij de overheid, fractie - en partijvoorzit-
ter binnen de politiek. Momenteel ben ik be-
stuurder in de zorg.

Als leider sta je voor de opdracht van je organisa-
tie. Samen met je medewerkers ga je daarvoor.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe ben je als
leider echt van betekenis?

Ik heb ervaren, hoe het is om deze vragen te
beantwoorden vanuit verschillende perspectieven. Als voetbaltrainer
ben ik het, die bepaalt wat er gebeurt. Ik ben een groot voorstander van
samenspel. Ik train en coach het en geniet wanneer het in de wedstrijd
lukt.

In mijn functie als manager heb ik een helder beeld van hoe onze organ-
isatie moet zijn: meer ondernemend, doelmatiger en meer klantgericht.
Medewerkers zijn actief in sporthallen, in het zwembad en in de onder-
steuning van sportverenigingen. Ik stimuleer en overtuig hen om stap-
pen te zetten in de richting van mijn toekomstbeeld.



Die inzet wijkt in de kern niet af van wat ik als fractie- en partijvoorzitter
doe. Ook daar ben ik in actie om te stimuleren en overtuigen. Om
draagvlak te verwerven gaat dat vooral ook in het openbaar. Ik vertel,
waarom juist onze opvattingen ertoe doen.

Als burgemeester wil ik vooral een verbinder zijn. De gemeente is van en
voor de burgers. Toch lijkt af en toe het tegenovergestelde het geval en is
er juist strijd tussen de gemeente en haar burgers. Ik zie het als mijn op-
dracht om verbinding tot stand te brengen. Begrip voor elkaars positie
en standpunten kan tot zoveel meer leiden, is mijn adagium. Ik realiseer
me, dat ik dat op de eerste plaats zelf dien vóór te leven.

Momenteel, als bestuurder in de zorg, doorleef ik nog een ander
perspectief.
We ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking. Dat willen
we doen op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In de inter-
actie komt de ondersteuning tot stand. In die interactie breng je je zelf
als persoon in met al je deskundigheid, ervaring en mens-zijn. Tegel-
ijkertijd doe je dat met een maximale openheid voor dat wat degene, die
je ondersteunt, beweegt. Medewerkers doen dat elke dag op vele ver-
schillende plekken naar hun eigen inzicht. Dat gaat alleen maar lukken
wanneer medewerkers een dergelijke houding en inzet ook bij mij
ervaren.

Ik zie patronen in deze verschillende functies. In elke functie is steeds
een ander domein dominant.
Als voetbaltrainer bepaal ik. Ik noem dat het autoritaire domein.
In mijn functie als manager ben ik aan de slag om medewerkers stap
voor stap dichter te brengen bij het toekomstbeeld dat ik van de organ-
isatie heb.
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Als fractie- en partijvoorzitter heb ik een soort-
gelijke opdracht: gaan voor interventies die onze
samenleving meer in overeenstemming brengen
met de idealen van mijn partij. In beide gevallen
wil ik een beweging realiseren in de richting van
dat wat volgens mij goed is. Ik noem dit het
strijdende domein. Als burgemeester probeer ik
verschillende opvattingen van waarde te laten
zijn. Dit is voor mij het verbindende domein.
Mijn huidige functie vraagt bovenal dat ik me als
persoon inbreng, open en uitnodigend naar de
ander. Ik noem dat het presentiedomein.

Ik weet dus wat het is om in een van deze domeinen te verkeren. Hoe
waardevol het is om de mogelijkheden en beperkingen van elk domein
in te zien. Ik heb ondervonden welke resultaten je binnen de verschil-
lende domeinen kunt boeken. Maar ook heb ik inzicht verkregen in wat
je vooral niet als oogst mag verwachten.

Dit helpt me zelf enorm. Ik heb tijdens workshops en coachingsge-
sprekken de afgelopen jaren ervaren hoe waardevol het ook voor ander-
en is. Ik wil het dan ook delen. Om daarmee van betekenis te zijn voor
ieder, die zich ervoor open stelt.

Mijn verhaal is gebaseerd op mijn eigen praktijkervaring en studie.
Ik heb niet de behoefte om wetenschappelijk te overtuigen. Niettemin
bieden de bronnen die ik benoem een veelheid aan aanwijzingen
daartoe.
Voorop staat mijn ervaring dat het inzicht in de domeinen je in de prak-
tijk echt verder kan helpen.

Ik noem het “Mijn verhaal”. De werkelijkheid is dat ik door de jaren
heen door talloze mensen, boeken, films en ervaringen geïnspireerd ben.
Die inspiratie zit in mijn verhaal. De herkomst ervan is bijna niet meer
aan te wijzen. Het is als de Maas, waar je uiteindelijk ook niet meer ter-
ug kunt zien uit welke stroompjes ze gevormd is. Desondanks verwijs ik
aan het slot graag naar mijn belangrijkste hoofd- en zijstromen. Het
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heeft voor mij het voordeel, dat ik je mijn verhaal zonder verwijzingen
kan vertellen. Het is dan als kanovaren op de Maas. Wanneer je je steeds
moet afvragen, waar de stroom vandaan komt, dan leidt dat af van de
schoonheid van de tocht. Toch kan het interessant zijn om je daarin te
verdiepen en een bezoek te brengen aan het Plateau Langres waar de
Maas ontspringt.
Zo is het ook met mijn verhaal. Je kunt zelf bezien of je de verdieping tot
je wilt nemen.

Ik schrijf vanuit mijn ervaring als leidinggevende. Het boek is dan ook
speciaal bedoeld voor jou als leidinggevende. Ben je dat niet of nog niet,
dan kan ik je geruststellen. Ook als medewerker verkeer je in domeinen.
Het kan hoogst interessant zijn om het jouwe te verkennen en tegelijker-
tijd meer zicht te krijgen op dat van je chef of dat van je collega’s.

Het is dus niet zomaar een managementboek.....

Aan de slag. Ik ga eerst meer over de domeinen vertellen.
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2. DE LEIDERSCHAPSDOMEINEN

Ik spreek dus van domeinen. Voordat ik je zo dadelijk meeneem om te
zien hoe het in elk domein is, wil ik hier nog iets bij vertellen. Met mijn
keuze voor domeinen wijk ik af van de meer gebruikte term van stijlen.
Ik ben de laatste die zal beweren, dat stijlen een verkeerde term is.

Wanneer je leiderschapsstijlen op internet zoekt krijg je een kleine
20.000 hits. Typ je leiderschapsdomeinen in dan krijg je er ongeveer 20.
Er is een veelheid aan te onderscheiden stijlen in leiding geven. Die
kunnen allemaal zeer dienstbaar zijn. Afhankelijk van de criteria die je
gebruikt kom je tot andere ordeningen en indelingen. Ik kies niet voor
deze benadering omwille van één cruciaal aspect. Te veel en te vaak er-
vaar ik dat leiderschapsstijlen gebruikt worden om iemand een etiket op
te plakken. Natuurlijk kun je kiezen voor een voor iedereen geldend
gelijk gedrag. Maar mijn ervaring is, dat je vaak van stijl wisselt. In een
andere context is er vervolgens ander gedrag. Door te spreken van
domeinen breng ik dat expliciet tot uitdrukking. Een stijl lijkt onlos-
makelijk aan je verbonden, terwijl bij domeinen jij als persoon beweegt
en een keuze maakt. Je stapt in een domein en je stapt eruit.

Het idee ontstaat bij mij in een gesprek, dat ik
heb met Anne-Marie en Angela, twee van mijn
commentatoren van het eerste uur. ‘Hoe kan ik
zorgen dat een gemeenteraad open kijkt naar
plannen en gedachten van het management en
andersom?’, is de vraag die Anne-Marie op tafel
legt. De gemeenteraad maakt keuzes in een polit-
ieke context. Iedere partij heeft zijn eigen idealen

en achterban en weegt de voorstellen op basis daarvan af. Wil je toch
een open verkenning krijgen dan vraagt dat om een interventie, waarin
je de raad in een context brengt waar keuzes nog niet aan de orde zijn.
Dat kan door een situatie te creëren, waarin informatief verschillende
achtergronden en inzichten met elkaar gedeeld worden. Je biedt de
raadsleden de gelegenheid om in een ander domein te stappen dan het



politieke strijdperk waar ze gebruikelijk in verkeren. Zo concluderen we.
Daarmee is de term leiderschapsdomeinen geboren.

Ik beperk me tot vier domeinen. Centraal staat het criterium hoe je als
leider aandacht geeft aan de waarheid van jezelf en die van de mensen
om je heen.

Op basis hiervan onderscheid ik twee categorieën.
De eerste categorie bestaat uit de domeinen, waar je jouw beeld van de
waarheid nastreeft. Doe je dat door het de ander op te leggen en ver-
wacht je van de ander vooral dat hij jou volgt, dan noem ik dat het
autoritaire domein. De ander zie je dan als een instrument.
Doe je het door een ander naar jouw hand te zetten en verwacht je van
de ander dat hij weerstand biedt, dan spreek ik van het strijdende
domein. De ander zie je dan als hindernis.
In de tweede categorie hebben de domeinen gemeen, dat je buitenge-
woon geïnteresseerd bent in het beeld van de waarheid van de ander. Je
doet dat in de overtuiging dat dit je verder zal brengen. In het verbind-
ende domein ga je die waarheid van de ander verkennen en verbind je
die met je eigen inzichten. Je verwacht van de ander dat hij meedoet. Je
ziet hem als bron van kennis. In het presentiedomein, tot slot, probeer je
de waarheid van de ander aan te voelen. Je verwacht van de ander, dat
hij zich open opstelt en zich als persoon inbrengt. Je ziet hem als
inspiratiebron.

In een tabel ziet het er als volgt uit:
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Zo dadelijk gaan we elk domein verkennen. Ik vertel je eerst nog iets
over de betekenis die ik aan het denken over domeinen geef.

• Elk domein kan passend zijn
Elk domein kan OK zijn. Of je je nu in het autoritaire, strijdende, ver-
bindende of presentiedomein bevindt, er is geen verkeerd domein. En er
is voor mij ook geen rangorde. Maar momenteel doorleef ik dagelijks het
domein van presentie. Het boeit me. Dus het kan zijn, dat je dat toch er-
gens tussen en in de regels gaat voelen. Prik er doorheen en glimlach er-
mee, is mijn verzoek. Elk domein kan passend zijn.

elk domein kan passend zijn

• Je keuze doet er toe
Geen enkel domein is echter vrijblijvend. Het is cruciaal, dat je je real-
iseert in welk domein je stapt. Simpelweg, omdat de keuze die je maakt
consequenties heeft. Vergaande consequenties zelfs. Kort en goed maakt
het mij niet uit in welk domein je stapt. Elke keuze kan legitiem zijn.
Maar het is wel nodig dat je beseft, wat je met je keuze bereikt. Doe je
dat niet, dan heb je naar mijn idee toch echt een probleem. Iedereen be-
grijpt dat je geen maïs kunt verwachten als je aardappelen poot. Zo is
het ook met een leider. Wat je zaait, dat oogst je. Kortom, jouw keuze
doet er toe.
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jouw keuze doet er toe

De domeinen zijn zaaigoed. Ze zijn dan ook geen doel op zich. Het gaat
om wat je wilt oogsten. De domeinen zijn een middel om je doelen te
realiseren.

• Stap in het domein dat je van je medewerkers
verwacht

Wat je in de alledaagse praktijk wilt oogsten is bepalend voor de keuze
van je domein. Nelson Mandela zegt het mooi in de slogan: ‘Be the
change you want to see in the world.’ Als variant hierop geldt voor mij:
Begeef je in het domein, dat je ook van je medewerkers verwacht.

stap in het domein dat je van je medewerkers
verwacht

Ik geef enkele voorbeelden.
Neem een topkok in een restaurant. Hij zorgt voor een constante top-
kwaliteit. Met zijn nabijheid en sturing borgt hij de prestaties van het
hele team. Zo zijn er ook in het spitsuur fantastische successen. De al-
ledaagse praktijk in de keuken vraagt als het ware om het autoritaire
domein, wil je steeds weer opnieuw alles perfect hebben.

Wanneer je als bank omzet en winst op korte termijn wilt vergroten dan
kan het zaak zijn, dat je medewerkers elk gesprek met een klant daartoe
maximaal benutten. Dan vraag je van je medewerkers elk overleg in te
gaan met het €-teken in hun achterhoofd. Je onderstreept een dergelijke
handelwijze door prestatiebeloning in te voeren. Individuen die tot fant-
astische resultaten komen plaats je op een voetstuk. Je stimuleert dat
elke medewerker maximaal voor zijn eigen succes gaat. Het strijdende
domein is dan de plek, waarbinnen je resultaten behaalt.

In een gemeente spelen bij keuzes vaak een veelheid van belangen.
Neem de situatie bij de bouw van een woontoren. Je hebt de belangen
van initiatiefnemers, van buurtbewoners, van mogelijke bewoners, van
uitstraling op de omgeving en van de financiële huishouding van de
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gemeente. Je bent er als gemeente voor om dit alles te wegen en een be-
sluit te nemen. Tegelijkertijd wil je als gemeente voor ieder van die be-
langen oog hebben. Je bent immers van en voor je inwoners. Dat maakt
dat een positiekeuze voor het verbindende domein een heel logische kan
zijn.

Van artsen zou ik willen, dat ze patiënten niet alleen zien als iemand met
een aandoening maar bovenal als een persoon. Dat ze de patiënt zien als
het belangrijkste lid van hun behandelteam. Het UMC St Radboud uit
Nijmegen heeft deze vooruitstrevende keuze gemaakt. Dat vraagt om
presentie van de artsen. Voor de leiding van de organisatie is dan de op-
dracht ook heel duidelijk: laat de artsen die presentie ervaren in de
manier waarop je ze als leidinggevende benadert.

• Een domein is geen gevangenis
Meesterschap zie ik niet als het vermogen om in alle verschillende situ-
aties bij alle verschillende personen in hetzelfde domein te kunnen
blijven. Dat is wel buitengewoon consequent, maar het suggereert dat de
context er niet toe doet. Mijn ervaring is, dat een context heel dy-
namisch kan zijn. Binnen een gemeente kun je alles doen voor de ver-
binding. Dat is allemaal prachtig, maar als er crisis is en in hoog tempo
besluiten nodig zijn, dan kan het autoritaire domein zeer nodig zijn. Ook
het strijdende domein kan gemakkelijk in beeld komen. Ik herinner me
als burgemeester nog goed hoe zeer we ervoor gestreden hebben om de
gemeente Maasbracht op te laten gaan in de nieuwe gemeente
Maasgouw teneinde inlijving door Roermond te voorkomen. Zonder die
strijd was dat zeker niet gelukt. Feit is wel, dat ik ook de consequenties
onder ogen moet zien. Jaren na die herindelingsstrijd is er nog altijd on-
derling wantrouwen in de regio, wanneer het gaat over grensovers-
chrijdende kwesties.
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Een domein is geen gevangenis

Meesterschap zie ik dan ook als het vermogen om
je bewust te zijn van de domeinen en er in
overeenstemming met je doelen naar te
handelen.

Bij het schrijven van dit boek ben ik in het ver-
bindende domein gestapt. Je merkt het aan mijn
stelling, dat elk domein waardevol kan zijn. Te-
gelijkertijd is dat op zichzelf al een overtuiging.
Een overtuiging, die ik nog krachtiger in de
grond zet met mijn aanvullingen over de consequenties van keuzes die je
maakt. Dit soort overtuigingen, eenzijdig van mijn kant beschreven, kun
je heel gemakkelijk opvatten als gedaan vanuit het autoritaire en
strijdende domein. Je zou dan kunnen ervaren, dat ik ze aan je wil
opleggen:
‘je moet me volgen’ (autoritair). Of dat ik zo jouw opvatting naar mijn
hand wil zetten: ‘geloof me nu maar’ (strijdend).
Ik wil je echter laten weten, dat ik met dit boek in het verbindende
domein wil blijven. Ik nodig je dan ook van harte uit om je eigen er-
varingen en opvattingen naast die van mij te leggen en ze met mij en an-
deren te delen. Ik kom hier straks nog op terug.

Nu ga ik toch echt beginnen..... Ik stap op de fiets en sta ineens stil in
het autoritaire domein.....
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3. HET AUTORITAIRE
LEIDERSCHAPSDOMEIN

‘Ik bepaal zelf’

Je weet heel goed hoe het volgens jou moet. Je
bent inhoudelijk veel verder dan je medewerkers.
Zij kunnen veel van jou leren. Jij bent de norm.
Als het gebeurt zoals jij het wilt, dan levert dat
het beste resultaat op voor de organisatie. Je cor-
rigeert fouten van anderen. Zelf leer je door te
doen, met vallen en opstaan. Je houdt dit voor
jezelf, want fouten toegeven kan je imago on-
dermijnen. Je kijkt goed uit je ogen en ziet wat er
rondom je heen gebeurt. Als vanzelfsprekend en
zonder veel omwegen pik je het op en geef je het
een plaats in je eigen organisatie. Wat je past,
neem je over. Anderen inspireer je door je eigen
overtuigende voorbeeld.

Schieten al wat voorbeelden door je hoofd? Je zou aan Anna Wintour
kunnen denken. Ze is hoofdredactrice van Vogue en wordt beschouwd
als een van de invloedrijkste vrouwen in de mode-industrie. Vogue is
voor zo’n dertien miljoen vrouwen in de Verenigde Staten de kerk, Win-
tour de paus. Ze drukt haar persoonlijke stempel op het blad. Ontwer-
pers, fotografen en modellen doen hun uiterste best om juist dat te doen
wat Wintour kan bekoren. Waar ze zelf verschijnt wordt ze als een ster
onthaald.

Wat te denken van de in 2011 overleden Steve Jobs, oprichter en jaren-
lang CEO van Apple? Zijn hang naar perfectie is legendarisch. Hij is tot
in de kleinste details bemoeizuchtig. In de Apple-stores liggen bijvoor-
beeld overal dezelfde grote grijze tegels, omdat Jobs het zo wil. Hij
brengt medewerkers tot grote hoogte, omdat hij niet gelooft in technis-
che barrières. Zo creëerde hij teams van ‘A-klasse’, die dol-gelukkig



waren om met hem te mogen werken. Maar hun ideeën presenteert hij
als de zijne. Hij innoveert er de technologiesector, de filmwereld, de
muziekindustrie en de telecombranche mee.

Je kunt het ook dichter bij huis zoeken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
kleinere bedrijven, waar de eigenaar tegelijkertijd meewerkend voorman
of voorvrouw is. Menige topkok, die we op de TV zien excelleren is een
leider die steeds opnieuw kiest voor het autoritaire domein. Je ziet het
ook bij veel voetbaltrainers. Michels, van Gaal, Mourinho. Ze hebben er
mooie resultaten mee geboekt. Het kan ook veel vriendelijker: Olga
Commandeur, de voorvrouw van Nederland in Beweging, is een sprek-
end voorbeeld. In de huiskamer doet Nederland na, wat zij voordoet.

Over de naam van dit domein hoef ik niet te twijfelen. Autoritair staat
voor eigenmachtig, voor iemand die alles beslist en bepaalt. Dat is nu
precies waar het in dit domein om draait.

Dit domein kan zeer effectief zijn bij organisaties, waar de leider direct
ziet wat ieder doet. Ook in momenten van crisis is deze vorm function-
eel. Dat is begrijpelijk. Wanneer je in een enkele seconde moet reageren,
kun je niet eerst een dialoog opstarten. Dan moet er gehandeld worden.
Het domein brengt je des te meer resultaat, wanneer jezelf inhoudelijk
ijzersterk bent. Door je nabijheid bij de medewerkers beïnvloed je hun
werk op de manier die jij goed vindt.

Met dit domein kun je fantastische resultaten boeken en zowel je organ-
isatie als je medewerkers tot grote hoogte brengen. De oogst is vooral
slagkracht, voorspelbaarheid en uniformiteit. Kijk in een sterrenrestaur-
ant, hoe het team elke dag opnieuw aan elke tafel bij elk gerecht een top-
prestatie levert. Kijk naar de manier, waarop Apple met succes innov-
atieve producten tot wereldstandaard weet te brengen. Kijk naar wat er
gebeurt, wanneer een brandweerteam aan de slag is om een brand te
blussen.

Wanneer je dit domein vanuit liefde inzet dan
weet je met je onuitputtelijke energie en
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bijzondere talent medewerkers te inspireren
en te leren om jouw aanpak met succes te
omarmen.

Je bent onafhankelijk. In het dagelijks contact ben je directief en geef je
opdrachten. Je hebt een overtuigende redenering en bent volstrekt
duidelijk over hoe jij het wilt. Je dwingt af dat dat ook gebeurt. Wanneer
iemand afwijkt van je lijn, corrigeer je. Je vergadert zo weinig mogelijk.
Als je een vergadering houdt, dan gaat dat kort en krachtig. ‘Niet lullen,
maar poetsen’ is je adagium. Je hebt alle touwtjes in handen en je geniet
daarvan.

Bij de doorontwikkeling van je organisatie
gebruik je je macht en duw en pak je door in de
richting van je doel met nauwelijks participatie
van medewerkers of stakeholders. In de richting
van de buitenwereld werk je aan je imago en zorg
je dat je geprezen wordt. Daarmee versterk je ook
intern je positie. Als je de kans krijgt dan breid je
je imperium uit.

Het kost veel leiders moeite om met deze
machts-positie om te gaan. Ze gaan denken, dat
ze als mens echt op een voetstuk staan. Dat ze als mens meer waard zijn.
Dat ze zich meer mogen veroorloven dan anderen. Dat regels er voor
hen niet toe doen. Zoals Silvio Berlosconi als premier van Italië,
gesteund door zijn eigen invloedrijke media, jarenlang voor hem zelf een
soort vrijplaats creëerde, waar hij kon doen en laten wat hij wilde. Maar
ik heb het ook dichterbij gezien. Bij de burgemeester, die bij zijn aantre-
den direct een eigen parkeerplaats claimt. Bij de bestuurder, die voor
zichzelf een duurdere leaseauto “regelt”.

Het is ook het domein, waarmee veel dictators in de Arabische wereld
zich jarenlang uitstekend hebben weten te verzekeren van hun eigen
positie. Ze gebruiken het domein uit angst en gaan manipuleren. Om
zich heen creëren ze een groepje van vertrouwelingen (‘paladijnen’) met
privileges, die echter helemaal afhankelijk zijn van de leider.
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Ben je een soort meewerkend voorman en inhoudelijk een ster, dan kun
je met dit domein fantastische successen boeken. Maar het domein gaat
knellen, wanneer je zelf inhoudelijk niet superieur bent en wanneer me-
dewerkers op afstand functioneren. Het domein wordt steeds
ongeschikter naarmate je van je medewerkers in de praktijk van alledag
vraagt naar eigen inzicht te handelen zonder dat je als leider nabij bent.
Je ziet dit terug in een analyse van de interventies van topkok Gordon
Ramsey. Zijn reddingspogingen van restaurants die op de rand van afg-
rond functioneren, blijken slechts in twee of drie procent blijvend succes
op te leveren. Zodra hij weg is halen mensen opgelucht adem en gaan
over tot de orde van de dag.
Denk ook aan de verhalen, die verteld worden over het vroegere
Oost–Duitsland. Inwoners hebben er jarenlang alleen mogen doen, wat
hen werd opgedragen. Eigen initiatief werd eerder bestraft dan beloond.
Toen de Muur gevallen was, was het dan ook een ware opgave voor de
inwoners om succesvol te zijn binnen Westerse waarden.

Dat is binnen je eigen organisatie niet anders. Wanneer je als leider in
een ziekenhuis vindt, dat medewerkers beter moeten luisteren naar
patiënten, dan kun je dat hard roepen en in protocollen dicteren. Maar
de meeste kans op succes heb je, wanneer je zelf goed naar de medew-
erkers luistert. Dat is de eerste stap om medewerkers als vanzelfsprek-
end mee te nemen in een cultuur, waar je elkaar serieus neemt. Als me-
dewerkers van jou top-down opdrachten krijgen, waarom zouden ze zelf
dan patiënten anders aanspreken?

Het denkkader, waar deze leiderschapsvorm in past is de wereld van de
eenzijdige boodschappen: propaganda, reclame en lobby. Je ziet deze
vorm ook terug in gesprekken, waarbij ieder van de betrokkenen alleen
maar zendt en niet ontvangt. Het gespreksverloop kenmerkt zich doord-
at degene die luistert iets oppikt uit het verhaal van de ander en dat als
aanknopingspunt ziet voor zijn eigen verhaal. Dit herhaalt zich. Je
springt zo in het gesprek van de hak op de tak. Je praat als het ware
langs elkaar heen.
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4. HET STRIJDENDE
LEIDERSCHAPSDOMEIN

‘Ik ga voor mijn waarheid’

Je hebt een uitgesproken idee over hoe iets is en
hoe en wat er moet gebeuren. Maar je hebt het
niet alleen voor het zeggen. Je kunt anderen niet
zo maar even je wil opleggen. Je hebt aan de ene
kant te maken met je eigen bazen, aan de andere
kant met je eigen medewerkers, je collega’s en
ook nog met die van je klanten. Je speelveld is
complex.

Je wil dat speelveld naar je hand zetten. Dan kun
je immers het beste jouw bijdrage leveren. Maar
dat is niet gemakkelijk, want anderen willen dat
ook. En die hebben zo hun eigen opvattingen. Je
moet uitkijken, dat ze je de kaas niet van de
boterham eten.

Dus is het zaak om de koers naar je hand te zetten. Soms doe je dat
openlijk en ga je rechtstreeks in discussie. Dan weer doe je het subtiel
via een omweg en maak je procesafspraken. Je verstaat het spel van ver-
dedigen en aanvallen. Je kunt je kaarten op tafel leggen, maar ook voor
de borst houden. Je inspireert anderen door steeds opnieuw een
oplossingsweg te weten.

Dit domein kent twee gezichten. Aan de ene kant heb je het politieke ge-
zicht. Hier gaat het over verkiezingen, debat, inspraak en democratie.
Het is het gezicht, waar de kranten vol van staan. Je ziet de strijd tussen
regeringsleiders in Europa bijvoorbeeld of de strijd tussen politieke
leiders in ons eigen land. Ieder gaat voor zijn gelijk en probeert medest-
anders te krijgen om zijn ideeën zo goed als mogelijk verwezenlijkt te
krijgen.



Aan de andere kant heb je het gezicht van het management. Hier gaat
het over protocollen, richtlijnen, kengetallen en aansturing. In eerste in-
stantie lijkt het hier te gaan om objectieve afwegingen, die rationaal
gemaakt worden in het algemeen belang. Kijk je echter een laagje
dieper, dan zie je dat veel managers in essentie hetzelfde doen, als dat
wat politici hen voordoen. Ook zij gaan voor hun eigen gelijk. Met voor-
stellen, afspraken, vergaderingen, procedures en dubbele agenda’s.

Je kunt het politieke gezicht of het managementgezicht opzetten. Dat
doet niets af aan de realiteit, dat beide gezichten één grote overeen-
komst hebben. En dat is, dat ieder – wanneer puntje bij paaltje komt –
strijdt voor zijn eigen kant van het gelijk. Dat is dan ook de definitie van
dit domein.

Ik zal er geen twijfel over laten bestaan. Dit is het domein, wat in onze
Westerse wereld dominant is. Kijk naar president Obama van de
Verenigde Staten, het boegbeeld van die wereld. Hij is een kei in het
overtuigen van anderen. De hele aanloop naar zijn verkiezing tot presid-
ent was een aaneenschakeling van speeches en debatten. Hij had een
boodschap met perspectief: ‘Change, yes we can’. Maar hoe machtig de
president van de VS ook mag zijn, ook hij is afhankelijk van anderen.
Van steun onder de bevolking, van steun van de Senaat en het Huis van
Afgevaardigden, van medewerking van zijn ministers en van relaties met
collega’s van andere landen. Hij probeert steeds te overtuigen met
nieuwe oplossingen, waarmee hij probeert perspectief te bieden te mid-
den van een veelvoud aan af te wegen belangen.

In eigen land is het niet anders. Ook onze eigen (demissionair) minister-
president Rutte lijkt zich als een vis in het water te voelen binnen dit
domein. Zijn positie is op vele punten anders dan die van de president
van de VS. In de kern komt die echter op hetzelfde neer. Binnen een
complex speelveld gaat hij voor zíjn oplossingen.

Er zijn natuurlijk verschillen tussen de Amerikaanse en Europese
wereld. Bij het Amerikaanse model ligt er een veel sterker accent op con-
flict en strijd. Uitkomsten komen daar vaak tot stand via scherpe debat-
ten, waarbij tegenstellingen uitvergroot worden om zoveel als mogelijk
resultaat te kunnen behalen. Dit zit diep geworteld in de Amerikaanse
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samenleving. Het is te verklaren uit het nog niet zo lange verleden, waar
Amerikanen als kolonisten het land meter voor meter veroverd hebben.
Binnen de Europese wereld is er een groter ac-
cent om via consensus tot oplossingen te komen.
Uitkomsten zijn dan veelal het resultaat van
gemeenschappelijk overleg. In Nederland noe-
men we dat het poldermodel. Het is genoemd
naar de manier waarop met alle betrokkenen
overleg plaatsvindt om de hoogte van het water-
peil in de polder te bepalen. Boeren kunnen dan
andere belangen hebben dan inwoners. Inwoners
die zich zorgen maken, dat hun kelders onderlo-
pen. Met polderen vind je dan een compromis.

Het leiderschap binnen dit domein kent vele verschijningsvormen. De
één vergroot verschillen uit en speelt het hard, zoals gebruikelijk in het
Amerikaanse model. De ander kiest juist voor polderen en zoekt naar
compromissen.
De één doet dat openlijk met bluf en flair. De ander meer in achter-
kamertjes subtiel en in beslotenheid.
De één is meer een debater, die de discussie aangaat. De ander meer een
manager, die systemen en processen organiseert.

Maar..... al deze leiders volgen hun eigen koers met hun eigen waarheid
temidden van een complex speelveld.
Dat is het eerste punt dat ik wil maken.

Het tweede punt heeft mogelijk nog meer betekenis. Obama en Rutte
zijn geen uitzonderingen. Integendeel zelfs. Zij zijn voorbeelden. Zíj zijn
het, die laten zien hoe onze wereld er overwegend uitziet. Ga kijken bij
ministeries, provincies en gemeenten. Ga kijken bij banken, bedrijven
en zorginstellingen. Ga kijken bij onderwijsorganisaties, museum-
stichtingen en sportverenigingen…

Je moet niet verwonderd zijn. Het domein is ons met de paplepel in-
gegeven. Hans en Grietje strijden met de heks, Klein Duimpje verslaat
de Reus, Assepoester trouwt met de Prins ondanks tegenwerking van
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haar stiefmoeder en - zussen, Roodkapje verslaat met hulp van de jager
de wolf en Peter laat een andere wolf in de val lopen..... De verhalen, die
we als kind horen, bevinden zich in dit strijdende domein.

Toch is de naam van dit domein voor mij niet vanzelfsprekend. Ik heb er
over getwijfeld. Dat komt vanwege de uiteenlopende vormen, waarin we
dit domein waarnemen. Ik ken managers die als vanzelfsprekend vooral
in dit domein opereren, terwijl je in eerste instantie in het geheel niet de
indruk hebt dat ze aan het strijden zijn. Heel subtiel beheersen ze de
wereld door in contacten juist die afspraken te maken, die passen in hun
waarheid. Ze managen als het ware dat er gebeurt wat zij willen. Zo
zetten ze de omgeving naar hun hand. Niettemin strijden ze voor hun ei-
gen waarheid. Niet openlijk, zoals we in politieke debatten vaak zien,
maar subtiel in gesprekken en bij het doen van voorstellen.

Een mooi voorbeeld is ook de beroemde powerpointpresentatie. In veel
gevallen bevindt de spreker zich in het strijdende domein. Hij weet ‘het’
en vertelt hierover. Aan het eind resteert nog een laatste beeld met de
tekst: ‘vragen?’. Duidelijker kan het niet zijn: beste mensen, ik weet het
allemaal en zal jullie vragen wel beantwoorden. Als dat ook het geval is
en het de bedoeling is om mensen te informeren, is daar uiteraard niets
mis mee. Maar wanneer je meedenken en co-creatie verwacht dan is
zo’n interventie ongeschikt.

Ook als je de nodige e-mails op en neer ziet gaan, waarvan de nodige
kopieën (in CC of -nog erger- in BCC) naar anderen worden doorges-
tuurd, is er vaak sprake van een strijdend domein. De één probeert de
ander te overtuigen. De ander doet niet anders. Het rondsturen van de
e-mails naar anderen is een poging om draagvlak te houden dan wel te
verwerven.

Het domein kan buitengewoon suc-
cesvol zijn.

Je kunt er situaties met een veelheid van belangen, risico’s en machts-
bronnen werkbaar mee krijgen en houden. Er is debat over
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verschillende uitgangspunten en oplossingen en er valt een besluit,
waarmee je verder kunt. De ene keer zijn dat inhoudelijke oplossingen,
de andere keer regels en procedures. Uitkomsten geven houvast om ver-
der te gaan.

Je kunt dan ook met dit domein fantastische resultaten boeken en zowel
je organisatie als je medewerkers tot grote hoogte brengen. Je oogst
vooral een geweldige drive die gericht is op het binnenhalen van de
doelen van je organisatie. Kijk naar de manier waarop veel Amerikaanse
bedrijven gaan voor een steeds betere beursnotering. Kijk hoe politici
burgers weten te overtuigen om op hen te stemmen. Kijk hoe managers
regels en procedures invoeren om te waarborgen. Medewerkers doen
dan hun werk, zoals zij denken dat ‘t het beste is.

Wanneer je je als leider binnen dit domein vanuit liefde inzet heb je re-
spect voor andere opvattingen en voor degenen die ze vertolken. Je
speelt fairplay en staat voor de ‘zaak’. Overtuigende opvattingen, regels
en procedures bieden dan houvast en focus. Je ziet deze als richt-
inggevend en geeft ruimte aan medewerkers om ze in te vullen.

Je bent gericht op de inhoud. De inhoud, zoals jij die ziet. De ene keer
door regels, afspraken, processen en procedures in te voeren of te wijzi-
gen. De andere keer door met argumenten anderen te overtuigen. Je
bereidt je goed voor en analyseert feiten. Via onderhandelingen weet je
zoveel als mogelijk van de buit binnen te halen. Je laat je de kaas niet
van de boterham eten. In vergaderingen ben je efficiënt en doelgericht.
Je ziet een vergadering als een tussenstap om je doelen te bereiken. Mis-
sers van anderen gebruik je om je standpunt kracht bij te zetten. Je
geniet, wanneer je de zaak naar je hand weet te zetten.

Bij de doorontwikkeling van je organisatie doe je voorstellen, die passen
binnen wat jij voor ogen hebt. Via inspraak betrek je mensen erbij en
zorg je voor draagvlak. Richting de buitenwereld zorg je voor een goede
p.r. van je organisatie. Je deelt wat dienstbaar is en houdt concurrenten
in de gaten. Zodra je kansen ziet, vergroot je het marktaandeel.
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Wanneer je je in dit domein begeeft
zijn er echter twee klassieke
valkuilen.

De eerste valkuil is dat het voor je een vanzelfsprekend wordt om
duidelijk te maken wat anderen moeten doen. Je ziet precies wat het
probleem is, wat nodig is, wat nu direct geregeld moet worden. En je
weet ook precies wie daartoe aan de slag zou(den) moeten gaan.

De tweede valkuil ligt in het verlengde van de eerste. Zodra jij, je team,
je organisatie aangesproken worden en een opdracht “dreigen”
toegewezen te krijgen zie je bezwaren. Dan heb je het erover, dat het
toch niet zo eenvoudig ligt. Dat het allemaal complex en moeilijk haal-
baar is.

Het wordt een heel diepe kuil, wanneer beide valkuilen samengaan. Je
weet precies wat anderen moeten doen, terwijl je zelf niet thuis geeft. In-
tussen ben je er een kei in om te zorgen, dat desondanks je verhaal vol-
strekt aannemelijk is.

Het is een positie die je in heel veel organisaties ziet in de verhouding
tussen het hoofdkantoor en de rest van de organisatie. Of in een positie
tussen het bestuur en de medewerkers. De een weet precies wat de an-
der moet doen en snapt in het geheel niet, waarom dat niet gebeurt.

Wanneer je het domein vanuit angst gebruikt, heiligt het doel alle mid-
delen. Je speelt op de man en gebruikt oneigenlijke argumenten. Regels
en procedures zijn dan op de eerste plaats een middel om controle uit te
oefenen. Voor interpretaties in de geest van de regels geef je anderen
geen ruimte. Dat zou je controle kunnen verminderen. Voor jezelf ben je
minder strak in de leer en wijk je af, zodra het je dienstig is.

Dit domein gaat dan ook knellen, wanneer betrokkenen het respect ver-
liezen voor de waarheid van de ander en gaan voor het eigen gelijk.
Minderheidsstandpunten krijgen dan geen plek in de uiteindelijke keuze
die gemaakt wordt. Of het leidt tot koehandel. De één krijgt zijn zin op
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dit onderdeel, terwijl de ander op het andere punt zijn gelijk haalt.
Slechts de letterlijke betekenis van debat (= neerslaan) en discussie (=
uiteenslaan) blijft over.

In organisaties gaat dit domein knellen, wanneer
de doorgevoerde protocollen en procedures
leidend blijken te zijn voor het werk wat men wel
of niet doet. Ieder heeft zo zijn eigen taak en ver-
antwoordelijkheid. Om het werk beheersbaar te
maken is taakspecialisatie toegepast en zijn coördinatiemechanismen
afgesproken. Hoe meer de regels in sturing van de organisatie leidend
zijn, des te meer de medewerkers zich hiernaar gaan gedragen. Dit uit
zich onder meer in het afschermen van de eigen toko. Men beperkt zich
tot de eigen taak en gooit als het ware het overige werk over de schut-
ting. Ieder gaat over een deel, niemand voelt zich meer verantwoordelijk
voor het geheel. Veelal gaat men dit probleem te lijf met een reorganisa-
tie, waarbij een nieuwe ordening van taakspecialisatie en coördin-
atiemechanismen wordt afgesproken. Na verloop van tijd ontstaat
echter hetzelfde probleem. Wanneer je midden in dit domein staat, is
het vaak moeilijk in te zien, wat het echte probleem is. Dat niet de wijze
waarop alles georganiseerd is het cruciale probleem is, maar de manier
van omgaan met elkaar. En dat jij het zelf bent die daarin het voorbeeld
geeft.....

Dit is misschien wel de belangrijkste waarneming, die ik over dit domein
wil meegeven. Onderken als leider, dat je medewerkers je voorbeeld vol-
gen. Ook zij zullen voor hun eigen waarheid gaan. Ook zij zullen prober-
en om hun speelveld naar hun hand te zetten. Ook zij zullen voorstellen
doen, die passen binnen wat zij voor ogen hebben. Je oogst, wat je zaait.

Het is als met het voorbeeld van de strategiekaart. Van bovenaf veror-
donneren dat iedereen BRAVO moet zijn, en denken dat het werkt, is
gewoon naïef. Het is een illusie om te verwachten dat houdingen van
medewerkers anders zijn dan die je als leider etaleert. Ik kon bijvoor-
beeld wel van mening zijn, dat iedereen meer respectvol moet zijn. Door
het op te leggen, handel ik echter in volstrekte tegenspraak hiermee.
Geen wonder dat het geen effect had.
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Kortom, dit domein is krachtig om vooruitgang te boeken temidden van
een veelheid van verschillende belangen. Het levert een duidelijke struc-
tuur en organisatie van werken op. Het is echter niet geschikt om houd-
ingen van medewerkers te veranderen, die anders zijn, dan wat binnen
het domein gebruikelijk is.

Het denkkader, waar deze leiderschapsvorm in past is de wereld van de
maakbaarheid en democratische processen: protocollen, richtlijnen,
kengetallen en aansturing aan de ene kant; verkiezingen, medezeg-
genschap en inspraak aan de andere kant.

In alledaagse gesprekken zie je dit leiderschapsdomein terug in dis-
cussies. Ieder is op z’n hoede en kiest positie. De één drukt wat hij vindt
in oneliners uit. De ander is fijnzinnig met zijn inbreng. Hoewel het op
het eerste gezicht anders lijkt, is er geen open sfeer. Er is geen behoefte
om de eigen opvatting ter discussie te stellen. Ieder gaat voor zijn deel
van het gelijk. Argumenten van de ander worden gebruikt ter onder-
bouwing van het eigen standpunt. Een standpunt dat vaak duidelijk
maakt, wat anderen zouden moeten doen ..... Vaak zijn die anderen zelf
niet aanwezig bij het gesprek.....

We zijn toe aan een volgende stap. We gaan naar het verbindende
domein. Die stap is een heel grote, omdat je eigen waarheid niet meer
leidend is. Dat maakt een wereld van verschil..... We nemen een route
via Zuid-Afrika.
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Het is heel goed mogelijk, dat je verknocht bent aan het strijdende
domein, waar ik zo-even uitgebreid bij heb stil gestaan. Het is wat je da-
gelijks meemaakt en waarin je met vallen en opstaan floreert. Is dat het
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geval, dan vraag ik je om een extra inspanning te doen en met me mee te
gaan naar het verbindende domein. Dat kan wat onwennig voelen, want
er is een wereld van verschil tussen het strijdende en verbindende
domein. Je kunt het vergelijken met het verschil tussen een rups en een
vlinder. Daartussen ligt een metamorfose. Vanuit het perspectief van
een rups kan dat behoorlijk beangstigend zijn. Anderzijds, wat voor de
rups mogelijk het einde betekent, zien wij als de geboorte van een
vlinder.

Die onwennigheid heb ik zelf ervaren. Als burgemeester onderga ik een
aantal jaren terug een schokkende ervaring. Ik werk aan een studieop-
dracht en houd daarvoor minutieus een dagboek bij van gesprekken die
ik gedurende een drietal dagen houd. Vervolgens maak ik een analyse
van het patroon van die gesprekken. Voor deze analyse gebruik ik de
boeken van Gareth Morgan (Beelden van organisatie) en de Caluwé en
Vermaak (Leren Veranderen). Beide boeken bieden een handvat om pat-
ronen te doorgronden. In ‘Leren Veranderen’ zijn dat de verschillende
kleuren. Blauw staat dan voor planning, controle en logica, terwijl bij
groen leren, feedback en reflectie centraal staat. Als gemeente komen we
veel verder, wanneer we meer gebruik zouden maken van het denken in
de groene kleur. Zo is mijn overtuiging. Wanneer ik mijn gesprekken ga
analyseren, val ik bijna van mijn stoel. Mijn eigen opvattingen en gedrag
zijn in de gesprekken helemaal doorspekt van het denken in de blauwe
kleur. Weliswaar weet ik het uiterst vriendelijk en met respect te bren-
gen. Dat is echter slechts camouflage voor wat er echt aan de hand is.
In de kern komt het simpel erop neer, dat ik vanuit mijn ‘blauwe’ waar-
heid de lijnen uitzet.

Die schok was pijnlijk. Het was de bewustwording, dat mijn denken en
doen niet in overeenstemming zijn. Maar het heeft me ook heel veel geb-
racht. Van onbewust onbekwaam werd ik bewust onbekwaam..... Het
opende voor mij een nieuwe periode van groei en leren.

Wat voor mij van ‘blauw’ naar ‘groen’ was, kun je vergelijken met de
overgang van het strijdende naar het verbindende domein.

31/62



5. HET VERBINDENDE
LEIDERSCHAPSDOMEIN

The pianokeys are black and white, But they
sound like a million colours in your mind (Katie
Melua, Spiders web)

Je bent oprecht op zoek naar de kracht van an-
deren, want iedereen is waardevol.
Je realiseert je, dat er altijd meerdere waarheden
zijn. Je begrijpt, dat je eigen mening een onder-
deel van het ‘probleem’ kan zijn. Het gaat
namelijk niet alleen over het ‘probleem’, over hoe
en wat anderen doen. Het gaat ook over je eigen opvattingen en gedrag.
Je stimuleert kritiek hierop. Je probeert meerdere waarheden op tafel te
krijgen. Je bent geïnteresseerd in de vraag achter de vraag. Ieders stand-
punt is gebaseerd op bepaalde argumenten over hoe iets is. Die probeer
je onderdeel te laten zijn van het gesprek. Je kunt goed een dialoog voer-
en. Je geniet ervan, wanneer je merkt, dat een ontmoeting voor jou of
voor de deelnemers iets oplevert, wat je vooraf niet had kunnen beden-
ken. Je merkt dat je vaak anders handelt dan je volgens je idealen wil
handelen. Je leert door te reflecteren op het verschil tussen je handelen
en je idealen. Voor anderen ben je een bron van inspiratie doordat ze
voelen dat je meningen echt serieus neemt.

Mandela, de eerste zwarte president van Zuid Afrika, is een sprekend
voorbeeld van iemand die helemaal thuis is in dit domein. In de aanloop
naar zijn eerste toespraak als president, waarbij hij zo ongeveer vanuit
de gevangenis tot president wordt beëdigd, is iedereen gespannen over
zijn aanvaardingsrede. Natuurlijk zal hij het einde van de apartheid
bekrachtigen. Maar hoe zal zijn opstelling ten opzichte van de blanken
zijn? Vele jaren hebben ze hem vast gehouden, omdat hij in verzet kwam
tegen de onrechtvaardige behandeling van de gekleurde burgers in Zuid
Afrika. Welke maatregelen zou hij nu zelf aankondigen? Mandela strekt



zijn armen uit naar zwart én blank. Met dichtregels van Marianne Fre-
driksson maakt hij helder, dat iedereen ertoe doet:
We are all meant to shine, as children do. We were born to make mani-
fest the glory of God that is within us. It is not just in some of us; it is in
everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give
other people permission to do the same. As we are liberated from our
own fear, our presence automatically liberates others.

Tijdens zijn presidentschap is uiteraard direct de vraag aan de orde, wat
te doen met de vele misdaden die als gevolg van de rassenhaat tussen
blank en zwart zijn begaan. Alsnog berechten zou een voor de hand lig-
gende actie zijn. Mandela installeert echter een waarheidscommissie. De
commissie biedt aan alle daders van rassenmisdaden de gelegenheid om
deze openbaar te bekennen. Alleen misdaden, die men niet bekent, krij-
gen een bestraffing. Het is een poging om te voorkomen dat de jarenlang
gevoerde oorlog tussen zwart en blank zou voortwoekeren door recht-
szaken. Het is ook een erkenning, dat het systeem van apartheid mensen
gevangen houdt in een continue strijd. Een actie van de ene partij leidt
tot vergelding door de andere. Dat is weer aanleiding tot een contra-
actie, die weer leidt tot een tegenaanval. De waarheidscommissie biedt
de gelegenheid om deze kluwen te laten voor wat hij is. Ieder deelt zijn
waarheid en kan vervolgens meebouwen aan de nieuwe toekomst van
het land.

Mandela heeft geschiedenis geschreven met zijn interventies in het ver-
bindende domein. Maar we treffen het ook dicht heel dicht bij huis aan.
Zoals bij bijvoorbeeld de medisch specialist, die haar spreekuur steevast
begint met de vraag: ‘wat had u vandaag willen bespreken?’. Ze biedt
daarmee ruimte voor de waarheid van de patiënt, die wellicht iets an-
ders beoogt dan wat de specialist in gedachten heeft.

Dat is de kern van dit domein. Dat je bewust op zoek gaat naar andere
visies, opvattingen en meningen. Niet om die vervolgens het debat in te
brengen, maar om deze oprecht op hun waarde te onderzoeken. In dit
domein gaat het niet om óf het één óf het ander. In dit domein ben je op
zoek naar én het één én het ander. Het is het gedachtegoed dat we in Ch-
ina terug zien in Yin en Yang. Het uitgangspunt is dat het één niet
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zonder het ander kan. Als Yin er is, is Yang er ook en omgekeerd. Vol-
gens deze gedachte zitten er aan alles twee kanten. Een crisis kan dan
een probleem zijn en een kans. Verliefdheid kan dan fantastisch zijn
(wanneer die wederzijds is), maar ook problematisch (wanneer je
afgewezen wordt). We zien het terug in de manier van omgaan met di-
lemma’s. In plaats van controle óf vertrouwen, reflectie óf daadkracht,
waarden óf regels is de blik in dit domein gericht op het versterken van
beide tegenstellingen: controle én vertrouwen, reflectie én daadkracht,
waarden én regels.
In plaats van debat en discussie gaat het om dialoog. Dat betekent letter-
lijk tweespraak. Mensen zie je niet als instrument of hindernis, maar als
een waardevolle bron van kennis en ervaring.

De naam van het domein geeft weer,
wat je ziet in de praktijk: verschil-
lende waarheden worden met elkaar
verbonden.

Dit domein kan zeer effectief zijn in complexe organisaties, waar van de
medewerkers in hun alledaagse werk veel expertise en eigen keuzes ver-
wacht worden. Vooral in situaties waar medewerkers hun werk doen in
relatie met anderen doet zich dit voor.

Dat is eenvoudig te verklaren.

In contacten tussen professional en klant is er een potentie aan signalen
die de professional wel of niet kan oppikken. Of het nu gaat om een arts
met een patiënt, een politieagent met een verkeersdeelnemer, een dien-
stverlener met een cliënt, een leraar met een leerling, een ambtenaar
met een inwoner. Vrijwel altijd heeft de professional een keuze. Houd ik
alleen aan mijn eigen waarheid vast, of stel ik me bewust open voor dat
wat bij de klant speelt en ga ik in dialoog.
Je kent ongetwijfeld voorbeelden, waarin je zelf in de positie van de
klant bent en je niet serieus genomen voelt. Bij de arts: voordat je het
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weet sta je buiten met een verwijskaart voor medicijnen, terwijl je eigen-
lijk liever nog iets had willen bespreken. Of bij de leraar, die zijn mono-
loog niet laat onderbreken. Of bij de ambtenaar, die keer op keer de re-
gels opnieuw begint uit te leggen, terwijl jij een gesprek wilt over het nut
en de noodzaak ervan.

Wat in dergelijke situaties gebeurt is een vaak voorkomend patroon. De
professional dicteert de codes en regels en schermt dit af. Hij blijft strikt
op zijn eigen veilige terrein. Dat is buitengewoon aangenaam voor hem.
Het heeft echter twee belangrijke nadelen. Het eerste nadeel is, dat hij
voorbij gaat aan de kracht van de klant. Een kracht die hij vooraf niet
kent. Op voorhand kan hij dan ook niet inschatten, wat deze hem zal
brengen. Een kracht die hij onbenut laat. Wie weet had jouw vraag aan
de leraar een prachtige kapstok geboden om zijn kennis te laten
aansluiten bij jouw beleving.
Het tweede nadeel is mogelijk nog ingrijpender. Dat is dat hij ruimte
voor reflectie en feedback insnoert. Dat hij de weg voor eigen groei en
ontwikkeling blokkeert. Zoals de ambtenaar, die blijft uitleggen in plaats
van te luisteren. Hij negeert daarmee inzicht in onbedoelde effecten van
de regels en laat een kans liggen om het initiatief te nemen om deze be-
spreekbaar te maken bij zijn bestuur.

Je wilt als leider, dat je professionals zich dien-
end open stellen voor de klant. Dat ze in dialoog
het beste van de klant en van zichzelf naar boven
weten te brengen. Dat ze het motto van Mandle
van de Mountain of Hope – wat je ook doet, heb
interesse in de medemens – als vanzelfsprekend
uitdragen. Dan is dit het domein, waarmee je
buitengewoon effectief kunt zijn. Want ook hier
geldt: wat je zaait, zul je oogsten. Dat kan doord-
at dat jij op jouw beurt je eigen professionals
benadert vanuit een dienende opstelling. Door in
jouw voorbeeld te laten zien dat je echt open staat voor opvattingen en
visies van de professionals, creëer je een klimaat van verbinding. Een
klimaat waarin het vanzelfsprekend is, dat de professionals steeds
opnieuw de ander als bron van kracht zien.
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In de praktijk van alledag kun je vaak een heel eenvoudige vraag
gebruiken om te zien of je je ook daadwerkelijk binnen dit domein
bevindt. Die vraag is: ‘Staat de uitkomst voor je vast?’
Is dat het geval dan ben je niet aan het verbinden. Dan sta je gewoon in
het strijdende domein. Hulp krijg je ook van de vraag: ‘Ben je jouw
oplossing met anderen aan het delen of ben je problemen aan het
verkennen’. Bij het bespreken van jouw oplossingen is de kans veel
groter, dat je aan het strijden bent. Het gevaar is groot, dat jij de ander
al stuurt met jouw oplossing. Juist door problemen te verkennen schep
je een klimaat, waarin ieder gelijkwaardig zijn inbreng kan hebben.

Er is nog een plek, waarmee je met dit domein buitengewoon effectief
kunt zijn. Dat is bij het veranderen van de manier, waarop ieder met
elkaar omgaat in je organisatie. Het is een buitengewoon populair thema
in organisatieland: cultuurverandering. Ik zie bij herhaling hetzelfde
patroon. De leiding wil meer openheid, respect en vertrouwen. Vervol-
gens komt er een plan van aanpak in de vorm van een project met
duidelijke taakstellingen om dat tot stand te brengen. De leiding neemt
een besluit en het project wordt uitgerold. Klaar is Kees. Een kwestie
van goed monitoren en het komt voor elkaar. BRAVO, dus…

Je weet wellicht dat dit soort goedbedoelde plannen meestal ertoe
leiden, dat enkele jaren later hetzelfde liedje weer gezongen wordt. De
leiding wil meer openheid, respect en vertrouwen. Vervolgens komt er
een plan van aanpak in de vorm van een project met duidelijke taak-
stellingen om… Eerdere acties zijn niet gelukt, maar nu zal er succes
zijn…

Met het inzicht in de domeinen is dit eigenlijk allemaal heel eenvoudig
te verklaren. Binnen veel organisaties is het strijdende domein domin-
ant. De roep om openheid, respect en vertrouwen is feitelijk een roep
om in het verbindende domein te stappen. Het is een ernstige misreken-
ing, wanneer je als leider denkt, dat je die stap kunt zetten door bij de
aanpak van de gewenste cultuurverandering gewoon te blijven zitten in
je strijdende domein. Dat is wel vertrouwd, maar zal niet tot succes
leiden. Er is maar één remedie. Je zult zelf het goede voorbeeld moeten
geven. Openheid, respect en vertrouwen kun je niet opleggen. Deze
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kernwaarden moet je eerst zelf tonen. Je krijgt ruimte voor waarden die
behoren bij het verbindende domein, wanneer je voor een aanpak kiest
die past binnen dat domein. Je moet als leidinggevende bereid zijn om
vragen op tafel te leggen en tegelijkertijd je eigen antwoorden op te
schorten. Vragen als ‘Waar vinden wij elkaar?’, ‘Waar lopen we samen
warm voor?’, ‘Wat kan onze unieke bijdrage zijn in deze wereld?’ en
‘Welke toekomst willen we waarmaken?’.

Je oogst een sfeer van openheid, re-
spect en vertrouwen

Je kunt dan ook met dit domein fantastische resultaten boeken en zowel
je organisatie als je medewerkers tot grote hoogte brengen. Je oogst een
sfeer van openheid, respect en vertrouwen, waarbij ieder zijn specifieke
kracht inzet voor een gemeenschappelijk ideaal. Kijk naar eigenkracht-
conferenties, waarbij alle betrokkenen inzichten en medewerking delen
om degene die steun behoeft weer in positie te brengen. Kijk naar
samenspraakbijeenkomsten, waar organisaties problemen delen met
mensen die betrokken zijn om zo samen oplossingsrichtingen te
verkennen. Kijk naar gesprekken in spreekkamers, waar de waarheid
van de patiënt iets toevoegt aan de waarheid van de arts.

De leider, die dit domein vanuit liefde inzet, is er oprecht van overtuigd
dat alle betrokkenen waardevolle inzichten kunnen bieden. Dat verschil-
len van inzicht kunnen helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Je bent vol begrip voor de ander. In het dagelijks contact zie je meerdere
waarheden. De meerdere kanten van een kwestie wil je graag delen en
verkennen. Je bent geïnteresseerd in de ander. Je vraagt door naar
achterliggende veronderstellingen. Je luistert naar argumenten om er-
van te leren. Wanneer een ander zich niet houdt aan afspraken, vraag je
door naar achtergronden die dit mogelijk veroorzaken. Voor jou zijn er
meerdere wegen die naar Rome leiden. Je ziet vergaderen als een mo-
gelijkheid om opvattingen over problemen en oplossingen met elkaar te
verbinden. Je geniet, wanneer een gesprek je weer nieuwe inzichten
oplevert.
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Bij de doorontwikkeling van je organisatie ben-
oem je problemen, die je via een stapsgewijze
aanpak verkent en in acties omzet. Participatie
en betrokkenheid van medewerkers leidt tot een
hogere opbrengst dan je op voorhand zelf had
kunnen bedenken. In de richting van de buiten-
wereld ben je coöperatief en collegiaal. Je deelt
wat er binnen je organisatie speelt. Je ziet je con-
currenten vooral ook als collega’s. Zodra je
kansen ziet ga je samenwerkingsrelaties aan.

Voor een leider, die dit domein uit angst
gebruikt, is er de mogelijkheid om zijn eigen ge-
voel en standpunt niet te hoeven inbrengen. Door opvattingen van bet-
rokkenen te verzamelen, hoeft hij zichzelf niet bloot te geven.

Het domein biedt ook de mogelijkheid om ware bedoelingen te camou-
fleren. Het is heel goed mogelijk om de schijn op te houden. Je doet dan
alsof je in dit domein zit, terwijl je het in werkelijkheid gebruikt om te
verbloemen, dat je je in het strijdende domein bevindt. Een klassiek
voorbeeld hiervan zijn de acties op het terrein van klantgerichtheid. Je
kent de slagzinnen wel: De klant is koning, de cliënt staat centraal, de
burger is leidend.
Dergelijke slagzinnen kun je zonder meer toeschrijven aan het verbind-
ende domein. Je maakt ermee duidelijk, dat je niet van je eigen waar-
heid wilt uitgaan, maar van die van de klant. Ik heb echter vaak genoeg
meegemaakt, dat een slagzin niet alleszeggend is. Die moet je in de
praktijk waarmaken. Hoe vaak gebeurt het niet, dat een gemeente zo-
genaamde samenspraakbijeenkomsten organiseert met als enige bedoel-
ing de eigen ideeën erdoor gedrukt te krijgen? Dan is er natuurlijk in het
geheel geen sprake van het verbindende domein. De terminologie van
samenspraak en dialoog is dan gewoon p.r., die uitstekend past binnen
het strijdende domein.
Ik veroordeel dit niet. Ik herhaal alleen: je oogst, wat je zaait. Wanneer
je echter waardevolle inzichten van betrokkenen wilt verzamelen, wan-
neer je verschillen van inzicht wilt inzetten, wanneer je tot uitkomsten
wilt komen, die je op voorhand niet bedacht had, dán zul je binnen het
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strijdende domein van een koude kermis thuis komen. Die oogst ga je zo
niet binnenhalen, hoe goed je het ook camoufleert.
Dit domein knelt wanneer tempo vandoen is. Wanneer snelle actie ge-
boden is, is het onverstandig om in dit domein te stappen. Wanneer er
crisis is, moet je ernaar handelen. Je neemt besluiten en maatregelen,
die je nodig vindt zonder uitgebreide consultatie van betrokkenen. In de
evaluatie nemen brandweerlieden de tijd om ervaringen en opvattingen
te delen. Bij de uitruk is het een kwestie van handelen en is de bevelvo-
erder directief in zijn opdrachten.

Dit domein gaat ook knellen, zodra je onderkent dat je jezelf niet bloot
geeft. Dat je niet op tafel legt, wat je voelt. Door je zo op te stellen doe
jezelf en de anderen te kort. Je constateert dat gesprekken rationeel zijn.
Hoewel je elkaar probeert te begrijpen en probeert te onderkennen
welke vooronderstellingen tot bepaalde opvattingen leiden, mis je iets.
In de kern komt dit doordat je eigenlijk steeds aan het terugkijken bent
hoe iets komt. Je probeert te begrijpen, terwijl je nalaat het gevoel op
tafel te leggen, dat je in het hier en nu hebt. Het is een paradox. In de
dialoog ben je juist gericht op de ander, terwijl de knelling nu net ont-
staat omdat je te weinig van jezelf geeft.

Er dreigt nog een andere valkuil. Bij het verbinden van verschillende
waarheden ligt op de loer, dat je het slechts hebt over feiten en gegevens.
Je inventariseert verschillende opvattingen, brengt die in perspectief,
draagt oplossingen aan en maakt keuzes. Die keuzes krijgen een vertal-
ing in systemen en maatregelen. Voordat je het goed en wel in de gaten
hebt, beland je daarmee weer in het strijdende domein. Wat in de ver-
binding tot stand is gekomen, ga je zien als enige waarheid.....

Het denkkader waar het verbindende leiderschapsdomein in past is de
wereld van de dialoog en systeemdenken: themabijeenkomsten met
samenspraak, dialoog met belanghebbenden, moreel beraad,
wereldcafé.
Dit domein sluit in het leven van alledag aan bij het principe dat je om te
oordelen eerst moet kunnen begrijpen. Gesprekken zijn onderzoekend
en verkennend van aard. Mensen stellen hun eigen mening ter discussie.
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Er wordt een relatie met de ander opgebouwd. Luisteren gaat met
empathie.

We zijn toe aan de laatste stap. Je bent nog één bladzijde verwijderd van
het presentiedomein.
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6. HET
PRESENTIELEIDERSCHAPSDOMEIN

Hart en verstand, die combinatie is het hoogste wat een mens kan
bereiken’ (Arthur Japin, Een schitterend gebrek).

Je staat open voor anderen en voor wat er hier en
nu gebeurt. De toekomst is nu.
Wat je denkt en voelt breng je in. Ratio en emotie
zijn voor jou even belangrijk. Daarbij pik je
zwakke signalen in houding en taalgebruik op en
legt deze op tafel. Je doet dat uitnodigend naar
anderen, zodat deze zich uitgenodigd voelen om
het zelfde te doen. Je bent geïnteresseerd in de
emotie achter de vraag. Je nodigt uit om
waarden, veronderstellingen, overtuigingen en
verwachtingen in te brengen. Je bent erop
gericht aandacht te schenken aan dat wat
mensen echt bezighoudt. Je leert door meditatie
en bezinning. Je probeert je steeds meer bewust
te zijn van verschillen tussen wat je doet en zegt
enerzijds en wat je denkt en voelt anderzijds. Je

brengt je twijfels in en maakt ze onderdeel van beraad. Je staat open
voor het nieuwe perspectief, dat zich dan voordoet. Je inspireert ander-
en doordat je hen helpt in zichzelf te geloven.

Presentie heb ik ontleend aan present zijn, wat letterlijk ‘aanwezig zijn’
betekent. Dáár gaat het om binnen dit domein. Je bent in het hier en nu
en brengt je als persoon in: je bent er echt, je bent present: met hoofd,
hart en handen; met je fysieke, intellectuele, emotionele en spirituele
dimensie.

Misschien is dit wel het moeilijkste domein, wat er is. Misschien is het
daarom, dat ik hier niet zomaar een wereldberoemde leider kan
introduceren.



Niettemin; je zou aan Mahatma Gandhi kunnen denken. In begin van de
20e eeuw voert hij actie voor een onafhankelijk India. Hij roept de be-
volking op tot geweldloos protest. Ook vindt hij (zelf een hindoe uit een
hoge kaste) dat iedereen gelijk is. In het onafhankelijke India moeten
alle mensen gelijke rechten hebben. Deze overtuigingen laat hij doork-
linken in zijn eigen gedrag. Hij blijft geweld afwijzen en leeft, ondanks
zijn rijke afkomst, heel sober. Vergevingsgezindheid ziet hij als een ei-
genschap van sterkte. Hij zegt het niet alleen, maar laat het ook in zijn
gedrag zien. Gandhi symboliseert essentiële elementen van dit domein.
Dat je daden in overeenstemming zijn met je overtuigingen. Dat je in
contacten van mens tot mens uitgaat van gelijkwaardigheid en
wederkerigheid.

Dichter bij huis zien we het bij de idealen van de Stichting Presentie. Als
zorggever ga je eerst aandachtig en toegewijd een relatie met de ander
aan. Daarna en daardoor leer je zien wat er bij de ander echt op het spel
staat. Je bent eerst met iemand voordat je er voor hem bent. In aansluit-
ing daarmee ga je begrijpen wat je kunt doen. De relatie staat dus
voorop en het probleemoplossende handelen is opgeschort. Wat de zor-
gverlener kan betekenen voor de ander staat dan ook vooraf niet vast.
Het ontstaat in de relatie, die je aangaat. Het is je professionaliteit om in
die relatie aansluiting te zoeken en te krijgen bij de ander. Dat wijkt af
van wat we in andere domeinen zien: doorgaans staat tevoren reeds vast
wie en wat de hulpverlener voor de ander moet zijn en waarom het zal
draaien in de relatie. Er is dan eerst een hulpvraag met een hulpant-
woord. Daarna start de relatie pas..... In het presentiedomein is de vol-
gorde precies andersom.

Het kan zijn dat je het idee krijgt, dat je nu aangeland bent bij het werk
dat thuis hoort bij mensen met geiten wollen sokken. Bij verlichte den-
kers, die de verbinding verloren zijn met de realiteit.

Volgens mij is niets minder waar. Ook de keuze voor dit domein hangt
geheel samen met de oogst, die je wil bereiken. Dat is de reden, dat ik in
mijn huidige functie probeer om zo mogelijk vanuit dit domein te den-
ken en te handelen.....
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Dat is niet, omdat ik één of ander stadium van verlichting bereikt meen
te hebben. Het is het gevolg van een afweging. De afweging, hoe ik in
mijn huidige werk resultaten kan realiseren.

Ik werk als bestuurder bij Radar, een zorginstelling voor mensen met
een verstandelijke beperking. De ondersteuning die we bieden komt
bijna continu tot stand in het contact van mens tot mens. We willen dat
onze begeleiders dat doen in een klimaat van gelijkwaardigheid en
wederkerigheid. Van onze medewerkers verwachten we, dat ze de cliënt
onvoorwaardelijk op een positieve wijze accepteren. Dat medewerkers
zichzelf zijn en geen rol spelen en cliënten invoelend en met respect te-
gemoet treden.

Als je dit van medewerkers verwacht, dan schieten de eerder genoemde
domeinen tekort. Met het autoritaire of strijdende domein zou ik vol-
strekt het verkeerde voorbeeld geven. Medewerkers maken dan mee, dat
ik steeds voor míjn waarheid ga, maar dat ik van hun verwacht dat ze
dat in contacten met cliënten niet doen.
Zelfs het verbindende domein biedt dan geen soelaas. Want we ver-
wachten van de medewerkers meer dan openstaan voor de waarheid van
de cliënt en die te verbinden met die van zichzelf. We verwachten dat ze
zichzelf als persoon inbrengen en in een wederkerig contact met de
cliënt de ondersteuning als het ware laten ontstaan.

Met het presentieleiderschapsdomein kan ik de medewerkers een voor-
beeld geven, dat hun kan inspireren om in het contact met cliënten het-
zelfde te doen. Ik ben gewoon aan het proberen te zaaien, wat ik wil oog-
sten. Niet meer en niet minder.

Ik zou dit ook wel het authentieke domein willen noemen. Ik heb ge-
merkt, dat dit tot misverstanden leidt. Authentiek is een woord, waar de
één een andere betekenis aan toekent dan de ander. Je eigen mening en
gevoel inbrengen met respect voor de ander en met een uitnodiging aan
de ander om datzelfde te doen. Zo zou ik authenticiteit willen typeren.
Dan is het passend voor dit domein. Maar velen bedoelen met authen-
tiek zijn, dat je lekker jezelf moet kunnen zijn. En dan kom je eerder in
het autoritaire domein terecht dan in dit domein.....
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Met mijn keuze voor presentie benadruk ik, dat wat in de praktijk ge-
beurt. Je bent als mens present. Oorspronkelijk betekent het, dat je er
voor iemand bent. Met je verstand, met je gevoel, met je hart. Je gééft
jezelf als persoon, waarmee je de ander uitnodigt om dat ook te doen.

Dit domein kan zeer effectief zijn op het moment
dat dienstverlening plaats vindt in het contact
van mens tot mens. En met name dan wanneer je
verwacht dat het resultaat van die dienstverlen-
ing een resultante is van de interactie tussen pro-
fessional en klant. Dan verwacht je van je profes-
sionals, dat ze zwakke signalen van leerlingen,
cliënten en patiënten oppikken en bespreekbaar
maken, ook al hadden ze deze vooraf niet voorzi-
en. Dat ze de ruimte nemen om dat wat ze den-
ken en voelen te benoemen als uitnodiging voor
de klant om hetzelfde te doen. Dat ze open staan om dat wat zich dan
aandient op te pakken. Door in deze situaties als leider te kiezen voor
het presentiedomein geef je een voorbeeld, dat past bij de verwachting
die je van je professionals hebt.

Ook dit domein kan buitengewoon effectief zijn bij het veranderen van
de manier, waarop ieder met elkaar omgaat in je organisatie. Als leider
laat je je eigen kwetsbaarheid als vanzelfsprekend zien en je bent
daarmee een aanstekelijk voorbeeld.

Je kunt dan ook met dit domein fantastische resultaten boeken en zowel
je organisatie als je medewerkers tot grote hoogten brengen. Je oogst
een sfeer, waarin mensen zich als persoon inbrengen, open, met respect
en uitnodigend naar de ander. Kijk naar de begeleider die zijn gevoel
benoemt en ruimte biedt om het te bespreken. Kijk naar organisaties die
geven zonder terug te willen ontvangen. Kijk naar bestuurders, die me-
dewerkers stimuleren en ondersteunen om gezamenlijk doelen en mid-
delen te bepalen.

De leider, die deze stijl vanuit liefde inzet, gelooft oprecht in de
geweldige meerwaarde die kan ontstaan wanneer je ruimte geeft aan wat
er in het ‘hier en nu’ gebeurt. Hij staat open voor latente signalen (‘wat
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wordt er niet gezegd?’) van zichzelf en van de ander en benoemt die, ook
al lijkt hem dat verder van de oorspronkelijke plannen af te brengen.
Waar hij struikelt, staat hij op met excuses. Op zijn beurt is hij vergev-
ingsgezind ten opzichte van anderen.

Je bent als persoon aanwezig in het hier en nu. In het dagelijks contact
zorg je voor ontmoeting met de ander. Je ziet de ander als een bron van
inspiratie. Je communiceert congruent: je benoemt met respect zowel
wat je ziet en wat je voelt, als wat je wil en van de ander vraagt. Je vraagt
om inzichten die een uitdaging vormen voor je ideeën. Indien er bij an-
deren iets niet loopt zoals verwacht of afgesproken, ben je geïnteress-
eerd in wat dat voor hen betekent. Tegelijkertijd leg je ook op tafel wat
dit met jou doet en waar jij behoefte aan hebt. Je vraagt en geeft feed-
back om interacties met anderen te kunnen verbeteren. Verstoringen
gaan voor jou voor op wat gepland is. Je laat merken, dat je voelt hoe
specifieke handelingen een impact op anderen kunnen hebben. Je eigen
gevoel voeg je er aan toe zonder verwijt naar de ander. Je ziet een verga-
dering als een ontmoeting tussen mensen. Je geniet juist dan, wanneer
je uitkomsten krijgt die je in het geheel niet voorzien hebt. Je neemt be-
sluiten op basis van je kernwaarden.

Bij de doorontwikkeling van je organisatie kies je voor een interactieve
aanpak. Je zet een veelvoud aan interacties in, die een niet vooraf be-
paalde ontdekkingstocht vormen. Door te bespreken wat mensen hier en
nu bezig houdt laat je de toekomst als het ware ontstaan. Een toekomst,
die je samen creëert. Medewerkers zijn als vanzelfsprekend eigenaar van
de uitkomsten. In de richting van de buitenwereld geef je, zonder iets
terug te verwachten. Je voegt waarde toe.

Een leider, die deze stijl uit angst gaat gebruiken, is een toneelspeler, die
zijn ware ik verbergt achter het masker van presentie. Mensen voelen
dat. Achter het masker zit dan eigenlijk een strijdende leider, die subtiel
manipuleert. Ook bij het verbindende leiderschapsdomein doet zich dit
voor. Daar kan het echter veel langer duren, voordat medewerkers de
ware ik van de leider onderkennen. Bij het verbindende domein kun je
namelijk je gevoel voor je houden. Dat is bij het presentiedomein niet
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mogelijk. Je anders voordoen, is alleen weggelegd voor buitengewoon
goede toneelspelers.

Dit domein is in het geheel niet ge-
makkelijk. Het vergt moed om erin te
stappen.

Dat is als volgt te verklaren. In je keuze voor presentieleiderschap wijk je
namelijk stevig af van dat wat in de huidige tijd gebruikelijk is. Je gaat
dan ook buiten de vertrouwde comfortzone. Je gaat out-of-the-box en je
vergroot daarmee je onzekerheid. Zo ben je als leidinggevende verant-
woordelijk voor het gedrag van je medewerkers. Daar kun je altijd weer
op aangesproken worden, zonder dat je dat gedrag echt in de hand hebt.
Gaat er iets fout dan moet jij je verantwoorden. Dan is het altijd prettig,
wanneer je kunt aangeven, dat je gedaan hebt, wat normaal gesproken
verwacht wordt van een leidinggevende. En dat is meestal het gedrag,
dat past binnen het strijdende domein.

Ook je carrièreperspectief is over het algemeen beter, wanneer je je
binnen het strijdende domein bevindt. Het is al vaak bewezen. De snel-
ste stappen in je carrière maak je eerder vanwege je uitstekende netwerk
dan de uitstekende resultaten die je behaalt. Tot slot is er moed nodig,
omdat dit domein betekent dat je je eigen ego klein houdt. Je moet je ei-
gen persoon open durven inbrengen.

Dit domein gaat dan ook knellen, wanneer het je niet lukt om te vol-
harden. Wanneer je je letterlijk ongelukkig gaat voelen, omdat in het
domein iets van je verwacht wordt, waar je je gewoon niet goed bij voelt.
Als het goed is, geven je de eerste onwennige stappen in dit domein in-
spiratie om door te gaan. Wat aanvankelijk voor jou outside the box is,
wordt steeds meer vertrouwd en iets van jezelf. Indien dit stagneert dan
dreigt de genoemde camouflage en ga je toneelspelen.

Het denkkader, waar dit domein in past is de wereld van: presentie,
meditatie en co-creatie.
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Dit domein sluit in het leven van alledag aan bij het principe dat ratio en
gevoel er allebei toe doen. In gesprekken benoemen mensen wat er echt
speelt en wat er gaande is. Men benoemt emoties en vragen. Zodra daar-
door mensen geboeid en geraakt zijn door de inhoud van het gesprek,
ontstaat er een flow. Men komt tot inzichten, die men van te voren niet
voor mogelijk had gehouden. Mensen luisteren naar wat er echt toe
doet.
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7. SAMENVATTING

‘Het is onmogelijk om te leren, wanneer je denkt dat je het al weet’,
Epictetus (50 jaar na Christus)

Ik vat de inzichten van de verschillende domeinen samen. Daartoe
verzamel en groepeer ik de teksten in tabellen, zodat je overeenkomsten
en verschillen in één oogopslag kunt zien. Dus niets nieuws onder de
zon, maar wellicht toch verhelderend. Om even doorheen te scrollen.

Domeinen kunnen zich manifesteren op vier niveaus:
1. hoe je als persoon bent; dit is het individuele niveau
2. in het dagelijks contact van mens tot mens; dit is het teamniveau;
3. bij de doorontwikkeling van je organisatie; dit is het

organisatieniveau;
4. hoe je je opstelt ten opzichte van de buitenwereld; dit is het

samenlevingsniveau.

Op elk niveau komen de verschillende domeinen als volgt tot
uitdrukking:
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Nog kernachtiger ziet het er als volgt uit:

Als leider kun je elk domein vanuit liefde en vanuit angst vormgeven.
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De effectiviteit van een domein typeer ik als volgt:
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En tot slot..... Elk domein heeft ook zijn schaduwkanten:
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8. AFRONDING

“Verandering begint bij jezelf”

Elke afronding vormt ook weer de start van iets nieuws. Daar wil ik zo
dadelijk iets over vertellen.

Voor het zover is geef ik je allereerst enkele links naar samenvattingen
van de bronnen die mij het meest inspireren.
De hoofdstroom vormt de Theory U van Otto Scharmer. De indeling in
de vier domeinen en het onderscheid in vier niveaus (individueel, team,
organisatie en samenleving) heb ik eraan ontleend. In de praktijk van al-
ledag ervaar ik hoe verbluffend waardevol de inzichten van deze theorie
zijn.
Ik heb drie belangrijke zijstromen.
Als eerste noem ik het boek “Level Three Leadership” van James
Clawson. Hij laat prachtig zien, hoe je als leider verschil maakt door je te
focussen op denken (hoofd), doen (handen) óf zijn (hart). De inzichten
van Ruth Cohn over interactie zijn buitengewoon dienstbaar om te be-
grijpen, wat er op individueel - teamniveau in interacties feitelijk ge-
beurt. Jaap Boonstra, die tijdens mijn studie change management aan
de wieg stond van mijn stap in het verbindende domein, noem ik als
derde. In zijn boek “Leiderschap in cultuurverandering” laat hij zien hoe
verschillen in de aanpak op organisatieniveau ook daadwerkelijk leiden
tot andere uitkomsten. Tot slot vermeld ik Mariëlle Heijltjes van de
Universiteit Maastricht. Haar inaugurale rede ”Managerial Behaviour,
een kwestie van moed” is hoogst actueel. Zij heeft me, samen met haar
teamleden Peter Berends en Ursula Glunk, het inzicht in het presen-
tiedomein helpen verklaren en gestimuleerd om het lef te hebben om er
in te stappen.

In “Bronnen leiderschapsdomeinen” vind je verder een overzicht van
overige boeken, films en websites, die indruk op me maken. Mogelijk
kunnen ze jou ook van dienst zijn.

https://www.dropbox.com/s/o3jiy6n89rmhycw/TheoryU.docx
https://www.dropbox.com/s/f0b3m36p9e94ptv/LevelThreeLeadership.docx
https://www.dropbox.com/s/vzl0of4y2spps9a/ThemaGecentreerdeInteractie.docx
https://www.dropbox.com/s/vzl0of4y2spps9a/ThemaGecentreerdeInteractie.docx
https://www.dropbox.com/s/1libq1s5c5ijof2/Leiderschapincultuurverandering.docx
https://www.dropbox.com/s/vv7w7sc8wvf1rtx/show.cgi.pdf
https://www.dropbox.com/s/vv7w7sc8wvf1rtx/show.cgi.pdf
https://www.dropbox.com/s/eae87g32ve10s5e/Bronnen%20leiderschapsdomeinen.docx


Ik dank iedereen met wie ik heb mogen samenwerken en nog samen-
werk. Het boek is bovenal een resultante van de ervaringen die ik samen
met anderen heb kunnen opdoen. Mijn dank gaat ook uit naar degenen
die deelgenomen hebben aan workshops rondom de thema’s, die in dit
boek aan de orde komen. Het leidde iedere keer weer opnieuw tot
nieuwe inspiratie. Ik dank mijn meelezers, die me opbouwend en stim-
ulerend commentaar gaven bij conceptteksten: Silvia Heijnen, Rob
Hoogma, Roy van Montfort, Angela Plak, Pauline Rietra, Anne-Marie
Rooskens, Koen Verduijn en Arno Walraven. In het bijzonder dank ik
Gusta Wynans, die als vanzelfsprekend de symbolen voor de verschil-
lende domeinen heeft bewerkt en de lay out van het boek voor haar rek-
ening nam.
Tot slot dank ik mijn eigen familie. Mijn ouders en ons gezin, Tineke
met onze kinderen Imke, Maud en Jop. Ze hebben me prachtig gestimu-
leerd en gesteund in mijn ontdekkingstocht.

Ik kan me voorstellen, dat je denkt: ‘Nu is het goed geweest’. Natuurlijk
mag je dat best denken. Tegelijkertijd zou het best wel eens kunnen zijn,
dat het omgekeerde nu aan de orde is. Dat het nu pas begint.....

Inzicht in de domeinen is een eerste stap. Ik ga daar binnenkort nog bij
helpen door een test in de vorm van een E-book samen te stellen. Maar
met alleen inzicht kom je niet ver. Het is een kwestie van doen, van feed-
back krijgen en je eigen overtuigingen kritisch onder de loep durven
nemen.

Je oogst bepalen en aan de hand daarvan een domein kiezen is een be-
langrijke stap. Veelal ben je er dan niet. Als leider ben je immers niet
alléén op de wereld.

Neem bijvoorbeeld de relatie met één van je medewerkers. Wat doe je
nu, wanneer je als leider in een ander domein zit dan hem?

Meestal zie je dan een drietal alternatieven langs komen.
Het is eerste is dat van Volgen. Je legt je erbij neer en je past je aan.
Neem de medewerker die steeds van jou wil horen wat ie moet doen,
terwijl jij juist van hem initiatief en voorstellen verwacht. Kies je voor
Volgen, dan ga je aan de verwachting van de medewerker voldoen. Je
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gaat hem zeggen, wat hij moet doen. Je kunt ook voor Vertrekken
kiezen. Je concludeert, dat er geen eer te behalen is. Je plaatst hem over,
ontslaat hem of je/hij gaat zelf weg. Het derde alternatief is dat van Vol-
harden. Je gaat steeds opnieuw de strijd met hem aan. Je probeert hem
als het ware te winnen voor jouw domein. Je verwacht dat hij jou volgt.
Doet de medewerker dat niet en jij blijft volharden, dan blijft er
wrijving.

Overigens, wat voor jou als baas
geldt, kan ook voor je medewerker
gelden.

Hij heeft dezelfde keuzes als jij hebt. Net zoals jij op jouw beurt dat hebt
bij jouw baas.....

Je kent me inmiddels. Ik ga niet zeggen, wat je in zo’n situatie moet
doen. Het is je eigen keuze. Elke keuze kan legitiem zijn. Ik vind het wel
van belang, dat je weet, waartoe je keuze leidt. Bovendien is er nog een
alternatief. Dat is het alternatief van Vernieuwen. Bij Volgen en Ver-
trekken beschouw je de domeinpositie van de ander als vaststaand en
niet aan te passen. Bij Volharden wil je jouw waarheid opleggen aan de
ander.

Bij Vernieuwen treed je buiten de kaders. Je gaat samen in de helikopter
zitten kijken wat er nu eigenlijk in de relatie gebeurt. Door die reflectie
ontstaat er een kans voor een alternatief. Dat is het alternatief, dat ik
Vernieuwen noem.

In mijn gesprek met Nicole in de stuurgroep kwaliteit gaat het eenvoud-
ig. Met mijn vraag: ‘Wat denk jij nu?’ maak ik een stap buiten het
strijdende domein in de richting van het verbindende domein. Zij pakt
die uitnodiging met twee handen aan. Ze stapt mee in de helikopter en
houdt vervolgens mij een spiegel voor.
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Maar meestal gaat het niet zo gemakkelijk en zit de positie van leider tot
medewerker, van medewerker tot leider of van leider tot collega
muurvast. Dat vraagt om bijzondere interventies. Interventies, die bij
jezelf beginnen.

Daar gaat mijn volgende verhaal over. Wil je er aan meewerken? Je bent
van harte welkom. Kijk naar de website www.leiderschapsdomeinen.nl

Het is me een genoegen!

Met hartelijke groet,

Frans Wilms
September 2012

P.S. Je kunt een reactie voor me maken en feedback geven. Ik hoor
graag wat mijn verhaal (wel of niet…) voor je betekent en houd me
aanbevolen voor je eventuele suggesties. Ook dat kan via info@leider-
schapsdomeinen.nl.
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