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1. Inleiding

Succes in een
wereld die faalt?
13 september 2019

‘Hoe kan je succesvol zijn in een wereld die faalt’, vroeg Feike Sijbesma, de topman
van DSM, zich af in een interview in de Volkskrant. Succes is meer dan alleen
zakelijk, financieel succes voor de organisatie zelf, het vraagt van een topman
ook dat hij of zij een positieve bijdrage levert aan die falende wereld. Het vraagt
van een leider dat hij impact heeft en bijvoorbeeld bijdraagt aan een circulaire,
inclusieve en klimaatneutrale toekomst. Succesvol leiderschap is daarmee een
combinatie van zakelijkheid en menselijkheid, het vraagt om impact zowel binnen
als buiten de organisatie. Het vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid
voor meer dan het eigen belang of organisatiebelang. In artikelen over leiderschap
gaat het steeds vaker over ‘moreel besef’, ‘verder vooruitkijken als goede stap naar
meer geduldig leiderschap’ en ‘de noodzaak tot het grotere verhaal’. Afgelopen
jaren zijn er al veel bedrijven ‘opgestaan’ die breder kijken, een sociaal en moreel
kompas hanteren en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in balans
met de bedrijfsdoelstellingen. Koplopers zijn bijvoorbeeld bedrijven als DSM en
Wessanen, maar ook leiders bij bedrijven als Triodos Bank, Eosta, Hutten Catering,
Lidl, Royal Lemkes en nieuwe bedrijven als Yoni voelen heel goed de tijdgeest aan
en geven het begrip waardecreatie een meer duurzame betekenis. Hiermee lijkt
een soort ‘nieuw leiderschap’ te zijn ontstaan, en deze bedrijven hebben vaak ook
succes.
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Ebbinge kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.
Daarom stelden we ons de vraag wat de kenmerken van deze nieuwe
leiders zijn, hoe deze nieuwe leiders ondernemerschap en positieve
impact combineren, en wat hen drijft. Welke betekenis willen nieuwe

‘Hoe kan je
succesvol zijn
in een wereld
die faalt’

leiders geven en voor welke (persoonlijke) waarden staan ze? Samen
met Nyenrode Business Universiteit is onderzocht welke vernieuwing
in het leiderschap van een organisatie nodig is om de toekomst beter,
duurzamer en inclusiever te maken.
Er zijn 28 interviews gehouden met representanten van dit nieuwe
leiderschap; 16 via het Ebbinge-netwerk en 12 aanvullende interviews
via het GreenLeaders-platform. Het betreft private en publieke
ondernemers die het verschil hebben gemaakt. Het onderzoek heeft
nieuwe inzichten opgeleverd over de kwaliteiten van leiders die
het verschil maken, en ook bestaande inzichten uit de wetenschap
bevestigd. Met deze inzichten wil Ebbinge een bijdrage leveren aan de
beweging van ‘nieuw leiderschap’ zodat de impact op een positieve
verandering in de wereld wordt vergroot en we daarmee een nieuwe
dimensie toevoegen aan het succes van leiders. Omdat ‘nieuw’
onvoldoende richting of betekenis gaf aan wat we wilden uitdrukken,
hebben we gezocht naar de kern van het leiderschap dat we hebben
onderzocht en waar we voor staan. Dat gaat over echtheid; wie je bent,
waar je voor staat en wat je wilt realiseren, met duurzame impact.
Vandaar dat ervoor gekozen is om het Echt Leiderschap te noemen.
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2. Onderzoeksresultaten:

De zeven
kwaliteiten van
Echt Leiderschap

Er zijn 28 nieuwe leiders geïnterviewd over hun beeld van
echte leiders en Echt Leiderschap; wat zijn voor hen de
kenmerkende kwaliteiten van een echte leider? Naar hun
idee zijn deze kwaliteiten cruciaal bij het realiseren van
veranderingen in organisaties zodat de organisatie de
uitdagingen van de toekomst aankan en daadwerkelijk van
waarde is voor een mooie en gezonde wereld.
Uit de interviews is een aantal kwaliteiten als constanten
naar voren gekomen. Leiders kunnen de zeven kwaliteiten
in meer of mindere mate hebben, maar de geïnterviewde
leiders vinden deze kwaliteiten onderscheidend voor Echt
Leiderschap. “Duurzaam leiderschap is zorgen dat het écht
is. Wees voorzichtig met je groter voor te doen dan dat je
bent.” Een andere mooie quote uit de interviews die een
Echte Leider goed beschrijft: “Ondernemerschap gaat voor
mij over dingen durven doen, vast te houden aan je koers,
een lange termijn visie te hebben, en met alle veranderingen
kunnen omgaan. Terwijl leiderschap vooral gaat om een
groep mensen daarin mee te nemen.”
Hierna volgt een beschrijving van de zeven kwaliteiten, de
zeven kenmerken van een Echte Leider, die uit de interviews
naar voren kwamen met daarbij typerende quotes.
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2. Onderzoeksresultaten: de zeven kwaliteiten van Echt Leiderschap

2.1 Zelfbewust
Deze kwaliteit heeft betrekking op de mate van

te hebben, uiteindelijk op wat goed is voor de

reflectie op wie we zijn, wat we doen, denken, voelen

samenleving. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

en hebben ervaren. De Echte Leider weet wie hij

nemen en je talenten maximaal inzetten voor de

of zij is en staat dicht bij zichzelf. “Voor mij staat

samenleving, dat is met de paplepel ingegoten.”

ondernemen gelijk aan wie ik zelf ben, is gewoon
een houding die je neemt in je leven. Over jou
goed doen. Over willen bijdragen.” Daarnaast is de
Echte Leider bewust van zijn of haar waarden en
competenties; niet alleen waar hij goed in is, maar
ook de tekortkomingen. “Juist duurzaam leiderschap
gaat over wie ben jij als mens. Geloof jij in mensen,
vertrouw jij in mensen; zit jij niet je eigen ego te

‘Je moet groot
dromen: groter,
groter, grootst.’

projecteren op een heel bedrijf?” Ook de interactie
met anderen is van belang “Het gaat juist over
dingen op een andere manier doen. Daarvoor heb

2.3 Voordenkend

je inspiratie nodig, daarvoor heb je feedback nodig,

Een Echte Leider heeft een eigen visie, een helder

daarvoor heb je een spiegel nodig.” En: “Ik zeg altijd,

beeld, droom of lonkend perspectief voor nu en in

evalueer dagelijks en je kent jezelf niet meer terug

de toekomst. Een leider zei: “Je moet groot dromen:

na een tijdje. Maar dat vind ik ook eigenlijk iets

groter, groter, grootst. En niet ‘I have a strategy’.” De

positiefs.”

context van deze opmerking was dat Martin Luther

2.2. Verantwoordelijk

King groot is geworden omdat hij een droom heeft,
niet een strategie. Dit volgt pas later; eerst moet

Een veel voorkomende kwaliteit van Echte

er een droom, een toekomstbeeld, een visie zijn.

Leiders heeft betrekking op het nemen van

Deze visie wordt gevormd vanuit de intrinsieke

verantwoordelijkheid. Hiermee wordt niet alleen

motivatie voor wat de leider belangrijk vindt, wat

verantwoordelijkheid voor zichzelf en het belang van

verantwoordelijk is (op de lange termijn) en wat een

het bedrijf bedoeld, maar juist een maatschappelijke

maatschappelijke bijdrage levert. Curves zijn veel

verantwoordelijkheid naar de mensen om zich heen,

korter geworden, veranderingen volgen elkaar veel

de omgeving waarin hij of zij zich bevindt en de

sneller op. Daar moet je mee kunnen omgaan. Een

wereld als geheel. “Mijn overtuiging is in de basis: ik

Echte Leider moet daarom een lange termijn visie

vind dat je als bedrijf en ondernemer invloed hebt

hebben, waarbij hij zich niet laat leiden door de waan

en een maatschappelijke bijdrage moet leveren. Dus

van de dag. Deze kwaliteit heeft ook betrekking op

niet vervuilen, geen schade aanbrengen, niet korte

het maken van keuzes en met overtuiging voor deze

termijn denken.” Het gaat hierbij niet (alleen) om

keuzes (en de visie) te staan.

eigen gewin, maar een zeker bewustzijn van het groter
belang en het groter geheel. Met andere woorden, de

“Ik denk dat mensen zich heel graag verbinden aan

Echte Leider wil een positieve bijdrage leveren aan de

een doel en aan een missie, als ze het gevoel hebben

maatschappij als geheel, ook voor de lange termijn.

dat het klopt. Dus ik denk dat een van de dingen

“Wat ik vooral uit mijn jeugd heb meegenomen, is dat

die je goed moet doen is heel goed uitleggen waar

je beroepscarrière niet alleen om geld te verdienen

je naartoe wil en waarom. En hoe dan, wat mensen

is maar om een bijdrage te leveren, om betekenisvol

doen, wat alle individuele collega’s doen en daaraan

te zijn.” En: “Ik heb absoluut een drive om impact

bijdragen. En daar hoort ook wel bij, absoluut, open
staan voor tegengeluid.”
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2.4 Vernieuwend
Bij Echt Leiderschap hoort ook dat de leider
vernieuwend is, risico’s durft te nemen en bereid
is om de consequenties hiervan te ervaren.
De wereld verandert en “omdat het gaat over
onzekerheid, betekent dat dat je constant met nieuwe
dingen moet komen.” Er is duidelijk sprake van
veranderingsgezindheid bij Echte Leiders en het altijd
beter willen doen. Maar dan wel met een richting,
met een missie en een plan. “Door continu te zeggen
we blijven bij het oude, en continu de industrie te
ondersteunen, dan wordt het heel moeilijk om het

2.5 Verbindend

systeem te veranderen en de transitie vorm te geven.”

Een Echte Leider is in staat om relaties op te bouwen

Het gaat hier om de “scheppende kracht van leiders.

met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Dat betekent ‘joehoe’ roepen, verbinden, dingen

Dat vraagt inlevingsvermogen van de leider, en

bedenken die niet bestaan.” Een andere leider zegt:

dat hij of zij zich kwetsbaar opstelt. De leider durft

“Je moet ook de ballen hebben om het toch anders te

te luisteren, begrijpt waar een ander vandaan

doen.” Innovaties, vernieuwingen en technologische

komt, raakt mensen om zich heen en inspireert ze.

ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Het

“Aandacht hebben voor wat er leeft in mensen en wat

gaat hierbij niet alleen om zakelijke initiatieven en

mensen motiveert. Inlevingsvermogen is belangrijk.

veranderingen, maar ook om het veranderen van het

Het gaat over dat je enerzijds een visie neer weet te

hele systeem. “Innovatie is 75% tegengas overwinnen.

zetten, waar mensen in geloven en in meelopen en

In Nederland juist zo moeilijk, daarom zijn we het

anderzijds dat je mensen ook in staat stelt om het

vieste jongetje van de klas. Je moet het systeem

zelf te gaan doen. Daar zit een soort paradox in. Want

doorbreken en versneld naar duurzame disruptie.”

enerzijds zeg je daar gaan we naartoe, anderzijds

En: “Ik heb altijd gedacht dat we het systeem moeten

wil je maximaal empoweren, maximaal in hun kracht

veranderen van binnenuit. Niet door vanaf de zijkant

zetten om hun eigen ding te gaan doen.”

te schreeuwen wat allemaal niet moet. We moeten

Een Echte Leider deelt daarnaast successen en zorgt

met oplossingen komen, een handelingsperspectief.

goed voor de mensen om hem heen. Hierbij wordt

Dat is de enige manier hoe we met elkaar gaan

ook sociaal ondernemerschap en sociale inclusiviteit

veranderen.”

genoemd en goed voor je mensen zorgen: de leider
is in staat een omgeving te creëren waarin iedereen
mee kan doen en erbij hoort. “Voor mij is het goed
luisteren naar andermans belangen en wensen en
die meenemen in het gesprek. Anders stap je meteen
tegen weerstand aan. Als ze zichzelf niet terug horen
en niet de ruimte voelen om hun eigen keuzes te
maken, dat gaan mensen dwarsliggen. Het is van
essentieel belang om mensen mee te nemen.” Een
woord dat uit een interview naar voren is gekomen:
‘amplitief’– de ander in zijn kracht zetten.
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2.6 Koersvast
De Echte Leider heeft een visie voor de toekomst,
denkt op lange termijn, wil iets bereiken en wil
hiervoor gaan. Een belangrijke aanvullende kwaliteit
is dat de Echte Leider ook daadwerkelijk aan deze
visie vasthoudt en: “Het is belangrijk om goed pad
uit te stippelen en je daaraan te houden. Stick to
your plan. Je moet niet te bang zijn voor je eigen
hachie. Soms moet je zelfs tot vervelens toe aan
een standpunt vasthouden.” Onderweg zijn allerlei
verleidingen om van de visie af te wijken, maar het
is van belang om keuzes te maken, vasthoudend te
zijn, te overtuigen, of zelfs ‘door overtuigingen heen
te breken’. “En toen moest ik keuzes maken. Kies ik nu
om mee te gaan in iets waar ik niet in geloof, met een
prima baan en financiële zekerheid aan alle kanten
of ga ik in gesprek dat dit niet klopt met onze lange
termijn visie of mensbeeld?”
Er is hier sprake van een zekere paradox tussen
de kwaliteiten. Enerzijds moet een Echt Leider een
duidelijke visie hebben, hier goed aan vast houden,
en soms zelfs wat dwingend zijn. Anderzijds is ook
de empathische kant van belang, het luisteren naar
anderen, meegaan met nieuwe ontwikkelingen en
“Je moet het goede doen maar ook telkens weer
met mensen in gesprek om je te laten inspireren en
om te kijken hoe het beter kan”. Een geïnterviewde
formuleerde het als ‘being certain in the unknown’.
De echte leider staat open vanuit het niet weten,
vanuit de veranderende wereld, vanuit onzekerheid
en stippelt ondertussen toch de
koers uit.
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2.7 Impactvol
Een Echte Leider wil impact maken en iets nalaten,

enorme impact hebben op jouw groep mensen. Jij kan

wil iets bereiken voor de wereld. Een Echte Leider is

met jouw bereik met bedrijf een impact hebben op

in staat om voor daadwerkelijke impact te zorgen: het

hele relevante vraagstukken.” En ook “Aan het eind

leveren van verandering. De leider wil het verschil

van mijn leven wil ik het gevoel hebben: ik heb iets

maken, hoe klein het ook is. “Als je het hoogdravend

nagelaten, ik heb iets bereikt. Ik had een visie, een

wil zeggen, dan wil ik iets nalaten. Niet alleen dat ik

passie.”

heb m’n budget heb gehaald maar vooral ook wat heb
ik uiteindelijk bereikt. Je kan een

Be it

Zelfbewust

Mean it

Impactvol

Verantwoordelijk

Feel it

Echt leiderschap
Keep doing it

Koersvast

Show it

Voordenkend

Verbindend

Vernieuwend

Inspire it

Do it
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3. Beschouwing

De basis voor de zeven kwaliteiten voor Echt Leiderschap zijn de interviews met leiders die het echte
leiderschap in de praktijk brengen. Daarmee zijn ze stevig verankerd in wat er in onze huidige maatschappij
nodig is om echt leiderschap te tonen. De resultaten zijn nieuw doordat ze taal toevoegen, doordat dit geduid is
in de Nederlandse context. En nieuw omdat deze framing van de zeven kwaliteiten afwijkt en wat toevoegt aan
de andere kaders. Hoe verhouden deze resultaten zich tot eerdere studies op dit gebied?

3.1 Manager versus Leider
In de organisatiewetenschappen komt een onderscheid naar voren dat kan verduidelijken wat onder echt
leiderschap wordt verstaan. Het gaat dan specifiek om het onderscheid tussen leiders en managers.
Het debat over managers en leiders kreeg een belangrijke impuls met het artikel “What Managers Really
Do” van John Kotter. Hij benadrukte dat zowel managers als leiders cruciaal zijn in elke organisatie, maar
om verschillende redenen. “Management is about coping with complexity. Leadership, by contrast, is about
coping with change”. Daarmee richten leiders zich op verbetering, het creëren van een visie op de toekomst
en het overtuigen van anderen om die kant op te gaan. Er is hier een duidelijke overlap te herkennen met de
eerdergenoemde zeven kwaliteiten van Echt Leiderschap.
Het volgende overzicht beschrijft de verschillen tussen managers en leiders.

Managers						Leiders
Overziet het huidige proces 				

Wil de toekomst creëren

Streeft naar balans					

Streeft naar verandering

Denkt na over uitvoering					

Denkt na over ideeën

Comfortabel met controle				

Verwelkomt risico’s

Problemen moeten snel worden opgelost			

Problemen zijn kansen op verbeteringen

Onpersoonlijk, afstandelijk				

Hoge emotionele intelligentie

Dit overzicht laat zien dat we terecht spreken over

De Sustainable Development Goals (SDGs) geven de

Echt Leiderschap in plaats van Echte Managers.

richting aan wat tegenwoordig van een Echte Leider

Kwaliteiten zoals Voordenkend, Vernieuwend en

mag worden verwacht Dit komt ook tot uitdrukking

Koersvast passen bij de kolom over leiderschap.

in de beschrijvingen van kwaliteiten zoals Impactvol

Bovendien laten de zeven kwaliteiten zien

en Verbindend. De visie van een echte leider richt

voor welke uitdagingen voor de toekomst we

zich op de positieve impact die een organisatie

staan, naast duurzaamheid ook de razendsnel

heeft of wil creëren om beter om te gaan met de

veranderende wereld door innovatie en technologie.

grote vraagstukken waar we nu mee geconfronteerd

Het oorspronkelijke artikel van Kotter stamt

worden. Bovendien is dit verankerd in het besef dat

uit 1990. In ons onderzoek vragen we waar de

geen enkele organisatie dat alleen kan, zodat een

Echte Leiders nu voor staan. En dan komen de

verbindende, inclusieve aanpak nodig is.

duurzaamheidsvraagstukken volop naar voren.
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3.2 Extrinsieke versus Intrinsieke motivatie
Het vorige punt helpt om leiderschap te verduidelijken. Maar wat wordt er bedoeld
met ‘echt’ leiderschap, wat is echt? Is er ook zoiets als onecht leiderschap? Een
ander deel van de wetenschap biedt hierover verduidelijking.
De sociaal-psychologie probeert te begrijpen wat ons gedrag verklaart in relatie tot
de ander. Een cruciaal onderscheid wordt gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke
motivatie. Extrinsieke motivatie betekent dat de activiteit een middel is om iets
anders te bereiken (it’s a means to an end). Intrinsieke motivatie betekent dat je
de activiteit zelf van waarde vindt. Je kunt bijvoorbeeld als ouder met je kinderen
gaan spelen omdat je hoopt dat ze daarna moe zijn en je weer verder kunt met
werk (extrinsieke motivatie). Maar je kunt ook als ouder met je kinderen gaan
spelen omdat je het leuk vindt om te doen (intrinsieke motivatie). Bij extrinsieke
motivatie wordt een individu gemotiveerd om iets te doen omdat zij of hij dan
beloningen ontvangt van externe bronnen. Bij intrinsieke motivatie vloeit de
motivatie voort uit de activiteit zelf.
Van echte leiders verwachten we dat het hen intrinsiek gaat om de visie waar zij
voor staan, dat zij de motivatie uit zichzelf halen. Als gevolg daarvan kan eventueel
de omzet en winst omhoog gaan, maar dat is echter een middel om de visie ook
op langere termijn invulling te kunnen geven. ‘Onechte leiders’ gebruiken hun visie
op een instrumentele, extrinsieke wijze. Een focus op de Sustainable Development
Goals wordt dan bijvoorbeeld gebruikt als een middel om meer omzet en winst te
bereiken of te werken aan een positiever reputatie van het bedrijf.
Dit kan op een woordspelletje lijken. Het gedrag van de leider kan hetzelfde zijn, maar de
redenen waarom hij/zij het doet bepaalt of het echt of onecht leiderschap is. De vraag is
of de motivatie wel zo belangrijk is, want in de realiteit spelen altijd meerdere belangen
en doelen een rol. Dat klopt, maar…. dit whitepaper begon met een uitspraak van Feike
Sijbesma: “Hoe kan je succesvol zijn in een wereld die faalt?”. Stel dat hij daaraan toe zou
Bronnen
https://hbr.org/2001/12/
what-leaders-really-do

voegen “Het enige waar het mij echt om gaat is de beurskoers van DSM. Maar als het helpt
om dan ook een beetje op de wereld te letten, dan doe ik dat graag”. Dit zou de perceptie
van Feike’s leiderschap kleuren, en bepalen of dit echt of onecht overkomt. Echt leiderschap
is verbonden met geloofwaardigheid en daarom doen de percepties van anderen er toe. Een

Self Determination Theory

visie is geloofwaardig als het intrinsiek is. Dat vereist introspectie; zelf weten waarom je iets

van Deci en Ryan. Populair

doet, daar oprecht voor gaan staan, en koersvast blijven, ook als er gewezen wordt op andere

gemaakt door Dan Pink

belangen en doelen die ook een rol spelen.

in het boek “Drive: The
Surprising Truth About what
motives us”.
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3.3 De 7 kwaliteiten van Echt Leiderschap in andere studies
Uit de vorige paragraaf volgt dat het dus niet zo is dat als je de zeven kwaliteiten
bezit je een echte leider bent. Dat wordt bepaald door de intrinsieke drive om
invulling te geven aan de vraagstukken die er voor jou en anderen toe doen.
Anderzijds, als je die intrinsieke drive hebt, helpen de zeven kwaliteiten om daar
invulling aan te geven.
De zeven kwaliteiten uit dit onderzoek raken de resultaten van eerdere studies.
Maar er zijn ook verschillen en punten die benadrukken wat er anno nu verwacht
wordt van echte leiders. Om deze raakvlakken en verschillen te duiden, bespreken
we hier de resultaten van enkele vergelijkbare studies. Dat zal de kern van de
zeven kwaliteiten verder verduidelijken en houvast bieden voor hoe ze kunnen
worden gebruikt.
In 2009 hebben onderzoekers die verbonden zijn aan Ashridge Business School
een studie gedaan naar “Developing Leaders for Sustainable Business”. Ten eerste
bleek uit hun studie dat deze leiders competenties nodig hebben zoals creativiteit,
kritisch denken, goed kunnen luisteren en dergelijke. Terecht, maar weinig
verrassend. Toen zijn zij op zoek gegaan naar wat specifiek van leiders
wordt verwacht in de context van toekomstgericht ondernemen.
Dat leidde tot de volgende vijf bespiegelende vaardigheden:
Systeem Denken: het analyseren van de onderlinge relaties in het hele systeem, om te
begrijpen hoe op zichzelf staande delen op een zo breed mogelijk schaal met elkaar
samenhangen.
Omarmen van diversiteit en risico’s managen: het respecteren van verschillen door ze te
herkennen, bruggen te slaan tussen verschillende groepen en een gemeenschappelijke
basis te zoeken zonder consensus te forceren.
Balanceren van lokale en globale perspectieven: het herkennen en waarderen van de
impact van lokale beslissingen op wereldwijde schaal, inclusief het nagaan waar jouw
grenzen liggen.
Bronnen
Betekenisvolle dialoog en taal: het luisteren naar, onderzoeken met en bijdragen aan de

Hind, P., Wilson, A.

dialoog met anderen om tot passende beslissingen te komen.

and G. Lenssen (2009),
Developing leaders for

Emotioneel bewustzijn: het inleven in de ander, inclusief tolerantie voor ongebruikelijke

sustainable business

benaderingen en sensitiviteit voor de interactie tussen emoties, gedachten en gedrag.

Article in Corporate
Governance International
Journal of Business in
Society 9(1):7-20 · February
2009
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Deze vaardigheden hebben overlap met eerder genoemde kwaliteiten zoals Zelfbewust, Verantwoordelijk
en Koersvast. Ook valt op dat hier – net als bij het onderscheid tussen managers en leiders – emotioneel
bewustzijn wordt benadrukt. Dit raakt aan de kwaliteit Verbindend, waar onder meer het woord amplitief werd
benadrukt (de ander in zijn of haar kracht zetten). Emotioneel bewustzijn gaat hier aan vooraf, maar is dus wel
een belangrijk deel van de kwaliteit Verbinden.
Een tweede studie waarin kwaliteiten voor echt leiderschap naar voren komen is het Sustainability Leadership
Model van Cambridge University. In dit model wordt allereerst benadrukt dat effectief leiderschap een goede
balans vereist tussen commercieel succes en het creëren van positieve resultaten op sociaal en ecologisch
gebied. Dit is volledig in lijn met hoe John Elkington het Triple P concept heeft geïntroduceerd: People, Planet
en Profit. Daarbij gaat het er niet om dat je op elk van deze dimensies wat doet, maar het gaat er om hoe
deze dimensies elkaar beïnvloeden. Winst ten koste van milieu of sociale resultaten is op lange termijn niet
houdbaar. Maar hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een positieve milieubijdrage die gepaard gaat met verlies van
of slechte arbeidsomstandigheden.
De volgende vraag is dan hoe een leider daar invulling aan kan geven en dat heeft geleid tot het Sustainability
Leadership Model dat is weergegeven in de volgende figuur:

Cambridge
sustainability
leadership model

Leadership context
External
Ecological
Economic
Political
Cultural
Community
Internal
Sector/industry
Organisational reach
Organisational culture
Governance structure
Leadership role

Individual leader
Traits
Caring/morally-driven
Systemic/holistic thinker
Enquiring/open-minded
Self-aware/empathetic
Visionary/courageous
styles
inclusive
visionary
creative
altruistic
radical
skills
Manage complexity
Communicate vision
Exercise judgement
Challenge & innovate
Think long term

Leadership actions
Internal
Informed decisions
Strategic direction
Management incentives
Performance accountability
People empowerment
Learning & innovation
External
Cross-sector partnerships
Sustainable products/services
Sustainability awareness
context transformation
Stakeholder transparency

knowledge
Global challenges/dilemmas
Interdisciplinary connections
Change dynamics/options
Organisational influences/impacts
Diverse stakeholder views
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In dit model komen vijf van de zeven kwaliteiten letterlijk terug: Zelfbewust,
Verantwoordelijk, Voordenkend, Vernieuwend en Impactvol. Bovendien komen de
overige kwaliteiten - Verbindend en Koersvast - niet letterlijk terug, maar liggen
ze wel in lijn met de kenmerken van leiders in dit model. De vergelijking met het
Sustainability Leadership Model van Cambridge levert dus vooral een bevestiging
op dat de zeven kwaliteiten overeenkomen met de resultaten van dit onderzoek.
Bovendien biedt dit model nog extra houvast om na te gaan in welke context dit
leiderschap wordt uitgeoefend en welke interne en externe acties leiders kunnen
overwegen om effectief te zijn.
Bij de kwaliteit Verantwoordelijk benadrukken we tevens betekenisvol. Een term
die ook centraal staat in een studie van Emily Esfahani Smith. Zij benadrukt in haar
boek over de kracht van betekenis, dat we er vaak onterecht van uitgaan dat geluk
centraal staat in wat we willen bereiken. In plaats van geluk onderbouwt zij dat
mensen doorgaans op zoek zijn naar “a life of depth and significance”. Dat kan in
kleine dingen zitten door bijvoorbeeld er te zijn voor buren die problemen hebben,
maar het kan ook in grote ambities zitten zoals het streven naar een wereld waarin
geen honger meer voorkomt. Deze duiding van betekenisvol als het streven naar
een leven dat er toe doet bevestigt en onderbouwt het belang van de kwaliteit
Verantwoordelijkheid.
Een laatste studie die we hier willen meegeven, is Level V Leadership zoals
Jim Collins dat heeft uitgewerkt. Level V leiders onderkennen en benoemen de
problemen in de huidige realiteit, echter zonder de hoop op een betere toekomst
te verliezen. Ook dit heeft veel raakvlakken met kwaliteit Verantwoordelijk. Level
V leiders stemmen hun inspanningen continu af op een doel, met kleine maar
krachtige impulsen om momentum te versnellen. Dit heeft weer veel raakvlakken
met Koersvast. En ze zijn niet bang om een standpunt in te nemen en daarmee
hun eigen normatieve opvattingen te tonen. Dit komt overeen met de kwaliteit
Zelfbewust.
Toch komt er ook een belangrijk verschil naar voren met de studie van Jim Collins.
Om Level V leadership te tonen benadrukt hij dat nederigheid en bescheidenheid
belangrijke kenmerken zijn. Het gaat niet om jou als persoon, maar om de visie
die je nastreeft en hoe dat helpt om de organisatie vooruit te helpen. Dit is in
de interviews wel naar voren gekomen (‘bescheiden zijn’, ‘in staat zijn het ego
weg te strepen’ en ‘jezelf weg kunnen cijferen’), maar wel enigszins paradoxaal
omdat je wel zichtbaar moet zijn en het gezicht van de organisatie zijn. Sterker
nog, leiders moeten volop zichtbaar zijn om verandering te weeg te brengen

Bronnen

(Voordenkend en Impactvol). Wellicht is dit verschil te verklaren omdat de studie

https://www.jimcollins.

van Collins zich richtte op grote, beursgenoteerde bedrijven en wij ook veel leiders

com/concepts/level-five-

van kleine organisaties hebben geïnterviewd die misschien juist moeten opvallen

leadership.html

om zichtbaar te worden. Wellicht komt het ook door cultuurverschillen omdat de
studie van Collins wereldwijd is uitgevoerd en de interviews stevig verankerd zijn

http://emilyesfahanismith.

in de Nederlandse cultuur. Dat zou een onderwerp voor een vervolgstudie kunnen

com/

zijn.
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3.4 Keerpunten
Tot slot nog de vraag of echt leiderschap kan worden aangeleerd, of je dit als
persoon bewust kunt ontwikkelen. In eerdergenoemde studie van Jim Collins blijkt
dat het voor de ontwikkeling van Level V leiderschap van belang is dat het wel
sluimerend, latent of onuitgesproken aanwezig moet zijn. Niet iedereen kan zich
ontwikkelen tot een Level V leider. Dat is een belangrijke disclaimer. Toch blijkt
uit ander onderzoek dat ontwikkeling wel degelijk mogelijk is. Hemingway and
Starkey hebben in 2017 een artikel gepubliceerd dat veel raakvlakken heeft met
de ontwikkeling van echt leiderschap. In hun studie beschrijven zij hoe “turning
points” cruciaal waren bij de ontwikkeling van echt leiderschap. Zij hebben daartoe
het levensverhaal van personen bestudeerd, waarbij specifieke voorvallen een
belangrijke invloed hadden om bij een transformatie naar meer echt leiderschap.
Deze voorvallen zijn in te delen in vier categorieën:

Existentiële ervaringen in het werk
Inzichten tijdens educatieve ervaringen
Religieuze openbaringen
Ernstige ziekte of overlijden van familie

Net als bij de studie van Jim Collins kwam ook in dit onderzoek naar voren dat
veel personen zich al wel latent bewust waren van een neiging om meer echt
leiderschap te tonen, maar dat zij een specifiek voorval of aanleiding nodig hadden
om zich dat meer eigen te maken. Beide studies benadrukken echter wel dat het
mogelijk is om echt leiderschap verder te ontwikkelen.
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4. Conclusies en vervolg
Er zijn veel meningen over leiderschap. Wat is cruciaal? Wat werkt wel en wat niet? Wat
past in deze tijd? En is dit genoeg voor de toekomst? Wat kenmerkt leiders die echt impact
willen maken? De zeven kwaliteiten van Echt Leiderschap geven een mooi antwoord op deze
vragen. Een Echt Leider is zelfbewust, staat ergens voor, heeft met overtuiging een visie op
wat hij of zij wil bereiken, is ondernemend en vernieuwend, is verbindend en houdt vast
aan de koers en bereikt echt iets, maakt echt verschil. Een mooie conclusie, bewezen in de
praktijk. Tegelijkertijd zijn er, zeker de afgelopen tijd, veel andere publicaties geweest met
eenzelfde soort boodschap. In zekere zin ‘bouwen’ we voort op vergelijkbare uitkomsten
en vullen aan (zoals op studies van Cambridge en Ashridge). Maar zijn er ook verschillen,
bijvoorbeeld ten opzichte van de studie van Jim Collins.
In onze ogen voegen de uitkomsten van dit onderzoek bevindingen toe:
1. Elke echte leider heeft deze kwaliteiten in meer of mindere mate, maar de kwaliteiten
staan allemaal wel in verhouding tot elkaar en wellicht in de volgorde zoals we hebben
opgenomen. Een echte leider begint bij zichzelf: is zelfbewust, staat ergens voor en wil echt
betekenisvol zijn.

2. De uitkomsten tonen de verbinding tussen de meer menselijke en meer zakelijke kant,
met nieuwe terminologie ten opzichte van andere onderzoeken. We geven daarmee nieuwe
duiding aan kwaliteiten van leiderschap.
3. Veel van vergelijkbare studies waren internationaal. Wij hebben dit in de Nederlandse
context geduid.

Bronnen:
https://link.springer.com/
article/10.1007/s10551-017-3659-3

15

4. Conclusies en vervolg

De conclusies zijn de uitkomst van een analyse van bij elkaar 28
interviews, en 28 meningen van CEO’s en directeuren die echt
leiderschap tonen. Het onderzoek gaf een redelijk consistent beeld,
maar er zijn ook vragen ontstaan op basis van de conclusies. Er zijn
bijna paradoxen in de uitkomsten en de gesprekken. Enkele van deze
vragen zijn:

Koersvast is een belangrijke kwaliteit om succesvol te zijn: ergens voor kiezen en ervoor
blijven gaan en staan. ‘Stick to the plan’. Maar deze volatiele tijd vergt ook continu kijken
naar wat nu nodig is. Aanpassen, flexibel zijn, luisteren en inspiratie uit anderen halen. De
topman van Amazon, Jeff Bezos, stelt zelfs dat hij niet drie maanden vooruit kijkt, omdat
de wereld dan weer ‘compleet’ veranderd kan zijn. Koersvast moet dus niet dogmatisch
worden, hoe verhoudt koersvast zich dan tot flexibiliteit?
Onze stelling is dat een leider zeven kwaliteiten nodig heeft om een Echte Leider te kunnen
zijn. Dit lijkt te mooi om waar te zijn, dan zouden het allemaal supermannen of -vrouwen
zijn. In de gesprekken is dat ook niet altijd gebleken. Het gaat bijvoorbeeld niet altijd
op een aardige manier, en in sommige gevallen is er ook wel sprake van (zelfbenoemd)
‘drammen’ om het doel te bereiken. Sommigen geven aan dat dit nodig is als het systeem
veranderd moet worden. Dat vergt flink doorzetten en tegen anderen ingaan die juist willen
vasthouden aan het oude systeem. Echte Leiders zijn dus niet altijd ‘leuke leiders’, handelen
misschien soms zelfs zo dat anderen in de organisatie daar last van hebben. Kan dit wel
samengaan, omdat Echte Leiders wel handelen vanuit ‘goed doen voor anderen’?
Een andere vraag is of de kwaliteiten het summum zijn; of er gestreefd moet worden
naar een maximale score op deze kwaliteiten. Of gaat het veel meer om de balans tussen
menselijkheid en zakelijkheid, tussen korte en lange termijn, tussen eigen belang en
algemeen belang, etc.?
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De zoektocht is voor ons met dit onderzoek niet klaar. Leiderschap
blijft zich ontwikkelen en dus ‘de theorie’ ook. De resultaten worden
niet als algemene waarheid gepresenteerd, maar als een analyse van
handelen uit de praktijk als startpunt voor het gesprek. Er zijn vele
omstandigheden met andere factoren die maken dat leiders op een
bepaalde manier handelen. Dat is niet uitgevraagd, en het is dus geen
alomvattend model. Het is wel een model van het leiderschap waar wij
in geloven en dat zich ook in de praktijk laat zien. Ebbinge en Nyenrode
gaan met andere partners derhalve nog meer leiders interviewen en
de lessen openbaar maken op www.greenleaders.nl. Doel hiervan is om
met leiders in gesprek blijven over de kwaliteiten, en hen ook onderling
hierover in gesprek te brengen. Daarnaast is het onze ambitie om een
aantal belangrijke vraagstukken verder te onderzoeken, zoals:

De 7 kwaliteiten zijn allen belangrijk, in meer of mindere mate. Wat is die ‘meer of
mindere mate’, en onder welke omstandigheden is het dan meer of juist minder? Wat is
de complexiteit in het model, hoe zijn de kwaliteiten onderling te verbinden? Wat past bij
elkaar, hoe verhouden de kwaliteiten zich?
Wat is van belang voor de ontwikkeling van leiders, uitgaande van deze kwaliteiten van
echt leiderschap? Is er op basis hiervan een ontwikkelmodel te maken waarin leiders hun
ontwikkeling (in de tijd) kunnen zien, en handvatten krijgen om zichzelf op die kwaliteiten te
ontwikkelen? En welke gebeurtenissen zijn van cruciaal belang (‘turning points’)?
De ultieme uitdaging bij leiderschapsmodellen is de mate waarin het een voorspeller is van
succesvol zaken doen. In hoeverre dragen deze kwaliteiten bij aan succes in business en/
of in het bereiken van echte resultaten? Zijn er kwaliteiten die hierbij meer of minder van
belang zijn?
Met dit onderzoek, en de opties voor vervolgonderzoek, wil Ebbinge een bijdrage
leveren aan de positieve verandering in de wereld. Voor een betere, ondernemendere en
menselijkere wereld.
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Onderzoeksmethodiek
Keuze kwalitatief onderzoek

te ontdekken. Kwalitatief onderzoek is

het GreenLeaders-platform Dit heeft

De start van het onderzoek is als volgt

hiervoor uitermate geschikt omdat het

geleid tot in totaal 28 interviews die

geformuleerd: “Ebbinge wil graag

inductief en exploratief uitgevoerd kan

geanalyseerd zijn.

thought leadership ontwikkelen op

worden. De onderzoeksvragen worden

Criteria voor de selectie waren dat de

het gebied van Duurzaam Leiderschap.

onderzocht door ‘veldonderzoek’ in

te interviewen persoon leiding moet

Om dit te bereiken wil Ebbinge

de natuurlijke context. Het onderzoek

geven aan een organisatie of bedrijf,

komen tot een concrete invulling en

kent zo een grondslag in de praktijk;

dat deze als duurzaam en inspirerend

definitie van het begrip duurzaam

de informatie wordt opgehaald

wordt gezien, en dat het ondernemers

leiderschap zodat er common grounds

in gesprekken met leiders die als

zijn die op een duurzame manier

ontstaan die weliswaar dynamisch

duurzaam bekend staan, en door in

ondernemen en een onderscheidend

zijn, maar ook gezaghebbend en

samenwerking een bredere uitvraag

verhaal hebben. De sectoren en het

opiniërend over wat je als leider

te doen.

soort bedrijf waaraan zij leiding

moet doen om de toekomst aan

geven heeft geen rol gespeeld in de

te kunnen. Dit vertaalt zich in

Interviews / steekproef

selectie. Het betrof diverse sectoren:

kenmerken (competenties/drijfveren)

Er zijn zestien interviews gehouden

van agri tot telecom, van overheid tot

en mogelijk een typologie en dat te

in de periode tussen 18 december

retail. De bedrijven moesten wel een

verbinden aan leiderschapstheorie

2018 en 13 juli 2019. De respondenten

zekere omvang hebben, de levensduur

en weer te vertalen naar

zijn in eerste instantie geselecteerd

verschilt.

‘leiderschapsmeetinstrumenten’.”

uit het netwerk van Ebbinge en MVO
NL, en daarna aan iedereen gevraagd

Om invulling te geven aan het thought

aan wie hij of zij het stokje wil

leadership is besloten een onderzoek

doorgeven (snowball sampling). Een

uit te voeren. Er is gekozen voor een

deel van deze doelgroep is benaderd

kwalitatieve benadering van het

via mail. Vervolgens zijn nog 12

onderzoek om zoveel mogelijk zaken

aanvullende interviews gehouden via
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Vragenlijst interview
De vragen die in de interviews gesteld zijn:
Wat is voor jou duurzaam ondernemerschap? Is er een verschil tussen duurzaam ondernemerschap
en duurzaam leiderschap?
Kan je een duurzaam leider zijn bij een niet duurzaam bedrijf? En andersom?
Kan je vertellen wanneer jij het punt in je leven/loopbaan bereikte dat je meer in je werkzame
leven wilde betekenen dan alleen geld verdienen?
Hoe geef jij duurzaam leiderschap vorm? Van welke betekenis wil jij zijn voor Jouw aandeelhouders,
Jouw klanten, Jouw medewerkers, d e maatschappij en toekomstige generaties?
Kan je benoemen wat jouw persoonlijke waarden zijn? Past dit bij jouw waarden als leider?
(Kan er een verschil zijn?)

De interviews zijn semigestructureerd gevoerd en na elk interview is een check gedaan of
de vragen beantwoord zijn. Bij de 12 aanvullende interviews is er expliciet gevraagd naar
persoonlijke drijfveren, achtergronden en leiderschapsstijl. Dit onderzoek kent echter ook
beperkingen. Omdat de interviews echte dialogen waren, kwamen niet in elk interview
alle vragen aan bod. Ook ontbraken soms delen in de gespreksverslagen, die kort en in
steekwoorden genoteerd zijn. Ondanks deze beperkingen hebben wij de indruk dat de
resultaten van dit paper recht doen aan wat de geïnterviewden ons hebben aangereikt over
hun kijk op echt leiderschap.

Data analyse
De data analyse heeft plaatsgevonden tussen februari en april 2019, terwijl een deel van
de interviews nog afgenomen werden. De data analyse is uitgevoerd door een medewerker
van Ebbinge en een medewerker van Nyenrode. De interviews zijn geanalyseerd op basis
van kenmerken van echte leiders. In de codering is gekeken welke clusters naar boven
komen, en hoe deze te duiden in termen van kenmerken van een leider (de kenmerken van
een persoon en dus niet kenmerken van een bedrijf of kenmerken van prestaties van die
persoon). Deze methode bleek al snel een aantal clusters van kenmerken op te leveren die
hebben geleid tot de 7 kwaliteiten.
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