
Leiderschap 
Aandacht voor menselijke interacties

You lead most of them, you manage 
the others, you start working with 
them, hoping they will follow too.
(Lovegrove, 2021)
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- Het belang van “natuurlijk” leiderschap 
binnen organisaties.

- Leiderschap en de praktische 
relevantie.

Gebaseerd op onderzoeksresultaten vanuit:
• Thesis onderzoek Visie op leiderschap in 

relatie tot een hybride werkomgeving
• Report Leadership and Sustainability 

vanuit de MSc

Leiderschap 
Aandacht voor menselijke 

interacties

Leiderschap in relatie tot organisatiekunde



Het belang van leiderschap binnen 
organisaties.

Onderzoek mogen doen op onderwerpen waarin ik, de 
in mijn ogen één van de belangrijkste componenten en 
gedeelde noemer “de mens” centraal heb gezet.

Vragen die worden beantwoordt

- Wat is het verschil tussen management en 
leiderschap?

- Wat is natuurlijk leiderschap? 

- Hoe ontstaat het? (Essentie van leiderschap)

- Welke voor- en nadelen heeft natuurlijk leiderschap 
ten opzichte van georganiseerde en geconstrueerde 
leiderschapsposities? (Mismatch theorie)

- Wat is de toegevoegde waarde om vanuit natuurlijk 
leiderschap kwalificatie, selectie en 
beoordelingssystemen in te richten?



Leiderschap en de praktische 
relevantie

Leiderschap in relatie tot organisatie brede thema’s zoals 
duurzaamheid en een hybride werkomgeving

• Leiderschap blijkt een sociaal emotioneel 
krachtenveld tussen mensen, waar ligt 
de toepasbaarheid in hedendaagse 
organisaties? 

• Hoe groot is de behoefte aan leiderschap 
binnen een organisatie? (in tegenstelling 
tot management) 

• Niet alleen in leidinggevende posities maar 
ook voor organisatie brede thema’s?

• Waarom in leidinggevende posities 
minder aandacht is voor leiderschap, 
maar gefocust wordt op management

• Komt dit de organisatie ten goede?

• Gaat leidinggeven nog wel echt over 
natuurlijk gezag?

• Komt dit de prestaties wel ten goede?

• Meten we het functioneren nog wel op de 
juiste manier?



Waarom Leiderschap als thema?
Interesse vanuit, in mijn ogen een morele mismatch in een 

dynamiek van macht, status, ego en onbegrip waarbij de van 
nature beschikbare kwaliteiten en competenties worden 

onderdrukt of geforceerd nagespeeld.
(Hypotheses)

- Onvoldoende aandacht voor Visie (Waarom doen 
we de dingen eigenlijk? En waar heeft het effect 
op?)

- De implementatie van organisatie brede thema’s 
veelal gericht is op het pragmatische doel 
(gewoon doen)

- Verwachtingen van een leidinggevende onder 
medewerkers op moreel niveau gelijk is, maar in 
de selectieprocedures en de uitvoering niet altijd 
overeenkomen.



Wat is Leiderschap?
En wat is management?

“On the one hand you lead people, on the other hand you are 
managing people who do not want to be led”

(Lovegrove, 2021)



Leiderschap in tegenstelling tot 
management

‘Leiders geven richting en weten mensen te verbinden 
waarbij managers "organiseren" om menselijke 
systemen te creëren die plannen zo precies en 

efficiënt mogelijk kan uitvoeren.’ (Professor John P. Kotter, 2001)



Leiderschap in tegenstelling tot 
management?

Management Leiderschap

Management gaat over omgaan met 

complexiteit; het brengt orde en 

voorspelbaarheid in een situatie.

Leiderschap gaat meer over het 

creëren van visie (richting geven), 

anderen inspireren en motiveren.

Management omvat planning en 

budgettering. 

Leiderschap houdt in dat je richting 

geeft.

Management omvat organiseren en 

bemannen. 

Leiderschap is mensen op één lijn 

brengen.

Management zorgt voor controle en 

lost problemen op. 

Leiderschap zorgt voor motivatie.



Leiderschap in tegenstelling tot management

• In de huidige tijd de dominante managementideologie het middel met het doel 
verwart.

• ‘Managers een “rol” spelen en veelal een masker op zetten in hun werk, en afzien 
van een eigen identiteit. Zij stellen zich neutraal op. Daarmee is niets mis, tot de 

managers leiding beginnen te geven. Dat wordt van hen verwacht, maar dat 
kunnen zij niet. Waarom kunnen zij dat niet? Omdat hun aandacht uitgaat naar 

processen, structuren en rollen in plaats van naar mensen, ideeën en gevoelens.’

‘Filosoof dr. Eric Bolle (2011)



Leiderschap in tegenstelling tot management

“Management is de dingen goed doen, maar leiderschap is de goede dingen doen”. 

(Stephen R. Covey)



Vormen van leidinggeven

Leidinggeven als baas
De baas is gericht op macht en energie, geeft duidelijke opdrachten en zorgt ervoor dat het werk gedaan 

wordt. 

(Dominant of autoritair leidinggeven).

Leidinggeven als manager
De manager is gericht op orde en het toepassen van regels. Zorgt ervoor dat kwaliteitsnormen gehaald 

worden en dat verantwoording kan worden afgelegd. 

(Leidinggeven gericht op doelmatigheid en beheersing)

Leidinggeven als leider
Leiderschap is gericht op verbinding en betrokkenheid. Zorgt voor afstemming tussen organisatiedoelen en 

het doel van de medewerker. Kan mensen  inspireren, motiveren en emotionele connectie maken. Geeft 
medewerkers veelal de vrijheid en ruimte om zelf invulling te geven aan hun werk. 

(Leidinggeven gericht op doeltreffendheid en synergie) 



‘Leiderschap is een kunst, of te wel leidinggeven is een vak apart’

(Gupta, 2020)



Onderzoek naar de essentie van leiderschap

Aanleiding
Leiderschap is een containerbegrip 

Onderbouwde context te stellen voor een onderwerp wat vele zienswijzen maar ook 
tegenstrijdigheden kent

Vanuit het literatuuronderzoek heb ik een wetenschappelijke basis willen leggen rondom leiderschap 
in het algemeen en de relatie tot organisatie thema’s



Onderzoek naar de essentie van 
leiderschap

• De natuurlijke wijze waarop leiderschap ontstaat en wat het beïnvloedt. 

• Om de essentie van leiderschap te kunnen begrijpen moeten we 
beginnen bij de basis van beïnvloeding en de eeuwenoude historie tot 
aan de savanne toe. 



Opbouw van het onderzoek

Wetenschappelijke onderbouwing naar de essentie van leiderschap

• De mens en haar interactie tot al het andere (verbale en non-verbale 
communicatie)

• Verbale en non-verbale communicatie in relatie tot leiderschap

• De evolutionaire leiderschapstheorie

• Ontstaan van leiderschap

• Natuurlijk leiderschap

• Balans (relatie tussen leiderschap en volgelingenschap)

• Gewenste leiders

• Mismatch (gedrag)

• Gezag

• Macht



Opbouw van het onderzoek

Theorie / Wetenschap

• Kwantumfysica en kwantummechanica

• Psychologie

• Sociologie

• Filosofie

• Theorie van Dr. David R. Hawkins
• Power vs. Force - The Hidden Determinants of 

Human Behaviour

• De Evolutionaire Leiderschapstheorie van 
professor dr. Mark van Vugt



De Evolutionaire Leiderschapstheorie

• ‘Vanuit de overtuiging dat de psychologie van het leiderschap en volgelingenschap in onze 
soort is ontstaan als antwoord op de uitdagingen van overleven en voortplanting, wat 
uiteindelijk toch het doel is van elk organisme.

Door het combineren en integreren van inzichten over leiderschap uit verschillende 
wetenschappen beschrijft de evolutionaire leiderschapstheorie wat deze evolutionaire 
invloeden kunnen zijn geweest en hoe ze kunnen hebben geleid tot verschillende 
leiderschapsstijlen in de geschiedenis van de mensheid.’ (Vugt, 2011)



De Evolutionaire Leiderschapstheorie

• ‘Leiderschap en volgelingenschap een automatisme zijn dat (gewoonlijk) gunstig uitpakt.’

• ‘Leiderschap doet zich voor zodra er een behoefte is aan sociale coördinatie of wanneer het lot van de groep 
mogelijk wordt aangetast. ‘

(Professor dr. Mark van Vugt)



De Evolutionaire Leiderschapstheorie

Mismatch

Van Vugt en zijn samenwerkende relaties beschrijven dat er veel mismatch 
ontstaan is door ons instinctief “voelen, denken en doen” en de huidige 
werkelijkheid binnen organisaties waarin we moeten acteren. 

“We worden dagelijks misleid door ons oeroude brein” 



De Evolutionaire Leiderschapstheorie

Het savanneprincipe stelt dat de menselijke hersenen zijn geëvolueerd om de mens te helpen 
overleven in een specifieke omgeving, namelijk kleine nomadische groepen op de savannes van Afrika. 
(EEA of environment of evolutionary adaptedness genoemd)

De organisatie van leiderschap in moderne organisaties wijkt op kritieke punten af van de EEA van 
leiderschap. Voorbeelden zijn:

• Sekse en fysiek spelen nog steeds een belangrijke rol in de selectie van leiders (management is 
gemiddeld langer dan werknemers) terwijl dit niet functioneel is in moderne organisaties.

• Leiders worden niet meer door de groep zelf aangewezen, de groep krijgt in de regel een leider 
toegewezen.

• Leiders hebben meer macht over groepsleden. Zij doen bijvoorbeeld de beoordelingen.

• Moderne organisatievormen beperken de STOP-correctiemechanismen “strategies to overcome
power” (kritiek en ongehoorzaamheid zijn bijvoorbeeld vaak geen optie).



Emotionele intelligentie

• Leidinggeven is niet (alleen) sturen op werk en haar processen, maar 
leiderschap heeft juist oog voor de mens achter het werk. Een leider moet 
“gevoel” hebben voor de “emotionele intelligentie”

• Een leider moet goed om kunnen gaan met die emotionele intelligentie, met 
z’n eigen, maar ook die van zijn/haar medewerkers. Samengevat moet een 
leider beschikken over (wat wel wordt benoemd als) “softskills” waaronder 
empathie en een goed ontwikkeld intuïtie niveau. Een leider weet de juiste 
snaar te raken, waarbij inspiratie en motivatie een belangrijke rol spelen. 

Goleman et al. (2013)



Conclusie in mijn onderzoek naar de essentie 
van leiderschap 

• Leiderschap op een natuurlijke wijze ontstaat vanuit een behoefte van de 
groep

• Volgers ontstaan door essentiële behoeftes van de groep in combinatie van 
persoonlijke belangen

• Een leider vroeger “stond” voor de groep waaraan leidinggegeven werd om 
deze verder te brengen (het beste voor de groep, belangen van de groep)

• De groep hierdoor veel vertrouwen legden in zijn/haar handen (natuurlijk 
ontstaan van de interactie oprechtheid, vertrouwen en gezag)

• Het kunnen aanvoelen van de belangen van de groep met haar leden is 
essentieel.

• Dat de groep en de leider bewust en onbewust invloed uitoefenen op elkaar 
(Inspireren, overtuigen en corrigeren)

• Correctie methoden bestonden “strategies to overcome power” 



Conclusie in mijn onderzoek naar de essentie 
van leiderschap 

• Een mens naast fysieke (verbale) communicatie ook doormiddel van non-verbale communicatie in 
contact zijn met elkaar en de omgeving. Bewust en onbewust reageren en beïnvloeden mensen 
elkaar. 

• De theorieën vormen een basis van een menselijke reactie in zowel voelen, denken en doen 
(handelen)

• Leidinggeven wat gaat over het inzetten en begeleiden van mensen (medewerkers) is niet een 
proces dat in elke situatie logisch en op dezelfde wijze te beredeneren is en daarmee niet algemeen 
ingezet kan worden als een standaard manier van uitvoeren. 

• Wat essentieel is, is dat vanuit leiderschap op basis van emotionele intelligentie mensen goed 
moeten kunnen aanvoelen. 

• Daarmee draait leiderschap om oprechtheid in zowel woord als daad. 
• Oprechtheid en eerlijkheid heeft relatie met het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Een leider kan geen mensen 

overtuigen als er geen vertrouwen is. Daarom is waarneembare oprechtheid van essentiële invloed. 



Intuïtie 

Voor zover ik kan concluderen, is het van groot belang dat "harmonie" vanuit 
natuurlijke wetten beschreven in Psychologie, biologie, natuurkunde en zo ook in 
kwantumfysica een grote bijdrage kan leveren in de prestaties die mensen kunnen 
behalen. 

• Een gezonde (goede) balans is daarbij belangrijk. Zo ook in het onderbewuste van 
ons als mensen speelt een (selectie) proces af. ‘De een noemt het intuïtie, de 
ander "onderbuikgevoel". 

• De rol van "denken" is niet alleen weggelegd bij onze hersenen, maar door het 
samenspel van organen, waaronder het hart, die gebruik maken van een 
gezamenlijk netwerk van neuronen (verbindingen) die weer communiceren met 
onze zintuigen.’





Wat is de essentie van leiderschap? 

• De essentie van leiderschap zit in de natuurlijke wijze waarop respect en 
gezag ontstaat waardoor acceptatie ontstaat bij het leiden en beïnvloeden 
van volgelingen. 

• Dit maakt dat de essentie van leiderschap zit in de natuurlijke 
wijze waarop respect en gezag ontstaat om doormiddel van 
samenwerking doelen te bewerkstelligen.



Mismatch vanuit een 
leiderschapsgedachte 

• Echtheid en oprechtheid mist bij het naspelen van 
leiderschap competenties

• Het spelen van een rol die je aanneemt binnen een 
organisatie i.p.v. zijn wie je bent

• Creëert verwarring in de sociaal emotionele 
dynamiek tussen mensen

• Heeft negatief effect op vertrouwen en loyaliteit



Mismatch

• Oprechtheid is essentieel, in zowel spreken alsook handelen. 
Leiderschap gaat over eerlijkheid en oprechtheid, waarin liegen 
desastreus is

• Prestatie meten: Functioneren van teams, afdelingen en 
leidinggevende

• In tegenstelling tot het “savanneprincipe” worden beoordeling 
en het acteren op de prestatieresultaten van leidinggevenden 
niet gedaan door de groep maar veelal worden de 
resultaatgesprekken van een manager gevoerd met het hoger 
management. 



Mismatch

• Intuïtieve emotionele intelligentie geen vereiste in leiderschapsposities

• Geforceerd toepassen van emotionele intelligentie argwaan en onveiligheid 
tot gevolg kan hebben door het missen van oprechtheid.

• Selecteren: Juiste competenties voor de opdracht zoeken
• Een leider waar die tot z’n recht komt, een manager waar die nodig is

• Doorgroei naar leidinggevenden vanuit de inhoud niet altijd wenselijk is



Leiderschap en de 
praktische relevantie



Leiderschap in hedendaagse 
organisaties

In de studies en onderzoeken van Professor Tsedal Neeley (2021) waarin 
succesvol en goed leiderschap werd onderzocht, dat: 

Neeley beschrijft dat haar collega’s Frances Frei en Anne Morriss (2020) in hun 
onderzoek een consistent patroon begonnen te herkennen bij de meest succesvolle 

leiders. Het succes ging niet over hén.

‘‘Het leidinggeven ging er bij de meest succesvolle leiders vooral om andere 
mensen in staat te stellen succesvol te zijn.”

‘Deze leiders definieerden succes als het creëren van de omstandigheden die hun teams nodig 
hadden om het goed te doen. Ze namen niet alleen maar competente mensen in dienst van wie 
ze konden verwachten dat ze zouden presteren. Hun benadering was dat ze uitzochten hoe ze 

de werknemers konden helpen hun eigen doelen te halen.’



Leidinggeven

’Leidinggeven gaat over mensen. Een leidinggevende zou een inhoudsdeskundige moeten 
zijn in het “goed” leidinggeven aan mensen’

‘Leiderschap is een kunst, of te wel leidinggeven is een vak apart’                                                 



Visie

Visie geeft ons kracht en richting en 
geeft betekenis aan wat we met 
elkaar willen bereiken



Gewoon doen

- Ontzettend veel onderwerpen worden vaak vanuit een 
pragmatische wijze opgepakt en uitgevoerd 

- Veelal gericht op het “doen” zonder verdieping te 
zoeken naar de essentiële relaties die samenhangen 
aan het onderwerp. (Zoals consequenties, 
bewegingsruimte of die het onderwerp verder 
brengen)

- Vaak een vorm van symptoombestrijding

- Niet altijd wenselijk bij strategische en organisatie 
brede thema’s

- Het levert sneller resultaat, maar heeft (negatief) effect op 
positionering, verbondenheid, mate van weerstand en de 
uiteindelijke implementatie over de langere termijn



Effect van gewoon doen op organisatie brede 
thema’s 

- Geen ruimte voor inbedding als gedeelde waarde

- Trekkerspositie verlaat de organisatie - drive 
achter het onderwerp grotendeels verdwenen

- Onderwerp geen gemeenschappelijkheid over de 
organisatie heen



Voorbeeld op duurzaamheid

- Duurzaamheid, het betreft in mijn ogen een 
moreel vraagstuk

- Dus alleen “doen” is niet genoeg, omdat je ook 
handelingen en inzet verwacht van medewerkers 
en stakeholders van een organisatie

- Duurzaamheid vraagt iets van de gehele 
organisatie en vergt een aanpak waar juist 
leiderschap in tegenstelling tot management een 
essentiële rol in heeft.

- Inspiratie en overtuiging (van nut en noodzaak) 
- Beïnvloeding (van cultuur en gemeenschappelijk 

waarden)
- Hoe breng je iedereen binnen een organisatie in 

beweging?



Voorbeeld op het thema hybride 
werken

• Organisatie breed thema

• Het gaat over mens, werkomgeving en techniek 
(samenwerking en interactie)

• Heeft effect op medewerkers en de manier van 
(samen)werken (Sociale institutie)

Als je kijkt naar de gewenste output vanuit de 
organisatie richting haar stakeholders, dan is de 
mens en de manier van samenwerken voor dit 
onderwerp een gemene deler met de grootste 
invloed. Waarbij leiderschap een rol speelt in het 
verbinden en beïnvloeden van sociale interacties. 



Als je niet nadenkt over mogelijke effecten is de kans dat het 
achteraf anders moet groter en is al het werk voor een groot 

gedeelte voor niets is geweest.

Een visie is niet alleen nodig over een organisatie heen, maar ook bij de grote dingen die 
we binnen een organisatie willen bereiken (doen).

• Visie geeft richting, en helpt bij het verbinden van medewerkers aan het onderwerp

• Zonder visie overkomen de dingen ons

• Een visie biedt focus en een richtpunt voor het stellen van doelen en planning

• Let wel, een Japans gezegde zegt:

"Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een 
nachtmerrie"



‘Een visie geeft dus richting en helpt gedeelde 
waarden te begrijpen en gemeenschappelijke 
doelen te bereiken.’



Leiderschap en de relevantie met de praktijk is: 
• Gebruik de juiste kwaliteiten en competenties waar 

deze nodig zijn. 
• Ga niet altijd zomaar “doen”, ga waar nodig van visie 

naar strategie om doormiddel van doelstellingen tot 
uitvoering over te gaan



Onderzoek en wetenschappelijke redenaties



Thesis onderzoek • Visie op leiderschap in relatie tot 
een hybride werkomgeving (Thesis)



Aanleiding

• Project Zelfbewust werken: 

“De rigoureuze aanpassingen in onze manieren van werken
tijdens de coronapandemie zetten aan tot nadenken over het 
werken in de toekomst. Hoe gaan we op de langere termijn
werken bij VRF en wat vraagt dat van onze sociale, fysieke en
digitale werkomgeving?”

• De combinatie van digitaal en hybride werken
is anders dan voor de coronapandemie
waarop de huidige besturingsfilosofie en visie
op leiderschap is ontwikkeld. 



Probleemstelling

• Hoe blijft men in verbinding als team en als 
leidinggevende in een hybride werkomgeving?

• De opdrachtgever stelde tijdens de 
opdrachtformulering de volgende vraag: 

“Past de huidige visie op leiderschap nog wel bij 
de digitale en hybride vorm van werken?”



De centrale onderzoeksvraag: Past de huidige 
visie op leiderschap binnen Veiligheidsregio 

Fryslân bij het hybride werken? 

Deelvragen:

1. Wat is de essentie van leiderschap?
2. Wat is de huidige visie op leiderschap 

binnen VRF?
3. Wat betekend hybride werken voor 

Veiligheidsregio Fryslân?
4. Welke vormen van leiderschap passen bij 

het hybride werken? 
5. Welke veranderingen moeten er eventueel 

worden aangebracht in leiderschapsvisie? 



Dataverzamelingsmethoden
- Semigestructureerde interviews

- Literatuuronderzoek

Semigestructureerde interviews

• 17 respondenten

▪ Directie en leidinggevenden: 9

▪ Operationele medewerkers:  8



Dataverzamelingsmethoden
- Semigestructureerde interviews

- Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek

• Leiderschap
▪ De essentie van leiderschap
▪ Leiderschap en Management

• Hybride werken
▪ Hybride werkomgeving

• Relatie tussen leiderschap en hybride 
werken
▪ Leiderschap in relatie tot een 

hybride werkomgeving

• Visie en strategie
▪ Visie



Resultaten en Conclusies



Resultaten

Essenties van leiderschap 

• 1. Zonder visie overkomen ‘de dingen’ ons. Visie geeft ons kracht en richting en geeft betekenis aan wat we met 
elkaar willen bereiken. Het biedt een gevoel van focus en saamhorigheid wanneer een visie gemeenschappelijk 
wordt opgesteld.

• 2. Inspiratie is nodig om anderen in beweging te krijgen. Dit begint bij jezelf: “Wat beweegt mij? Waar krijg ik het 
warm van?” Pas dan kun je een inspirator zijn voor anderen. Dit vraagt wel lef en passie.

• 3. Een leider met lef kan moeilijke beslissingen of impopulaire maatregelen nemen. Hij/zij laat ook lef zien door 
zich kwetsbaar op te stellen, open te staan voor andere perspectieven en door ‘in het diepe te springen’.

• 4. Door sensitief te zijn kun je je handelen effectief afstemmen op je omgeving, omdat je gevoelig bent voor de 
mensen waarmee je in direct contact staat en voor de context van je bedrijf en de samenleving. Pas wanneer je op 
anderen afgestemd bent, kun je draagvlak creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen.

• 5. Integriteit gaat over betrouwbaar zijn en anderen respect en ruimte bieden. Integere leiders roepen een gevoel 
op van vertrouwen en veiligheid. Zij leven in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en in verbinding met 
wat algemeen aanvaardbaar is. Voorbeeldgedrag is hierin belangrijk.

• 6. Vernieuwing is een noodzaak van alle tijden. Vernieuwing betekent constant nadenken over wat er anders en 
daardoor beter kan. Het gaat om het op creatieve wijze bedenken en uitwerken van nieuwe invalshoeken, het ter 
discussie stellen van eigen denkbeelden, resulterend in innovatieve acties en producten.

• 7. Uiteindelijk kunnen we alleen maar groeien door te blijven leren. Een krachtige leider is in staat tot persoonlijk 
leiderschap: hij neemt de volledige verantwoordelijk voor de voortgang van zijn persoonlijke ontwikkeling en staat te 
allen tijde open voor feedback.’

(Psycholoog A. Nagel)



Resultaten

• Neeley beschrijft dat haar collega’s Frances Frei en Anne Morriss (2020) in hun onderzoek
begonnen een consistent patroon te herkennen bij de meest succesvolle leiders. Het succes ging 
niet over hén.

• ‘Het leidinggeven ging er bij de meest succesvolle leiders vooral om andere mensen in staat te 
stellen succesvol te zijn. 

• Jeroen Busscher (2020) beschrijft dat managers en leidinggevenden in hun nieuwe rol moeten groeien.

• ‘Ze gaan zich meer bezighouden met sociaal ensceneren en minder als vraagbaak, controleur of 
betweter functioneren. Managers moeten minder psycholoog en meer socioloog worden. Of 
zelfs antropoloog. Ze moeten leren community's te bouwen. Leidinggeven binnen een hybride 
organisatie betekent sociale dynamiek regisseren en thuiswerken faciliteren. De hybride 
organisatie vraagt minder managen en meer leiden.’



Resultaten

• Leiderschap in een hybride werkomgeving gericht moet zijn op de 
mens. En maximaal moet inzetten op het verbinden van mensen binnen 
teams, afdelingen en organisatie als geheel. 

• Een leidinggevenden moet zorgen voor
• veilige werkomgeving

• duidelijke output

• heldere randvoorwaarden.’ 

• “loslaten en vertrouwen” 

• Het betekent dus dat de medewerker vrijheden krijgt, maar ook 
verantwoordelijkheid moet nemen.



Resultaten
Kwaliteiten en compententies in een 

hybride werkomgeving

• Medewerkers

• Zelf organiserend vermogen

• Zelfmonitoring

• Beschikbaarheidsbesef

• Inhoudelijk ondernemerschap 

• Doelbewustheid 

• Leidinggevenden

• Sociaal componerend vermogen (verbinden en community’s bouwen)

• Inspiratie & inventarisatie (wat kan het team helpen, waar ligt de behoefte)

• Outputmanagement 

• Rigoureus vertrouwen

• Purpose- en outputgedreven



Resultaten
Kwaliteiten en compententies

• Leiderschap in een hybride werkomgeving gaat meer over het begeleiden van-
en leidinggeven aan mensen en minder als “manager” organiseren van- en 

sturen op processen. 



Psychologische afstand verkleinen

• Waar voorheen collega’s elkaar vaak ontmoeten, en een band creëerden door 
zowel formele alsook informele benaderingen, werkt men nu vaak op afstand 
van elkaar en zijn fysieke ontmoetingen minder vaak aan de orde. 

De ontmoetingen en vooral spontane ontmoetingen zorgen voor een emotionele 
band wat een kleine psychologische afstand creëert zoals Professor Tsedal Neeley
(2021) dat beschrijft. 

‘Door het verkleinen van de psychologische afstand kan de teamcultuur van 
conflict en verdeeldheid overgaan in empathie, respect en vertrouwen’.



Resultaten
Kwaliteiten en compententies

• Leidinggevenden in een hybride werkomgeving moeten inzetten op het inspireren, 
verbinden en faciliteren van de medewerkers die nu zelf regisserende en zelfsturende 
professionals horen te zijn waarin eigenaarschap en ondernemerschap centraal staan 
(autonomisering van professionals).

• De leidinggevende zou vanuit zijn rol als verbinder en regisseur van sociale dynamiek:

• Samenwerkingen beïnvloeden en werkgeluk behouden

• voldoende aandacht moeten hebben voor iedere individu. Niet alleen werkgericht, 
maar ook vanuit empathisch niveau kijkend naar de mens achter de functionaris.



Resultaten
Kwaliteiten en compententies

Leiders moeten daarom emotionele intelligentie hebben ontwikkeld waardoor zij de signalen 
van zintuigen begrijpen. Een leidinggevende moet weten om te gaan met, en acteren op, wat 
de zintuigen ingeven waarbij oprechtheid van groot belang is. 

• Een leidinggevende zou zich minder bezig moeten houden met de inhoud, en meer 
moeten richten op het verbinden van medewerkers (een community bouwen) en 
daarmee empathie en saamhorigheid verhogen, wat de samenwerking en 
organisatieresultaten ten goede komt.



Onderzoeksresultaten

‘Leidinggeven gaat over mensen. Juist in een hybride 
werksituatie waarbij men niet veelal bij elkaar op dezelfde 
locatie is, is het van belang meer de focus te leggen op de 
mens. Zorg dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren, 
ondersteun hen in hun rol in het grotere proces. Zij zijn de 
inhoudsdeskundigen over het proces. Een leidinggevende is 
inhoudsdeskundige in het leidinggeven aan mensen.’ 



Onderzoeksresultaten

• Wat is de essentie van leiderschap?
▪ De natuurlijke wijze waarop respect en gezag ontstaat om 

doormiddel van samenwerking doelen te bewerkstelligen.

• Wat is de huidige visie op leiderschap binnen VRF?
▪ Afbeelding bestaande uit: Vertrouwen, richting geven, 

luisteren, verbinden en voorbeeldgedrag tonen.

• Wat betekend hybride werken voor Veiligheidsregio 
Fryslân?

▪ Flexibel, plaats en tijd onafhankelijk werken. Met name thuis 
en op kantoor. Waarbij medewerkers taakvolwassen zijn.

• Welke vormen van leiderschap passen bij het 
hybride werken?

▪ Verbindend en mensgericht leiderschap

• Welke veranderingen moeten er eventueel worden 
aangebracht in leiderschapsvisie?

▪ Meer richten op het in verbinding brengen van groepen 
mensen, sociale dynamiek, een community bouwen.



Aanbevelingen vanuit leiderschap in een 
hybride werkomgeving

• Zorg dat men in verbinding is met het team, afdeling en de organisatie als geheel.

• Componeer en reggiseer samenwerkingen

• Regisseer als leidinggevende in het verkleinen van de psychologische afstand

• Reggiseer sociale dynamiek en sociale cohesie

• Faciliteer thuiswerken en zorg voor een gelijk speelveld

• Creëer psychologische veiligheid

• Bepaal gezamenlijke overeenstemming over gemeenschappelijke doelen

• Ontwikkel in gezamenlijkheid randvoorwaarden, spel- en gedragsregels voor het 
hybride werken. Dit voor zowel medewerkers als individu, teams en 
leidinggevenden



Leiderschap in een 
hybride werkomgeving roept 

de volgende vragen op

• Welke vormen van leiderschap passen bij het hybride werken?
• Mensgericht (verbinder en regisseur van sociale dynamiek, faciliterend aan 

en goed in relatie kunnen komen met medewerkers)

• Welk invloed heeft leiderschap op de prestaties van het team?
• Leiderschap heeft een alles bepalende rol binnen het team. Hij/zij beïnvloed 

de verbintenis binnen een team, al dan niet positief of negatief ten opzicht 
van zichzelf. 

• Leiderschap heeft grote invloed op het werkgeluk van medewerkers en 
daardoor op het ziekteverzuim en de prestaties van het team.

• Welk invloed heeft leiderschap op de sociale dynamiek, de sociale 
cohesie en de psychologische afstand van een groep die hybride 
samenwerken?

• Leiderschap is nodig als verbinder van mensen, door de groep maar ook het 
individu aan te voelen. Hij/zij is bij machte om ontmoetingen te 
componeren, collega’s te overtuigen energie te steken in de relaties.

• Wat verwacht dit van de medewerkers
• medewerkers horen regisserende en zelfsturende professionals te zijn 

waarin eigenaarschap en ondernemerschap centraal staan (autonomisering
van professionals)

• En wat betekent dit voor de organisatie en haar leidinggevenden?
• Aandacht voor de juiste competenties
• Ga nadenken over de werkomgeving, wat is het nut van de kantoorlocaties, 

waarvoor en hoe wordt het gebruikt.
• Laat techniek helpen bij het in verbinding brengen en samenwerken op 

afstand tot elkaar.



Leiderschap in relatie tot duurzaamheid



“The greatest threat to our planet 
is the belief that someone else will 

save it.”
Robert Swan, Author (Swan, sd)



Duurzaamheid is een 
verandering met een 

moreel doel



Het gaat in de kern om overtuigingen van 
mensen. Om duurzaamheid waarde te geven, is 

het van belang om duurzaamheid een 
collectieve waarde te laten zijn (cultuur). Door 

morele en dus emotionele waarde aan 
duurzaamheid te geven.



Duurzaamheidsintelligentie is een 
manier om het duurzaamheidsdenken 
te beïnvloeden.

- Naïeve intelligentie (vanuit een naïeve houding)

- Native intelligentie (bestuderen van gedrag van “niet duurzaam gedrag” kan ons leren om duurzaam 
gedrag te creëren “Nudging”)

- Narrative intelligentie (verhalen vertellen, inspireren en motiveren)

Alle drie gecombineerd maakt de duurzaamheidsintelligentie (Professor Frans Melissen and Lars Moratisa)



Duurzaamheid vanuit leiderschapsperspectief heeft 
in mijn optiek twee belangrijke componenten, 

overtuiging en toepasbaarheid waarbij de 
menselijke aspecten een primaire rol spelen. 

- Leiderschapsacties vanuit “overtuiging” zijn 
gericht op inspireren en beïnvloeden (visionair) 

- Leiderschapsacties vanuit “toepasbaarheid” zijn 
sturen en richting geven (strategie). 



De leiderschapskwaliteiten 
moeten bijdragen aan de 
gemeenschappelijke waarden 
van duurzaamheid binnen 
een organisatie

Het is wenselijk om door middel van een 
heldere Visie en Strategie ontwikkeld op 
basis van de duurzaamheidsintelligentie, 
duurzaamheid onderdeel te laten worden 
van de collectieve waarden van een 
organisatie. 



Conclusie
Duurzaamheid vanuit een leiderschapsperspectief is in 
mijn ogen gebaseerd op het overtuigen en beïnvloeden 

van betrokkenen, om zo duurzaamheid onderdeel te laten 
zijn van de gemeenschappelijke waarden van een 

organisatie 

• Creëer een duurzaamheidcoördinator positie 
met leiderschapscompetenties, die door 
inspiratie kan overtuigen en hierdoor de
samenhang over het geheel bevordert.

• Start een programma waarin betrokkenen de 
organisatiewaarden gaan beïnvloeden en zo 
gaandeweg duurzaamheid een 
gemeenschappelijke waarde geven.

• Ontwikkel een duurzaamheidsvisie en -
strategie



Duurzaamheidsintelligentie is een 
manier om het duurzaamheidsdenken
te beïnvloeden.

Binnen een maatschappelijke omgeving zou ik adviseren om te komen tot een 
duurzaamheidsstrategie op basis van duurzaamheidsintelligentie. De verandering tot stand brengen 

door mensen te overtuigen om als gezamenlijk (moreel) doel bij te dragen aan het verduurzamen 
van de organisatie, en daarmee de samenleving.



Algemene conclusies



Conclusie

Kenmerken en competenties gerelateerd aan leiderschap

• Betekenis geven 

• Richting geven

• Visionair (visie en strategie)

• Inspireren en motiveren

• De mens centraal stellen

• Kunnen aanvoelen (emotionele intelligentie) 

• Verbinden (sociale dynamiek)

• Sociale harmonie creëren (sociale cohesie)

• Doelen stellen

• Gevoel voor organisatiecultuur

Gebruik maken van mensen die deze kenmerken en competenties van nature bezitten en beheersen
• Mismatches verdwijnen
• Saamhorigheid en loyaliteit verhogen
• Positief effect op werkplezier en werkgeluk van medewerkers



Conclusie

Leiderschap

- Empower (in staat stellen) van mensen

- Inspireert mensen

- Leidt veranderingen

- Deelt visie

- Geeft betekenis aan zaken

• Gebruik waar noodzakelijk medewerkers met leiderschap competenties in alle lagen van 
de organisatie, want de toepasbaarheid is overal nodig. 



De kracht van synergie

Beide benodigd zowel management als 
leiderschap maar zie en gebruik de specifieke 

kwaliteiten. Selecteer en pas toe op de situatie

‘Managers zijn geen leiders, omdat hun aandacht uitgaat naar processen, 
structuren en rollen in plaats van naar mensen, ideeën en gevoelens. 
Managers hebben kortom geen inhoud. En inhoud, visie, is nu precies wat 
nodig is om leiding te kunnen geven aan mensen in bedrijfsrelaties, waarin 
doelen moeten worden gesteld en gehaald die verder gaan dan hetzelfde, 
maar dan beter sneller en goedkoper. (Dr. Eric Bolle Filosoof, 2011)



De kracht van synergie

Management is een mooi ding, maar het wordt een ideologie (een vorm van vals bewustzijn) wanneer 
het wordt verward met leiderschap. Management is overdadig aanwezig, leiderschap is zeldzaam. En dat 
is logisch, want een leider is per definitie niet geliefd in een wereld als de onze. Hij stelt zich immers niet 
neutraal op, zegt duidelijk wat hij wil, en verwacht dat dat ook gebeurt. Het mag duidelijk zijn dat hij 
vaak wordt teleurgesteld en in de grond van de zaak heel eenzaam is. Toch gaat vrijwel alle recente 
organisatieliteratuur over de vraag hoe men managers tot leiders kan transformeren. Lukt dat niet, dan 
gaat de onderneming failliet’ (Dr. Eric Bolle Filosoof, 2011)



Waarom leiderschap of invloeden 
van leiderschap essentieel zijn 

binnen organisaties

Verbinden en overtuigen

• Bredere context te zien (visie)

• mensen overtuigen en weten aan te haken om uiteindelijk 
een groter resultaat te boeken. (Als mensen verbondenheid 
voelen tot een thema, er ook aan mee willen werken.) 

• Wanneer er geen verbondenheid is, blijven mensen de 
dingen doen zoals ze dat altijd al deden, of het creëert 
weerstand op nieuwe veranderingen.

• Organisatie brede thema’s veelal:

• Overtuiging vereist om medewerkers te verbinden aan de 
thema’s (door inspireren te overtuigen)

• Veelal gepaard gaat met verander trajecten

• Visie essentieel is



Waarom leiderschap of invloeden 
van leiderschap essentieel zijn 

binnen organisaties

• Leiderschap helpt een organisatie gezond te houden
• Als je goed past op je medewerkers, loyaliteit en inzet 

verhoogt wat invloed heeft op de output
• De rol van een leidinggevende in het werkgeluk van 

medewerkers
• Samenwerkingen positief beïnvloed
• Positief werkgeluk over de langere termijn voordelen bied 

in:
• Autonomie (Initiatief en meedenken ) van 

medewerkers
• Professionalisering van medewerkers

• Leidinggeven, verantwoordelijkheid over uit te voeren 
werkzaamheden maar ook verantwoordelijkheid over mensen. 

• Dus een leidinggevende ook “feeling” mag hebben voor 
menselijke (emotionele) connecties. 



Waarom leiderschap of invloeden 
van leiderschap essentieel zijn 

binnen organisaties

Leiderschap is benodigd om visie te creëren, richting te bepalen, thema’s aan te 
jagen, om mensen te laten verbinden. Management benodigd is om te organiseren, 

controleren en beheersen. 



Waarom invloeden van “natuurlijk” 
leiderschap essentieel zijn binnen 

organisaties

Wat is belang van natuurlijk leiderschap binnen organisaties?

• Natuurlijk leiderschap heeft invloed op de wijze waarop gezag 
ontstaat en de van hier uit gezonde invloed die een leidinggevende 
heeft op de medewerker en zijn of haar werkgeluk. 

• Door vanuit natuurlijk leiderschap te relateren aan de dingen die 
we doen zouden we ontstane mismatches kunnen tegen gaan.

Voorbeelden:
• Zoek de juiste de competenties en kwaliteiten bij de opdracht: v.b. een aanjagersrol door 

iemand te laten uitvoeren met de vanuit nature aangeboren leiderschap competenties 
“inspireren, richting geven en overtuigen” die daarbij horen.

• Leidinggevenden die weinig hebben met emotionele intelligentie en het gedoe rondom 
mensen maar die wel leiding geven aan mensen voorkomen.  

• Vul elkaar vanuit de natuurlijke competenties aan i.p.v. competenties aan te leren doormiddel 
van het uitvoeren van truckjes. Maak gebruik van elkanders kwaliteiten.



Ontwikkeling ter 
inspiratie
Los van emotionele intelligentie blijft er een 
laag waarop jij je als leidinggevende/manager 
in leiderschap kunt door ontwikkelen zonder 
oprechtheid te verliezen

• Neem verantwoordelijkheid

• Accepteer hulp en bied hulp waar dat 
nodig is

• Maak tijd voor: Interesse in de ander, ook 
al ben je daar niet goed in

• Plaats alle verjaardagen van 
medewerkers in je agenda

• Heb interesse voor de dingen die 
voor een ander belangrijk zijn



Ontwikkeling ter 
inspiratie

Wees altijd de laatste die spreekt! (Nelson 
Mandela)

1. Geef iedereen de ruimte om zijn of 
haar mening te geven

• Communiceer tijdens het 
luisteren niet je mening, maar stel 
vragen om de mening beter te 
begrijpen

• Dit geeft iedereen het 
gevoel “gehoord” te zijn

• Het geeft hen het gevoel dat 
ze iets hebben bijgedragen

2. Je krijgt het voordeel te weten wat 
iedereen er van vind



Ontwikkeling ter 
inspiratie

Vergeet niet wie je uiteindelijk bent. 
(Nederigheid en dankbaarheid)

• Wees dankbaar voor de status en aanzien, want die 
status is niet wie jij bent, maar behoort tot de positie die 
je hebt. 

Verhaal de man met de grote grijze baard in de 
rolstoel: 

De les: Want die status is niet wie jij bent, maar 
behoort tot de positie die je hebt. (Uiteindelijk zijn we 
allemaal mens)



Duurzaam leiderschap leidt tot 
duurzame medewerkers

Hoe duurzaam zijn uw 
relaties?



Vragen
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