
       

Rollen van leiderschap 
Invalshoeken van Leiderschap deel 2 - Prof Jan van Zwieten RI,RA,RO 

 

Inleiding 
Waar denk jij aan bij het woord leiderschap? Op die vraag is het antwoord vaak; politieke leiders of leiders 
in de zakenwereld. Maar tegenwoordig begint door te dringen dat we leiderschap zien op alle niveaus. 
Dit besef heeft dan ook geleid tot een opleving van de interesse voor het begrip leiderschap, zeker in 
professionele omgevingen. Deze vernieuwde interesse zorgt ervoor dat er steeds vanuit andere 
invalshoeken naar het begrip leiderschap wordt gekeken. Als we naar alle gangbare literatuur kijken 
komt als meest basale definitie steeds terug:  
 

‘Het meekrijgen van mensen om het doel van de leider te realiseren.’ 
 
Er is daarbij een enorme variëteit aan aanvullingen op deze definitie. Maar is er dan één die de volledige 
scope van leiderschap dekt? Vaak wordt gesproken over goed of slecht leiderschap als normatief begrip. 
Maar wat is goed leiderschap? We zien dit in de praktijk ook terug. Mensen definiëren goed of slecht vaak 
op basis van hun persoonlijk normenkader. Wie is een betere leider, Obama of Poetin? Velen in het 
westen kwalificeren Obama als betere leider. Dit omdat Poetin naar hun mening onvoldoende 
democratisch en integer is. De Russen zien dit in de meerderheid andersom; Obama is voor hun de 
verpersoonlijking van machtspolitiek en beïnvloeding terwijl Poetin Rusland als staat weer gezicht geeft.  

 
Op basis van de definitie zoals hierboven omschreven zijn beide standpunten 
niet relevant. Waar het in leiderschap om gaat is of zij als leider de mensen 
kunnen meekrijgen om hun doelen te halen. De manier waarop zij dit voor 
elkaar krijgen maakt daarbij vanuit het 
gezichtspunt van de definitie van leiderschap 
niet uit. Zo zal een absolute meerderheid vanuit 

moreel standpunt Hitler veroordelen, maar natuurlijk was ook hij een leider. 
Hij wist mensen te inspireren voor zijn idealen en ze mee te krijgen in zijn 
doelstellingen, zoals we stellen in onze leiderschapsdefinitie. 
 
We hebben het nu kort gehad over de definitie van leiderschap. Het begrip 
leiderschap is echter vrij algemeen. Het is een containerbegrip en wordt vaak verward met andere 
begrippen zoals bijvoorbeeld management, aansturen en coaching. In deze serie artikelen worden een 
drietal verschillende benaderingswijzen belicht op het thema leiderschap met als start een artikel over 
persoonlijk leiderschap. Dit geeft meer inzicht wat leiderschap nu precies inhoudt en hoe het zich 
verhoudt tot andere begrippen in dezelfde sfeer.  

  



       

Deel 1: Talentmanagement en de 4 assen van het menselijk potentieel 
(lees het volledige artikel – gepubliceerd juni 2019)  

Talent kent vele gezichten. Een mens kan immers op tal van onderdelen getalenteerd zijn. Sommigen 
hebben aanleg voor sport, anderen zijn uitstekende rekenaars, en weer anderen hebben het talent goed 
om te gaan met mensen. Deze diversiteit aan talenten is een rijkdom waar ook organisaties gebruik van 
kunnen maken. Toch worden talenten maar al te vaak eenzijdig benaderd. Om het volledig menselijk 
potentieel te kunnen benutten, moeten we de mens als geheel bekijken en niet alleen als een intelligente 
drager van kennis en kunde. Op basis van de 4 assen (IQ-EQ-SQ-PhQ) gaan we dieper in op intelligentie, 
emotionele balans, fysieke gesteldheid en sense; de persoonlijke drijfveren. 
 

Deel 2:  Rollen van leiderschap – welke elementen beheers jij als manager? 
Dit deel gaat over de rol van leiderschap ten opzichte van de overige leidinggevende of organiserende 
rollen.  

 Wat is het verschil tussen leidinggeven en managen?  
 Hoé krijgt een leider de mensen mee? 

Als we op deze manier naar leiderschap kijken is dit dus een heel ander perspectief dan de ‘stromingen 
van leiderschap’. De stromingen van leiderschap (zoals bijvoorbeeld charismatisch leiderschap of 
dienend leiderschap) geven aan wat het overheersende kenmerk is waarmee de leider zijn rol invult. In 
dit tweede artikel gaan we in op de rollen van het aansturen van mensen. Op basis hiervan  kun je straks  
bepalen op welk van de rollen  je succesvol bent in je leiderschap. Waar ben je al goed in? Wat gaat je 
minder goed af? 
 

Deel 3:  Niveaus van leiderschap 
Een ander perspectief is het denken in niveaus of de scope van leiderschap. Zo heeft leiderschap voor 
een politieke leider of de leider van een grote organisatie geheel andere kenmerken dan leiderschap aan 
een team of persoonlijk leiderschap.  
 

 Hoeveel mensen stuur je aan? 
 In welke setting stuur je mensen aan? 
 Hoe kun je jouw boodschap overbrengen?  

 

Deel 4:  Stromingen in leiderschap - ontwikkelingen in leiderschap in de tijd 
Door de jaren heen hebben zich diverse stromingen (of stijlen) van leiderschap ontwikkeld. Vaak is dit 
situationeel bepaald. Dus net als de rollen van leiderschap zien we ook hier dat er ontwikkelingen in de 
maatschappij zijn die een andere manier vragen om mensen te stimuleren en inspireren. In veel gevallen 
zijn deze stromingen in een bepaalde periode nadrukkelijk aanwezig en wordt er veel over gepubliceerd. 
Op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn verdwijnen ze dan echter niet, we zien deze stijlen dan 
blijvend terug waardoor er steeds meer verschillende stijlen zijn. 
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2. Rollen in leidinggeven 
Om te kunnen volgen hoe de getypeerde rollen van leiderschap zijn opgebouwd, nemen we je mee in 
een kijkje in de geschiedenis. Door de jaren heen is het begrip “management” sterk geëvolueerd. 
Hierdoor is er veel begripsvervuiling gekomen ten aanzien van begrippen als management en 
leiderschap, maar ook mentoring en coaching. Om dit beter te begrijpen is het interessant om te kijken 
naar de ontwikkeling van het aansturen van mensen. De gedefinieerde rollen komen voort uit 
ontwikkelingen in de maatschappij, de manier waarop mensen met elkaar samenwerken en de behoefte 
die daarbij is ontstaan aan sturing.  
 
Door de eeuwen heen heeft de mensheid een ontwikkeling doorgemaakt waarbij ze in steeds grotere 
groepen zijn gaan samenwonen en samenwerken. Deze ontwikkeling is gegaan van het samenleven van 
als individuen of families, naar stammen, naar dorpen, naar steden en naar steeds grotere gebieden 
(graafschappen, landen). Deze ontwikkeling zien we vandaag de dag nog steeds in internationaal 
perspectief: internationale samenwerkingsverbanden als bijvoorbeeld de VN, G7, EU, NAVO. 
 
In organisaties in het bedrijfsleven heeft deze ontwikkeling veel 
langer op zich laten wachten. Eigenlijk kunnen we zeggen dat 
lange tijd alleen in het leger grote hoeveelheden mensen samen 
werkten. Door het samenwerken van een grote groep mensen in 
het leger ontstaat macht. Dit hing vaak samen met de macht over 
een gebied of land. Niet verwonderlijk dus dat de grote leiders van 
landen uit het verleden vaak (ook) legerleiders waren (Alexander 
de grote, Caesar, Napoleon, etc.).  
 
Tot de middeleeuwen bleven in de professionele sfeer mensen op beperkte schaal samenwerken en was 
er dus niet echt sprake van leiderschap. In de 18e eeuw begon dit te veranderen, vooral ingegeven door 
de internationale expansie. Voor het eerst kwamen er organisaties die zich als bedrijf gingen gedragen. 
Meerdere mensen werden verenigd met diverse lagen van zeggenschap. Nederland was hier een van de 
koplopers in, de VOC was de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. We zien 
daar dan ook vormen van leiderschap en management ontstaan. Vaak waren deze nog sterk verweven 
met de aansturing en politiek van het land. Maar een ding werd snel duidelijk tijdens deze ontwikkeling: 

 
‘Hoe groter het samenwerkingsverband, hoe meer mensen er bij zijn betrokken, hoe 

belangrijker de aansturing wordt.’ 

 

2.1 Managen – industriële revolutie 
De grote doorbraak van modern leiderschap en management in organisaties kwam dan ook tijdens de 
industriële revolutie. Vanaf dit moment kunnen we echt spreken van grotere organisaties. Vanaf ±1750 
begon de eerste industriële revolutie, met name in Engeland. De kern was dat door verbeterde 
landbouwmethodieken er meer mensen beschikbaar waren voor arbeid. Met de komst van nieuwe 
technieken (stoommachine, gietijzer, weefgetouw en later staal) was het mogelijk om op grotere schaal 
te gaan produceren waarvoor arbeiders nodig waren. Met name de mijnen en de textielindustrie 
groeiden snel.  
 
Maar eigenlijk mogen we zeggen dat de ontwikkeling van grotere organisaties in de tweede industriële 
revolutie (±1870) pas echt doorzette. In bijna alle marktsegmenten zien we bedrijven ontstaan en dit in 



       
een groot aantal landen. Voor het eerst zien we bedrijven waar veel mensen op grote schaal samen gaan 
werken. Op dit moment komt dan ook de eerste theorievorming op dit gebied (van o.a. Fayol en Taylor). 
Zij beschrijven hoe een organisatie effectief en efficiënt kan functioneren door het optimaliseren van de 
processen. De kritiek op deze theorie geeft ook precies weer wat de kern was van het aansturen in deze 
tijd: het ging om zuiver managen van processen en logistiek. Alles was gebaseerd op kennis en 
bedrijfskundige principes. 
 

 
Ontwikkeling van management rollen - Mentally fit 2010 

 
Logistiek, planning en structuur stond centraal. De mens werd gezien als een robot, een machine. Er was 
geen oog voor de menselijke behoeftes en de omstandigheden waren vaak bijzonder slecht. Charlie 
Chaplin heeft dit in zijn film “Modern times” perfect tot uiting gebracht waarin hij zichzelf neerzet als 
robot. 
 

2.2 Leiderschap – de wereld in crises 
De periode tussen 1900 en 1950 wordt gekarakteriseerd door de twee wereldoorlogen en de grote crises 
van de dertiger jaren. De hele wereld staat in brand, iedereen zoekt naar hoop, geloof en vertrouwen. 
Het is dan ook niet voor niets dat juist deze periode veel bekende leiders heeft voortgebracht (zoals 
Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler). Mensen hadden behoefte aan leiders die hen voortgingen naar een 
betere wereld. De leiders van toen streven er naar om mensen mee te krijgen in hun ideeën door ze te 
inspireren. Juist in deze periode was dit wat mensen nodig hadden. Een visie die de hoop terug bracht 
bij de mensen.  
 

 



       
Ontwikkeling van management rollen - Mentally fit 2010 

Dezelfde principes zien we ook in de huidige tijd in organisaties: hoe krijgen we mensen mee? Hoe 
inspireren we ze om maximale prestaties te leveren? In tijden van crisis is dit makkelijker dan in goede 
tijden. De sterkste manier van het binden van mensen is dan ook het creëren van een 
gemeenschappelijke vijand (crisissituatie, concurrent, regelgeving). Het zorgt voor de ‘sense of urgency’ 
die nodig is om mensen mee te krijgen voor hetzelfde doel. 

 
2.3 Coaching – individualisme komt terug 
De stille generatie (geboren 1930-1940) heeft zich vooral heeft gericht op hard werken aan de 
wederopbouw. Er was een groot saamhorigheidsgevoel waarbij het individu werd weggecijferd. De 
generatie van de baby boomers (1940-1955) kon daardoor opgroeien in relatieve luxe en zekerheid. 
Vanuit deze positie ontstond er een vrije moraal met onvrede over de heersende orde, zij zochten naar 
zelfontplooiing. Deze behoefte aan een persoonlijke benadering vertaalde zich in de bedrijven naar een 
individuele vorm van aansturen: coaching.  
 

 
Ontwikkeling van management rollen - Mentally fit 2010 

 
De kennis en kunde was over het algemeen geen probleem. De scholingssystemen waren modern en 
goed. In de bedrijven moesten mensen vooral gemotiveerd en gestimuleerd worden om het geleerde  
ook verder te ontwikkelen en in te zetten. Het geven van geloof in eigen kunnen en het invulling geven 
aan verdere groei. 
 

2.4 Mentoring – kennis loopt weg 
Eind jaren negentig merken we de eerste effecten van het uitstromen van de baby boomers. De crisis van 
2007 heeft dit nog enigszins verbloemd, maar op dit moment merken we de effecten meer dan ooit. 
Want met het vertrek van deze generatie stroomt tevens de kennis en ervaring de bedrijven uit. Voor de 
bedrijven is het erg moeilijk om aan nieuw geschoold en ervaren personeel te komen. Dit heeft als effect 
dat er voor een deel wordt teruggegrepen op het oude principe van de meester-gezel verhouding, de 
mentor. Leren doe je door te doen onder het toeziend oog van je mentor.  
 



       

 
Ontwikkeling van management rollen - Mentally fit 2010 

 
Dit is dus niet een mentor in termen als coach, maar iemand die simpelweg laat zien hoe het moet, een 
leermeester.  

2.5 Bridgen – de alleskunner 
De internationale ontwikkelingen hebben er toe geleid dat we steeds meer zijn gaan vragen van de 
mensen die moeten sturen en leiden. De ontwikkelingen in de rollen hebben meer inzicht gegeven in 
wat er allemaal kan en we verwachten van de manager van vandaag dan ook dat hij al deze rollen invult. 
Dit sluit ook helemaal aan op de generatie Y (1980-1994). Deze generatie wordt ook wel de prestatie- of 
grenzeloze generatie genoemd.  
 

 
Ontwikkeling van management rollen - Mentally fit 2010 

We verwachten van de manager dus dat hij alles organiseert en onder controle heeft, meedenkt over 
strategie en beleid, zijn mensen coacht en begeleidt en daarnaast bij is met kennis en kunde. Het is maar 
weinigen gegeven om al deze aspecten op een goede manier in te kunnen vullen. De rol wordt daarmee 
zo veelomvattend dat we moeten gaan kijken hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Dit kan 
betekenen dat we één of meerdere rollen verder moeten ontwikkelen bij een leidinggevende. Maar vaak 
zullen we er ook voor kiezen om de rollen te splitsen over meerdere mensen of specifieke ondersteuning 
te geven op minder sterke kanten van een leidinggevende. In alle gevallen is het van belang om een goed 
beeld te hebben van het verschil in de rollen. Dit maakt het mogelijk om te zien of alle rollen op een 
goede manier worden ingevuld. Om deze reden zullen we in de volgende paragraaf verder kijken naar 
deze onderverdeling. 



       

2.6 De vier rollen in aansturen 
Vanuit deze visie van de diverse fasen van managen komen we uit op het volgende model.  
 

 
Rollen van  management rollen - Mentally fit 2016 

         
De basis is de visie die wordt gebracht vanuit de leider. Deze zorgt voor inspiratie en motivatie. Voor de 
mensen die hem of haar moeten volgen geeft dit invulling aan de “Where” en “Why”: waar gaan we heen 
en waarom doe ik dit? Deze invulling zorgt voor bevlogenheid en betrokkenheid. 
 
De manager zorgt voor alle randvoorwaarden, de procedures, de kaders, het frame. De manager zorgt 
ervoor dat men in staat is de doelen te gaan halen door een goede organisatie. 
De trainer is ervoor verantwoordelijk dat het niveau van de medewerkers goed is, dat competenties 
(kennis en vaardigheden) worden bijgebracht. 
De coach zet de mensen aan tot actie. Hij/zij laat de mensen het beste uit zichzelf halen. Waar de trainer 
dus kennis en vaardigheden toevoegt (‘outside-in’), laat de coach de persoon deze daadwerkelijk 
gebruiken en spreekt de mensen op hun intrinsieke motivatie aan (‘inside-out’). 
 
De  manager van deze tijd heeft al deze rollen in zijn of haar taken. We verwachten dat er wordt 
meegedacht over visie en beleid, dat alles goed is georganiseerd, dat medewerkers worden begeleid en 
geïnstrueerd, en dat ze worden gemotiveerd tot actie. Daarmee toont de manager het leiderschap anno 
nu. Om te kunnen zien of je als manager al deze facetten van leiderschap in je hebt, is het belangrijk om 
deze taakelementen te splitsen. Zo kun je zien waar je al goed in bent en wat je nog verder moet  
ontwikkelen. Wat we hierbij dienen te beseffen is dat  de taken die gaan over het inspireren en motiveren 
van mensen (leider en coach)  onlosmakelijk  zijn verbonden met  de functie van leidinggevende. Dit deel 
van leiderschap kunnen we dus in de kern niet  outsourcen. 
 
  



       

Overige artikelen 
In deel 3 van deze serie ‘Invalshoeken van leiderschap’  gaan we in op de scope van leiderschap. In 
hoeverre speelt de nabijheid een rol? Leiderschap op afstand geeft een heel andere invulling aan de rol 
van aansturing dan het regelmatige persoonlijke contact. Ook de omgevingsfactoren en het onderwerp 
van de doelstellingen zijn bepalend. 
 

 
Over de auteur 
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