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Leidinggeven

‘A leader who has no followers, is just one guy taking a walk.’
West Wing’s VS vice-president ‘Bingo’ Bob Russell

10.1  Leiders

• Entrepreneurs versus managers
• Aangeboren of aangeleerd
• Factoren die het leiderschap beïnvloeden
• Macht, de basis voor het leiderschap

10.4  Psychologie en 
leiderschap: motivatie

• Inhoudelijke theorieën
• Procestheorieën voor motivatie
• Reinforcement-theorie van Skinner
• Overige manieren om te motiveren

10.3  Leiders en volgelingen

• Natuurwetten van leiderschap
• Onderzoek Milgram

10.2  Leiderschapsstijlen

 Autoritair Participatief Democratisch
 ı ı ı

Resultaat gericht versus relatiegericht
• Blake en Mouton

Situationeel leiderschap
• Fiedler

Transformerend en transactioneel leiderschap
• Charisma
• Persoonlijke aandacht
• Uitdagingen
• Visie

Managementtechnieken
• Management By Direction and Control (MBDC)
• Management By Results (MBR)
• Management By Objectives (MBO)
• Management By Exception (MBE)
• Management By Walking Around (MBWA)
• Management By Chaos (MBC)
• Management By Delegation (MBD)

De veranderende leiderschapsrol 
aan het begin van de 21ste eeuw
• Van strateeg naar visionair
• Van bevelvoerder naar verhalenverteller
• Van systeemarchitect naar veranderaar 
 en dienaar

10.5  Andere psychologische aspecten
bij leidinggeven

• Macht
• Weerstand
• Attitude
• Perceptie
• Persoonlijkheid

10.6  Leidinggevenden als coach

• Leren leren
• Instrumenten van de coach
• Coachingsstijlen

Hoofdstuk 10
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10.1	 Leiders

Het geven van leiding kan men leren. Wat echter de heel goede leiders van de 
minder goede onderscheidt, is vaak niet aan te leren. Het verschil wordt veelal 
bepaald door persoonskenmerken als charisma en extreme overtuigingskracht. 
Leidinggeven is een van de vier hoofdfuncties van de manager. In dit hoofdstuk 
zal blijken dat managen en leiden niet hetzelfde is; leidinggeven is een onder-
deel van het managen.
Het vermogen om leiding te geven noemen we leiderschap. Dit is het vermo-
gen om groepen of individuen te beïnvloeden, gericht op het bereiken van de 
organisatiedoelen. Leiderschap zien we als het geven van richting aan een 
groep voor het realiseren van een bepaald doel en het laten verrichten van alle 
hiervoor noodzakelijke activiteiten.
In deze paragraaf gaan we in op een aantal zaken die spelen rond de zojuist 
gedefinieerde leider:
• het verschil tussen leiders en managers (subparagraaf 10.1.1);
• de vorming van het leiderschap bij een leider: aangeboren of aangeleerd? 

(subparagraaf 10.1.2);
• de laatste stand van zaken: factoren die het leiderschapsvermogen beïnvloe-

den (subparagraaf 10.1.3).

10.1.1	 Leiders	(entrepreneurs)	en	managers

Het geven van leiding is een onderdeel van het management. In die zin is een 
manager ook een leider als hij bezig is met de managementactiviteit ‘leiding-
geven’. Toch wordt in het spraakgebruik met een leider vaak meer gedoeld op 
een ondernemer. Er bestaat een duidelijk verschil tussen managers en onder-
nemers. Een leider van een onderneming is in het begin vaak de persoon die 
de organisatie heeft opgericht, een uitvinder, iemand met een bepaalde visie. 
Hierbij kunnen we denken aan de oprichters van de Philips- en Heijn-dynastie, 
aan mensen als Bill Gates van Microsoft en Freddy Heineken, aan Walt Disney 
en Henry Ford. Deze mensen worden ook wel omschreven met het woord 
entrepreneur, dat het Franse woord voor ‘ondernemer’ is. De manager is 
daarentegen vaak in een later stadium van de organisatiefase ingehuurd om de 
(meestal interne) besturing van de organisatie op zich te nemen. Achter de 
welbekende entrepreneurs gaan vaak managers schuil die minder in de 
publiciteit treden maar wel orde op zaken houden.

Warren Bennis, een van de meest genoemde auteurs op het gebied van 
leiderschap, geeft aan dat (goede) leiders vier belangrijke eigenschappen 
hebben:
1 Het vermogen om anderen aandacht te geven. Dit betreft de kunde van de 

leider om met ideeën te komen, met een visie die anderen aanspreekt, 
waarin zij kunnen geloven, en die zij zich eigen maken (in modern jargon: ze 
iets geven waarvoor ze kunnen gaan). Deze visie heeft te maken met de 
lange termijn. ‘Een visie,’ geeft Bennis aan, ‘maakt het de leider mogelijk de 
uiterst belangrijke brug te slaan van de huidige situatie naar de toekomst van 
de organisatie.’

2 Het vermogen om betekenis te geven. Dit slaat op de lastigheid van het 
kunnen overbrengen van de visie op anderen en deze door hen te laten 

Leiderschap

entrepreneur

eigenschappen 
leiders
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Achtergrond	auteur
Amerikaans bedrijfspsycholoog Bennis is de 
bekendste goeroe op het gebied van leiderschap. In 
zijn jonge jaren werd hij zwaar gedecoreerd (purple 
heart en bronze star) voor zijn militaire rol in de 
bevrijding van Europa. Als jonge academicus was hij 
protegé (beschermeling) van Douglas McGregor. Hij 
gaf les aan topuniversiteiten en adviseerde behalve 
veel topmanagers ook maar liefst vier Amerikaanse 
presidenten.

Kern	van	het	boek
Wees geen manager, wees een leider. Als we Warren 
Bennis enig geweld mogen aandoen, dan is zijn 
boodschap tot deze zes woorden terug te brengen. 
On Becoming a Leader is het handboek voor de 
moderne manager die niet langer tot in detail 
instrueert, maar vooral tot mooie daden inspireert.
Bennis betoogt in zijn bestseller dat de manager 
administreert, onderhoudt en controleert, terwijl de 
leider innoveert, ontwikkelt en vertrouwt. Zijn 
opsomming van de verschillen tussen de manager 
en de leider is het meest gekopieerde deel uit zijn 
boek. Enkele uitspraken zullen veel managers ruim 
twintig jaar na publicatie nog steeds zeer vertrouwd 
in de oren klinken: ‘De manager concentreert zich op 
systemen en structuren; de leider op mensen. De 
manager vraagt hoe en wanneer; de leider vraagt 
wat en waarom. De manager doet dingen goed; de 
leider doet de goede dingen.’
Wat de leider moet doen, leest hij aan het einde van 
het boek in een bedrieglijk eenvoudige opsomming 
van tien succesfactoren voor de toekomst. Minstens 
twee adviezen hebben nog geen enkele zeggings-
kracht verloren. ‘Echte leiders managen de droom’, 
preekt Bennis. Ze formuleren de missie, communice-
ren hun visie en selecteren, belonen, trainen en 
organiseren de juiste mensen. En ‘echte leiders 

stimuleren tegenspraak’, betoogt Bennis. In het 
slechtste geval omringen managers zich met klonen 
en in het beste geval zoeken ze naar mensen met 
aanvullende kwaliteiten. Zelden ontmoeten ze 
mensen die hun bazen ook nog durven tegen te 
spreken.
Bennis neemt in zijn boeken helder stelling in de 
discussie of leiderschap te leren valt. Hoewel 
aangeboren talenten (nature) goed van pas kunnen 
komen, kunnen naar zijn oordeel de meesten van ons 
zichzelf wel degelijk tot goede leiders ontwikkelen 
(nurture). Het vergt echter een langer leerproces 
dan de organisatoren van seminars suggereren. 
Bennis is een warm pleitbezorger van leren op de 
werkplek. Ken jezelf, leer van je fouten en werk aan 
je eigen tekortkomingen, adviseert de meester.

Betekenis	&	kritiek
Bennis wordt gezien als de ‘bovenmeester’ van de 
leiderschapsdenkers. Zijn stellingname in het 
leiderschapsdebat ‘aangeboren of aangeleerd’ is 
invloedrijk geweest. Zijn boeken zijn ook van belang 
omdat ze de mythe van de leider als held ontmaske-
ren. De kritiek op zijn boeken betreft de optimisti-
sche toon, maar dat zegt ook iets over de critici.

M a n a g E M E n T K L a S S I E K E R

Titel: On	Becoming	A	Leader (1994)
Auteur: Warren  Bennis (1925)
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omzetten in positieve resultaten voor de organisatie. Deze belangrijke 
leiderschapskwaliteit gaat dus – zoals de naam doet vermoeden – over het 
daadwerkelijk inhoud, betekenis geven aan die visie, zodat er iets mee 
gebeurt.

3 Het vermogen om vertrouwen te geven. De derde belangrijke leiderschaps-
kwaliteit betreft het vermogen om de organisatiegenoten te laten vertrouwen 
in de leider en zijn gedachtegoed. ‘Vertrouwen’ omschrijft Warren Bennis als 
‘de emotionele lijm die volgelingen en leiders bijeenhoudt.’ Het consequent 
zijn in handelen en doen, is daarbij volgens Bennis zeer belangrijk.

4 Het vermogen om zichzelf te managen. Een goede leider heeft zelfkennis, 
wil zich stevig inzetten en leert van zijn fouten. Zeker in het begin van de 
carrière geldt: hoe meer fouten hoe beter. Een van Bennis’ meest geruststel-
lende teksten die een niet-leider tot zich kan nemen is: ‘het lerende individu 
ziet uit naar mislukkingen en fouten. Het vroege succes is in wezen het 
kwalijkste leiderschapsprobleem’.

Later preciseert Warren Bennis zijn ideeën over de eigenschappen die mana-
gers bezitten, dit na uitgebreid praktijkonderzoek. Hij geeft aan dat leiders:
• de mensen richting en betekenis, een doel meegeven;
• vertrouwen bevorderen en versterken, authentieke relaties creëren;
• een neiging vertonen tot het ondernemen van actie, het nemen van risico’s 

en nieuwsgierig zijn;
• gevoelens van hoop, optimisme en psychologische veerkracht opwekken 

waarin succes wordt verwacht.

10.1.2	 Vorming	van	het	leiderschap:	aangeboren	of	aangeleerd

Ten aanzien van de vraag of grote leiders geboren worden of dat gewone 
mensen ‘opgeleid’ kunnen worden tot grote leiders zijn er drie visies te onder-
scheiden:
1 Leiderschap is aangeboren.
2 Goed leiderschap is afhankelijk van de situatie.
3 Leiderschap is gedeeltelijk aangeboren maar ook afhankelijk van de situatie.

Ad 1 Leiderschap is aangeboren
Bij de eerste gedachtevorming over leiderschap overheerste voornamelijk de 
gedachte dat leiderschap aangeboren is. De geboren leider moest stevig 
gebouwd, groot en intelligent zijn, van nature overheersen, een overwinnings-
drang bezitten, gerespecteerd worden enzovoort. Ook was men ervan over-
tuigd dat een dergelijke leider onder elke omstandigheid effectief functio-
neerde.

aangeboren

‘Management is doing things right; leadership 
is doing the right things.’
Peter Drucker – managementgoeroe
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Ad 2 Goed leiderschap is afhankelijk van de situatie
Later ontwikkelde men de contingentiegedachte binnen de organisatiekunde, 
die inhoudt dat er niet één beste manier van organiseren is, maar dat de beste 
manier van organiseren afhangt van de situatie en omgeving waarin een 
organisatie verkeert. De contingentiegedachte werd onder anderen door Fred 
Fiedler toegepast op leiderschap, in die zin dat hij ervan uitging dat bij een 
bepaalde situatie een vorm van leiderschap hoort die in dat geval de beste is. 
Dit lijkt logisch omdat het leidinggeven aan een jonge, sterk groeiende organi-
satie een heel andere leider vraagt dan een organisatie in crisistijd. Fiedler gaf 
aan dat het van cruciaal belang is hoe een leider met zijn personeel omgaat 
(aangeboren of aangeleerd) en dat daarnaast de situatie een heel grote rol 
speelt. Deze visie van Fiedler staat lijnrecht tegenover de eerdere visie dat een 
leider zo geboren wordt en dus elke situatie aankan.

Ad 3 Leiderschap is gedeeltelijk aangeboren maar ook afhankelijk van de 
situatie
Tegenwoordig zijn beide visies gecombineerd tot een derde visie op leider-
schap. De gedachte dat een goede leider ook aangeboren kenmerken bezit, 
hebben we niet helemaal verlaten. Het is namelijk zo dat sommige mensen van 
nature een zekere geldingsdrang en neiging tot het nemen van leiding hebben 
die het aannemelijk maken dat zij zich sneller gelukkig voelen in de leider-
schapsrol dan anderen. Tegenwoordig zijn vele organisatiekundigen dus van 
mening dat zowel aangeboren of aangeleerde persoonskenmerken als de 
situatie waarin de leider verkeert, de effectiviteit van het leiderschap bepalen. 
Warren Bennis is een van de hedendaagse auteurs die vindt dat de leider 
aangeboren talenten goed kan gebruiken, maar zeker ook, weliswaar moei-
zaam, gevormd kan worden als leider (zie managementklassieken).

contingentie-
gedachte

afhankelijk van 
situatie

Fiedler

‘Controlling men is like handling a piece of 
string. If you push it, it will go anywhere. If you 
lead it, you can make it go anywhere you 
want.’
Dwight D. Eisenhower – Amerikaans generaal en president
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Praktijkvoorbeeld	10.1	 leiderschapskenmerken	in	de	praktijk
Ter relativering: Peter Drucker – de eerste ‘managementgoeroe’ – moet niets 
van de lijstjes zoals weergegeven in tabel 10.1 hebben: ‘Leiderschapsper-
soonlijkheid’, ‘leiderschapsstijl’ en ‘kenmerken van leiderschap’ bestaan niet. 
De meest effectieve leiders met wie ik de afgelopen vijftig jaar heb gespro-
ken en met wie ik heb samengewerkt, sloten zich altijd op in hun kantoor of 
gedroegen zich ronduit asociaal. Sommigen, zeker niet het merendeel, 
waren ‘aardige kerels’ en anderen hechten juist erg aan strenge discipline. 
De een was snel en impulsief, terwijl de ander maar bleef studeren op de 
materie en er een eeuwigheid over deed om tot een besluit te komen. 
Sommigen waren hartelijk en kwamen direct sympathiek over, anderen 
bleven op afstand. Sommigen waren verwaand, anderen bescheiden. 
Sommigen leefden als kluizenaar, anderen erg poenerig. Sommigen konden 
goed luisteren, en sommigen luisterden alleen naar hun innerlijke stem.
Het enige gemeenschappelijke kenmerk van de succesvolle leiders die ik 
ben tegengekomen, was iets wat ze niet bezaten: ze hadden nauwelijks of 
geen ‘charisma’ en moesten ook niets van die term, of wat die inhoudt, 
hebben.’
Bron: Rifkin, 1995

In de (populaire) literatuur worden vele eigenschappen, kenmerken en gewoon-
tes van een goede leider aangegeven. Sommige zijn aangeboren, sommige kan 
men aanleren. In tabel 10.1 wordt een zeer beperkt aantal opgesomd.

TABEL	10.1	 Eigenschappen en kenmerken van leiders

Auteur Bennis Nanus O’Toole Covey Covey

Kenmerk Basiscomponenten Vaardigheden Kenmerken Gewoontes Kenmerken

1 Richtinggevende 
visie

Vooruitkijken Respect voor 
ondergeschikten

Eindresultaat in 
gedachten

Permanente 
educatie

2 Passie Anticiperend leren Luisteren Eerst begrijpen dan 
begrepen worden

Dienstbaar

3 Integriteit Hoge integriteits-
normen

Integriteit Denkt win/win Straalt positieve 
energie uit

4 Vertrouwen Inrichting van de 
organisatie

Vertrouwen Begint bij het begin Gelooft in andere 
mensen

5 Nieuwsgierigheid Bevordering 
onderlinge 
afhankelijkheid

Proactief Leidt een stabiel 
leven

6 Durf Initiatief tonen Beschouwt het 
leven als een 
avontuur

7 Beheersen van 
verandering

Werkt samen

8 Doet lichamelijke, 
mentale, emotionele, 
spirituele oefeningen 
om zichzelf te 
vernieuwen

Bron: Boyett & Boyett, 1999
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10.1.3	 De	laatste	stand	van	zaken:	factoren	die	het	
	leiderschapsvermogen	beïnvloeden

In deze subparagraaf wordt uit de doeken gedaan wat naar de mening van 
vooraanstaande hedendaagse auteurs op dit terrein factoren zijn die het 
leiderschapsvermogen van iemand beïnvloeden:
1 Genetische aanleg en de vroege jeugd. Waar genetische aanleg nog hevig 

bediscussieerd wordt, is men het er bijna algemeen over eens dat de eerste 
levensjaren erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het leiderschapsver-
mogen. Successen, mislukkingen, aanmoedigingen of ontmoediging, 
opvoeding in de jongste jaren zijn daarbij belangrijk. Ook in negatieve zin is 
er invloed. Manfred Kets de Vries stelt bijvoorbeeld in zijn boek Life and 
Death in the Executive Fast Lane dat hij na psychoanalyse van leiders tot de 
conclusie komt dat velen van hen vooral leiding willen geven als gevolg van 
kleine of grote trauma’s in de vroege jeugd.

2 Onderwijs. Hierbij kan men in ieder geval denken aan onderwijs in de vakken 
die voor de leider relevant zijn (marketing, economie, informatiesystemen). 
Sommige auteurs breken een lans (Bowlman & Deal in Leading with Soul: 
An Uncommon Journey of Spirit, Gardner in On Leadership) voor het veel 
breder opleiden van de leiders van morgen (filosofie, psychologie, toneel, 
geschiedenis, wiskunde). Vooral om door het bestuderen van ervaringen en 
kennis van anderen beter te kunnen begrijpen hoe de mens en de organisa-
tie om hem heen in elkaar steekt. De belangrijke auteurs benadrukken hier 
het verschil tussen onderwijs (kennis) en training (technieken en vaardig-
heden). Onderwijs maakt mensen uniek als leider, training maakt mensen 
gelijkvormig, betoogt Richard Farson in Management of the Absurd: 
 Paradoxes in Leadership.

3 Ervaring. De auteurs vinden vroege (beroeps)ervaring belangrijk voor het 
uitvoeren van leiderschap. John Kotter geeft aan in A Force for Change: 
How Leadership Differs from Change dat de leiders die hij ontmoette ‘bijna 
altijd tussen hun twintigste en veertigste kansen kregen om daadwerkelijk 
leiding te geven, ricico’s te nemen en daardoor te leren wat succes en 
mislukking betekenen.’ Kets de Vries geeft vergelijkbare ervaringen weer van 
topleiders uit de industrie.

4 Mislukking. Onmisbaar voor een goede leider is volgens de auteurs het 
opdoen van ervaring met mislukkingen. ‘Moeilijke bazen, gebrek aan visie en 
deugdzaamheid in de bestuurskamer, omstandigheden waar ze geen vat op 
hebben en hun eigen fouten vormen de basis voor het curriculum van een 
leider’ schrijft Warren Bennis in Becoming a Leader. Hij voegt er in het boek 
Reinventing the Leader een mooi citaat van Margaret Thatcher (als premier 

‘A true leader is one who designs the 
cathedral and then shares the vision that 
inspires others to build it.’
Jan Carlzon – Zweeds zakenman

Boek 79095.indb   401 09-06-10   09:50



402  DEEL 3 DE INTERNE ORGANISATIE © Noordhoff Uitgevers bv

10

van het Verenigd Koninkrijk ook wel ‘Iron Lady’ genoemd) aan toe over de 
invloed van mislukkingen: ‘Op dat moment drong het ijzer mijn ziel binnen en 
werd het staal gevormd voor de veerkracht van een eersteklas leider.’

5 Doelgerichte training. Training kan bepaalde voor leiders belangrijke vaardig-
heden en eigenschappen verbeteren. Denk aan trainingen communicatieve 
vaardigheden, timemanagement en dergelijke.

10.2	 Leiderschapsstijlen

De leiderschapsstijl van iemand is de manier waarop deze zijn leidinggevende 
taak invult. Hierbij staat de vraag centraal hoe de leider denkt de ondergeschik-
ten zo effectief mogelijk positief te kunnen beïnvloeden, om samen met hem de 
organisatiedoelen te verwezenlijken. De auteurs die over leiderschapsstijlen 
hebben geschreven, kiezen vaak (niet uitputtend opgesomd) een van de 
volgende criteria:
• de mate waarin de leider autoritair of democratisch is ingesteld (subpara-

graaf 10.2.1);
• de mate waarin de leider resultaatgericht of relatiegericht is ingesteld 

(subparagraaf 10.2.2);
• de mate waarin het leiderschap transformationeel of transactioneel is 

(subparagraaf 10.2.3).

In deze paragraaf bespreken we deze drie criteria. In subparagraaf 10.2.4 
kijken we naar de vijf leiderschapsniveaus van Collins. Ook staan we stil bij 
enkele populaire benamingen voor leiderschapsstijlen, zoals management by 
walking around (subparagraaf 10.2.5). We besluiten deze paragraaf met een 
overzicht van kenmerken die de moderne leider moet hebben (subparagraaf 
10.2.6).

10.2.1	 Autoritair	versus	democratisch	leiderschap

De eerste onderverdeling in leiderschapsstijlen is die in autoritaire leiders 
enerzijds en democratische leiders anderzijds. Een mengvorm van deze 
leiderschapsstijlen is het participatief leiderschap.

Autoritair	leiderschap
Het autoritaire leiderschap is een vorm van leidinggeven waarbij de leider alle 
beslissingen zelf neemt en de werknemers vervolgens, zonder inspraak te 
dulden, zegt wat ze moeten doen, en later ook controleert of ze zijn bevel 
hebben opgevolgd. De typisch autoritaire leider, die men ook wel autocraat 
(eigenmachtig) noemt, is een betweter en niet geïnteresseerd in de mening van 
de ondergeschikte. De autoritaire leider denkt volgens theorie X van McGregor 
(‘de werknemer kan en wil geen verantwoordelijkheid dragen en moet gediri-
geerd en later gecontroleerd worden’). De autoritaire leider gebruikt zijn 
sanctionele macht om te onderwerpen.

Theorie X 
Mcgregor
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‘Autoritair	sturen	werkt	in	de	zorg	averechts’
Aan het woord is Claudia 
Zuiderwijk, voormalig kroonprin-
ses bij PinkRoccade die 
overstapte naar de zorgsector. 
Ze werd ziekenhuisdirectrice 
omdat ze in een meer ‘maat-
schappelijk relevante’ sector 
wilde werken.

Managen	in	de	zorg	is	
anders	dan	bij	een	profit-
organisatie?
‘Een van de redenen waarom ik 
hiernaartoe wilde was dat ik bij 
PinkRoccade een bepaalde 
manier van leidinggeven had 
ontwikkeld die weliswaar niet 
hiërarchisch was, maar waarbij 
ik toch kon terugvallen op mijn 
strepen. Ik dacht: de échte 
uitdaging is als die laatste 
mogelijkheid er ook niet meer is. 
Hier hebben we zeer gecompli-

ceerde verhoudingen met 
zelfstandige maatschappen van 
specialisten, die precies weten 
wat ze willen, de vereniging 
medische staf; het duale 
management, waarbij de leiding 
wordt gevormd door een 
manager én een medisch 
manager. In zo’n situatie heb je 
dus niks aan de strepen op je 
mouw. Vanuit het bedrijfsleven 
denk je: dat kán helemaal niet, 
twee kapiteins op één schip. 
Hier heb ik geleerd dat dit 
systeem echt waarde heeft, als 
je maar duidelijk bent in je rollen.’

Maar	fraai	is	anders.
‘Oh nee, integendeel. Als ik iets 
heb geleerd hier is dat manage-
ment in de zorg juist prachtig is: 
onderschat in schoonheid. “Suf”, 
zeiden mijn vrienden uit het 

bedrijfsleven over de zorgsector. 
En nu ik hier zit zeg ik tegen ze: 
jongens als jullie echt het mooie 
handwerk op het gebied van 
management willen leren, kom 
dan een paar jaartjes in de zorg 
werken.’

En	dat	komt	doordat…?
‘Hoe goed je inhoudelijk ook 
bent in het bedrijfsleven, als 
manager stuur je soms toch aan 
door gebruik te maken van je 
positie. In de zorg heeft dat een 
averechts effect. Op het 
moment dat je denkt te kunnen 
besturen op basis van je 
autoriteit, bereik je het ave-
rechtse effect. Voor mij is dit een 
enorme uitdaging geweest, en 
nog steeds. Ik moest al mijn 
automatismen uitschakelen en 
echt weer even op nul beginnen.’

Bron: Management Team

Democratisch	leiderschap
Democratisch leiderschap is het tegenovergestelde van autoritair leiderschap. 
De leider is onderdeel van de groep. De groep neemt gezamenlijk alle beslis-
singen zonder een duidelijke leider. Hierbij wordt meerderheid van stemmen of 
zelfs unanimiteit van stemmen toegepast. Dit leidt ertoe dat de groep nogal 
besluiteloos opereert. De leider hanteert de Y-theorie van McGregor. De 
democratische leider bepaalt de doelen niet zelf, maar laat de doelen bepalen 
door de groep. Hun groepsbeleving bepaalt de uiteindelijke doelen.

Participatief	leiderschap
Een mengvorm van het autoritair en het democratisch leiderschap is het 
participatieve leiderschap. Participatief leiderschap, ook wel consultatief 
leiderschap genoemd, is een vorm van leiderschap waarbij de leider onderdeel 
is van de groep, maar wel de baas blijft. Hij probeert de groep bij zijn besluiten 
te betrekken. Wie echter niet mee wil gaan in de groepsbeslissingen, zal 
duidelijk voelen dat er een leider is. Ook hier handelt de leider volgens theorie 
Y van McGregor.

democratisch 
leiderschap

Y-theorie van 
Mcgregor

participatief 
leiderschap
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Maartje Janssen
Beroepsoriëntatie
‘Tijdens mijn studie communicatie sprak de richting 
PR &Voorlichting me het meeste aan. Mijn bijbanen 
zocht ik ook in die hoek.

Start	loopbaan	/	werkervaring
‘Na mijn studie kon ik meteen aan de slag als hoofd 
PR & Publiciteit bij uitgeverij BZZTôH. In die tijd 
ging ik ook hbo communicatiestagiaires begeleiden. 
Een leuke, maar ook bijzondere ervaring. Ik was 
immers pas net zelf afgestudeerd!
In mijn tweede baan bij de ANWB was ik werkzaam 
als promotiecoördinator voor de afdeling Boeken, 
Gidsen en Kaarten.
Toen ik mijn liefde in Limburg vond, ben ik daar gaan 
werken als communicatiemedewerker / clustercoör-
dinator PR in een snel groeiende opleidingsorgani-
satie. Hier krijg ik veel meer verantwoordelijkheid, 
maar kom door een snel groeiend productenpallet 
alleen aan het hoognodige toe.
Mijn studie kostte me niet zoveel tijd, dus ik deed er 
altijd van alles bij. Zo heb ik nog woonboten 
verkocht als makelaar, dus de overstap van studie 
naar werk was voor mij niet zo groot. Nee, zaken 
waar ik wel aan moest wennen, zijn politieke 
verhoudingen, snappen hoe dingen in elkaar zitten, 
weten wie echt de baas is in een organisatie. Ik heb 
ook geleerd te accepteren dat niet alles op mijn 
manier kan. Overigens staat naast dat toegenomen 
zelfi nzicht ook de wetenschap dat ik minder kritisch 
op mezelf moet zijn. Ik heb geleerd dat kritiek niet 
altijd persoonlijk gericht is, maar over de zaak gaat.’

Terugkijkend	op	mijn	studie
‘Over mijn opleiding moet ik zeggen dat ik meer 
geleerd heb in de praktijk. Werken in groepsverband 
en de daarmee samenhangende groepsdynamiek 
heb ik me wel eigengemaakt tijdens mijn opleiding. 
Ook leerde ik veel van het praktijkvak Evenementen-
organisatie.’

Carrièreplanning
‘Recentelijk is onze kinderwens met ons derde kindje 
vervuld. Nu zwangerschaps- en ouderschapsverlo-
ven langzaam afl open wil ik me weer meer gaan 
focussen op mijn carrière. Het bijzondere is dat ik 
dat kan doen samen met mijn vader, die veel 
verstand heeft van beroepsoriëntatie en carrière-
planning. Dit nadenken over een volgende stap doe 
ik onder meer door na te denken over relevante 
cursussen. Terugkijkend heb ik inhoudelijk eigenlijk 
steeds hetzelfde gedaan: producten in de markt 
zetten. Straks wil ik eens wat anders: meer manage-
mentgericht of een heel ander product.’

U I T  D E  B E R O E P S P R a K T I J K

Naam: Maartje  Janssen
Functie: Communicatiemedewerker / 
clustercoördinator PR
Opleiding: Communicatie (hbo)
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De participatief ingestelde, coachende leider hoopt op de inzet en het inzicht 
van de medewerkers om de juiste beslissingen te nemen en uit te voeren door 
hen medeverantwoordelijkheid te geven. Figuur 10.1 geeft een overzicht van 
de relatie tussen macht en leiderschapsstijl.

FIGUUR 10.1  De relatie tussen macht en leiderschapsstijl

Bron: Pieterman, 1993

Autoritair Participerend Democratisch

OnderwerpingDoel: Medeverant-
woordelijkheid

Doelbepaling

SanctiesVia: Inzet en inzicht Groepsbeleving

X-theorie van
McGregor

Relatie: Y-theorie van
McGregor

Y-theorie van
McGregor

Machtsinvloed
van medewerkers

Machtsinvloed 
van leider

Overleef	de	nieuwe	baas
‘Hoe overleef ik een nieuwe 
baas?’ Dit is een vraag die menig 
werknemer zich stelt.

1	 Kindermoord
Een machtswisseling gaat 
meestal gepaard met bloedver-
gieten. Niet zelden is de eerste 
beleidsdaad van de inkomende 
leider de moord op enkele 
kinderen van zijn vrouwelijke 
onderdanen. Dat heeft tot 
voordeel dat de vrouwtjes snel 
vruchtbaar worden en zich 
daardoor eerder binden aan de 
nieuwe machthebber. ‘Zo gaat 
het in de apenwereld en zo gaat 
het in de mensenwereld’, zegt 
bioloog, apenkenner en consul-
tant Patrick van Veen. ‘In orga- 
nisaties wil de nieuwe leider altijd 
iets veranderen. Soms gaat het 
om kleine dingen, zoals het 
schuiven met budgetten of het 
om zeep helpen van projecten. 
Soms worden er medewerkers 
ontslagen.’
Apen zijn calculerende wezens, 

weet Van Veen. ‘Gorillavrouwtjes 
accepteren de kindermoord. Ze 
proberen wel zo snel mogelijk uit 
te vinden wat ze aan de nieuwe 
leider hebben. Is het een sterke 
man of een watje? Ze zullen de 
leider voorzichtig uittesten.’
Een zwakke apenleider houdt het 
volgens Van Veen niet lang vol: 
‘De leden van de groep vormen 
dan een coalitie en dwingen de 
ineffectieve bestuurder om de 
groep te verlaten.’ Helaas zijn 
grote menselijke organisaties 
minder democratisch, denkt Van 
Veen. ‘Daar is de nieuwe baas 
meestal niet geselecteerd door 
zijn medewerkers, maar door een 
externe groep van hoger geplaat- 
ste mensen. Die zullen hun keuze 
tot in den treure verdedigen. Wie 
zich daartegen blijft verzetten, 
speelt een gevaarlijk spel.’

2	 Smeed	coalities
Informatie is macht, ook in 
kantoorpolitiek. Consultant 
Martin Hetebrij adviseert om na 

een machtswisseling zo snel 
mogelijk te achterhalen wat voor 
vlees je in de kuip hebt: ‘Stel je 
wantrouwen en boosheid nog 
even uit.’ Probeer een scherp 
beeld te vormen van de nieuwe 
baas. Pas als je zeker weet met 
wat voor baas je te maken hebt, 
kun je tot actie overgaan. 
Probeer waar mogelijk coalities 
te vormen met collega’s of met 
anderen in de organisatie en 
bepaal samen een strategie en 
een doel. Ga bij het benaderen 
van de nieuwe leidinggevende 
voorzichtig te werk. Voorkom dat 
hij zich aangevallen voelt. 
Hetebrij: ‘Zorg dat hij het 
gesprek als een handreiking 
ervaart.’

3	 Overschaduw	nooit
Het bedrijfsleven is een slagveld. 
De vijand is overal en de strijd is 
nooit ten einde. Houd dat in 
gedachten als u ’s ochtend naar 
kantoor gaat, adviseert de 
Amerikaanse bestsellerauteur 
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10.2.2	 Resultaatgericht	versus	relatiegericht	leiderschap

De tweede indeling voor leiderschap is de indeling naar de oriëntatie van de 
leider op het uitvoeren van een bepaalde taak of het hebben van een goede 
relatie met het personeel. We bespreken de ideeën hierover van enkele 
vooraanstaande denkers over leiderschap: Blake & Mouton en Fiedler. Ook 
gaan we kort in op situationele leiderschapsstijlen.

Blake	&	Mouton
Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, hebben Blake en Mouton (1972, 1981) deze 
twee oriëntaties, ‘resultaatgerichtheid’, en ‘relatiegerichtheid’, tegen elkaar 
uitgezet. Robert Blake en Jane Mouton zijn Amerikaanse psychologen en leiden 
een Amerikaanse consultancyorganisatie die gedragswetenschappelijke kennis 
ter beschikking stelt aan de industrie. Zij erkenden de verschillende opstellin-
gen van de scientific-managementaanhangers en de aanhangers van de 
humanrelationsbenadering. De eerste stroming heeft in de eerste plaats 
aandacht voor de productie en de tweede heeft meer aandacht voor de mens 
in de organisatie. Blake en Mouton gaven aan dat een manager zowel veel 
aandacht voor de productie moet hebben (het bedrijfsbelang) als aandacht 
voor de mens (het personeelsbelang). Zij ontwikkelden een schema waarop 
men na meting kan aangeven in welke mate de manager bezorgd is om zijn 
productie en om zijn mensen. Dit schema noemden zij de ‘managerial grid’  
(zie figuur 10.2).

De beste positie die een manager op de managerial grid kan scoren, is de 
positie die Blake en Mouton teammanagement hebben genoemd, waarbij 
sprake is van veel aandacht voor de productie én voor de mens. Hier heerst 
een hoge mate van betrokkenheid met het werk bij de mensen die het uitvoe-
ren. Onderlinge afhankelijkheid door gezamenlijke ‘inzet’ voor het bedrijfsdoel 
leidt bij teammanagement tot wederzijds vertrouwen en respect tussen leider 
en ondergeschikte. De leiderschapsstijl die bij het teammanagement hoort, is 
die van doelmatig leider.
Als men veel aandacht heeft voor zijn mensen en weinig omkijkt naar de 
productie, is er sprake van het management van een ‘gezelligheidsvereniging’. 
Tactvolle aandacht voor de behoefte van de mensen aan vriendschappelijke 
verhoudingen met anderen, leidt tot een gezellige sfeer en een comfortabel 
werktempo. De leiderschapsstijl die hoort bij de gezelligheidsvereniging, is die 
van de zendeling.
Het omgekeerde van de gezelligheidsvereniging is het taakmanagement. Hier 
geldt dat grote productie-efficiëntie resulteert in zodanige werkomstandighe-
den dat menselijke elementen zich slechts minimaal kunnen laten gelden. De

Teammanagement

doelmatig leider

Management 
‘gezelligheids-
vereniging’

Zendeling

Taakmanagement

Robert Greene. In De 48 wetten 
van de macht, een ‘handboek 
over de kunst van de slinksheid’, 
doet Greene aan de hand van 
historische voorbeelden de 

machinaties van de macht uit de 
doeken. Wet 1: ‘Overschaduw 
uw meerdere nooit. Geef de 
mensen die boven u staan altijd 
het behaaglijke gevoel dat ze 

superieur zijn. (…) Bewerkstellig 
dat uw meerderen genialer lijken 
dan ze zijn en u zult de hoogste 
toppen van de macht bereiken.’

Bron: Rob Hartgers, Management Team, 20 augustus 2009
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FIGUUR 10.2  De ‘managerial grid’ van Blake en Mouton
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leiderschapsstijl die hoort bij taakmanagement, is die van autocratisch leider 
(autoritair, eigenmachtig).
Daarnaast is er nog een tussenpositie. Hierbij geldt dat een gemiddelde 
prestatie mogelijk is door de noodzaak om het werk gedaan te krijgen af te 
wegen tegen de eis tot handhaving van een goed moreel. De leiderschaps-
positie die hoort bij deze tussenpositie, is die van compromissenzoeker.
De slechtste positie is de positie die verarmd management genoemd wordt. 
Hierbij is sprake van een slechte zorg voor personeel en productie. Het 
personeel presteert niet meer dan minimaal noodzakelijk is om in dienst te 
blijven. De bijbehorende leiderschapsstijl is die van deserteur.

Het zal duidelijk zijn dat teammanagement de beste manier van leidinggeven is in 
het diagram van Blake en Mouton. Dit betekent dat er maar één en dezelfde manier 
van leidinggeven de beste is voor iedere situatie. Het kon dus niet uitblijven dat er 
een organisatiekundig denker zou opstaan die zou vinden dat een goede manier 
van leidinggeven afhankelijk is van de situatie. Bij Fiedler is dit het geval.

Fiedler
Fred Fiedler was een van de eersten die een contingentiemodel voor leider-
schap ontwikkelde. Hij kwam tot de conclusie dat de prestatie en de daad-
kracht van de groep afhangen van de persoonlijkheidskenmerken van de leider 
en de geschiktheid van de situatie voor de leider.
De contingentietheorie van Fiedler geeft een duidelijk verband tussen situatio-
nele en relationele aspecten. Volgens hem heeft elke situatie (markt, product, 
personeel, omstandigheden) haar bijbehorende succesvolste leiderschapstype; 
dit noemen we ook wel situationeel leiderschap.

Situationele	leiderschapsstijlen
Blake en Mouton kiezen een eenzijdige benadering ten aanzien van leiderschap, 
omdat zij stellen dat voor elke situatie een en dezelfde leiderschapsstijl de beste 
is (namelijk teammanagement). De grote verdienste van Fiedler is dat hij deze 
eenzijdige benadering heeft omgezet in minder eenzijdige situationele leider-
schapsstijlen, die ook wel contingentieleiderschapsstijlen worden genoemd.

autocratisch 
leider

Tussenpositie

compromissen-
zoeker

verarmd manage-
ment

deserteur

contingentie-
theorie

situationeel 
 leiderschap
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Deze situationele stijlen geven aan dat er voor elke leiderschapsstijl een situatie 
is waarin deze effectief is. Helaas betekent dit ook dat er veel situaties zijn waarin 
een gegeven leiderschapsstijl niet effectief is. De leider die gevoel heeft voor een 
situatie, kan zijn leiderschapsstijl naar believen aanpassen. Soms moet dit ook. 
De leider moet zijn menselijke kant laten zien als er sprake is van problemen thuis 
bij een, onder normale omstandigheden, zeer toegewijd personeelslid. Als het 
echter om het naleven van veiligheidsregels gaat, moet de manager voet bij stuk 
houden en heel autoritair zijn om de naleving af te dwingen.

10.2.3	 Transformerend	en	transactioneel	leiderschap

Het derde criterium dat we tegenkomen bij de bepaling van het leiderschap is 
de mate waarin de leider transformationeel of transactioneel handelt. Grote 
leiders, zoals Kennedy, Ghandi en De Gaulle, hadden een heel grote invloed op 
hun volgers. Enerzijds waren zij op het juiste moment op de juiste plaats om uit 
te groeien tot een groot leider, maar anderzijds wordt hun leiderschap vaak 
toegeschreven aan hun charisma. Charismatische leiders zien we ook in de 
bedrijfsomgeving: Richard Branson en Bill Gates weten hun volgers te inspire-
ren en aan zich te binden. Als dit het geval is, spreken we van transformatio
neel leiderschap.
Transformationeel leiderschap heeft de volgende kenmerken:
1 De leider heeft charisma, wat ertoe leidt dat men zeer toegewijd is aan de 

leider en een groot vertrouwen in hem heeft.
2 De leider heeft persoonlijke aandacht, hetgeen leidt tot een verhoogde 

daadkracht van de werknemers.
3 De leider stelt uitdagingen voor de ondergeschikten, die leiden tot innovatie 

van producten en processen.
4 De transformerend leider heeft visie en deze wordt nadrukkelijk uitgedragen 

en werkt heel inspirerend op de volgers.

Tijdens de verkiezingscampagne in de VS waren er verschillende opinies hoorbaar 
over de kwaliteit van Obama als leider; over het algemeen waren alle partijen het er 
over eens dat hij veel charisma bezit.

Transformationeel 
leiderschap
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Eerder in dit hoofdstuk ging het alleen over transactioneel leiderschap. Hierbij 
gaat het om het motiveren van organisatieleden om doelen te bereiken. Het 
transactionele zit hem erin dat de werknemer zijn inzet geeft in ruil voor de 
beloning door de leider. Het transformerend leiderschap voegt hier een 
persoonlijk tintje aan toe: de emotionele band tussen de leider en volger. Dit 
leidt ertoe dat de werknemer zich meer zal inzetten dan het geval is bij de 
transactionele leider.

Leiderschap
Herman den Blijker

Chefkok

In de RTL4serie ‘Herrie 
gezocht’ helpt Herman den 
Blijker horecabazen uit de 
brand. Welke leiderschapsstijl 
hanteert hij daarbij?

Dominique Haaijtema: ‘Herman 
den Blijker is in Herrie gezocht 
vooral zichzelf, hij speelt geen 
rol. De grote kale Rotterdammer 
is direct, toegankelijk en maakt 
een gemoedelijke, sympathieke 
indruk. De horecabazen of 
-medewerkers die aan het 
programma meedoen zijn niet 
bang om hun zaak aan hem over 
te dragen. Door zijn deskundig-
heid, bekendheid en jarenlange 
ervaring luisteren de meeste 
horecaondernemers naar zijn 
aanwijzingen. Den Blijker slaagt 
er daarbij ook steeds in de 
eigenaren letterlijk op afstand te 
houden, cruciaal om grote en 
kleine aanpassingen door te 
voeren in de keukens of 
restaurants.
Wat hij ook goed doet: hij huurt 
voor veel klussen andere 

Bron: Management Team, 13 november 2009

deskundigen in die de gastvrij-
heid of het interieur een handje 
mogen helpen. Alles zelf willen 
doen is een valkuil waar 
sommige leiders en onderne-
mers wel eens last van hebben. 
Maar Den Blijker niet. Zo is er 
nog genoeg tijd over om zijn 
sigaren te roken. Daarbij houdt 
hij wel altijd overzicht over wat 
belangrijk is en wat niet.
Ook in het bedrijfsleven zou zijn 
managementstijl goed kunnen 

werken. De chefkok is oprecht 
geïnteresseerd in mensen en 
houdt van zijn vak, een gouden 
combinatie voor bijvoorbeeld 
succesvol verandermanage-
ment.’

Dominique Haijtema is 
journalist en psycholoog. Zij 
publiceerde ‘De essentie van 
leiderschap’ en ‘Leiderschap in 
de 21ste eeuw’.

Transactioneel 
leiderschap

emotionele band 
leider – volger
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10.2.4	 De	leiderschapsniveaus	van	Collins

Collins (2001) geeft in zijn bestseller Good to Great (zie managementklassie-
ken in hoofdstuk 11) vijf niveaus die een leider kan bereiken. In figuur 10.3 zien 
we deze niveaus gerepresenteerd.

FIGUUR 10.3  Niveau 5-hiërarchie

Niveau 5 Niveau 5-leidinggevende
Bouwt aan langdurig succes met een tegenstrijdige mix
van persoonlijke bescheidenheid en professionele wil.

Niveau 4 Effectieve leider
Weet het streven naar een duidelijke visie en een sterk 
commitment op te roepen. Stimuleert hoge prestaties.

Niveau 3 Competente manager
Weet mensen en resources te organiseren. Realiseert op een
effectieve en ef�ciënte manier van tevoren vastgestelde doelen.

Niveau 2 Goed presterend teamlid
Draagt met zijn individuele capaciteiten bij aan het realiseren
van teamdoelen. Werkt effectief samen met andere groepsleden.

Niveau 1 Veelbelovend individu
Heeft talent, kennis, vaardigheden en een goede werkhouding.
Is productief.

Bron: Collins, 2001

In zijn boek werkt Collins de vier onderste niveaus niet precies uit, ‘niveaus 1 
tot en met 4 zijn behoorlijk vanzelfsprekend en bovendien in andere publicaties 
besproken’. Het is niet nodig om als leider de niveaus één voor één van 
beneden naar boven te doorlopen. Ook is het zo dat je later de lagere niveaus 
kunt invullen.
Niveau 5 geniet de voorkeur van Collins. Het beslaat het hoogste niveau van 
leiderschapscapaciteiten dat hij met zijn onderzoek tegenkwam. De auteur 
omschrijft de niveau 5-leider als volgt: ‘Niveau 5-leiders richten hun behoefte 
aan erkenning niet op zichzelf maar op het creëren van een geweldig bedrijf. 
Het is niet zo dat zij geen ego hebben of geen eigenbelang kennen. Integen-
deel, ze zijn ontzettend ambitieus – maar hun ambitie richt zich vooral op de 
organisatie, niet op hen zelf.’
Niveau 5-leiders bestaan uit tegenstellingen: zij koppelen bescheidenheid aan 
wilskracht en nederigheid aan onverschrokkenheid.

10.2.5	 Populaire	benamingen	voor	leiderschapsstijlen

Er zijn in de praktijk verschillende populaire benamingen voor leiderschapsstij-
len te vinden. In weerwil van het onderscheid dat we in dit hoofdstuk maakten 
tussen management en leiderschap, beginnen deze benamingen allemaal met 
het begrip ‘management by’. Daarom spreekt men vaak liever over manage
menttechnieken als men de volgende populaire benamingen hanteert in het 
spraakgebruik:
• Management by direction and control (MBDC): hierbij zal de leider aange-

ven hoe iets moet gebeuren, en daarna de uitvoering controleren. Het bijpas-
sende mensbeeld dat de leider heeft, is meestal het mensbeeld X van 
McGregor; mensen moeten tot werken gedwongen worden. In de huidige 

collins

niveau 5

ego gericht op 
organisatie

Management-
technieken
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situatie past dit vooral bij situaties waarin de leider er al dan niet terecht van 
uitgaat dat de werker niet wil werken, zoals bij dwangarbeid en in sommige 
leer- en oefensituaties.

• Management by results (MBR): bij deze managementtechniek is de leider 
erg gericht op het resultaat; de weg waarlangs het resultaat bereikt wordt, 
doet er niet toe. Onder andere in misdaadbenden komt deze manier van 
leidinggeven voor.

• Management by objectives (MBO): bij deze managementtechniek, uitge-
breider beschreven in paragraaf 8.3, spreekt men met ondergeschikten een 
doel (objective) af en laat men de werknemer vervolgens zelfstandig aan het 
afgesproken doel werken. Later wordt geëvalueerd of en in welke mate de 
doelen bereikt zijn.

• Management by exception (MBE): bij deze techniek reageert de leider 
alleen op uitzonderingen. Iedereen weet wat hij moet doen. Gaat het goed, 
dan is er geen bijsturing nodig. Zijn er wel positieve of negatieve uitzonderin-
gen, dan komt de leider in actie.

• Management by walking around (MBW): deze managementtechniek wordt 
toegepast wanneer de leider zich veelvuldig op de werkvloer laat zien. Over 
de afdeling lopend en hier en daar een praatje makend, bespreekt de leider 
de ideeën van zijn mensen. Hierbij let hij op de relaties met zijn onderge-
schikten, maar tegelijkertijd houdt hij de productie in het oog.

• Management by chaos (MBC): afdelingen werken soms in een zekere 
chaos. Wanneer onder chaotische omstandigheden goede prestaties 
worden bereikt, wordt door de leider bewust aangestuurd op enige chaos.

• Management by delegation (MBD): de leider delegeert taken en bijbeho-
rende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan ondergeschikten. Dit 
motiveert de werknemers om hun werk op plezierige, maar ook efficiënte en 
effectieve wijze uit te voeren.

10.2.6	 De	veranderende	leiderschapsrol	aan	het	begin	van	de	
21ste	eeuw

De eigentijdse managementliteratuur over leiderschap laat een aantal belang-
rijke verschuivingen zien. Boyett & Boyett (1999) vatten de verandering in de 
leiderschapsrol als volgt samen:
• van strateeg naar visionair;
• van bevelvoerder naar verhalenverteller;
• van systeemarchitect naar veranderaar en dienaar.

Van	strateeg	naar	visionair
Bijna zonder uitzondering zijn de hedendaagse auteurs het erover eens dat de 
leiders van vandaag zich meer moeten richten op het ontwikkelen van een visie 

‘The leader has no need to lead – he is just 
content to point the way.’
Henry Miller – Amerikaans auteur
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voor hun organisatie, dan op het uitstippelen van een managementstrategie. 
Het probleem is volgens hen niet dat strategieën overbodig zijn, maar dat 
strategieën alléén niet meer voldoen. Bartlett en Goshal leggen uit dat ‘top-
managers van oudsher hebben geprobeerd om hun werknemers op een 
intellec tuele manier voor zich te winnen door de overtuigende logica van 
strategische analyses. Maar zakelijk vormgegeven en op contracten geba-
seerde relaties kunnen niet de aanzet geven tot de buitengewone inspanningen 
en de langdurige betrokkenheid die noodzakelijk zijn voor het constant leveren 
van uitmuntende prestaties’. Mensen ontlenen hun betrokkenheid niet aan 
strategieën, ze hebben er geen sterke, emotionele band mee. Strategieën 
beantwoorden de vraag naar het wat en niet naar het waarom, terwijl het 
waarom belangrijker is. ‘Leiders moeten het wat achter zich laten’, zeggen 
Bartlett en Ghoshal (en met hen de meeste andere goeroes) en ‘een organisa-
tie creëren waarmee de leden zich kunnen identificeren, waarop ze samen trots 
kunnen zijn en waar ze zich voor willen geven’. Kortom, senior managers 
moeten de mensen die onder contract staan van een economische eenheid 
overhalen om toegewijde leden te worden van een doelgerichte organisatie.
Boyett & Boyett merken overigens fijntjes, maar zeer terecht op, dat de heden-
daagse managementgoeroes niet tot nauwelijks aangeven hoe je als leider tot 
een goede visie kunt komen. Als ze dat wel doen (Nanus) dan is dit in zulke 
algemene termen dat de echte grote visies van bijvoorbeeld Winston Churchill 
of Martin Luther King hiermee nooit tot stand te brengen zijn.

Van	bevelvoerder	naar	verhalenverteller
Hiermee wordt bedoeld de eigenschap van een leider om in plaats van bevelen 
te geven en te schreeuwen, hij erin bedreven moet zijn om op meeslepende 
inspirerende wijze, omgeven met anekdotes en bruggetjes naar de realiteit op 
de werkvloer een motiverend verhaal neer te zetten. Overigens moet de leider 
wel de daad bij het woord voegen, anders werkt het niet.

Van	systeemarchitect	naar	veranderaar	en	dienaar
In organisaties zijn veranderingen aan de orde van de dag. De toekomst vraagt 
telkens nieuwe dingen van de organisatie en haar medewerkers. Een goede 
leider naar het hedendaagse inzicht is steeds bezig de mensen voor te berei-
den op de verandering en te wijzen op de toekomst. Anders zou de visie die hij 
bij het eerste punt (van strateeg naar visionair) heeft ontwikkeld er niet toe 
doen. De leider moet tevens dienend zijn aan de organisatiegenoten teneinde 
hen in staat te stellen telkens de juiste dingen te doen, zichzelf te ontplooien en 
te overtreffen. Robert Greenleaf is waarschijnlijk de auteur die het concept van 
de manager als dienaar het verst heeft uitgewerkt. Zijn inspiratie haalde hij uit 
een boek van Hermann Hesse. Door middel van (de zwart-wit geformuleerde) 
tabel 10.2 worden de verschillen weergegeven tussen de traditionele leider en 
de dienende leider.

Het idee van de leider als dienaar komt eigenlijk voort uit de ideeën van wijlen 
Robert K. Greenleaf, de voormalige directeur van marktonderzoek van AT&T. In 
het midden van de jaren zestig ontdekte Greenleaf het werk van de Zwitsers-
Duitse schrijver en Nobelprijswinnaar Hermann Hesse. Een van Hesse’s 
boeken, Journey to the East (Die Morgenlandfahrt), maakte een enorme indruk 
op Greenleaf en inspireerde hem tot het ontwerpen van een nieuwe benadering 

greenleaf
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TABEL	10.2	 De verschillen tussen een traditionele en dienende leider

Traditionele	leider Dienende	leider

Stelt controlevragen: ‘Heb je dit al gedaan?’ Stelt vragen om te achterhalen hoe hij de collega kan helpen goed te 
functioneren: ‘Wat heb je van me nodig?’

Meet de productiviteit van de mensen. Gaat na of de mensen vooral vrijwillig de juiste acties ondernemen 
(omdat dit het meest productief is).

Mensen zijn op zijn best waardevolle hulpmiddelen. Mensen komen op nummer een.

Harde leermeester, op zichzelf gerichte moraal. Nadruk op ethisch handelen.

Bevordert intern de onderlinge concurrentie. Probeert interne concurrentie terug te dringen.

Heeft weinig tijd. Maakt tijd.

Bemiddelt bij conflicten. Coacht bij conflicten.

Architect van organisatie als door hem gedetailleerd uitgedacht 
bouwwerk.

Tuinman van organisatie als zelfstandig groeiende tuin.

Eist gehoorzaamheid. Accepteert de persoon in kwestie, maar neemt soms geen 
genoegen met prestaties onder de maat (uit respect voor de 
betrokkene).

van leiderschap. Greenleaf beschreef zijn ontdekking in 1984 tijdens de 
opening van het academisch jaar van het Alverno College in Milwaukee: 
‘Journey to the East is het verslag van een legendarische reis van een groep 
mannen op zoek naar het oosten… De hoofdpersoon van het verhaal is ene 
Leo die de groep begeleidt als bediende en de eenvoudige karweitjes moet 
opknappen, maar die de groep ook steunt door zijn vitaliteit en zangkunst. Hij is 
een buitengewoon iemand. De reis verloopt voorspoedig tot Leo op een dag 
verdwijnt. Dan ontstaat er wanorde, de groep valt uit elkaar en de reis wordt 
afgebroken. Zonder de dienaar Leo redden ze het niet. De verteller, die deel 
uitmaakt van de groep, komt Leo na een zoektocht van enkele jaren op het 
spoor. Hij wordt opgenomen in de geestelijke orde die de reis op touw had 
gezet. Daar komt hij tot de ontdekking dat Leo, die hij aanvankelijk alleen als 
dienaar gekend had, in feite het officiële hoofd van de orde was, de geestelijk 
leidsman, een groot en edel leider.
Er is veel gespeculeerd over leven en werk van Hesse. Voor een deel ook over 
dit verhaal dat de critici voor de meeste raadsels stelt. Maar voor mij zegt dit 
verhaal heel duidelijk: De grootste leider (die een ‘klein’ persoon kan zijn) wordt 
in de eerste plaats als dienaar beschouwd omdat hij dat diep van binnen ook 
is. Het leiderschap komt degene toe die van nature een echte dienaar is.
Leiderschap is iets dat je krijgt of op je neemt en dat ook weer weggenomen 
kan worden. Leo’s dienstbare aard was de essentie van zijn persoonlijkheid, 
het was niet gegeven, hij had het niet op zich genomen en hij kon het niet 
kwijtraken. Leo was bovenal een dienaar.’
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De	dienende	leider	is	terug
Bijna 40 jaar nadat Robert 
Greenleaf de term voor het 
eerst gebruikte, toont Inge 
Nuijten in een proefschrift aan 
dat dienend leiderschap nog 
steeds de belangrijkste 
basisbehoeften van mensen 
voedt. Als het maar uit het hart 
komt.

Wat	is	het? Voor haar 
onderzoek naar dienend 
leiderschap ondervroeg Inge 
Nuijten 1 500 medewerkers en 
150 leidinggevenden. Het 
bleek dat mensen die dienend 
geleid worden, worden gevoed 
in drie basisbehoeften: 
verbondenheid, autonomie en 
competentie. En laten nou net 
deze behoeften uit ander recent 
onderzoek naar voren komen 
als belangrijke basisbehoeften 
van de mens. Kortom, mana-
gers zouden moeten inspelen 

op deze behoeften, want 
bedrijven die dienend worden 
geleid, presteren ook beter, 
zegt Nuijten, die in Rotterdam 
promoveerde. Ze heeft zelfs 
een meetinstrument ontwikkeld 
om dienend leiderschap vast te 
stellen. ‘Hiermee wordt 
managers een spiegel voorge-
houden’, stelt Nuijten. ‘Hoe 
meer van die eigenschappen je 
bezit, hoe beter. De eigen-
schappen moeten echter 
gecombineerd worden om echt 
goed over te komen. Je kunt 
bijvoorbeeld wel doen alsof je 
van anderen leert, maar als je 
hen geen credits geeft, doe je 
het juist slechter.’

Wie	bedacht	het? De 
Amerikaan Robert Greenleaf 
wordt gezien als grondlegger 
van dienend leiderschap. Hij 
schreef er voor het eerst over in 

1970, in het essay The servant 
as leader. Volgens Nuijten gaat 
het daarbij om gedragsaspec-
ten als bescheidenheid, 
empowerment (faciliteren), 
stewardship (doelen geven) en 
moed (risico’s durven nemen). 
‘Het is geen trucje, het moet 
vanuit het hart komen. Je moet 
er zijn voor je omgeving. Of dat 
aan te leren valt? Dat denk ik 
wel, al moet dat verder 
onderzocht worden. Als je de 
filosofie van dienend leider-
schap begrijpt, kun je het je 
steeds meer eigen maken.’

Werkt	het? Dienend leiders 
krijgen veel vertrouwen van 
medewerkers en zorgen voor 
betere teamprestaties, blijkt uit 
het onderzoek van Nuijten.

Voorwaarde: ‘Het moet vanuit 
het hart komen.’ (RvL)

Bron: Management Team, 13 november 2009

10.3	 Leiders	en	volgelingen

In deze paragraaf gaan we wat dieper in op de volgeling van de leider. Het 
citaat uit de hoofdstukopening geeft het al aan: geen leiders zonder volgelin-
gen. Eerst behandelen we de negen natuurwetten van leiderschap, zoals Blake 
ze formuleerde. Daarna bespreken we het onderzoek van Milgram over gehoor-
zaamheid.

Geen	leider	zonder	volgeling
In tabel 10.1 worden de eigenschappen en kenmerken van leiders gegeven. Dé 
eigenschap die van toepassing is op iedere leider is de aanwezigheid van 
volgelingen. Het gaat uiteindelijk om het proces tussen de leider en de volge-
ling, ondergeschikte, of aangestuurde. Leiders zijn geen leiders als ze niemand 
hebben om te leiden. Warren Blank komt vanuit dit perspectief op negen 
natuurwetten van leiderschap:

natuurwetten van 
leiderschap
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1 Een leider heeft volgelingen-bondgenoten.
2 Leiderschap is een kwestie van interactie.
3 Leiderschap manifesteert zich als een gebeurtenis.
4 Leiders maken gebruik van invloed die verder gaat dan formele autoriteit.
5 Leiders opereren buiten de grenzen van in een organisatie vastgestelde 

procedures om.
6 Leiderschap brengt risico’s en onzekerheid met zich mee.
7 Niet iedereen zal het initiatief van een leider volgen.
8 Bewustzijn – het vermogen om informatie te verwerken – creëert leiderschap.
9 Leiderschap is een proces dat naar zichzelf terugverwijst. Leiders en 

volgelingen verwerken informatie uit hun eigen subjectieve referentiekader.

Milgram’s	onderzoek	naar	leiders	en	volgelingen
De Tweede Wereldoorlog heeft ons denken over leiderschap diepgaand 
beïnvloed zo geeft Schrijvers (2005) aan: ‘Zelfs nu, zestig jaar na dato, merken 
we dat nog. Dat je manager wilt worden, kun je rustig zeggen, zelfs dat je 
leiderschap ambieert. Je mag het op zijn Engels zeggen: ‘Ik toon leadership.’ 
Maar zeg je het in het Duits, dan voelt iedereen zich ongemakkelijk. Dan zijn 
leiders opeens verdacht.
De afgelopen zestig jaar is vooral veel onderzoek gedaan naar volgelingen van 
leiders. Hoe komt het toch dat mensen foute leiders volgen? De experimenten 
van de psycholoog Stanley Milgram (1933-1984) over gehoorzaamheid in de 
jaren zestig zijn wereldberoemd en behoren tot de basiskennis van iedere 
manager. In zijn experimenten werd proefpersonen verteld dat het onderzoek 
over de invloed van straf op leergedrag ging. In de proefopstelling waren een 
proefleider, een proefpersoon en een lerende aanwezig.
Deze laatste zat in een aangrenzende ruimte en was beplakt met elektroden. 
De lerende moest een geheugentest doen en telkens als hij een fout maakte 
moest de proefpersoon hem een stroomstoot toedienen. Bij elke fout ging het 
voltage omhoog. Als de proefpersoon wilde stoppen, moedigde de proefleider 
deze aan om door te gaan ‘in het belang van het onderzoek’. Pas na vier keer 
protesteren staakte de proefleider het experiment.
Dit onderzoek ging in werkelijkheid over gehoorzaamheid. Tot hoever zouden 
de proefpersonen gaan en de proefleider gehoorzamen met het toedienen van 
stroomstoten die in werkelijkheid dodelijk zouden zijn geweest? De onderzoe-
ker was de leider en de proefpersoon de volgeling. De uitslagen waren onthut-
send. Twee op de drie proefpersonen gehoorzaamden de proefleider en 
‘vergaten’ alle ethiek en moraal die ze ooit van huis en school hadden meege-
kregen. Dit onderzoek is meerdere keren herhaald en telkens kwam hetzelfde 
beeld naar voren: leiders hebben al gauw gehoorzame volgelingen. Er bleken 
trouwens geen verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen. De verklaring 
voor ons dociele gedrag zou zijn dat gehoorzaamheid nodig is om als groep te 
overleven. Leiders en volgelingen dansen daartoe een duivelse tango.’

10.4	 Psychologie	en	leiderschap:	motivatie

Een van de belangrijkste taken van de leider is het motiveren van zijn medewer-
kers. Daarom wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de verschillende 
theorieën over motivatie. Motivatie kunnen we definiëren als de krachten die op 

Milgram

Motivatie
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iemand worden uitgeoefend of die in iemands persoon aanwezig zijn om op 
een bepaalde, doelgerichte manier te handelen. Wat voor de een als motivatie 
geldt, is demotiverend voor de ander.
Het motivatieproces ziet er in algemene zin uit zoals weergegeven in figuur 10.4.

FIGUUR 10.4  Het motivatieproces

Behoefte Drang om behoefte
te vervullen

Actie
(doelgericht)

Behoefte-
bevrediging

10.4.1	 Extrinsieke	en	intrinsieke	motivatie

Wellicht de meest simpele – maar in de praktijk zeer belangrijke – indeling van 
motivatie is die in extrinsieke en intrinsieke motivatie. Mensen die intrinsiek 
gemotiveerd zijn ervaren motivatie vanuit zichzelf. Zij willen een taak goed 
uitvoeren, hard werken en ze ‘gaan ervoor’. De voetballer Ruud van Nistelrooy 
heeft wel eens aangegeven dat hij misschien iets minder talent had dan de 
andere toppers. Door zijn wil om harder en meer te trainen dan de rest is hij op 
hetzelfde topniveau gekomen. Bij extrinsiek te motiveren mensen moet de 
prikkel van buitenaf komen. De leidinggevende kan een bron van extrinsieke 
prikkels zijn door deze mensen te stimuleren en te motiveren om zich in te 
zetten. Maar ook salaris is een extrinsieke motivator. In praktijkvoorbeeld 10.2 
zien we dat beloning alleen de medewerker niet kan motiveren.

Praktijkvoorbeeld	10.2	 Beloning	en	motivatie
Salaris of een andere materiële beloning vormt een extrinsieke prikkel. Maar 
de relatie tussen motivatie en beloning is minder eenduidig dan je zou 
denken, zoals blijkt uit het klassiek geworden onderzoek van de psychologen 
Lepper, Greene en Nisbett. Daarin speelden twee groepjes kleuters met 
kleurpotloden. Het ene groepje kleuters kreeg te horen dat ze daarvoor een 
beloning zou krijgen, aan het andere groepje werd niets verteld. Na afloop 
van het onderzoek lieten de kleuters uit de eerste groep de kleurpotloden 
het snelst links liggen. De beloning was immers binnen en zonder die prikkel 
vonden ze kleuren niet interessant meer. De kleuters uit de tweede groep 
kleurden lustig door, gewoon omdat ze het leuk vonden. In deze opvatting 
wordt de intrinsieke motivatie gedoofd door de extrinsieke beloning.
Dat werd onlangs bevestigd door onderzoek van Van de Ven. Daaruit bleek 
dat mensen het doneren van bloed waarderen, omdat het vrijwillig is. Zodra 
er een hoge beloning tegenover staat, verdwijnt die waardering. De beloning 
verdringt de ‘personal gain’ van het geven van bloed, het gevoel om belan-
geloos iets goeds te doen.
Kortom, beloning alleen kan de medewerker dus niet motiveren.
Bron: Buitenhuis en Van Zanten, 2006

De grondlegger van het scientific management, Fredrick Taylor, vond dat men 
werknemers alleen met geld kon motiveren. Elton Mayo, een van de grondleg-
gers van de humanrelationsbeweging, concludeerde dat leiders werknemers 
kunnen motiveren door hun sociale behoeften te erkennen en hun het gevoel te 
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geven dat ze nuttig en belangrijk zijn. Douglas McGregor vond dat de leider de 
ondergeschikten volgens theorie Y moest laten participeren in de management-
besluiten om hen te motiveren.

Motivatietheorieën kan men indelen in drie soorten:
1 inhoudelijke motivatietheorieën;
2 procesmotivatietheorieën;
3 reinforcementtheorieën.

Deze drie typen motivatietheorieën nemen wij achtereenvolgens door in 
subparagraaf 10.4.2 tot en met 10.4.4. We besluiten de paragraaf met overige 
manieren om te motiveren (subparagraaf 10.4.5).

1	 www.mt.nl

‘Motiveren moet vanuit andere invalshoek’

‘Het bedrijfsleven moet meer werken vanuit psychologische en sociologische 
perspectieven om werknemers te motiveren.’ Dat stelt Jonas Ridderstrale, 
businessgoeroe aan het Center for Advanced Studies in Leadership van de 
Stockholm School of Economics.
Business en leiderschap werden lange tijd benaderd vanuit een competentie-
gebaseerde invalshoek. ‘Het is nu tijd om het psychologisch kapitaal te stimule-
ren. Dit impliceert het gebruik van technieken om vertrouwen, hoop, optimisme 
en veerkracht te versterken. Belangrijke methodes hiervoor zijn positieve 
feedback, het stellen van duidelijke doelen, ervoor zorgen dat iedereen deelt in 
het succes, het delegeren van autoriteit, coaching en een veilige werkomgeving. 
Er moet gewerkt worden aan de corporate religie’, aldus Ridderstrale.
‘Corporate religie’ wordt gecultiveerd door het creëren van een droom, story 
telling, het creëren van een positieve ervaring en het herzien van organisatie-
structuren. Ridderstrale: ‘Dat is een moeilijke opgave en vergt werken aan 
competenties, ontwikkeling van de gemeenschap en vooral veel moed.’

10.4.2	 Inhoudelijke	motivatietheorieën

De inhoudelijke motivatietheorieën, die men ook wel behoeftegeoriënteerde 
motivatietheorieën noemt, zijn theorieën die aannemen dat werknemers gemoti-
veerd worden door de wens behoeften te bevredigen. De theorieën proberen 
aan te geven wat deze behoeften van de werknemers kunnen zijn.
We bespreken achtereenvolgens de inhoudelijke motivatietheorieën van 
Maslow, Alderfer, Herzberg en McClelland. We besluiten met enkele kantteke-
ningen bij deze inhoudelijke motivatietheorieën.

De	behoeftepiramide	van	Maslow
Een belangrijke (behoeftegeoriënteerde) inhoudelijke motivatietheorie is die van 
Abraham Maslow (1943). Maslow verklaarde de motivatie van werknemers aan 
de hand van een door hem ontworpen behoeftehiërarchie (zie paragraaf 2.3). 

Motivatietheorieën

inhoudelijke 
motivatietheorieën

behoefte-
hiërarchie
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Hij gaf aan dat de motivatie van de mens bepaald wordt door opeenvolgende 
behoeftefasen waarin hij kan zitten:
1 fysiologische behoeften (basissalaris);
2 behoefte aan zekerheid en veiligheid (pensioen);
3 behoefte aan acceptatie (opgenomen worden door vrienden in een werk-

groep);
4 behoefte aan waardering en erkenning (de naam van de functie);
5 behoefte aan zelfontplooiing (een uitdagende functie).

Deze ontwikkelingsfasen van de menselijke behoeften, die men altijd weergeeft 
in piramidevorm (zie figuur 10.5), kan men alleen in opklimmende volgorde 
doorlopen. Zo zal een zwerver in de eerste plaats op zoek gaan naar voedsel 
en een plaats om te slapen, en bekommert hij zich minder om veiligheid of het 
opgenomen worden in een vriendenkring of vereniging.

Een waarschuwing is bij de theorie van Maslow op zijn plaats. Men is namelijk 
snel geneigd om van iedereen die in een organisatie functioneert, de hoogst 
mogelijke plek van de piramide (fase 5: zelfontplooiing) te verwachten. Hier 
moet men voorzichtig mee zijn.
Een voorbeeld om aan te geven hoe voorzichtig men moet omgaan met 
Maslows behoeftepiramide, is dat van een oudere portier van een grote 
Nederlandse onderneming. We zouden al te lichtvaardig kunnen zeggen dat 
deze portier laag in de piramide zit en de behoefte aan succes allang kwijt is. 
Waar het gaat om succes in de onderneming, koesterde deze portier inder-
daad weinig hoop, maar in zijn vrije tijd was hij wel fanatiek op zoek naar 
erkenning en succes. Hij haalde prijs na prijs met zijn tentoonstellings-
koningspoedel.

FIGUUR 10.5  De behoeftepiramide van Maslow

Fysiologische behoeften

Behoefte aan veiligheid en zekerheid

Behoefte aan acceptatie

Behoefte aan 
waardering en erkenning

Zelf-
ontwikkeling

Een tweede waarschuwing geeft Peter Drucker in zijn boek Management: 
Tasks, Responsibilities, Practices (1993). Hij wijst erop dat als een menselijke 
behoefte eenmaal bevredigd is, steeds sterkere prikkels nodig zijn om hetzelfde 
niveau te bereiken, en dat het gevaar bestaat dat extra beloningen steeds meer 
worden beschouwd als formele of verworven rechten. (Sla maar eens een 
jaartje de kerstpakketten over in een organisatie.)

behoeftefasen

waarschuwing
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Geert Hofstede heeft internationale vergelijkende studies gedaan naar motiva-
tie, leiderschap en cultuur. Hofstede constateerde uiteraard grote culturele 
verschillen tussen landen. Deze verschillen leiden echter ook tot verschillen in 
de lokale motivatiepatronen. De kritiek van Hofstede op de piramide van 
Maslow luidt dan ook dat Maslow zeker geen universele motivatietheorie heeft 
ontwikkeld, maar eerder een motivatietheorie die gebaseerd is op een heel 
specifiek waardesysteem. Maslow baseerde zijn theorie volgens Hofstede 
namelijk op het waardesysteem van de Amerikaanse middenklasse in de jaren 
vijftig, waar Maslow zelf deel van uitmaakte. In Zweden en Nederland bijvoor-
beeld, waar men vaker een participatieve managementstijl hanteert en veel 
aandacht heeft voor sociale relaties, worden sociale behoeften (stap 3) hoger 
aangeslagen dan de behoefte aan waardering en erkenning (stap 4).

1	 www.mt.nl

Stop met motiveren

Een werknemer begint over het algemeen vol positieve verwachtingen aan een 
nieuwe baan, blij dat hij onderdeel is van een team en dat hij geld verdient. 
Degenen die het motiveren van personeel promoten, zullen het hier zeker mee 
eens zijn. Maar zij geloven tevens dat er in de loop der tijd iets verandert, 
waardoor de noodzaak ontstaat ‘opnieuw te motiveren’. Dit is echter niet waar, 
Onze fundamentele behoefte om goed werk te leveren verandert namelijk niet.

Voorspelbaar	probleem
Het probleem is dat de werkomgeving verandert. Als die omgeving namelijk niet 
consequent de sturing, middelen en respect biedt die werknemers nodig 
hebben, wordt hun innerlijke drang om te presteren onderdrukt of zelfs vernie-
tigd. Werknemers raken gefrustreerd en voelen zich machteloos. Ze zijn nog 
steeds gemotiveerd om hun baan te behouden, maar niet meer om dusdanig te 
presteren dat het goed voor de onderneming is. Dit is een veelvoorkomend en 
voorspelbaar probleem. Zodra ze ontsnappen aan de demotiverende werkom-
geving, komt hun motivatie om optimaal te presteren voor de onderneming weer 
terug – vaak als ze overstappen naar de concurrent.

Voorkom	demotivatie
Demotivatie is te voorkomen door het ondernemen van de volgende twee 
stappen:
1  Zorg dat uw team alleen bestaat uit mensen die gemotiveerd zijn om hun 

werk goed te doen.
2  Begrijp dat demotivatie te wijten is aan de werkomgeving, niet aan de 

werknemer. Sterke en moedige leiders erkennen dat zo’n omgeving hun 
schuld is.
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Alderfer’s	ERGtheorie
Waar Maslow vijf behoefteniveaus definieert, geeft Clayton Alderfer er drie, te 
weten:
1 Existentiële behoeften: de medewerker zoekt in zijn baan zekerheid ten 

aanzien van het veiligstellen van een inkomen om te kunnen leven. Dit kan 
men vergelijken met de onderste twee delen van de piramide van Maslow.

2 Relationele behoeften: een medewerker komt ook werken om een relatie te 
hebben met anderen, wil graag waardering en wil onderdeel zijn van een 
werkeenheid: de derde en vierde trede uit de piramide van Maslow.

3 Groeibehoeften: de medewerker wil in zijn werk graag groeien, beter worden 
en promotie maken. Hier zien we een link met de top van de piramide van 
Maslow.

De theorie die Alderfer opstelde wordt vernoemd naar de beginletters van de 
drie behoeften die hij benoemde ERG, zie figuur 10.6. In tegenstelling tot 
Maslows piramide zit er geen vaste opbouw in deze behoeften, G kan voor E 
en R aan de orde zijn en vice versa. Wel is het zo dat G ‘hoger’ ligt dan R, en 
dat R ‘hoger’ ligt dan E. Waar Maslow zegt dat als bijvoorbeeld aan de fysiolo-
gische behoefte is voldaan, deze geen rol meer speelt, geeft Alderfer aan dat 
verschillende behoeften tegelijkertijd een rol spelen. Sterker nog, de manager 
van de medewerker moet proberen op meerdere niveaus tegelijk te mikken.

FIGUUR 10.6  ERG-theorie

Existentiële
behoeften

Relationele
behoeften

Groei
behoeften

+ +

Legenda:
bevrediging/vooruitgang = bevrediging/versterking
frustratie/achteruitgang

+

De ERG-theorie geeft ook aan dat als het een medewerker niet lukt om de 
behoefte van een hoger niveau te bevredigen, deze zich dan zal richten op de 
lagere makkelijker haalbare. Dit noemt men frustratieregressie (vermindering). 
Als er geen groeimogelijkheden zijn, dan zal de medewerker het meer gaan 
zoeken in het leggen van prettige relaties met zijn collega’s.

De	tweefactorentheorie	van	Herzberg
Frederick Herzberg (1959) heeft zich ook beziggehouden met inhoudelijke 
motivatietheorie, en wel met een herziening van de behoeftehiërarchie van 
Maslow. Hij ontwikkelde de tweefactorentheorie voor motivatie. Na uitgebreid 
onderzoek kwam hij tot de conclusie dat er factoren zijn die de werknemer 
motiveren tot een betere prestatie, de satisfiers, maar dat er ook factoren zijn 
die bijna geen motivatie opleveren maar bij het ontbreken ervan wel worden 
gemist: de dissatisfiers.
De ‘satisfiers’, ook wel ‘motivators’ of werkintrinsieke factoren genoemd, 
scheppen tevredenheid in het werk zelf, bijvoorbeeld door het type werk, of 
door de erkenning of verantwoordelijkheid die het werk biedt, of groeimogelijk-
heden op het werk. De ‘dissatisfiers’, ook wel hygiënefactoren of werkextrin-

erg

Frustratie-
regressie

satisfiers

dissatisfiers
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sieke factoren genoemd, betreffen meer de werkomstandigheden en arbeids-
voorwaarden, zoals het salaris, relaties met superieuren en voorschriften. Zij 
kunnen eigenlijk alleen maar kwaad doen door te ontbreken; verbetering ervan 
levert nauwelijks verhoging van de motivatie op.
Als een manager de motivatie van werknemers wil veranderen, zal hij zich 
vooral moeten richten op de ‘satisfiers’; de dissatisfiers moeten er in voldoende 
mate zijn. Zo zal de motivatie die van een salarisverhoging uitgaat, maar van 
heel korte duur zijn. Het krijgen van meer verantwoordelijkheid zal een werk-
nemer vaak veel meer en veel langer motiveren (zie ook de top 15 van irritaties 
op het werk in subparagraaf 2.4.4).
Als we de theorie van Maslow combineren met die van Herzberg, kunnen we 
concluderen dat de ‘dissatisfiers’ vaak samenhangen met de eerste drie fasen 
van de piramide van Maslow: de fysiologische behoeften, de behoefte aan 
zekerheid en veiligheid en de behoefte aan sociale acceptatie. De ‘satisfiers’ 
kunnen we verbinden met de vierde en vijfde fase van Maslows piramide: de 
behoefte aan waardering en erkenning en de behoefte aan zelfontplooiing.

1	 Securex

Motivatie uit jezelf

Ongeveer	een	derde	van	alle	werkenden	is	intrinsiek	gemotiveerd	voor	dat	
werk
De rest doet zijn werk vooral vanwege het geld of omdat ‘het zo hoort’, blijkt uit 
onderzoek van HR-bureau Securex. Toch kan de intrinsieke motivatie volgens 
hen wel worden verbeterd.

1	 Geef	keuzes	en	inspraak
Als mensen niet denken een taak uit te voeren, stijgt hun gevoel van autonomie.

2	 Geef	positieve	feedback
Daag de mensen uit, laat ze fouten maken. Zeg dat de klus moeilijk is, maar 
voor goede mensen wel te halen.

3	 Toon	het	nu	van	de	taak
Laat mensen zich belangrijk voelen, dan worden ze het ook.

De	prestatiemotivatietheorie	van	McClelland
Aanvankelijk concentreerde David McClelland zich op de behoefte van mensen 
om goede prestaties te leveren. Zijn prestatiemotivatietheorie, eveneens een 
inhoudelijke motivatietheorie, houdt in dat de mate waarin iemand wordt 
gemotiveerd, bepaald wordt door zijn behoefte om te presteren en daarmee 
iets te bereiken. Ook de verwachting die iemand heeft ten aanzien van de kans 
om succesvol te presteren, en de waarde die men hieraan toekent, spelen een 
positieve rol. Daarnaast kan de behoefte om falen te vermijden de motivatie om 
te presteren afremmen. In formulevorm ziet de theorie van McClelland er als 
volgt uit:

combinatie 
Maslow met  
herzberg
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Pm = (Bs × Vs × Ws) – (Bf × Vf × Wf)

waarbij:
Pm = Prestatiemotivatie
Bs = Behoefte aan succes
Vs = Verwachting ten aanzien van de succeskans
Ws = Waarde toegekend aan succes
Bf = Behoefte om falen te vermijden
Vf = Verwachting ten aanzien van de faalkans
Wf = Waarde die men toekent aan het vermijden van falen

Zo kan iemand met faalangst best behoefte hebben aan succes, maar de 
behoefte om falen te vermijden, de inschatting van de faalkans en de waarde 
van het vermijden van falen zijn zo groot dat de rekensom altijd negatief uitvalt. 
Er is dan dus sprake van een negatieve motivatie, met andere woorden: een 
motivatie om vooral niet te presteren.

Kanttekeningen	bij	de	inhoudelijke	motivatietheorieën
De kritiek op de inhoudelijke theorieën ten aanzien van motivatie geeft meestal 
aan dat de inhoudelijke theorieën van een te eenvoudig en te universeel beeld 
van de mens uitgaan. In de praktijk verloopt de motivatie complexer. Ten eerste 
variëren de behoeften van persoon tot persoon. Ten tweede varieert het 
patroon van de wijze waarop behoeften omgezet worden in gedrag ook heel 
sterk. Veel jeugdigen kunnen de bevrediging van hun materiële behoeften 
uitstellen tot zij geld verdienen om deze behoeften te kunnen verdedigen.
Anderen kunnen of willen dit niet en gaan over tot criminele handelingen om nu 
reeds de materiële behoefte te bevredigen. Bovendien is motivatie mede 
cultureel bepaald. Dit wil echter niet zeggen dat de theorieën niets waard zijn. 
Als men de inhoudelijke theorieën maar niet als wiskundige wetten toepast, 
kunnen ze de leider wel de nodige steun in de rug geven.

10.4.3	 Procestheorieën	voor	motivatie

De tweede soort motivatietheorieën die we in deze paragraaf bespreken, 
concentreren zich op het proces van de motivatie van de werknemer. De 
procesgeoriënteerde motivatietheorieën houden zich bezig met de vraag hoe 
het motivatieproces van personeel verloopt en waarom dit zo verloopt. Met 
name het verloop van het motivatieproces is hierbij belangrijk. De bedoeling 
van de procestheorieën is het doorgronden van het individuele motivatieproces 
van de werknemer om hierop invloed te kunnen uitoefenen. De twee belangrijk-
ste procestheorieën zijn:
1 de rechtvaardigheidstheorie van Adams;
2 de theorie van verwachting en waarde van Vroom.

Ad 1 De rechtvaardigheidstheorie van Adams
De rechtvaardigheidstheorie is een procesgeoriënteerde motivatietheorie en is 
ontworpen door Stacy Adams (1963). Zijn theorie komt erop neer dat de mate 
waarin werknemers hun bijdrage willen leveren aan het bereiken van de 
organisatiedoelen, afhangt van hun inschatting van de rechtvaardigheid wat de 
verdeling van de beloningen betreft. Als een werknemer de verhouding tussen 

Kritiek

procesgeoriën-
teerde motivatie-
theorieën
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zijn inzet en zijn beloning vergelijkt met die van anderen en hij de verdeling 
oneerlijk vindt, zal hij minder gemotiveerd zijn. Het is overigens moeilijk voor de 
leider om in de gaten te krijgen dat iemand niet gemotiveerd is vanwege de als 
onrechtvaardig beschouwde verhouding tussen inzet en beloning.

Ad 2 De theorie van verwachting en waarde van Vroom
De psycholoog Victor Vroom ontwikkelde ook een procesgeoriënteerde 
motivatietheorie, namelijk de theorie van verwachting en waarde (expectancy-
valencetheorie). Dit procesmodel bestaat uit drie trappen die de motivatie 
bepalen:
a de verwachting dat een inzet zal leiden tot een goede prestatie;
b de instrumentaliteit, wat de verwachting aangeeft van de mate waarin een 

goede prestatie zal leiden tot een bepaalde uitkomst;
c de waarde die men toekent aan een bepaalde uitkomst.

In figuur 10.7 is een uitgewerkt voorbeeld van het expectancy-valencemodel 
opgenomen voor de motivatie van een medewerker die via het genereren van 
hoge omzetten wellicht promotie kan maken.

FIGUUR 10.7  Het expectancy-valence-model van Vroom

Als ik heel hard werk, zal ik
dan een hoge omzet halen?
Of lukt dat zo ook wel?
Of lukt dat nooit, wat ik
ook doe?

Verwachting

Inzet

Als ik een hoge omzet heb
gehaald, kom ik dan bij
mijn baas in aanmerking
voor promotie?

Instrumentaliteit

Prestatie

Welke waarde hecht ik
eigenlijk aan promotie?

Waarde

Uitkomst

Procestheorieën zijn heel nuttig voor de leider. Het grootste nadeel ervan is 
echter dat ze pas werkelijk zinvol zijn als leiders hun ondergeschikten met hun 
unieke persoonlijkheid goed hebben leren kennen, wat tijd en moeite kost. Het 
duurt even voordat de leider of manager kan bepalen welke beloningen als 
waardevol worden ervaren door de medewerker. Pas als men dit weet, kan men 
beloning effectief als motivatie-instrument gebruiken.

expectancy-
valencemodel

1	 www.mt.nl

Zeven bronnen die werknemers motiveren

Wilt u de prestaties van uw team vergroten? Zorg dan dat werknemers met 
plezier aan het werk zijn. De zeven bronnen van arbeidsvreugde zijn daar een 
goed handvat voor.
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1	 Fysiek	welbevinden
Deze eerste bron gaat over hoe veilig u en uw werknemers zich voelen op het 
werk. Zowel letterlijk als figuurlijk. Zijn de arbeidsomstandigheden veilig, maar is 
het ook een comfortabele en aantrekkelijke werkplek (goede pc, opgeruimde 
werkplek) waarin het werk gedaan moet worden?

2	 Collegialiteit
Goed teamwork vormt hier de basis. Kan men op elkaar rekenen als het nodig 
is? Is er aandacht en belangstelling voor elkaar? Dat zit in kleine dingen zoals 
het denken aan verjaardagen. Maar ook grotere issues, bijvoorbeeld wanneer er 
problemen zijn in iemands thuissituatie. Krijgt diegene dan de aandacht en 
ruimte die hij of zij op dat moment nodig heeft?

3	 Waardering	en	vertrouwen
Geeft u als leidinggevende genoeg complimentjes? Het lijkt onbenullig, maar 
wordt wel als belangrijk gezien. Mensen die voldoende waardering voor hun 
werk krijgen, hebben een groter zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. 
Daarnaast zijn er nog steeds managers die krampachtig iedere stap die hun 
werknemer neemt, controleren. Maar juist door ruimte te geven, gedijen uw 
werknemers beter.

4	 Goede	prestaties
Werknemers halen voldoening uit de resultaten en effecten van hun werk. 
Iedereen moet prestaties leveren, maar spreek de doelen binnen de organisatie 
eens goed met elkaar door. Vier bijvoorbeeld ook de behaalde doelen (ook 
kleine doelen mogen) met een feestje om dit te benadrukken.

5	 Persoonlijke	groei
Hoeveel mogelijkheden zijn er om werknemers zichzelf verder te laten ontwikke-
len? Niet alleen de lessen die ze leren uit de praktijk, maar ook cursussen, 
trainingen en opleidingen zijn belangrijk. Biedt die mogelijkheid.

6	 Werken	met	hart	en	ziel
Doen uw werknemers wel echt datgene wat ze graag willen? Het is belangrijk 
dat iemand werk heeft dat bij hem of haar past, waar diegene zich goed bij 
voelt. Het is belangrijk om in de flow van uw werk te kunnen komen. Dat kan 
alleen door datgene te doen waar uw passie ligt.

7	 Hogere	zingeving
Beseft uw team welke betekenis hun werk heeft voor de klanten of de maat-
schappij? Voor iemand die in de zorg werkt, is dat een stuk duidelijker dan 
bijvoorbeeld voor iemand die software ontwikkelt. Maar iedere functie heeft een 
maatschappelijke betekenis. Diegene die software ontwikkelt, maakt bijvoor-
beeld mensen in een ander bedrijf heel blij omdat het werk daardoor beter gaat.
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10.4.4	 Reinforcementtheorieën

De derde soort motivatietheorieën die we bekijken zijn de reinforcement-
theorieën. De reinforcementtheorie is een specifieke procestheorie die ervan 
uitgaat dat men personeel kan motiveren gewenst gedrag te vertonen. Dit moet 
men dan doen door het gedrag van de medewerker te beïnvloeden, en wel 
door de relatie duidelijk te maken tussen gedrag en de consequenties van dat 
gedrag. Eenvoudig gezegd gaat het om het motiveren van mensen door middel 
van belonen en straffen. Door iemand de positieve of negatieve gevolgen van 
zijn acties duidelijk te maken, probeert men zijn gedrag in de toekomst positief 
te beïnvloeden. We bekijken de reinforcementtheorie van Skinner en daarna 
bespreken we de regels voor gedragsverandering van Hamner. Deze regels 
liggen in het verlengde van de theorie van Skinner. We besluiten met een 
aantal kanttekeningen bij de reinforcementtheorie.

De	reinforcementtheorie	van	Skinner
De reinforcementtheorie is ontwikkeld door de psycholoog Skinner (1953). Het 
doel van de beïnvloeding (reinforcement) is een gedragsverandering. Er zijn 
vier verschillende manieren om het gedrag te beïnvloeden (figuur 10.8):
1 Belonen of positieve beïnvloeding: het geven van een beloning wanneer 

gewenst gedrag wordt vertoond. Een voorbeeld hiervan is de volgende 
handelwijze bij DSM: medewerkers die in een jaar niet ziek zijn geweest, 
krijgen extra vrije dagen.

2 Vermijding of negatieve beïnvloeding: het niet geven van een straf als 
gewenst gedrag wordt vertoond. Bijvoorbeeld de situatie waarin werkne-
mers op tijd terug zijn van hun middagpauze om geen reprimande te krijgen 
van hun baas.

3 Bestraffen: het geven van een straf als ongewenst gedrag wordt vertoond. 
Een extreme vorm hiervan is het ontslag op staande voet bij bewezen 
diefstal.

4 Uitdoven: het niet geven van een beloning wanneer ongewenst gedrag 
wordt vertoond, in de hoop dat de werknemer die op zoek is naar beloning, 
dit gedrag niet meer zal vertonen.

FIGUUR 10.8  De vier reinforcementmethoden

Gewenst
gedrag Beloning

Positieve beïnvloeding

Ongewenst
gedrag Straf

Bestraffen

Gewenst
gedrag Geen straf

Vermijding

Ongewenst
gedrag Geen beloning

Uitdoven

Men kan reinforcement niet continu toepassen. De reinforcement moet gedo-
seerd toegediend worden. Dit kan op vier manieren: ten eerste via een vast 
intervalschema (om de zoveel tijd), ten tweede via een variabel intervalschema. 
De derde mogelijkheid is een vasteratioschema, hetgeen wil zeggen dat men 
bijvoorbeeld pas iets van het te laat komen zegt als een werknemer in één 

reinforcement-
theorie

Manieren 
gedrags-
beïnvloeding

Boek 79095.indb   425 09-06-10   09:51



426  DEEL 3 DE INTERNE ORGANISATIE © Noordhoff Uitgevers bv

10

week meer dan twee keer te laat op het werk verschijnt. De ratio is in dit geval 
twee keer per week. Reinforcement bij variabele ratio’s is de vierde methode.
Hierbij varieert de grens waarbij men ingrijpt.
Men kan met reinforcement op korte termijn resultaat boeken. Voordat men 
begint de beïnvloeding toe te passen, moet men wel over de langetermijneffec-
ten nadenken. Langdurige positieve beïnvloeding leidt tot een type gedrag dat 
lijkt op het gedrag van honden die alleen pootjes geven als ze een koekje 
krijgen.

De	gedragsveranderingsregels	van	Hamner
Clay Hamner geeft de volgende regels voor het gebruik van gedragsverande-
ringstechnieken:
1 Beloon individuen niet allemaal in gelijke mate.
2 Niet reageren kan ook tot gedragsverandering leiden.
3 Geef duidelijk aan wat mensen moeten doen om beloond te worden.
4 Vertel mensen wat ze verkeerd doen.
5 Deel geen straffen uit in het bijzijn van anderen.
6 Wees rechtvaardig.

Zo staat in de cao voor docenten aan een heao dat zij, indien er door goede 
prestaties aanleiding toe is, tussentijds een salaristrede extra kunnen krijgen. Indien 
deze bonus nooit toegekend wordt, wordt daarmee gezondigd tegen Hamners 
regel 1 en 3. Iedereen krijgt immers hetzelfde salaris (naar gelang startsalaris en 
anciënniteit), ongeacht de prestatie. Indien de bonus nooit wordt toegekend, is het 
ook nooit duidelijk wanneer iemand recht heeft op deze beloning. Daarmee verliest 
de bonusbeloning als reinforcementmethode aan waarde.

Kanttekening	bij	de	reinforcementtheorie
Sommigen geven aan dat de reinforcementmethode niet veel meer is dan de 
methode die Taylor toepaste wanneer hij werknemers extra geld voor extra 
prestatie voorhield. Deze kritiek is onterecht, omdat de reinforcementtheorie 
niet alleen geld als motivator propageert, maar veel meer middelen in petto 
heeft zoals secundaire beloning, waardering, erkenning, promotie of veiligheid.
Anderen vinden het ongewenst om aan gedragsverandering te doen, omdat 
iedereen in principe vrij is om te handelen. Hoewel vrijheid een groot goed is, is 
het niet reëel om te denken dat men in een organisatie volledig vrij is om te 
handelen. Eerder in dit hoofdstuk is al aangegeven dat leiders verschillende 
vormen van macht kunnen uitoefenen op ondergeschikten en volgers.
Daarnaast zijn de reinforcementtechnieken in de praktijk eenvoudiger toepas-
baar dan bijvoorbeeld de procestheorieën, omdat men bij de procestheorieën 
ieder individu zeer goed moet kennen.

10.4.5	 Overige	manieren	om	te	motiveren

Andere dan de hiervoor besproken methoden waarmee de leider zijn onderge-
schikten kan motiveren, zijn de volgende:
• Motivatie door doelen: motiveren door middel van het stellen van doelen, 

zoals dat gebeurt bij management by objectives (paragraaf 7.5). Het is alleen 
zinvol om een doel te stellen als de werknemer het doel begrijpt en aan-
vaardt. Bovendien zullen werknemers niet gemotiveerd zijn als ze de vaardig-
heden missen om een doel te bereiken en weten dat zij die missen.
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• Motivatie door taakontwerp: de medewerker wordt door taakverruiming, 
taakroulatie en taakverrijking extra gemotiveerd (paragraaf 8.2).

• Motivatie door flexibele arbeidstijd: de medewerker moet bijvoorbeeld iedere 
dag tussen 10.00 en 14.00 uur in ieder geval aanwezig zijn, de begin- en 
eindtijd kan hij zelf bepalen, als hij maar 38 uur in de week aanwezig is.

Nadat de organisatie gemotiveerd is tot het leveren van prestaties, moet 
worden nagegaan in welke mate dit is gelukt. Door beheersing van de bedrijfs-
processen wordt deze controle uitgevoerd. De laatste en vierde belangrijke 
managementfunctie waar we aandacht aan besteden, is dan ook het beheersen 
van de organisatie. Beheersen betreft de managementfunctie die dient om de 
prestaties van een organisatie, een afdeling of individuele personen te meten 
om, indien nodig, in te kunnen grijpen. Als de gemeten prestatie niet overeen-
komt met de geplande doelen of vastgestelde normen, moet de manager 
analyseren wat er mis is gegaan.

10.5	 Andere	psychologische	aspecten	bij	
	leidinggeven

In de vorige paragraaf hebben we het begrip ‘motivatie’ behandeld. Motivatie is 
een van de belangrijkste gedragskundig elementen die aan de orde komen bij 
het leidinggeven. In deze paragraaf willen we inzoomen op een aantal andere 
gedragsaspecten die een rol spelen in organisaties. Ook deze aspecten 
hebben een belangrijke relatie met leiderschap. Al de in deze paragraaf te 
bespreken psychologische (gedragskundige) elementen zijn onderdeel van de 
studie van wat we internationaal de studie van organisational behaviour (het 
gedrag van de mensen in organisaties) noemen.
Een leidinggevende moet deze basisbeginselen uit de psychologie kennen. Dit 
om te weten hoe mensen zich gedragen, waarom ze dat gedrag vertonen en 
hoe er het beste op te reageren. Neem het voorbeeld van de in deze paragraaf 
te behandelen weerstandsvermindering. Als je dingen wil veranderen in een 
organisatie, roept dat bijna altijd weerstand op. Dat bemoeilijkt de verandering. 
Om deze soepeler te laten verlopen, moet je weerstand wegnemen. Dan moet 
je wel eerst weten waar deze vandaan komt, voor je er iets aan kan doen.

We zullen in deze paragraaf kijken naar de psychologische begrippen macht, 
weerstand, attitude, perceptie en persoonlijkheid.

10.5.1	 Macht

Het eerste gedragskundige thema dat we willen bespreken in deze paragraaf 
over gedrag in organisaties is macht.
Bij de definitie van leiderschap is aangegeven dat dit het vermogen is om 
groepen of individuen te beïnvloeden. Dit vermogen om anderen te beïnvloe-
den, wordt bepaald door de macht die iemand bezit. Er zijn zes verschillende 
machtsbronnen die iemand in staat stellen anderen te beïnvloeden:
1 Legitieme macht. Deze vorm van macht is gebaseerd op de formele positie 

die men inneemt in een organisatie. Een directeur heeft macht, omdat 
iedereen het in de organisatie erover eens is dat de directeur de bevoegd-
heid en de verantwoordelijkheid bezit om bepaalde beslissingen te nemen.

organisational 
behaviour
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2 Beloningsmacht. Dit is macht die een leidinggevende bezit omdat hij 
medewerkers extra kan belonen (financieel en niet-financieel). Deze invloed 
leidt ertoe dat mensen eerder geneigd zijn bevelen van een leidinggevende 
uit te voeren.

3 Sanctionele macht. Dit is het tegenovergestelde van beloningsmacht. Hierbij 
draait het erom dat men invloed kan aanwenden omdat men in de positie is 
anderen op de een of andere wijze te straffen.

4 Informationele macht. Dit betreft de macht die men bezit op basis van de 
informatie die men uit hoofde van zijn functie krijgt.

5 Referentiemacht. Dit betreft de macht waarbij ondergeschikten tegen de 
leidinggevende opkijken omdat hij een zekere aantrekkingskracht op hen 
uitoefent, omdat de leidinggevende bijvoorbeeld charismatisch overkomt of 
in het verleden op de juiste wijze de leidersrol heeft vervuld.

6 Deskundigheidsmacht. Deze vorm van macht slaat op de invloed die een 
deskundige op mensen kan uitoefenen omdat zij zijn expertise accepteren, 
of macht die ontstaat omdat de expert over informatie kan beschikken die 
anderen niet hebben.

Bij deze zes punten is het zo dat de eerste vier machtsgrondslagen behoren bij 
iemands hiërarchische positie, terwijl de laatste twee bepaald worden door 
iemands persoonskenmerken.
Hoewel bij een bepaalde functie bepaalde formele machtsgrondslagen horen, 
gaat het er vooral om wat je ermee doet. En het gaat erom in welke mate je die 
macht inzet voor de organisatie als geheel in plaats van alleen voor jezelf. 
Raven en French (1959) hebben het effect onderzocht van macht komende uit 
de hiervoor genoemde bronnen. Uiteraard concludeerden zij dat er verschil in 
acceptatie is en dat er verschillende consequenties zijn voor de verschillende 
machtsbronnen. Een idolate volgeling van iemand die referentiemacht gebruikt, 
zal dat gemakkelijker accepteren dan een standaardwerknemer die zijn perio-
dieke ophoging van het salaris geblokkeerd ziet door de toepassing van 
beloningsmacht. Daarnaast constateerden de onderzoekers dat hoe legitiemer 
het gebruik van een machtsbron ervaren wordt, hoe minder weerstand het 
gebruik oproept.

10.5.2	 Weerstand

Het tweede gedragskundige thema dat we willen bespreken in deze paragraaf 
over gedrag in organisaties is weerstand. We analyseren eerst wat de weer-
stand van de mensen in de organisatie vergroot. Daarna geven we aan hoe die 
weerstand zo veel mogelijk voorkomen kan worden door de manier waarop het 
veranderingsproces wordt aangepakt en begeleid. Weerstand tegen verande-
ring kan veroorzaakt worden door de organisatie of door het individuele 
organisatielid (of door beide). We behandelen beide.

Weerstand	op	organisatieniveau
Daniel Katz en Robert Kahn (1966) hebben zes belangrijke bronnen in de 
organisatie geïdentificeerd die de weerstand in een organisatie verhogen. 
Uiteraard komen ze niet allemaal tegelijk in een organisatie voor:
1 Overdreven stabiliteit. Een organisatie is ontworpen om stabiliteit te creëren. 

Deze stabiliteit veroorzaakt weerstand als er veranderd moet worden. 

raven en French

Katz en Kahn
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Achtergrond	auteur
Niccolò Machiavelli was tussen 1498 en 1512 in de 
Italiaanse republiek Florence de hoogste ambtenaar 
voor binnenlandse en militaire zaken. Na de 
geslaagde machtsgreep van het bankiersgeslacht 
De Medici verloor hij zijn functie en trok hij zich terug 
op een klein familielandgoed. Overdag doodde hij 
zijn tijd met drinken, dobbelen en kaartspelen met de 
stamgasten van de plaatselijke herberg. ’s Avonds 
thuis verruilde hij zijn alledaagse kleren voor een 
adellijk gewaad en schreef hij zowel politieke als 
literaire werken.

Kern	van	het	boek
Il Principe is in Machiavelli’s eigen woorden ‘een 
werkje’ waarin wordt geschetst ‘hoe men macht 
verwerft, behoudt en verliest’. Daarnaast ontvouwt 
Machiavelli ideeën die tot op de dag van vandaag 
zijn terug te vinden in het bedrijfsmanagement. De 
vier belangrijkste zijn: het nut van een goede 
personeelswerving, de noodzaak van harde maat-
regelen, het belang van een breed draagvlak onder 
ondergeschikten en tot slot de betekenis van toeval 
in het succes van de leiders.

Betekenis	&	kritiek
Het boek Il Principe van Machiavelli wordt in de 
politieke wetenschap als een klassieker beschouwd 
en behoort tot de oudste managementboeken die nu 
nog steeds door studenten aan universiteiten en 
businessschools worden gelezen. Hedendaagse 
managers, die hun macht in tegenstelling tot de 
heersers in de 16de eeuw met velen moeten delen, 
lezen het boek in de eerste plaats als vergelijkings-
materiaal voor hun eigen doen en laten. Hoe 
verwerven we macht en hoe gebruiken we deze?
Een boek dat vijfhonderd jaar oud is en nog steeds 
gelezen wordt, is een prestatie van formaat. Het is 
waarschijnlijk een van de weinige klassieke teksten 

die ingang vindt bij mensen die normaliter geen 
oude boeken lezen.
Machiavelli verwoordt vrijwel zonder ethische 
stellingname de harde praktijk in zijn dagen. 
Hierdoor staat het woord ‘machiavellist’ voor een 
gewetenloze machtswellusteling. Juist het gebrek 
aan morele oordelen dwingt de lezers tot nadenken 
over de eigen normen en waarden.
Dit, maar ook andere boeken van Machiavelli, zorgt 
voor veel discussie tussen de wetenschappers die 
zijn teksten interpreteren. Men is het niet alleen – 
hetgeen te verwachten valt bij zo’n oud boek uit een 
heel andere tijd – niet altijd eens over de betekenis 
van termen en zinsneden uit het boek, ook de kern 
van het gedachtegoed kent veel discussie. De 
teksten worden bewonderd en gelezen door veel 
managementdenkers. Door de kritiekloze harde 
stellingname ten aanzien van macht – denk aan 
zinnen als: ‘Men moet de mensen strelen of uit-
roeien’ en ‘Want iemand die licht wordt aangepakt 
wreekt zich, terwijl iemand die zwaar geweld wordt 
aangedaan zich niet meer kan wreken’ – voelt de 
lezer zich ook ongemakkelijk bij lezing van de 
teksten. Dit leidt ertoe dat er velen zijn die de spijker-
harde teksten vergoelijken of er een zachtere 
interpretatie aan willen geven.

M a n a g E M E n T K L a S S I E K E R

Titel: Il	Principe (vert. De heerser) (1513)
Auteur: Niccolò  Machiavelli (1469-1527)
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Productiemedewerkers wordt door opleiding, training en ervaring er telkens 
op gewezen dat de productie altijd maar doorgang moet vinden. Daarmee 
wordt hen de weerstand aangeleerd tegen plannen om de productie stil te 
leggen voor de nodige veranderingen. Een overdreven nastreven van 
stabiliteit noemt men ook wel structurele inertie.

2 Een te beperkte blik op verandering. Leidinggevenden die in een organisatie 
veranderingen wil doorvoeren, hebben vaak een te enge focus op de 
benodigde verandering. Wanneer een aantal banen en taken veranderd 
wordt ter wille van een bepaalde strategische verandering, wil men wel eens 
vergeten de organisatiestructuur mee te veranderen. Stel dat een strategie-
verandering voorschrijft dat de werknemers voortaan meer zelfstandigheid 
moeten verkrijgen. Dan kan men niet volstaan met de oude organisatiestruc-
tuur, met veel toezicht door allerlei chefs en veel controlemechanismen. De 
focus moet dan tevens op de structuur gericht zijn. Als men dit niet doet, 
veroorzaakt dit een weerstand voor de beoogde verandering.

3 Groepsinertie. Als een individu wel zou willen veranderen, kan hij afgeremd 
worden door de organisatiegroep waarin hij functioneert. Dit komt omdat de 
groep zijn eigen normen- en waardepatronen heeft, die tegengesteld kunnen 
zijn aan de verandering.

4 Bedreigde expertise. Een organisatieverandering kan een bedreiging 
vormen voor specialismen die werknemers door de jaren heen ontwikkeld 
hebben. Een verandering van taken kan ertoe leiden dat deze expertise bij 
anderen komt te liggen, hetgeen weerstand veroorzaakt.

5 Bedreigde macht. Een verandering van de machtstructuur zal bijna onher-
roepelijk leiden tot weerstand van degenen die macht dreigen te verliezen, of 
van degenen die denken macht te verliezen.

6 Toewijzing van middelen. Organisatieleden die tevreden zijn met de huidige 
verdeling van middelen (budgetten voor verschillende afdelingen) zullen een 
verwachte verandering hiervan niet op prijs stellen. Hierdoor zullen zij het 
veranderingsproces waarschijnlijk frustreren.

Weerstand	op	individueel	niveau
Er zijn ook op individueel niveau belangrijke redenen voor weerstand tegen 
verandering. De volgende zes bronnen van weerstand zijn in kaart gebracht 
door Zaltman en Duncan (1977) en door Nadler (1983):

‘Mensen vragen altijd: “Is de verandering 
voorbij? Kunnen we nu stoppen?” Je moet hen 
dan vertellen: “Nee, het is pas begonnen.” 
Leiders moeten een atmosfeer creëren waarin 
mensen begrijpen dat verandering een continu 
proces is, geen eenmalige gebeurtenis.’
Jack Welch – Amerikaans ex-president-directeur van General Electric
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1 Gewoonte. Als een mens gewend is aan een bepaalde taak die hij iedere 
dag routinematig kan uitvoeren, is het ongemakkelijk als hij moet veranderen.

2 Veiligheid. Een mens voelt zich veilig in een bekende situatie. Verandering 
van die situatie vormt een bedreiging voor dit gevoel van veiligheid.

3 Economische factoren. Verandering kan ook economische gevolgen hebben 
die weerstand oproepen. Zo kan een onderdeel van een beoogd verande-
ringsplan de herziening van de salarisstructuur betreffen.

4 Angst voor het onbekende. Veel mensen hebben een zekere mate van angst 
voor zaken die ze niet kennen. Als een werknemer zich vertrouwd voelt met 
zijn collega’s en tevreden is over zijn baas, zal hij ervoor terugschrikken te 
veranderen. ‘Je weet immers nooit wat je ervoor terugkrijgt.’

5 Gebrek aan bewustheid. Een onbewuste weerstand kan uitgaan van 
mensen die niet in de gaten hebben dat er een verandering is doorgevoerd. 
Als zij op de oude voet doorgaan, zullen zij, zonder dat ze dit beogen, de 
verandering tegenwerken.

6 Sociale factoren. Sommige mensen vinden het moeilijk om te veranderen 
omdat ze bang zijn voor wat anderen ervan zullen denken. Als een groep 
zich verzet tegen een bepaalde verandering, is het voor het individu in de 
groep dat wel wil meeveranderen, moeilijk hiervoor uit te komen. Ook kan 
men uit sociale motieven tegen een verandering van collega’s zijn, als de hui-
dige groep goed bevalt.

De druk die door een groep op het individu wordt uitgeoefend (ook wel peer pressure 
genoemd), valt onder de sociale factoren die weerstand tegen verandering veroorzaken.

Aan de redenen voor weerstand die de auteurs hiervoor noemen, kunnen we 
als redenen voor weerstand toevoegen:
1 Weerstand als gevolg van een veronderstelling van een negatief resultaat. 

De persoon of groep die moet veranderen, denkt (al dan niet terecht) dat na 
de verandering de situatie verslechterd is.

2 Weerstand als gevolg van angst voor meer werk. Bij deze weerstandsbron 
is men bang door de verandering met meer of minder leuk werk opgezadeld 
te worden.
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3 Weerstand als gevolg van het vermoeden dat de verandering slecht uitpakt 
voor het individu. De persoon of groep houdt geen rekening met het 
organisatiebelang.

Weerstandsvermindering	door	het	begeleiden	van	verandering
Na vaststelling van weerstand tegen verandering kan men uit een aantal 
manieren kiezen om deze weerstand te verhelpen of, nog beter, vooraf te 
voorkomen. Dit is afhankelijk van de reden voor de gerezen weerstand. Kotter 
en Schlesinger (1979) noemen de volgende mogelijkheden:
1 Communicatie. Soms wordt weerstand veroorzaakt door onjuiste of onvol-

doende informatie over de verandering en de motieven die eraan ten 
grondslag liggen. Het is dan zaak de mensen van correcte informatie te 
voorzien. Bovendien kan men op die manier adequaat inspringen op de 
reacties die men ontvangt.

2 Participatie en betrokkenheid. Weerstand door een te enge focus op 
verandering of te weinig bewustheid van verandering, kan men verminderen 
als men de betrokkenen mee laat denken en beslissen over de benodigde 
veranderingen. Op deze wijze voelt de werknemer zich veel meer betrokken 
bij een succesvolle afronding van de verandering.

3 Faciliteiten en ondersteuning. Als weerstand ontstaat door een gebrek aan 
zekerheid of angst voor het onbekende, kan het helpen faciliteiten en 
ondersteuning beschikbaar te stellen. Een werknemer die bang is een nieuw 
takenpakket niet aan te kunnen, kan men geruststellen door een extra 
opleiding aan te bieden. Hierdoor zal hij waarschijnlijk minder weerstand 
bieden aan de verandering.

4 Onderhandeling en instemming. Als groepen mensen bij een verandering 
duidelijk iets verliezen, bijvoorbeeld macht, kan een manager erover onder-
handelen. Later zal er minder weerstand bestaan tegen de verandering, 
omdat men zich gebonden weet aan het onderhandelingsresultaat.

5 Manipulatie en coöptatie. (Coöptatie is net doen alsof iemand invloed op de 
plannen kan uitoefenen.) Manipulatie en coöptatie kunnen toegepast worden 
als voorgaande manieren van het tenietdoen van weerstand falen. Manipula-
tie en coöptatie worden toegepast als er weerstand ontstaat als gevolg van 
toewijzing van middelen, economische factoren, gewoonte en groepsfacto-
ren. Een manager kan de informatie en middelen manipuleren om de weer-
stand zo op slinkse wijze te verminderen.

6 Dwingen. Als alle andere methoden mislukt zijn, kan men nog altijd de 
werknemers dwingen mee te werken aan een bepaalde verandering.

Een sterk wapen in de strijd tegen weerstand bestaat uit een goed informeren 
van de leden van de organisatie over de aard en de noodzaak van verandering 
en uit het bieden van voldoende participatie bij de uitwerking van de gekozen 
strategie.

10.5.3	 Attitude

Het derde element van gedrag in organisaties dat de leidinggevende zou 
moeten kennen, betreft de attitude van de mensen in de organisatie.
Met het begrip attitude doelen we op de instelling of houding van iemand. Een 
attitude is een stabiele houding van iemand ten opzichte van iets, bijvoorbeeld 

Kotter en 
schlesinger
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de houding ten opzichte van een ding, een persoon, een klus, een groep of een 
organisatie. Uiteraard wordt hier vooral gedoeld op de werkhouding. De 
houding voorspelt voor een deel voor de leidinggevende de gedraging van de 
collega. Het is daarom belangrijk wat te weten over de attitude. We noemen 
hierna de componenten van een attitude, we gaan nader in op het commitment 
richting de organisatie en we bespreken het begrip cognitieve dissonantie.

Componenten	van	een	attitude
Daft (2003) geeft aan dat gedragswetenschappers drie componenten onder-
scheiden bij een attitude:
1 De cognitieve component. Hiermee wordt de verzamelde studie- en praktijk-

kennis van iemand bedoeld, op basis waarvan iemand een bepaalde hou-
ding aanneemt. Iemand die uit de krant of uit boeken weet dat een bevol-
kingsgroep statistisch vaker in aanraking komt met justitie, of vervelende 
ervaringen met sommigen van hen heeft opgedaan, kan daardoor beïnvloed 
worden ten aanzien van zijn houding ten opzichte van die groep. Uiteraard 
geldt ook de positieve variant.

2 De emotionele (of affectieve) component emotionele component. Hierbij 
gaat het over positieve of negatieve gevoelens die niet beredeneerd of uit 
kennis of ervaring voortkomen, bijvoorbeeld een jurist die eigenlijk het liefste 
alleen samenwerkt met andere juristen of een medisch specialist die meent 
dat hij superieur is alleen al vanwege zijn vak.

3 De gedragscomponent. Dit betreft de intentie van iemand om zich op een 
bepaalde manier te gedragen. Voorbeeld: Daan uit de doorlopende casus in 
dit boek is accountant omdat hij weet uit zijn studie dat hij goed kan rekenen 
(cognitieve component). Hij houdt van zijn vak (emotionele component van 
zijn houding). Daarom is hij van plan om iedere dag vroeg op te staan en 
meer dan op tijd op zijn werk te verschijnen (gedragscomponent). Op deze 
houding kan zijn baas rekenen.

Commitment	richting	de	organisatie
Een andere belangrijke attitudecomponent is het commitment richting de 
organisatie. Hiermee bedoelen we de loyaliteit richting de organisatie waar 
men werkt. Populairder gezegd: de mate waarin je voor jouw organisatie ‘gaat’. 
Mensen met veel commitment kijken minder naar wat ze volgens het boekje 
moeten doen maar veeleer naar hoe ze het zo goed mogelijk kunnen doen. 
Daarbij maakt het hen minder uit om over te werken of bijzondere inspanning te 
leveren als dat moet. Denk aan een secretaresse die zonder morren, zonder dat 
er wat tegenover hoeft te staan, bereid is de zaken extra goed te regelen voor 
haar leidinggevende, ook als het al half zeven is.

Cognitieve	dissonantie
Er kunnen conflicten ontstaan tussen verschillende attitudes die iemand heeft. 
Dat conflict ontstaat dan in het brein van de betrokkene. Dat conflict noemen 
we cognitieve dissonantie. Het begrip cognitief wil zeggen ‘de hersenactiviteit 
betreffende’, in het bijzonder die van de waarneming, taal en denken.
Laten we als voorbeeld iemand nemen die erg gecommitteerd is aan de 
organisatie waar hij werkt en er graag werkt. Deze persoon is tevens erg 
begaan met het behoud van het milieu. Als deze persoon weet dat de organisa-
tie waar hij graag werkt redelijk milieuvervuilend bezig is, leidt dat tot cognitieve 

cognitief
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Het klinkt zo mooi. Een prachtig cv met steeds 
mooiere topbanen én nog tijd voor een uitgebalan-
ceerd privéleven, een gelukkig huwelijk en vol-
doende ruimte voor zelfreflectie en bezinning. Maar 
de gewenste verhouding van werk en privéleven is in 
de praktijk niet een kwestie van de juiste balans 
vinden. Het is een keuze voor het één of het ander: 
of je pakt die promotie, of je kiest voor je partner en 
gezin. In de praktijk komt het erop neer dat als je als 
manager carrière wilt maken in een sector waar hard 
werken de norm is, dat altijd ten koste zal gaan van 
je privéleven. En het wordt alleen maar erger. Keith 
Hammonds, adjunct-hoofdredacteur van het 
Amerikaanse zakenblad Fast company, signaleerde 
in 2004 dat gangbare ideeen over work-life balance 
onder druk staan. ‘Economische wetten staan het 
niet toe’, schreef hij. In Frankrijk en Duitsland staan 
de lange vakanties en korte werkweken, zoals 
afgesproken in sector-cao’s, onder druk. Het roer 

moet om, anders verliest Europa de concurrentie 
met India en China. In Nederland speelt een 
vergelijkbaar probleem: de lage participatiegraad 
van vrouwen. Hoe lang is die nog te handhaven 
voordat Nederland er economische schade door 
oploopt? 

‘Het is een keuze voor 
 
het een of het ander’

Een ander facet van deze problematiek is dat balans 
niet het einddoel moet zijn. Kan ik ermee leven dat ik 
’s avonds laat nog mijn e-mail moet lezen omdat ik 
daarvoor mijn kinderen van hockeytraining heb 
moeten halen? Als het antwoord ja is, bent u een 
‘happy workaholic’. U werkt hard, maar voelt u er 
prettig bij. Laat die sociale druk om uw leven ‘in 
balans te hebben’ maar zitten.
Bron: www.mt.n

M a n a g E M E n T M y T H E

Worklife balance

Boek 79095.indb   434 09-06-10   09:51



LE IDINGGEVEN 435© Noordhoff Uitgevers bv

10

dissonantie. De theorie van cognitieve dissonantie van Festinger (1957) geeft 
aan dat men deze oncomfortabele strijd tussen de oren probeert weg te 
redeneren. Door te redeneren dat het bedrijf wel zo moet opereren omdat men 
anders niet mee kan met de concurrentie… en dat het bedrijf nog relatief 
schoon werkt… en dat als het bedrijf uit de business zou stappen, er bedrijven 
opdoemen uit nog veel vuiler opererende landen… waar bovendien kinder-
arbeid wordt toegepast enzovoort… komt de persoon in het reine met zich zelf. 
Zo verdwijnt de cognitieve dissonantie en lost hij het conflict van de tegen-
gestelde belangen in zijn brein op.

10.5.4	 Perceptie

Het vierde gedragskundige thema dat we willen bespreken in deze paragraaf 
over gedrag in organisaties is de perceptie van mensen in de organisatie. Het 
psychologische begrip perceptie slaat op het zich in de hersenen van mensen 
afspelende, cognitieve proces dat mensen gebruiken om de omgeving te 
doorgronden door informatie te selecteren en interpreteren. Hersenen worden 
via waarneming en nadenken overspoeld met informatie. Om overeind te 
blijven, maken we keuzes uit die informatie en trekken we daar conclusies uit. 
Veronderstel drie studenten die in een leslokaal zitten. In die exact gelijke 
omgeving kan de een het gevoel hebben dat het er heel warm en zomers is. De 
tweede student heeft vooral het idee dat er slecht gepoetst is en alles smerig 
is, maar hij denkt wel aan eten vanwege de geuren die via het raam binnenko-
men. Terwijl de derde nauwelijks iets waarneemt omdat zijn hond vanochtend is 
overleden. Zo hebben mensen door alle keuzes, voorkeuren en historie verschil-
lende percepties van situaties in een organisatie. Als je veel slechte ervaringen 
met een collega achter de rug hebt, kun je van een op zich zelf neutrale of zelfs 
positieve handeling van die persoon toch het verkeerde slechte beeld krijgen. 
Door dit weer te combineren met een gerucht dat je eerder die dag hoorde of 
een beeld uit een film die je vijf jaar geleden zag, ontwikkel je een eigen 
perceptie van wat je op dat moment ‘ziet’. Je attitude, persoonlijkheid, normen, 
interesses en opvoeding voeden je perceptie.
We zien hierna dat perceptie altijd een rol speelt en we bespreken het ontstaan 
van verkeerde perceptie.

Intuïtie	is	belangrijke	kwaliteit	voor	leider
‘Niemand kan de wereld vanuit 
een studeerkamer begrijpen.’ 
Dat zegt oud-Unilever-voorzitter 
Anthony Burgmans. Hij noemt 
intuïtie een belangrijke kwaliteit 
van een leider.
Burgmans wordt ook door zijn 
omgeving als intuïtief omschre-

ven. Volgens hem verklaart dat 
zijn passie voor reizen, het 
praten met jonge collega’s en 
het opzoeken van mensen met 
weinig tot geen inkomen. 
Negatieve eigenschappen van 
intuïtieve leiders zijn: ze zijn 
vaak sterk overtuigd van hun 

eigen gelijk, kunnen slecht 
luisteren en staan te boek als 
drammers. Hoewel ook 
Burgmans niet aan die kwalifi-
catie ontkomt, heeft hij zijn 
toppositie bij Unilever waar-
schijnlijk aan die eigenschap-
pen te danken.

Bron: Het Financieele Dagblad
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Perceptie	speelt	altijd	een	rol
In de dagelijkse praktijk in organisaties worden mensen continu gestuurd door 
hun perceptie. Besluiten worden vrijwel uitsluitend genomen op basis van 
percepties. Dit geldt zeer breed. Uiteindelijk is een begroting, een jaarrekening 
op basis waarvan men exacte beslissingen denkt te nemen ook maar een 
perceptie. Zet tien financieel deskundigen bij elkaar en ze komen met een 
verschillende interpretatie. Dit geldt voor alle feiten, gedachten en meningen op 
basis waarvan we besluiten nemen. Een goede leidinggevende zal zich dit 
realiseren, en is bereid op verschillende manieren tegen problemen aan te 
kijken. Of hij realiseert zich af en toe dat een beslissing of beoordeling uiteinde-
lijk gebaseerd was op misperceptie. Niet alleen de eigen perceptie van de 
leidinggevende is belangrijk, ook de mensen aan wie hij leidinggeeft hebben 
hun percepties. Een goede medewerker die opstapt omdat hij – ook al is dat 
onterecht – denkt niet gewaardeerd te worden, is evengoed verloren voor de 
organisatie.

Ontstaan	van	verkeerde	perceptie
Er is een aantal vaste bronnen voor het ontstaan van een ‘verkeerde’ perceptie. 
We noemen de volgende:
• Stereotypering. Dit is het verschijnsel waarbij we een onafhankelijk individu 

in een ‘hokje plaatsen’ en vervolgens de kenmerken van de personen uit dat 
‘hokje’ in gedachten ook van toepassing verklaren voor dat ene individu. Een 
personeelschef is van mening dat mensen van boven de 60 jaar niet meer zo 
hard werken. Van een collega van 61 jaar zou hij automatisch kunnen 
denken dat deze persoon weinig meer toevoegt. Terwijl in werkelijkheid deze 
medewerker wellicht meer werk verzet en meer ervaring kan inzetten dan de 
personeelschef zelf.

• Projectie. Dit betreft het ‘zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’-principe, 
namelijk de tendens om eigen persoonskenmerken ook in anderen te zien. 
Een leidinggevende vindt een bepaalde taak van een medewerker saai. Als 
deze de taak daarom gaat aanpassen kan er sprake zijn van projectie. Hij 
moet zich realiseren dat de betreffende medewerker de taak wellicht heel 
plezierig vindt.

• Het haloeffect. (‘Halo’ is een Engelse term voor stralenkrans, zoals rond de 
hoofden van heiligen op portretten.) Dit betreft het hebben van een (posi-
tieve of negatieve) mening over het totaal van een persoon, op basis van 
maar een of enkele elementen van die persoon. Een directeur moet iemand 
aannemen. Sollicitant nummer 1 heeft een noordelijk accent en hij wijst deze 
eigenlijk alleen daarom af. Sollicitant 2 neemt hij wel, dit voornamelijk 
vanwege het fraaie uiterlijk van betrokkene. Uiteraard komen we in de 
praktijk ook subtielere voorbeelden van het halo-effect tegen.

• Defensieve perceptie. Dit betreft het effect dat mensen zichzelf beschermen 
door negatieve zaken niet op te nemen in hun perceptie van de realiteit maar 
de positieve wel. Iemand die ernstig ziek is (of een leidinggevende van een 
bedrijf waarmee het slecht gaat) kan slechte uitslagen onbewust negeren of 
bagatelliseren (= kleiner maken). En tegelijkertijd ieder sprankje hoop 
uitvergroten.
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10.5.5	 Persoonlijkheid

De persoonlijkheid van mensen is het vijfde gedragskundige element dat we 
willen bespreken in deze paragraaf over gedrag in organisaties.
Er is veel onderzoek gedaan naar manieren waarop men persoonlijkheidsken-
merken kan beschrijven of in kaart brengen. Langs verschillende wegen komen 
velen tot vijf dimensies die de persoonlijkheid van iemand bepalen. Deze noemt 
men de grote vijf (the big five). In tabel 10.3 staan de vijf dimensies met telkens 
hun twee tegengestelde polen genoemd.

TABEL	10.3	 ‘The big five’-persoonlijkheidskenmerken

Uiterste Dimensie Uiterste

Bescheiden Open staan voor nieuwe dingen Openstaand voor nieuwe ervaringen

Ongeorganiseerd Consciëntieusheid Consciëntieus

Introvert Extraversie Extravert

Onvriendelijk Vriendelijkheid Vriendelijk

Kalm/ontspannen Emotionele stabiliteit Nerveus/zenuwachtig

Door een vragenlijst of scorelijst te laten invullen, kan men proberen de per-
soonlijkheid van iemand te beschrijven, dit dan weer door een vertaling van de 
antwoorden op de lijst naar de dimensies. Op de website bij dit boek hebben 
we een vereenvoudigde Big Five-vragenlijst met uitleg voor de uitslag opgeno-
men. Hiermee kun je op eenvoudige wijze persoonlijkheden in kaart brengen.

Er is wel het een en ander af te dingen op de big-fivemethode. Zo is deze 
vooral toepasselijk in de VS. Voor hier volstaat het vast te stellen dat we 
persoonlijkheid kunnen proberen weer te geven in dimensies.
We gaan hierna in op emotionele intelligentie en we bespreken het begrip 
‘locus of control’.

Emotionele	intelligentie
In de laatste jaren is er veel aandacht geweest voor zogeheten emotionele 
intelligentie als persoonlijkheidskenmerk. Vaak weergegeven als EQ, de 
tegenhanger van het IQ (de maat voor ‘slimme’ intelligentie). EQ kent vijf 
basiscomponenten volgens EQ-goeroe Daniel Goleman (1999):
1 Zelfbewustzijn: weten wat je voelt en wie je bent.
2 Het vermogen om emoties te managen: het tot op zekere hoogte kunnen 

beheersen van emoties als angst, zorgen en boosheid.
3 Het vermogen om jezelf te motiveren.
4 Empathie (inlevingsvermogen): het vermogen om je in te leven in een ander. 

Vaak vertellen mensen niet wat ze voelen, maar geven ze wel veel prijs via 
lichaamstaal, toonhoogte en wijze van spreken en de uitdrukking in hun gezicht.

5 Sociale vaardigheden.

Het zal duidelijk zijn dat voor goed leidinggeven het EQ belangrijker is dan IQ. 
Bij het in hoofdstuk 2 besproken onderwerp plannen zal het vast zo zijn dat je 
het vooral moet hebben van slimheid. Maar bij leidinggeven komt het op EQ 

The big five

eQ

goleman
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aan. Vaak zie je dat de grootste leiders, de self-made (wo)men, de naam zegt 
het al, niet de allerhoogste opleiding hebben genoten of hebben kunnen 
volgen. Wel zie je heel vaak dat deze leiders hoog scoren op het EQ.

Blinde	vlek-alarm

Bron: Management Team, 13 november 2009

3	 	Gebruik	360	graden-	
feedback

Vraag regelmatig aan verschil-
lende mensen (anoniem) wat ze 
van je vinden. Dat kan helpen 
om zwaktes te onderkennen, te 
begrijpen en de impact ervan te 
analyseren. Vervolgens is 
coaching en training mogelijk.

4	 	Onderken	eigenschappen	
van	generaties

Uit het Britse onderzoek blijkt 
dat verschillende generaties 

verschillende kenmerken 
hebben. Leden van generatie-Y 
bijvoorbeeld (de huidige 
twintigers en dertigers) zijn 
toegeeflijker en gehoorzamer 
dan generaties voor hen, maar 
dit kan er ook toe leiden dat ze 
geen beslissingen durven 
nemen of de status quo niet 
durven uitdagen. (PB)

De kracht van iedere manager 
kan zomaar omslaan in een 
zwakte. Maar goed nieuws: 
voorkomen is lastig, maar niet 
onmogelijk.

Uit recent onderzoek onder 
18 000 Britse managers blijkt 
dat 85 procent beschikt over 
zogenoemde dark sides, goede 
eigenschappen die in het 
extreme omslaan in slechte. 
Tegenover focus staat dan 
bijvoorbeeld gebrek aan 
creativiteit en tegenover ijver 
perfectionisme. Aanpakken van 
zulke blinde vlekken is moeilijk, 
aldus de onderzoekers, maar 
niet onmogelijk.

1	 	Let	er	al	op	in	het	
selectieproces

Kijk bij iemands goede 
eigenschappen direct naar de 
schaduwzijdes en de overtref-
fende trap ervan. Maak die 
bespreekbaar.

2	 	Loop	niet	te	hard	van	
stapel

Veel organisaties geven hun 
talenten meer werk dan ze 
eigenlijk aankunnen. In tijden 
van grote druk worden hun 
zwaktes dan snel manifest. 
Alleen rust kan dan nog helpen.
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Locus	of	control
Tot slot van deze subparagraaf over persoonlijkheidskenmerken waarmee een 
leidinggevende rekening moet houden, gaan we in op het begrip locus of 
control. Dit betreft de mate waarin iemand meent dat hij primair zelf verant-
woordelijk is voor zijn succes (interne locus of control) of denkt dat hij over-
geleverd is aan externe invloeden (het lot, de baas, de wereldeconomie) die zijn 
succes bepalen. Mensen met een interne locus of control zijn gemakkelijker te 
motiveren door de leidinggevende. Zij menen immers dat zij zelf door goed te 
werken het eigen succes bepalen. Het woord motiveren stamt van het Latijnse 
‘movere’, hetgeen letterlijk ‘in beweging brengen’ betekent. Mensen die menen 
dat hun inspanning wordt beloond, zijn gemakkelijker in beweging te brengen. 
Ze zijn ook onafhankelijker en lastiger te leiden. Voor mensen met een externe 
locus of control geldt het omgekeerde.

10.6	 Leidinggevenden	als	coach

In paragraaf 10.4 zagen we dat een leidinggevende moet motiveren. Maar hij 
moet zijn collega’s ook coachen in hun werk. Coaching is in essentie mensen 
helpen om zichzelf te ontwikkelen en hun prestaties te verbeteren, zonder 
daarbij het roer over te nemen. In deze paragraaf over coaching geven we de 
ideeën over coaching weer die door Buitenhuis en Van Zanten (2006) zijn 
verzameld.
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is coaching aan een enorme opmars 
begonnen. Het hebben van een coach is allang niet meer voorbehouden aan 
het topmanagement. Coaching wordt tegenwoordig organisatiebreed ingezet 
om het functioneren van personeel te verbeteren en de prestaties van indivi-
duen en teams te verhogen.

In deze paragraaf zien we wat de essentie van coaching is, welke instrumenten 
de coach tot zijn beschikking heeft en welke coachingstijlen er zijn.

10.6.1	 De	essentie	van	coaching	is	leren	leren

Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk 
presteert. Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen. Vandaar dat we 
wat dieper inzoomen op hoe mensen (medewerkers) leren. Een leidinggevende 
moet namelijk aansluiten bij het leergedrag van de medewerker.
Leren is een centraal begrip bij coaching. Of liever gezegd: léren leren, en 
léren handelen. De coach léért mensen zichzelf helpen en sturen. Er is sprake 
van interactie, in plaats van eenrichtingsverkeer in de vorm van het aangeven 
wat iemand moet doen. Een coach vertelt mensen dus niet wat ze zouden 
moeten of behoren te doen, maar laat hen zelf de oplossing bedenken. De 
leercyclus is een handig model om te doorgronden hoe een coach het best kan 
inspelen op de leerbehoefte van de medewerkers. Het leerproces voltrekt zich 
in vier fasen:
1 Onbewust onbekwaam: de gecoachte kan iets niet, maar weet dit niet van 

zichzelf. Het is de taak van de coach om deze medewerker zijn onbekwaam-
heid zelf te laten ontdekken.

interne locus of 
control

externe locus of 
control

coachen

Leren leren

Fasen leerproces
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2 Bewust onbekwaam: de gecoachte wordt zich bewust van het feit dat hij 
bepaalde zaken niet beheerst. Sommige gecoachten vinden die ervaring 
confronterend en tonen weerstand. De coach zal die weerstand moeten 
overwinnen en de medewerker helpen om toch tot leren te komen.

3 Bewust bekwaam: de medewerker heeft zijn prestaties aanzienlijk verbeterd 
en beheerst een bepaalde taak, zij het met enigszins geforceerde inspan-
ning. De coach observeert en helpt de medewerker ontdekken hoe hij zich 
nog verder kan ontwikkelen.

4 Onbewust bekwaam: de medewerker voert de taak moeiteloos uit, zonder 
erbij na te hoeven denken. De coach heeft zichzelf overbodig gemaakt. De 
medewerker kan beginnen aan zijn volgende leercyclus.

De leercyclus laat zich goed illustreren aan het leren autorijden. Tijdens onze 
eerste rijlessen worden we voortdurend geconfronteerd met onze gebrekkige 
voertuigbeheersing. We schakelen verkeerd en rijden dus met horten en stoten 
weg. We maken niet genoeg snelheid en we voegen te laat in. Door bewuste 
inspanning om soepeler te schakelen en op de snelheidsmeter te letten, met 
de rijinstructeur naast ons, slagen we uiteindelijk voor ons rijexamen. Door 
voortdurende herhaling en ervaringsleren kunnen we dan al snel autorijden en 
tegelijkertijd naar de radio luisteren of met iemand bellen.

Ervaringsleren is een belangrijk thema in coaching. Leren door te dóen. De 
leercyclus van Kolb maakt duidelijk hoe dat leren in zijn werk gaat. De leer-
cyclus verloopt als volgt:
• Fase 1: eerst doen en zelf ervaren.
• Fase 2: dan bezinnen, dat wil zeggen: reflecteren over de opgedane erva-

ring.
• Fase 3: dan denken, dat wil zeggen: via analyse de ervaring proberen te 

begrijpen.
• Fase 4: en tot slot beslissen: dat wil zeggen keuzes maken over de volgende 

stappen.

Pas als de hele cyclus is afgerond, vindt er leren plaats. Ieder mens heeft een 
voorkeur voor één fase waarin hij de leercyclus het liefst binnenstapt. Dat 
noemen we een leerstijl. Kolb onderscheidt er vier:
• Het eerste type mens is de doener (zie fase 1). Doeners willen dingen direct 

uitproberen en gaan pas later over tot reflectie en begripsvermogen. De 
coach moet de doener helpen bij het ontwikkelen van theoretische kaders 
voor zijn handelen.

• Het tweede type mens is de bezinner (zie fase 2). Bezinners zijn beschou-
welijk aangelegd. Ze leren het makkelijkst door de opgedane ervaring vanuit 
verschillende invalshoeken te bekijken. Ze zijn sterk in het bedenken van 
ideeën en plannen, maar ze kunnen moeilijk kiezen en beslissen. De coach 
moet de bezinners helpen bij het maken van keuzes.

• Het derde type is de denker (zie fase 3). Denkers leren het liefst door zich 
eerst een theoretisch beeld te vormen en dat vervolgens toe te passen. 
Denkers zijn het tegenovergestelde van doeners. De coach moet de denkers 
aanzetten tot actie.

• Het vierde type is de beslisser (zie fase 4). Beslissers leren het liefst door 
het toe te passen in de praktijk. Ze koppelen begripsvorming aan experimen-

Leercyclus van 
Kolb

Leerstijlen Kolb
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teren. Ze gaan doelgericht te werk. De coach moet de beslissers wijzen op 
het belang van bezinning: niet te snel naar een oplossing grijpen of kiezen 
voor grote stappen, snel thuis.

10.6.2	 Instrumenten	van	de	coach

De drie belangrijkste instrumenten van de coach zijn:
1 Vragen stellen. Het stellen van vragen is uiteindelijk een stuk effectiever dan 

zeggen hoe het moet, of commanderen of instrueren. Coachen moet 
prikkelen tot actief en gericht denken, concentreren en waarnemen. Het 
stellen van vragen brengt dat proces op gang. Bovendien kan de coach met 
de vragen doorgronden of de medewerker het hele probleem overziet en 
krijgt de coach inzicht in wat de medewerker gaat doen. Maar dan moeten 
die vragen wel op een bepaalde manier geformuleerd zijn. Alle boeken over 
coaching bevatten richtlijnen voor het stellen van goede vragen. Een goede 
vraag is: kort, duidelijk, gericht, relevant, constructief, neutraal en open.

2 Actief luisteren. Een goede coach moet niet alleen de goede vragen stellen, 
maar ook goed kunnen luisteren. Goed luisteren is actief luisteren: de coach 
geeft zijn onverdeelde aandacht aan de medewerker en laat dat door allerlei 
signalen duidelijk blijken, bijvoorbeeld door oogcontact te houden en niet in 
papieren te gaan zitten rommelen of tersluiks op het horloge te kijken. Actief 
luisteren is ook duidelijk belang stellen in de medewerker en deze tijdens het 
verhaal aanmoedigen om door te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door samen te 
vatten in een vraag.

3 Feedback geven. Bij coaching is feedback een essentieel middel om te leren 
en het functioneren te verbeteren. Feedback wordt gegeven door gericht 
vragen te stellen en door de medewerker te informeren over de gevolgen 
van zijn handelingen en gedragingen en daarmee over zijn eigen functione-
ren. Bij goede feedback worden handelingen die goed of slecht gingen 
benoemd en wordt aangegeven wat daarvan het effect was. Ook wordt het 
gewenste effect benoemd. Dit noemt men de HEG-methode (handelingen, 
effect, gewenst effect).

10.6.3	 Coachingsstijlen

Om het coachingsproces succesvol te laten verlopen, moeten er niet alleen 
doelen worden gesteld. De coach moet ook de juiste coachingstijl bepalen. Die 
hangt af van de deskundigheid en de motivatie van de medewerker om 
bepaalde taken uit te voeren of aan een bepaalde opdracht te werken. We 
noemen de volgende stijlen:
• De medewerker is weinig deskundig en zwak gemotiveerd. De meest 

effectieve stijl is dan leidinggeven. Concreet: werk eerst aan de motivatie, 
werk daarna aan de deskundigheid, houd de motivatie op peil door feedback 
en complimenten, houd supervisie, stel duidelijke regels en deadlines.

• De medewerker is weinig deskundig en sterk gemotiveerd. De meest 
effectieve stijl is dan begeleiden. Concreet: coach in het begin intensief, 
creëer een risicovrije omgeving waarin mensen fouten mogen maken, 
verminder de supervisie naarmate het beter gaat.

• De medewerker is zeer deskundig, maar zwak gemotiveerd. De meeste 
effectieve stijl is: aansporen. Concreet: ga op zoek naar de oorzaak van de 
zwakke motivatie, motiveer, houd het in de gaten en geef feedback.

heg-methode
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• De medewerker is zeer deskundig en sterk gemotiveerd. De meest effec-
tieve stijl is dan delegeren. Dit betekent mensen meer verantwoordelijkheid 
geven en het is een deel van het takenpakket van de leidinggevende. 
Concreet: geef mensen de ruimte, moedig de medewerker aan om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen, neem gepaste risico’s.

In tabel 10.4 worden de coachingsstijlen – afhankelijk van de te coachen 
medewerker – samengevat.

TABEL	10.4	 De coachingsstijl naargelang het te coachen type medewerker

Medewerker	is: Deskundig Weinig deskundig

Sterk gemotiveerd Delegeren Begeleiden

Zwak gemotiveerd Aansporen Leidinggeven
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Samenvatting

• Leidinggeven betreft de managementfunctie 
die gericht is op het begeleiden en motiveren 
van ondergeschikten, zodat zij de taken 
uitvoeren die nodig zijn om de organisatie-
doelen te bereiken.

• Er zijn drie visies op leiderschap ontwikkeld:
– leiderschap is aangeboren
– goed leiderschap is afhankelijk van de 

situatie (contingentiebenadering)
– leiderschap is gedeeltelijk aangeboren 

maar ook afhankelijk van de situatie

• Welke factoren zijn bepalend voor de 
leiderschapskwaliteiten?
– genetische aanleg
– vroege jeugd
– onderwijs
– ervaring
– mislukking
– training

• De toegepaste vorm van macht vormt de 
basis voor het leiderschap. We kennen:
– legitieme macht
– beloningsmacht
– sanctionele macht
– informationele macht
– referentiemacht
– deskundigheidsmacht

• De leiderschapsstijl hangt af van:
– mate waarin de leider afstand doet van 

zijn macht (autoritair versus democratisch 
leider)

– mate waarin de leider resultaatgericht en/
of relatiegericht werkt

• De niveau 5-leider volgens Collins is een 
leider die langdurig aan succes bouwt en 
een tegenstrijdige persoonlijkheidsmix kent 
van persoonlijke bescheidenheid en wils-
kracht om vooral het organisatiebelang te 
dienen.

• Bij de bepaling van een leiderschapsstijl kan 
men terugvallen op een aantal management-
technieken:
– management by direction en control 

(MBDC)
– management by results (MBR)
– management by objectives (MBO)
– management by exception (MBE)
– management by walking around (MBW)
– management by chaos (MBC)
– management by delegation (MBD)

• De leiderschapsrol is veranderd in de 
eenentwintigste eeuw:
– van strateeg naar visionair
– van bevelvoerder naar verhalenverteller
– van systeemarchitect naar veranderaar en 

dienaar

• Het motiveren van het personeel is een 
belangrijke taak van de leider. Er zijn drie 
soorten motivatietheorieën:
– inhoudelijke theorieën: zeggen iets over 

de wijze waarop motivatie functioneert
– procestheorieën: zeggen iets over de 

manier waarop motivatieprocessen 
verlopen

– reinforcementtheorieën: waarmee men 
tracht te verklaren hoe men gewenst of 
ongewenst gedrag kan beïnvloeden

• Gedragsfactoren die naast motivatie ook 
een rol spelen bij leidinggeven:
– macht
– weerstand
– attitude
– perceptie
– persoonlijkheid

• Begrippen die van belang zijn bij de coa-
chende manager:
– léren leren
– de leercyclus van Kolb
– het coachingsinstrumentarium
– coachingsstijlen
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attitude Instelling of houding van iemand.

autoritair leiderschap Een vorm van leidinggeven waarbij de leider alle beslissingen zelf neemt 
zonder inspraak te dulden.

behoeftehiërarchie/
piramide

Rangorde van behoeften die een individu probeert te bevredigen.

beloningsmacht Macht die een leider bezit omdat hij medewerkers extra kan belonen.

coachen Iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk 
presteert.

cognitieve dissonantie Conflicten in het brein tussen verschillende attitudes die één iemand 
heeft.

commitment Betrokkenheid, geïnvolveerdheid richting de organisatie.

coöptatie Zeggen dat je iemands ideeën bij de besluitvorming zult betrekking, maar 
er vervolgens niets mee doen.

defensieve perceptie Het effect dat mensen zichzelf beschermen door negatieve zaken niet op 
te nemen in hun perceptie van de realiteit maar de positieve wel.

democratisch leiderschap De groep neemt gezamenlijk alle beslissingen zonder een duidelijke 
leider.

deskundigheidsmacht Macht die de deskundige heeft omdat mensen zijn expertise accepteren.

dissatisfiers Factoren die bijna geen motivatie opleveren maar bij het ontbreken ervan 
wel worden gemist.

emotionele intelligentie EQ: de maat voor slimheid op het gebied van sociale vaardigheden, 
zelfbewustzijn, emoties, empathie en zelfmotivatie.

entrepeneur Ondernemer (eerste generatie).

groepsinertie Gegeven dat de groep iemand afremt in zijn veranderbereidheid.

halo-effect Het hebben van een (positieve of negatieve) mening over het totaal van 
een persoon, op basis van maar een of enkele elementen van die 
persoon.

informationele macht Macht die men bezit op basis van de informatie die men uit hoofde van 
zijn functie krijgt.

inhoudelijke 
motivatietheorieën

Theorieën die aannemen dat werknemers gemotiveerd worden door de 
wens behoeften te bevredigen.
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Leercyclus van Kolb Deze theorie identificeert vier fasen in het leren en geeft aan dat ieder-
een een favoriete fase heeft om het leren mee te beginnen.

Legitieme macht Macht die is gebaseerd op de formele positie die men inneemt in een 
organisatie.

Leiderschap Het vermogen om leiding te geven.

Leidinggeven Managementfunctie die gericht is op het begeleiden en motiveren van 
ondergeschikten, zodat ze de taken uitvoeren die nodig zijn om de 
organisatiedoelen te bereiken.

Locus of control De mate waarin iemand meent dat hij primair zelf verantwoordelijk is voor 
zijn succes (interne locus of control) of denkt dat hij overgeleverd is aan 
externe invloeden, zoals het lot, de baas of de wereldeconomie (externe 
locus of control).

Management by chaos Afdelingen werken soms in een zekere chaos. Wanneer onder chaoti-
sche omstandigheden goede prestaties worden bereikt, wordt door de 
leider bewust aangestuurd op enige chaos.

Management by 
delegation

De leider delegeert taken en bijbehorende bevoegdheden en verant-
woordelijkheden aan ondergeschikten. Dit motiveert de werknemers om 
hun werk op plezierige, maar ook efficiënte en effectieve wijze uit te 
voeren.

Management by direction 
and control

Managementtechniek waarbij de leider aangeeft hoe iets moet gebeuren, 
en daarna de uitvoering controleert.

Management by 
exception

Bij deze managementtechniek reageert de leider alleen op uitzonderin-
gen. Iedereen weet wat hij moet doen. Gaat het goed, dan is er geen 
bijsturing nodig. Zijn er wel positieve of negatieve uitzonderingen, dan 
komt de leider in actie.

Management by 
objectives

Bij deze managementtechniek spreekt men met ondergeschikten een 
doel (objective) af en laat men de werknemer vervolgens zelfstandig aan 
het afgesproken doel werken. Later wordt geëvalueerd of en in welke 
mate de doelen bereikt zijn.

Management by results Bij deze managementtechniek is de leider erg gericht op het resultaat; 
de weg waarlangs het resultaat bereikt wordt, doet er niet toe.

Management by walking 
around

Managementtechniek waarbij de leider zich veelvuldig op de werkvloer 
laat zien.

Motivatie De krachten die op iemand worden uitgeoefend om op een bepaalde, 
doelgerichte manier te handelen.

niveau 5-leiders Niveau 5-leiders richten zich op het bedrijf en niet op zichzelf, zij hebben 
tegengestelde eigenschappen: bescheidenheid en wilskracht, nederig-
heid en onverschrokkenheid.

Boek 79095.indb   445 09-06-10   09:51



© Noordhoff Uitgevers bv

10

446  KERNBEGRIPPENLIJST

participatief leiderschap Een vorm van leiderschap waarbij de leider onderdeel is van de groep, 
maar wel de baas blijft.

perceptie Het zich in de hersenen van mensen afspelende, cognitieve proces dat 
mensen gebruiken om de omgeving te doorgronden door informatie te 
selecteren en interpreteren.

procesgeoriënteerde 
motivatietheorieën

Theorieën die zich bezighouden met de vraag hoe het motivatieproces 
van personeel verloopt.

projectie De tendens om eigen persoonskenmerken ook in anderen te zien.

referentiemacht Macht waarbij ondergeschikten tegen de leider opkijken omdat hij een 
zekere aantrekkingskracht op hen uitoefent.

reinforcementtheorie Een specifieke procestheorie die ervan uitgaat dat men personeel kan 
motiveren gewenst gedrag te vertonen.

sanctionele macht Macht die een leider bezit omdat hij in de positie is anderen op de een of 
andere wijze te straffen.

satisfiers Factoren die de werknemer motiveren tot een betere prestatie.

situationeel leiderschap Model van leiderschap dat ervan uitgaat dat elke situatie een bijbehorend 
meest succesvol leiderschapstype heeft.

stereotypering Het verschijnsel waarbij we een onafhankelijk individu in een ‘hokje 
plaatsen’ en vervolgens de kenmerken van de personen uit dat ‘hokje’ in 
gedachten ook van toepassing verklaren voor dat ene individu.

structurele inertie Een overdreven nastreven van stabiliteit.

Transactioneel 
leiderschap

Leiders die hun volgers kunnen motiveren tot inzet in ruil voor beloning.

Transformationeel 
leiderschap

Leiders die hun volgers kunnen inspireren met behulp van charisma, 
persoonlijke aandacht, uitdagingen en visie.

Boek 79095.indb   446 09-06-10   09:51



10

 447

 Vragen en opdrachten

Theorievragen

	 10.1	 Omschrijf in je eigen woorden het verschil (en overeenkomst) tussen een 
manager en een leider.

	 10.2	 Geef uitgaande van het feit dat leiderschap situationeel bepaald is zowel een 
voorbeeld van een situatie waarin een en dezelfde manager democratisch is, 
als een voorbeeld van een situatie waarin hij autoritair zou moeten optreden.

	 10.3	 Geef aan welke leiderschapstijl jou het meest aanspreekt en geef ook aan 
waarom dit zo is.

	 10.4	 Leg de begrippen ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’ uit en geef van beide twee 
voorbeelden.

	 10.5	 De entrepreneur is een stichter van ondernemingen en verschilt van de mana-
ger die bijvoorbeeld later ingehuurd wordt om de zaak draaiende te houden. 
Geef drie verschillen tussen een entrepreneur en de manager (ook wel intrapre-
neur genoemd).

	 10.6	 Ten aanzien van het begrip leiderschap zijn er enkele visies. De contingentie-
gedachte is een van deze visies. Wat houdt deze contingentiegedachte in?

	 10.7	 Welke auteur gebruikte de contingentiegedachte bij zijn theorie over leider-
schap?

	 10.8	 Probeer een voorbeeld te geven van een ‘satisfier’ die voor de ander een 
‘dissatisfier’ kan zijn.

	 10.9	 Wie introduceerde de begrippen ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’?

	 10.10	 Welke vier manieren zijn er bij de reinforcementtheorie om het gedrag van 
mensen te beïnvloeden?

Toepassingsvraagstukken

	 10.11	 Lees de volgende advertenties.

Cafetariamedewerker	m/v
Taken: alle voorkomende werkzaamheden in een cafetaria.
Vereist: leeftijd tussen 18 en 25 jaar, goede motivatie, enige 
werkervaring is een pré.
Het betreft een parttime functie voor 10 tot 15 uur per week.
Voor meer informatie: Start Horeca Eindhoven
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BV Textielfabrieken  
H. van Puijenbroek is al meer dan 
125 jaar een toonaangevende 
fabrikant van textiele weefsels en 
bedrijfskleding. 
Voor onze afdeling Boekhouding 
zoeken wij op korte termijn een

Functiekarakteristiek:
–  ondersteunt het hoofd 

boekhouding bij zijn dagelijkse 
werkzaamheden en vervangt 
hem bij afwezigheid;

–  is verantwoordelijk voor de 
werking van het budgetterings-
systeem;

–  verricht interne controles met 
betrekking tot de administratieve 
organisatie;

–  is belast met het verrichten van 
bedrijfseconomische analyses;

–  stelt financiële prognoses op;
–  ondersteunt medewerkers met 

betrekking tot computersyste-
men.

Wij	verwachten:
– een opleiding op heao-niveau;
–  enkele jaren ervaring in een 

soortgelijke functie;
– leeftijd tot 35 jaar.

Wij	bieden	u:
–  een zelfstandige functie met 

mogelijkheden uw initiatieven te 
ontplooien;

–  een baan met veel interne 
contacten en eigen verantwoor-
delijkheid;

–  samenwerking in een jong en 
dynamisch team;

–  goede salariëring en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

BV	Textielfabrieken
H.	van	Puijenbroek

BEDRIJFSECONOMISCH	MEDEWERKER	(m/v)

Belangstellenden voor deze functie wordt verzocht hun sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, voor  
31 december a.s. te richten aan: BV Textielfabrieken H. van Puijenbroek, afdeling Personeelszaken.

	 	 a Geef van beide advertenties de achterliggende motivatie van de sollicitant.
	 	 b  Bij de advertentie van de bedrijfseconomisch medewerker worden enkele 

satisfiers en dissatisfiers genoemd. Geef van beide één voorbeeld uit de 
tekst.

	 	 c  Op welke doelgroep zal de advertentie voor cafetariamedewerker het 
meeste effect hebben?

	 	 d  De behoeftepiramide van Maslow heeft een aantal niveaus. Op welk niveau 
bevindt de sollicitant zich bij deze twee advertenties?

	 	 e Noem de ontbrekende niveaus van de piramide van Maslow.

	 10.12	 Van Meer is chef van de productieafdeling van het farmaceutisch bedrijf 
Tramedica BV. Hij streeft naar een zo hoog mogelijke productie en daarbij krijgt 
het menselijke aspect weinig of geen aandacht. Bij de installatie van de 
verpakkingsmachines is een groot aantal fouten gemaakt, waardoor de machi-
nes maar de helft kunnen produceren van de geplande productie. Van Meer wil 
het probleem in zijn eentje gaan onderzoeken. De ondergeschikten willen 
echter ook hun steentje bijdragen. Zij willen namelijk ook een stukje verant-
woordelijkheid dragen. Van Meer wil dat zij zich erbuiten houden. Er ontstaat 
een conflict tussen Van Meer en de medewerkers.

	 	 a Wat voor leiderschapsstijl herken je in Van Meer en wat houdt deze in?
	 	 b  Welke machtsbron(nen) zou Van Meer gebruiken om de medewerkers te 

beïnvloeden? Motiveer je antwoord.
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	 	 c  In de ‘managerial grid’ onderscheiden Blake en Mouton verschillende 
‘posities’. Welke ‘positie’ vind je in bovenstaande situatie terug?

	 	 d  Wat voor leiderschapsstijl is volgens Blake en Mouton de beste? Motiveer je 
antwoord.

	 	 e  Is er een situatie denkbaar waarin dit type leiderschap (Van Meer) wel zou 
werken?

	 10.13	 Lees de volgende tekst.

KPMG	over	management…
Volgens het gepresenteerde 
KPMG-rapport vertoonde het 
Nederlandse bedrijfsleven te 
weinig zelfactualiserend 
gedrag: er is te weinig waarde-
ring voor creativiteit, prestaties 
en individuele groei. Het stelt 
kwantiteit boven kwaliteit. De 
medewerkers van organisaties 
worden onvoldoende aange-
moedigd om plezier in hun werk 
te hebben, zichzelf te ontwikke-
len en nieuwe en interessante 

werkzaamheden op te pakken. 
Dergelijke bedrijven zijn over 
het algemeen weinig innovatief 
en leveren producten en 
diensten af die van lage 
kwaliteit zijn.
Nog steeds vertonen bedrijven 
veel vermijdend gedrag. Fouten 
worden bestraft, succes niet 
beloond. Het gevolg van dit 
negatieve beloningssysteem is 
dat medewerkers verantwoor-
delijkheden naar anderen 

afschuiven. Medewerkers zijn 
niet bereid beslissingen te 
nemen, actie te ondernemen of 
risico’s te accepteren. Uit deze 
twee karaktereigenschappen, te 
weinig zelfactualiserend gedrag 
en te veel vermijdend gedrag, 
leidt KPMG af dat het Neder-
landse bedrijfsleven risico-
mijdend is en te weinig 
missiegedreven, resulterend in 
te weinig durf…

Bron: Management Team

	 	 a  In wat voor fase van de behoeftepiramide van Maslow bevindt zich een 
medewerker die er behoefte aan heeft zichzelf te ontwikkelen en nieuwe en 
interessante werkzaamheden op te pakken? Welke variant wordt in de tekst 
besproken?

	 	 b  Er wordt gesproken over een negatief beloningssysteem. Wat voor soort 
motivatietheorie hoort daarbij en wat houdt deze in?

	 	 c  Wat voor soort leiderschap zou er nodig zijn, zodat doelen als het leveren 
van kwalitatief goede producten bereikt worden?

	 	 d  Wat voor macht (op basis van zijn positie) zou de leider moeten gebruiken 
om de medewerkers aan te moedigen om beter te werken?

Op	de	website	behorende	bij	dit	boek	(www.toegepasteorganisatiekunde.
noordhoff.nl)	staan	naast	de	antwoorden	op	deze	vragen	nog	meer	toetsvragen	
en	oefenmateriaal.
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