
Een open visie op leiderschap

L
eiderschap’ is heel algemeen menselijk... en tegelijk
heel speciaal.Mensenzijnnatuurlijk socialewezens.
We leven al sinds mensenheugenis in groep. Eigen-
lijk al van vóór mensenheugenis, als men kijkt naar
hoe de meeste apensoorten ook nu nog van nature

groepen vormen... met een leider. Dàt is het oudste beroep ter
wereld.

Leiderschap heeft zeker niet alleen te maken met wie ‘de
baas wil spelen’, wie de beste bananen of de mooiste partner
wil. Leiderschap, zeker in een complexe omgeving zoals die
van hogere zoogdieren, is niet alleen een top-downgebeuren.
Het is waarschijnlijk zelfs vooral een bottom-upgebeuren.
Leden van een groep (apen, mensapen, mensen) hebben min-
stens evenveel nood aan iemand die het leiderschap op zich
neemt, als de leider zelf. Het zit ingebakken. Wij zijn zo.

Een leider is niet zomaar degene die het hardste brult of de
sterkste spieren heeft. Een leider komt op open wijze tege-
moet aan specifieke noden van de groep. Het is met andere
woorden de hele groep, inclusief de leider zelf, die het leider-
schap bepaalt en ‘maakt’. Logisch. Zonder mensen die volgen,
is er niemand die gevolgd wordt. Er moet een motivatie zijn
om te volgen. Die motivatie kan afgedwongen worden, maar
dan heeft men nog geen leider. Het is pas als mensen zonder
(of eventueel ondanks) de hiërarchische dwang volgen, dat er
echt leiderschap ontstaat. Of het nu gaat over een bedrijf of
over een gezin. Het gebeurt spontaan. Natuurlijk kan het evi-
dent zijn wie het bedrijf leidt, als het bijvoorbeeld de zoon van
de vader is. Dan nog is het niet evident of die zoon ook een lei-
der is.

Het eigene van een groep is dat ze als groep iets wil verwe-
zenlijken. Daartoe dienen beslissingen genomen te worden.
Als u denkt: “dat moet natuurlijk de leider doen”, dan bent u
slechts gedeeltelijk juist. Dit is heel interessant om te weten
voor elke leider: uiteindelijk is het de groep zelf die wil beslis-

sen als groep. We duikelen hiermee meteen in een eerder pri-
mitievemaarnog steedsheelbelangrijkewantdaadwerkelijke
manier van denken. Namelijk: het is de groep die wil beslissen
doorheen de leider. ‘Doorheen’ betekent hier: de leider is op
een dieper niveau ‘hetzelfde als de groep’. Op dit niveau iden-
tificeert de leider zich met de groep en vice versa. Er is een
opendoorstroom.Hetvoelt sterkaanalsofwatde (echte, open)
leider beslist, ook datgene is wat de groep beslist. Het willen
vande leider enhetwillenvandegroepoverlapt spontaanmet
elkaar (zonder zichzelf te verliezen). Wellicht hebt u dit zelf
al ervarenenkentuhet ‘open’ gevoelhierbij.Dit iswatdegroep
wenst enhiertoe legt zeookhaarvertrouwen inde leider.Wat
trouwens overeenkomt met zowat alle studies over kenmer-
ken van leiderschap: het meest gewaardeerde kenmerk is niet
technische expertise of wilskracht, maar vertrouwenswaar-
digheid.Die isnodigvoordegroepomals groep teblijvenhan-
delen en te blijven bestaan. Dit spel van vertrouwen vormt de
chemie van leiderschap.

Voorde leiderzithetwareverschil ergensbinnenin.Dathad
u waarschijnlijk al gedacht. Toch verbaast het dat men alge-
meen gezien niet weet hoe mensen in een opleiding de kwali-
teiten bij te brengen van ‘goed leiderschap’ zodat ze dit na de
opleidingookeffectief uitstralen. Dat is realiteit, ondanks veel
theorieën.Wellichtherkenbaar, al geeftmenhetniet altijdgrif
toe. Leiderschap lijkt wel magie.

Bijna iedereen zoekt doe-technieken: ‘doe dit en dat en dan
bentueen leider’.Verkoopt goed,maar ik stel hierbij devraag:
staan zulke technieken niet vooral in de weg, sluiten ze geen
deuren die net open moeten zijn? Net zoals in de psychothe-
rapie zijn de achterliggende theorieën en technieken weinig
belangrijk (zoals in veel studies aangetoond). In deze column
gaan we een andere richting uit. We proberen niet te vatten
wat uiteindelijk niet te vatten valt. Maar we zetten onze ratio-
naliteit niet opzij. Integendeel, we gaan ze zo goed mogelijk
gebruiken. Zo open mogelijk rekening houden met zoveel
mogelijk factorenopeenzoeffectiefmogelijkemanier. Indeze
column wordt telkens een aspect van leiderschap op deze
manier bekeken. Door zelf steeds een open visie te bewaren,
krijgen we een visie op open leiderschap. z
Meer info: www.openleiderschap.be
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Bekijk leiderschap als iets dat op
een dieper niveau gemaakt en
gedragen wordt door alle leden van
een groep, inclusief de leider zelf.
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