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9 keer samen leiding geven in cyane werkteams 
 

0: Inleiding van de 9 velden 
 
The Leader 
 
I wanna be the leader, I wanna be the leader 
Can I be the leader? Can I? I can? 
Promise? Promise? 
Yippee, I’m the leader, I’m the leader 
 
OK what shall we do? 
 
 
By Roger McGough 
 
Dit simpele kindergedichtje geeft voor mij de kern van leiding geven weer: 
leiding geven kan je niet alleen, dat doe je vooral samen en daar nodig je anderen bij uit, daar 
blijf je onzeker over, daar ben je leergierig in.  
 
Samen met jonge leidinggevenden binnen NS, bij het Maroccan Dutch Leadership Institute  
en van EerstdeKlas zochten we naar de themavelden waarop je je beweegt als jonge 
manager, en ook als ervaren manager. We kwamen op negen velden. Variërend van leiding 
geven aan jezelf, via leiding geven aan een team, leiding geven aan ontwikkeling, naar leiding 
geven aan integriteit, diversiteit & inclusie. Leiding geven aan het onverwachte kan niet 
ontbreken natuurlijk, net zo min als leiding geven aan de business & duurzaamheid.  
 
Nu de wereld meer en meer verandert en teamontwikkeling, zelforganisatie, cyaan 
organiseren toeneemt, is het voor mij van waarde om de negen themavelden weer onder de 
loep te nemen en te herverkennen in het kader van cyaan organiseren. 
 
“De taken van het management – vaststellen van de koers en de doelen, plannen, leiding geven, 
reguleren en evalueren – zijn niet verdwenen bij de invoering van zelforganiserende teams. Ze zijn 
eenvoudigweg niet langer geconcentreerd in vaste managementrollen. Omdat deze rollen breed, niet 
ingekaderd, verspreid zijn, kun je stellen dat er in cyane organisaties op elk moment meer 
management en leiderschap wordt uitgeoefend, ondanks, of liever dankzij, de afwezigheid van 
fulltime managers” Laloux, Reinventing Organizations p 161. 
 
Als ik werk met managers help ik ze de aandacht richten op 9 velden van leiding geven.     
Dit biedt deze managers inzichten in zichzelf, in hun teams, in de werkelijkheid, in 
ontwikkelen en veranderen. 
 
Nu ik meer en meer werk met cyane werkteams bied ik deze 9 velden graag aan voor 
teamleden die onderzoeken hoe gedeeld teamleiderschap werkt. 
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Veld 1: Leiding geven aan mijzelf 
Het is van belang dat ieder teamlid inzicht heeft in zichzelf, in 
zijn of haar eigen heelheid, zoals Laloux dat noemt. Zicht in de 
eigen sterke punten, in de allergieën en valkuilen, in hun 
persoonlijke inzichten rond leiding geven en ontvangen vanuit 
opvoeding, ervaring, literatuur, opleiding en coaching. 
Overtuigingen, identiteit en spiritualiteit spelen een rol in de 
onderlinge omgang en in de omgang met opdrachtgevers en 
klanten. Een diep raakbaar thema van zelfkennis is het inzicht in 
je eigen Achilleshiel. 
 
Een goede teamstart vraagt om een intensieve ronde “zelf- & elkaarskennis voor teamleden”. 
 
Vragen die ertoe doen: 

•   Wat zijn mijn 5 sterke punten? 
•   Wat zijn mijn allergieën en vervormingen? 
•   Wat zijn mijn overtuigingen, wat is mijn identiteit, vanuit welke spiritualiteit werk ik? 
•   Wat is mijn Achilleshiel? 
•   Waar en wanneer gaf ik succesvol leiding? 
•   Toen het echt heel erg mis ging, wat deed ik toen? 
•   Wat wil ik nog graag leren? 
•   Hoe leer ik van Oeps & Aha momenten? 

 

9 velden van samen leiding geven

9 velden van leiding geven:
Veld 1: aan mijzelf
Veld 2: binnen ons team
Veld 3: aan duurzaamheid
Veld 4: aan ontwikkelen
Veld 5: aan diversiteit & inclusie
Veld 6: aan integriteit
Veld 7: aan veranderen
Veld 8: aan het onverwachte
Veld 9: aan onze bestuurder
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Veld 2: Samen leiding geven binnen het team 
Hersey & Blanchard stellen vast dat er een verschil is tussen managen en leiding geven. 
Managen is belegd bij een rol en leidt vaak tot de dingen goed doen. 
Leiding geven is van iedereen, van kinderen in de zandbak tot en met teamleden in cyane 
werkomgevingen. Het leidt vaak tot de goede dingen doen. 
 
Het is van belang dat een team helderheid heeft over de gemeenschappelijke visie en over de 
te behalen resultaten. Wat is de Why van het team? Wat is het evolutieve doel? 
 
Situationeel leidinggeven met de vier opties werkt uitstekend in 
elke omgeving dus ook in cyane werkteams. Als teamleden van 
elkaar weten waar ze Bereid & Bekwaam in zijn, kiezen ze in 
samenwerking altijd één van de vier goede samenwerkingsstijlen: 
delegeren, overleggen, overtuigen of begeleiden. 
 
Het is ook van belang dat een team inzicht heeft in teamkracht 
ontwikkeling. Hierbij spelen de fases van teamvorming van 
Tuckman een rol: forming, storming, norming & performing. En 
vooral welke interventies dan in elke fase werken en toe te 
passen zijn om van fase naar fase te komen.  
 
Er zijn diverse modellen om inzicht te krijgen in de kracht van de teamwerking. Een 
onderzoek naar 6 teamindicatoren werkt, vooral als je als team vervolgens werkafspraken 
maakt om de stap te zetten naar een hoger niveau van teamsamenwerking. 
Lencioni’s 5 frustraties van teamwerk zijn ook treffend geformuleerd en dragen bij aan het 
versterken van effectiever samenwerken. 
 
Vragen die werken om team samenwerking te versterken: 

•   Zijn we het eens over de why, how & what van dit team? 
•   In welke fase is dit team: forming, storming, norming, performing? 
•   Op welk niveau zijn frustraties weg te nemen?  

o   Op het gebied van  
§   vertrouwen ervaren en schenken,  
§   omgaan met conflicten,  
§   betrokkenheid,  
§   dragen van verantwoordelijkheid,  
§   realiseren van resultaten 

•   Zit het OK met de 6 teamindicatoren?  
o   Gezamenlijke missie & visie,  
o   Onderling vertrouwen,  
o   Teambewustzijn,  
o   Compensatie & aanvulling,  
o   Flexibiliteit en aanpassing,  
o   Intrateamfeedback & feed forward,  

•   Hoe versterk je elkaar door  
o   te delegeren, te overleggen,  
o   te overtuigen, of te begeleiden? 
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Veld 3: Samen leiding geven aan de duurzaamheid 
Bij NS hanteerden we een managementdriehoek. De klant, de reiziger staat boven in de 
driehoek: daar doen we het met elkaar voor. De basis van de driehoek wordt gevormd door 
de medewerkers, hun vakmanschap, betrokkenheid & bevlogenheid en de kosten & de baten. 
In het hart van de driehoek staat de business & duurzaamheid. Omgang op duurzame wijze 
met onze omgeving, onze klanten en onszelf biedt ons een toekomstbestendig business-
aanbod op de markt. Daarvoor is een diep besef van de kosten en de baten van onze 
business, onze belofte aan onszelf, onze klanten, onze omgeving van belang, in het hier & nu 
en voor de toekomst. 
 
Ook in dit veld is het goed stil te staan bij de Why, How & What die Simon Sinek zo sterk 
over het voetlicht heeft gebracht in zijn boek en Ted Talk. De bevlogenheid van iedereen 
neemt toe als er helderheid over het evolutieve doel is en hier een hoge mate van 
verbondenheid op wordt ervaren. 

 
Vragen die samen leiding geven aan de duurzaamheid versterken: 
•   Hoe dragen we bij aan duurzaamheid? 
•   Wat is onze business, onze belofte? 
•   Wat wil de klant?  

o   Wat moeten we hiervoor doen? 
o   Weet ik hoe ik mijn werk goed doe om bij te dragen aan klanttevredenheid? 

•   Hoe staat het met onze bevlogenheid jegens de klant, jegens elkaar, jegens het team? 
•   Hoe stimuleren we elkaar hierin? 
•   In welke mate is er een kosten- en batenbewustzijn bij ons als teamleden? 
•   Hoe leggen we rekenschap af van wat we doen aan elkaar en aan onze klanten op het 

thema duurzaamheid? 
 

4: Samen leiding geven aan ontwikkelen 
In een continue veranderende werkomgeving is ontwikkeling van belang. In dit veld gaat het 
om vakmanschapsontwikkeling en liefde voor leren.  
 
Veel teams zijn hard aan het werk. Ze leren bijna per ongeluk aan de werkpraktijk. 
Momenten van bezinning, time-outs voor leren zijn spaarzaam. Zo verdampen gouden oeps- 

Veld 3: Sturingsdriehoek op duurzaamheid

Business
Duurzaamheid

Klanttevredenheid

Kosten & Baten bewustzijnMedewerkersbevlogenheid
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en aha-momenten. Bewust werken aan het versterken van het persoonlijk meesterschap van 
Veld 1 is hier aan de orde. 
 
Krachtige teams nemen de tijd voor leren & ontwikkelen van vakmanschap, waarin twee 
stromen te onderkennen zijn: het werken meester worden & het leren meester worden. 
Sommige teams kiezen voor het vaststellen van een hiërarchie op ladders van werkmeesters 
en leermeesters. Ieder die hoger op de ladder staat heeft de opdracht aangenomen collega’s 
lager op de betreffende ladder te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
Karin Derksen stelde in haar promotieonderzoek vast dat er sprake is van een krachtige 
ontwikkelruimte als teams bewust sturen op ontwikkeling vanuit vier dimensies in hun 
teamoverleg: reflecteren, dialoog voeren, organiseren en toekomst realiseren. 

 
 
In Liefde voor Leren presenteerde Manon Ruijters vijf leervoorkeuren. Heel prettig als je 
binnen je team weet welke leervoorkeur je collega’s hebben, want dan kan je hierbij 
aansluiten. 

 

Leiding'geven'aan'leren:'Ontwikkelruimte'van'Karin'Derksen

Toekomst creëren

Reflecteren Dialoog Voeren

Organiseren

Als alle vier deze activiteiten 
in een gesprek, werkoverleg 
of projectteam werkzaam 
zijn, dan zullen professionals 
zich ontwikkelen! 

Kunst afkijken: 
meeliften om 

verder te komen: 
gezel kijkt bij 

meester

Participeren: 
samen staan 

we sterk: gezel 
en meester 

samen aan het 
werk Kennis verwerven: ik 

wil weten : meester 
legt uit in de klas en 

geeft leeswerk

Oefenen: 
fouten zijn een 

bron van 
inspiratie: gezel 

krijgt 
oefenruimte

Ontdekken: 
je leert overal en 
altijd: gezel leert 
onbewust in het 

werk

Leervoorkeuren van Manon Ruijters
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Dappere teams leren met de klanten samen en creëren scherpe leerwerkinterventies 
hiertoe. 
 
Vragen die de ontwikkeling versterken: 

•   Welke leervoorkeuren hebben wij? 
•   Wie zijn het leren meester? 
•   Wie zijn het werken meester? 
•   Hoe versterken we persoonlijk meesterschap? 
•   Door wat was ik diep geraakt en leerde ik heel veel? 
•   Hoe succesvol realiseren we ontwikkelruimte van het team? 
•   Leren we succesvol van en met onze klanten? 
•   Hoe zijn we succesvol elkaars critical friends? 
•   Hoe leren we collectief van Oeps & Aha momenten? 

 

Veld 5: Samen leiding geven aan diversiteit & inclusie 
Diversiteit en inclusie zijn termen die in eerste instantie zich lijken te richten op het 
benutten van diversiteit van culturele achtergronden. Maar de intentie ligt dieper en breder. 
De verschillen tussen mensen kennen veel onzichtbare elementen. Het boven de waterlijn 
halen van die verschillende talenten, oorsprongen, verrijkingen van elkaar is van waarde om 
met meer kracht aan de slag te gaan. De waarneming van de diversiteit van de klanten, 
burgers, reizigers waarmee je werkt, draagt ook bij tot een betere en inclusievere 
dienstverlening en samenleving. Zo werken teams ook op dit vlak aan heelheid, zoals Laloux 
dit noemt. 
 
Opvallend in ons vak is de hoge mate van blanke aanwezigheid als we praten over cyane 
ontwikkelingen of werken in cyane omgevingen. Ik daag ons uit om meer en meer een 
spiegel voor de multiculturele en anderszins diverse samenleving te worden. Mijn ervaring is 
dat ik diep geraakt ben in de samenwerking met anderen die sterk van mij verschillen in 
leeftijd, afkomst, kleur, geloof, talent, DSM 5 afkorting. 

Ontwikkelen van persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap kenmerkt zich 

door:

Visie is meer een roeping

Werkelijkheid is bondgenoot

Benutten de waargenome verandering

Nieuwsgierigheid: scherper en scherper zien

Verbondenheid met anderen en leven zelf

Eigenheid altijd ingezet

Ervaren dat ze onderdeel zijn van groter 

creatief proces

Altijd lerende: de reis is de beloning

Is een proces, een levenslange discipline

Bewust van “niet weten, niet kunnen, niet 

zijn”

Raakbare opstelling

Peter Senge



 7 

 
 
Vragen die we kunnen stellen: 

•   Kennen we de verschillen in vakmanschap, talent en temperament? 
•   Benutten we de kracht van de stille collega’s? 
•   Mag iedereen meedoen? 
•   Zijn we uitnodigend naar multiculturele of anderszins diverse collega’s en klanten? 
•   Sluiten we onbewust mensen uit bij onze werving, tijdens het werk? 
•   Wat gaan we doen om bewuster inclusiever te gaan werken? 

 

Veld 6: Samen leiding geven aan integriteit 
Integriteit is een groot woord, wat we vooral kennen van momenten van het schenden van 
integriteit. Ik hanteer het woord ook graag in een kleinere omvang. Vanuit de 
oorspronkelijke betekenis vertaalt integer zich naar heel, ongeschonden. 
 
Als team manage je samen integriteit, de sociale veiligheid, de heelheid van het bedrijf en 
daarmee de versterking van het ´imago´: wat niets anders betekent dan `het ongeschonden 
beeld`.  
 
Heelheid, zekerheid, duidelijkheid zijn voor hersens heel prettig. In een goed gesprek binnen 
het team of tussen een collega en een klant zijn vijf elementen te onderscheiden volgens 
David Rock. Deze vijf elementen zijn het fundament van een zuivere ontmoeting tussen 
mensen, waarbij mensen zich voeden aan elkaar. 
 
Als deze vijf elementen op orde zijn, dan is er toenadering tussen mensen voor verbinding. 
Op zo’n moment kan ik me voeden aan de ander, planten gedachten zich voort. Dan is er 
ook een bodem om elkaar aan te spreken, in compliment en confrontatie. Dan sluit het 

Gedeeld leiding geven aan diversiteit en inclusie
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zoogdierenbrein niet de grote hersenen af en blijven de verbrekende en verstorende 
zoogdierenreflexen weg: je bevriest niet, je vlucht niet, je vecht niet. Dan voedt je elkaar en 
planten gedachten zich voort. Deze twee zoogdierreflecten, voeden en voortplanten, gelden 
dus, net als vluchten, vechten, verstijven/bevriezen, ook voor ons als mensen, als teamleden, als 
partners, als ouders en kinderen. 
 
De vijf elementen die toenadering of verwijdering bepalen in het kort: 
1: de status van de deelnemers is helder,  
2: er is zekerheid over hoe we met elkaar omgaan en ik weet wanneer ik mijn werk goed 
doe,  
3: ik heb autonomie om het op mijn eigen wijze te doen,  
4: ik voel me verbonden met het team, met de Why en de opdracht vanuit de afdeling 
waar ik werk en voor de klant buiten,  
5: ik voel dat we fair met elkaar omgaan.  
 
Morele oordeelsvorming 
Tijd inruimen voor momenten van morele oordeelsvorming rond integer handelen blijkt een 
krachtige bron voor teamontwikkeling. De werkvormen sluiten aan bij de vier dimensies die 
Karin Derksen onderkent bij succesvolle teams: reflectie op basis van werkelijke casuïstiek, 
onderzoekende dialoog, gericht op een bewustere integriteit in de toekomst, en dit vraagt 
even wat organisatie vooraf, tijdens en na afloop.  
 
De Erasmus Universiteit onderscheidt acht competenties voor het realiseren van krachtige 
integere organisaties. De bron van een integere organisatie ligt bij de werkteams die de 
organisatie vormen. Het is van waarde om te reflecteren op de acht competenties met 
elkaar. Voor een toelichting zie de bijlage. 
 
Vragen die bijdragen aan krachtiger samen leiding geven aan integriteit: 

•   In welke mate staan we stil bij momenten van aarzeling, van ongemak binnen het 
team? 

•   Op welke momenten in het werk ervoeren we afstand nemen? 
•   Wat kunnen we doen om weer meer toenadering te krijgen? 
•   Hoe helder is Status, Zekerheid, Autonomie, Verbondenheid, Fairness bij ons? 
•   Hoe werkt dit team aan het versterken van de sociale veiligheid? 
•   Welke competenties van integer leiding geven zijn sterk en minder sterk ontwikkeld? 
•   Hoe versterken we als team het imago, het ongeschonden beeld, naar onze klanten? 
•   Hoe voeren we met elkaar wekelijks morele dialogen? 
•   Hoe vecht ik tegen de “Henry Keizer” in mijzelf? 

 

Veld 7: Samen leiding geven aan veranderen 
Verandering is de norm. Dit betekent dat teams verantwoordelijkheid dragen om 
veranderingen te managen. Dit vraagt om het benutten van nieuwe inzichten van het brein, 
wilskracht en discipline om als team stappen te zetten in de gewenste veranderingen, in het 
werk, naar de klant, op weg naar de gewenste cultuur, de gewenste cultuur verder 
versterkend. 
 
De acht creatieve werkvelden van Quinn, waarvan een aantal verwijzen naar de paradoxen 
van effectief en integer leiding geven, bieden een mooi compleet beeld van hoe je als team en 
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als teamlid je kan ontwikkelen en hoe je tegelijkertijd bijdraagt aan de veranderingen in het 
werk en de samenleving.  
 
In je goede doen zal je zien dat je 7 van de 8 creatieve werkvelden van Quinn heel 
vanzelfsprekend vorm geeft, maat erin houdt, de juiste keuze maakt in de paradox met oog 
voor zowel het ene uiterste van de paradox als het andere uiterste.  
In het midden sta jij met je groeiende leiderschap op het gebied van veranderingen, je 
ontwikkeling naar diepere integriteit van werken en leven. 
 

 
Waarderend onderzoek 

 

 
Hard met hart 

 
 

 
Reflectieve actie 

 
 

 
Authentiek engagement 

 

 
Groeiende integriteit 

 

 
Geaarde visie 

 
 

 
Verantwoordelijke vrijheid 

 

 
Aanpassend vertrouwen 

 
 

 
Afstandelijke 

onderlinge 
afhankelijkheid 

 
 
Hierboven zie je het creatieve achtveldenmodel van Quinn, rond groeiende integriteit. Het is 
van waarde om je als teamlid blijvend te ontwikkelen in alle velden en dat je in staat bent om 
helder jezelf waar te nemen. Zo kan je beide begrippen uit de soms paradoxale 
woordensetjes combineren, het midden vinden terwijl je beide uitersten onderkent, soms 
meer opschuift naar het ene uiterste dan weer naar het andere uiterste. 
 
 



 10 

Veranderen met de kracht van Theory U werkt natuurlijk ook heel krachtig. Dit vraagt de 
zuiverheid van Open Mind, Open Heart en Open Will. Als team leg je de stemmen van 
veroordeling en oordeel, van cynisme en van angst het zwijgen op. Samen open je volledig 
met je hele werkveld en daalt af in de U om vanuit de diepste open waarneming een beeld te 
krijgen hoe je verder wil en kan en durft. Als prototyperend gaan teams aan de slag en 
bouwen nieuwe toekomsten. 
 

 
 
De gebroeders Heath doen in hun leesbare boekje Switch prachtig onderzoek vanuit het 
brein hoe veranderen wel kan werken. Ze onderscheiden drie aangrijpingspunten: de ratio, 
de emotie, en de omgeving. De emotie blijkt en sterke (vaak onbewuste) speler in 
verandermomenten.  
 

 

ratio

emotie

omgeving

Stuur de berijder aan

Effen het pad

1. Vind het gevoel
2. Verklein de verandering
3. Laat mensen groeien

1. Vind de lichtpuntjes
2. Schrijf de cruciale acties voor
3. Wijs naar de eindbestemming 

Naar$“Switch”van$Dan$&Chip$Heath 1.  Pas de omgeving aan
2. Cultiveer gewoontes
3. Verzamel de troepen
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Vragen die werken: 
•   Welke verandering dient zich aan? 
•   Hoe organiseren we dat we een als team samen een compleet en eenduidig beeld 

hebben?  
•   Kennen wij, als teamleden de acht creatieve werkvelden van Quinn van ons zelf en 

elkaar? 
•   Hoe zetten wij die acht paradoxen/werkvelden collectief slim in? 
•   Hoe openen we onze Mind, Heart, Will, wat is hier voor nodig? 
•   Wie nodigen we uit voor deep sensing? 
•   Hoe ziet ons prototype van de nieuwe werkelijkheid eruit? 
•   Hoe stuur ik de berijder aan (ratio), hoe motiveer ik de olifant (emotie), hoe effen ik 

het pad (omgeving)? 
 

Veld 8: Samen leiding geven aan het onverwachte 
Valt het onverwachte te managen? Het antwoord is volgens Sutcliffe and Weick bevestigend. 
 
Als team ben je voorbereid op het onverwachte. Enerzijds het onverwachte dat je verwacht, 
de risico’s die we kennen binnen ons werk, maar niet weten op welk moment het 
onverwachte toeslaat. Anderzijds ben je je zelfs bewust dat er onverwachte zaken kunnen 
voorkomen die je niet had voorzien.  
 
Je weet als teamlid hoe je moet handelen, voor je zelf en je team moet zorgen als een 
onverwachte situatie zich voordoet. Het team is in staat heel snel de feiten, de bedreigingen, 
de kansen en de emoties in te schatten en die telkens weer bij te stellen gedurende het 
verloop van de crisis. Op basis hiervan neemt het team doeltreffende maatregelen. Je weet 
zelfs hoe je jezelf, als teamlid, aan de kant schuift voor iemand die op dat onverwachte 
moment beter kan leiding geven aan het onverwachte dan jijzelf. 
 
Je treedt krachtig en moedig op, met medeleven en deemoed, in nauwe verbinding met alle 
betrokkenen inclusief je zelf. 
 
In alle momenten zonder acute crisis ben je alert en zorg je voor een ontspannen 
wakkerheid bij je collega teamleden om zaken die ongewoon zijn, die mogelijk leiden tot een 
crisis in de kiem waar te nemen en op te acteren. 
 
Vragen die werken: 

•   Weten we als team wat er onverwacht kan gebeuren? 
•   Welke persoonlijke en teamervaring is van waarde bij onverwachte gebeurtenissen? 
•   Hoe bereiden wij ons voor op het heftigste dat het team kan overkomen? 
•   Welke maatregelen nemen we ervoor om dit te voorkomen? 
•   Hoe houden we elkaar scherp op continue wakkerheid? 
•   Hoe pakken we elk Oeps-moment op om collectief te leren? 

 

Veld 9: Samen leiding geven aan je manager, directie, bestuurder 
Je managet ook je bovenmanager, je bestuurder. Ik ga ervanuit dat dergelijke managers nog 
rondlopen in de cyane wereld, of in ieder geval tijdens de transitie-periode naar volledig 
cyane organisatievormen. Dan is het zaak dat je het eens bent over het evolutieve doel. 
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De coachingskalender verwoordt het belang van de bestuurder als volgt, zich baserend op 
Laloux: 
 
“Belangrijk is het wereldbeeld en de psychologische ontwikkeling van 
de hoogste leiding. Een cyane organisatie kan alleen ontstaan waar de 
drijvende kracht niet is om meer succes te willen hebben, maar een innerlijke 
drive om het verschil te willen maken. 
 
Een bijzondere paradox natuurlijk: leiders zijn cruciaal voor het ontstaan 
van dergelijke organisaties en als rolmodel, maar als de zelfsturing eenmaal 
functioneert, zijn ze veel minder belangrijk. Dan is de CEO niet meer degene 
die eenzaam aan de top van de piramide staat, maar een collega die meedoet aan 
projecten en door de organisatie genomen besluiten ondersteunt.” 
 
Vragen die er toe doen: 

•   Kennen we elkaars sterke punten en allergie, elkaars opdrachten, elkaars Achilleshiel?  
•   Hoe prikkelen we elkaar, vertrouwen we elkaar? 
•   Weten we samen hoe en waarop we het verschil willen maken? 
•   Durven we te onthullen wat er nog niet zo gaat als het zou moeten gaan?  
•   Geven we elkaar de vrijheid om vanuit ieders opdracht te werken? 
•   Hoe organiseren we intern tegenspraak? 
•   Hoe leggen we in alle openheid rekenschap af aan elkaar?  
•   Hoe raken we elkaar? 

 

 

Nieuwsgierig 
Negen	  velden	  van	  leiding	  geven,	  samen	  leiding	  geven,	  schets	  ik	  hierboven.	  Velden	  opgezet	  
en	  ingevuld	  vanuit	  mijn	  jarenlange	  ervaring	  met	  leiding	  geven	  aan	  mezelf,	  aan	  teams,	  binnen	  
teams	  en	  werken	  met	  zeer	  verschillende	  leidinggevenden	  in	  heel	  diverse	  contexten	  als	  
critical	  friend.	  	  
	  
Jonge	  talenten	  van	  NS,	  MDLI	  en	  EerstdeKlas	  voedden	  me	  en	  daagden	  me	  vanaf	  2007	  uit	  om	  
over	  de	  leiderschapsvelden	  te	  gaan	  schrijven.	  Daar	  ben	  ik	  hen	  nog	  steeds	  dankbaar	  voor.	  
	  
	  
	  
Ik	  ben	  zeer	  nieuwsgierig	  naar	  jullie	  reacties,	  aanvullingen,	  schrappingen.	  
	  
	  
Warner	  Immink,	  Rake	  Interventies,	  2017	  
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Korte toelichting op competenties voor het vormgeven van 
integriteit of wel “goed gezelschap”  
 

Helderheid; clarity 
De mate van duidelijkheid over de gewenste normen van onderlinge 
omgangsvormen, omgang met bedrijfsmiddelen en omgaan met derden. 
 

 
Voorbeeldgedrag: leading by example 
De mate waarin de bestuurders en teamleden het goede voorbeeld geven.  
 
 

Uitvoerbaarheid: feasibility 
De mate waarin teamleden elkaar ondersteunen in het vertonen van gewenst gedrag. 
 
 

Betrokkenheid: compassion 
De mate waarin de teamleden de interne omgeving als plezierig, veilig en 
respectvol ervaren. 

 
 

Zichtbaarheid: visibility 
De mate waarin ongewenst gedrag en de eventuele afhandeling daarvan zichtbaar 
is en daadwerkelijk wordt opgepakt. 
 

 
 
Bespreekbaarheid: open for dialogue 
De mate waarin het mogelijk is om gedrag met teamleden en bestuurder te 
bespreken. 

 
 
Aanspreekbaarheid: accountability 
De mate waarin teamleden en bestuurder elkaar (kunnen) aanspreken op 
het gedrag. 
 

 
 
Sanctioneerbaarheid: Sanctionability 
De mate waarin maatregelen worden genomen naar aanleiding van 
overtredingen. 
 
 

 
Erasmus Universiteit, competenties Integere Organisaties, met kleine aanpassingen naar teams 
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Uit de coaching kalender 
 
Een aantal typologieën van leiderschap: wellicht ook mooi toetsbaar in het kader van gedeeld 
leiderschap bij zelforganiserende teams. 
 

Een echte leider heeft niet de behoefte om te leiden; zij is 
tevreden wanneer zij de weg kan wijzen  

Er zijn nogal wat opvattingen over leiderschap en wat echte leiders zijn. 
De volgende typeringen zijn vaak te horen: 

De uitverkorene: Leiderschap is aangeboren en voorbehouden aan 
uitverkorenen die grote omwentelingen teweeg zullen brengen.  
De geboren leider: Leiders beschikken over bepaalde eigenschappen 
waardoor zij zich kwalificeren om leider te zijn. 
De pater familias: Groepen zijn te vergelijken met gezinnen, en de leider is 
de ‘vader’ van de groep. Jeugdervaringen en ervaringen uit het eigen gezin 
zijn bepalend voor het leidersgedrag.  
De charismatische leider: Het type leider waar mensen zich toe voelen 
aangetrokken, de menselijke magneet. De identiteit van de groep is 
verweven met de identiteit van de leider.  
De ontwikkelde leider: Effectief leiderschap is niet gebaseerd op 
aangeboren eigenschappen, maar op (aangeleerde) gedragingen, op 
leiderschapsstijl.  
De caleidoscoopleider: Effectief leiderschap is onder andere afhankelijk van 
het type organisatie, de te behalen doelen en het type medewerkers. 
De taakgerichte leider: Leiderschap is gebaseerd op een sterke 
hiërarchische basis, waarbij het eindresultaat centraal staat. De baas stelt 
werk en faciliteiten ter beschikking, de medewerker volbrengt zijn taak in 
ruil voor een beloning.  
De op verandering gerichte leider: Transformerend leiderschap richt zich op 
de verandering van volgers in leiders; volgelingen volgen hem omdat hij 
hen aanspreekt in hart en ziel.  
De dienende leider: De leider leidt ten bate van de groep. Hij faciliteert de 
groepsleden bij het behalen van hun resultaten.  

Wat voor leider ben jij? Is dat wat nodig is in het team waarbinnen jij je 
bijdrage levert? 
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Nogmaals uit de coachingskalender 
 

1 FEBRUARI 2017 
 
Het bewustzijnsniveau van een organisatie kan niet hoger zijn  
dan dat van haar leider 
Frederic Laloux 
 
Wat is eigenlijk bepalend voor het slagen van zelforganisatie? Wat is de 
X-factor waar een organisatie over moet beschikken? Frederic Laloux probeert 
daar in zijn boek Reinventing Organizations een antwoord op te vinden. Hij 
onderzoekt methodisch de overeenkomsten en verschillen tussen organisaties die 
zelfsturing succesvol hebben ingevoerd. 
 
Laloux introduceert daarbij het begrip ‘cyane organisatie’, waarmee hij doelt 
op organisaties die aansluiten op een nieuw bewustzijnsniveau in de wijze van 
organiseren. Naast zelforganisatie hebben cyane organisaties twee andere 
typische kenmerken. Het ene kenmerk is heelheid: de vanzelfsprekendheid dat er 
niet alleen ruimte is voor de ratio, maar ook voor de emotionele, intuïtieve 
en spirituele kanten van de medewerkers. Het tweede kenmerk is dat cyane 
organisaties een evolutief doel hebben: ze zijn te vergelijken met een levend 
organisme met een eigen drive. De leden van zo’n organisatie worden 
uitgenodigd te luisteren naar wat de organisatie wil worden of betekenen. 
 
Belangrijk hierbij zijn het wereldbeeld en de psychologische ontwikkeling van 
de hoogste leiding. Een cyane organisatie kan alleen ontstaan waar de 
drijvende kracht niet is om meer succes te willen hebben, maar een innerlijke 
drive om het verschil te willen maken. 
 
Een bijzondere paradox natuurlijk: leiders zijn cruciaal voor het ontstaan 
van dergelijke organisaties en als rolmodel, maar als de zelfsturing eenmaal 
functioneert, zijn ze veel minder belangrijk. Dan is de CEO niet meer degene 
die eenzaam aan de top van de piramide staat, maar een collega die meedoet aan 
projecten en door de organisatie genomen besluiten ondersteunt. 
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Inspirerende boeken  
 
The brain at work, David Rock. 
Thinking fast & slow, Kahnemann 
Zes denkende hoofddeksels, de Bono 
Managing the unexpected, Weick  & Sutcliff 
The power of vulnerability, Brene Brown 
Kernkwadranten, Ofman 
Willpower, Baumeister 
Flourish, Seligmann 
Leading Change, Quinn 
The fifth discipline, Senge 
Synchronicity, Jaworski 
Theory U, Senge 
Power & Love, Kahane 
Influence, Cialdinni 
In the right mind, Pink 
On the search of meaning, Frankl 
Beyond performance van Scott Keller, Colin Price 
Hotspots, Gratton 
Growth mindset, Carol Dweck 
Freedom & Accountability at work, Koestenbaum & Block 
Situationeel Leidingeven, Hersey & Blanchard 
De zeven eigenschappen van effectief leidinggeven, Covey 
Getting the best out of people, Daniels 
Reorganizing Organizations, Laloux 
Leiding geven zonder bevelen, VandenDriessche 
Good to Great, Collins 
Holacracy, Robertson 
Leiding geven aan professionals? Niet doen! Weggeman 
Creating developmental space for better team results, Derksen 
Trendrede 2017, Boland, Kniesmeijer en anderen 
Freedom & Accountability at work, Koestenbaum & Block 
Switch, Heath brothers 
	  
	  


