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Leiderschap: 
toegevoegde waarde en morele moed



Ø Wat wil je dat op je 
afscheidsreceptie over je 
bijdrage als leider wordt 
gezegd?

Ø Wat is de toegevoegde 
waarde van leiderschap?



Toegevoegde waarde van 
leiderschap

Ø Vitaal houden van samenwerking
om waarde te creëren voor de 
belanghebbenden van de organisatie.

Ø Werk dat deugt en deugd doet
Ø De ‘bedoeling’ / the ‘Why’



Vruchtbaar samenwerken
Ø Is de organisatie effectief?

Vitale organisatie
Ø Wat is een gewenste praktijk van samenwerken?
Ø Welke infrastructuur biedt die mogelijkheden?

Leiderschap
Ø Wat vraagt dit van de leidinggevende?

Leiderschap bijdragen aan:



Leiderschap
1. Creëer structuur
ØHeldere afspraken geven vrijheid
ØBasis is respect vakmanschap
ØBegrens op basis van co-creatie

2. Ontwikkel cultuur van samenwerken
ØHeldere waarden geven veiligheid
ØConstructief hanteren verschil
ØPraktijk van vrij-moedig spreken



Samenwerking

Ø Doelen realiseren door constructief om te 
gaan met verschillen

Ø In het Handelen



Verschillende logica’s

ØLeefwereld
ØCommunicatieve afstemming
ØPersoon

ØSysteemwereld
ØAfstemming via markt of bureaucratie
ØFunctionaris



Mens =  Atomistisch individu
Autonomie - zelfsturing



Mensen: ‘Ik ben omdat Wij zijn’
Relationele autonomie en samensturing

Hannah Arendt



Leefwereld: 
kudde is onze evolutionaire software 



Premoderniteit 1.0: 
Jagers & Verzamelaars

ØLeiderschap
Ø Betrokken en Dienend
Ø Verankerd in coalities
Ø Niet dominant



Pre-moderniteit 2.0: 
Landbouw: bovenbouw en boeren

ØLeiderschap:
Ø Elite & (uitbuiting van) onderdanen
Ø Onderschikking aan systeem
Ø Loyaliteit en Discipline geeft 

Veiligheid



Existentiële spanningsbogen
Balanceren van:
Ø Ik én De Ander

Ø Deel én Geheel

Ø Concurreren én Samenwerken



Leiderschap
Ø Positie kiezen in spanningsbogen

Ø Plek nemen: ordening

Ø Praktijk van Samenwerking
Ø Broosheid relaties
Ø Omgaan met verschil



Plek van de leider
Eigen plek

Ø Plek nemen

Ø Plek krijgen



Broosheid van interactie

ØOnomkeerbaarheid
ØOnvoorspelbaarheid 
ØOnbeheersbaarheid
ØOnbepaaldheid 

Hannah Arendt
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UitdagenOndersteunen

Uitdagen

Leiderschap:





Leiderschap:

Ø Respect voor Vakmanschap
Ø begrensde autonomie

ØBegrenzing vanuit taak
Ø vrijheid

ØBegrenzing vanuit waarden
Ø veiligheid



Leidinggevende

Strategie

Structuur

Systemen

Taak

Medewerker

Primair proces Klant

Indirect Direct

- Ter sprake
brengen

- Anderen
Aanspreken

- Jezelf laten
aanspreken

- Ontwikkel 
praktijk



Regels

Kader & 
Regels

Normatieve 
professionalisering
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UitdagenMorele moed

Emotionele 
rijpheid

Leiderschap:



Ø Interpretatie van kaders/regels bij concrete 
casuïstiek
Ø positie durven kiezen
Ø normatieve professionalisering
Ø Moresprudentie

Ø Heroverwegen van kader

Morele Moed



Moreel Leiderschap

Vrijmoedig spreken: 
Ø “Is dit goed werk? Doet het deugd?”
Ø “Deugt de manier waarop we onze            

resultaten realiseren?”
Ø “Willen we zo met elkaar omgaan?”



Emotionele rijpheid
ØDienen: overstijgen van belangen
ØRealiseren van rechtvaardigheid en 

waardigheid
ØEigen fantasieën over grootheid, almacht,    

behoefte geliefd te worden
ØVerleiding van idealiserende 

ondergeschikten



Emotionele rijpheid: 
acceptatie van broosheid

Ø Omgaan met onvoorspelbaarheid
Ø Omgaan met onomkeerbaarheid

Leiderschap: betrokkenheid

�Eiland van Zekerheid�



Relationele dynamiek

“ In interactie beschadigen we elkaar 
voortdurend en onvermijdelijk. Het 
vermogen om deze beschadigingen te 
herstellen maar ook te te kunnen 
verduren is de uitdaging van het 
mens-zijn”

Jessica Butler



Leiders: praktische wijsheid

Het juiste midden

Ø Moed
Ø Maat
Ø Bezonnenheid

Ø Rechtvaardigheid
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