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Voorwoord

De afgelopen jaren is de wereld in een hoog tempo van veranderingen te-

rechtgekomen en dat zal naar mijn verwachting nog verder toenemen en 

steeds indringender worden. Die veranderingen beïnvloeden ook het den-

ken over de rol van organisaties als bedrijven en banken in de wereld en over 

wat van de leiders van deze organisaties verwacht wordt.

De laatste paar decennia gingen veel managementboeken over inspirerend 

en transformerend leiderschap, over het versterken van innovatie, over het 

belang van human resources, enzovoort,  echter zonder dat werd stilgestaan 

bij het uiteindelijke maatschappelijke doel van alle beoogde verbeteringen. 

Organisaties in de marktsector werden steeds sterker gericht op het berei-

ken van één doel: het creëren van aandeelhouderswaarde. 

De financiële crisis die ontstond in 2008 was ook een crisis van vertrouwen. 

Hoewel banken wel spraken over Triple P (People, Planet, Profit), over risi-

comanagement en over transparantie, bleek tijdens de crisis dat ze veel te 

grote risico’s waren aangegaan in de race om waarde te creëren voor aan-

deelhouders en de daaraan gekoppelde bonussen. Achteraf bleek dat er 

geen echte maatschappelijke waarde was gecreëerd, maar fictieve monetaire 

waarde die tijdens de crisis in een zucht weer verdween. De gevolgen zijn 

groot. De effecten van de financiële crisis zullen nog vele jaren door miljoe-

nen worden ervaren. De gaten die door de financiële speculanten zijn gesla-

Herman Wijffels 
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gen moeten met echt, in de reële economie verdiend geld, worden opgevuld. 

Deze ervaring dwingt tot fundamenteel anders denken over leiderschap en 

tot het herdefiniëren van de maatschappelijke rol van organisaties. 

Tegelijkertijd is de wereld het toneel van nog andere grote problemen. Met 

onze huidige manier van werken en leven, met onze gerichtheid op mate-

riële groei, putten wij de aarde uit. Mede door onzorgvuldig, vaak verspil-

lend gebruik, worden grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen als water 

en vruchtbare landbouwgronden steeds schaarser. Honger is voor een mil-

jard mensen een levensbedreigende werkelijkheid van iedere dag. Voor nog 

een miljard mensen is ongebalanceerde voeding de oorzaak van ziekte en 

kwetsbaarheid. Klimaatverandering bedreigt onze ecosystemen en kan lei-

den tot een gevoelige afname van ons vermogen om voldoende voedsel te 

produceren. Zoals in de financiële sector is gebeurd, belenen we ook op dit 

vlak de toekomst.

Overheden, banken en bedrijven zijn, om vele redenen, de medeveroorza-

kers van deze problemen. Tegelijkertijd hebben zij ook de potentie om op-

lossingen te vinden, veranderingen door te voeren en verbeteringen in onze 

manier van werken en leven te realiseren. Dit vereist echter wel dat de focus 

wordt verbreed en dat het niet alleen gaat om economische groei, winst en 

aandeelhouderswaarde. Het vereist dat Triple P werkelijk het uitgangspunt 

van het functioneren van organisaties wordt. Daarvoor is leiderschap nodig; 

leiderschap dat organisaties oriënteert op het leveren van een positieve bij-

drage op elk van de drie P’s. Het gaat om leiderschap dat organisaties door 

sociale en ecologische innovatie verder ontwikkelt en ze klaar maakt om een 

actieve bijdrage te leveren aan een duurzame economie en samenleving.

In dit boek wordt een visie op leiderschap beschreven die daarop is gericht. 

Centraal in deze visie staat het FIT-model. Het FIT-model – Focus, Invol-

vement en Trust  – identificeert kwaliteiten van effectieve organisaties, van 

organisaties die in goede conditie verkeren. Ik kan me geen succesvolle or-

ganisatie voorstellen, hoe dan ook gedefinieerd, waarin de mensen niet we-

ten hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van het geheel, niet betrokken 

zijn bij het wel en wee van hun organisatie en geen vertrouwen hebben in 

elkaar en in het leiderschap. 
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In de visie van Arjan Eleveld moeten goede leiders zich bovenal ten dienste 

stellen van hun organisatie en haar missie. De conditie van de organisatie 

is te beschouwen als een maatstaf voor de effectiviteit van leiderschap. Voor 

die opvatting is veel te zeggen en er is minstens zo veel empirisch bewijs 

voor. Langdurend goed presterende organisaties onderscheiden zich im-

mers bijna altijd door een positieve sfeer van betrokkenheid en focus, ele-

menten waarop leiderschap van grote invloed is. Het welbevinden van de 

mensen in en rond de organisatie wordt daarmee een centraal element in 

de visie op leiderschap. Duurzame inzetbaarheid van mensen gaat hand in 

hand met bedrijfsprestaties op de langere termijn. Het derde element van 

het FIT-model, trust of vertrouwen, ontstaat pas als medewerkers zien dat 

leiders zelf trouw zijn aan de waarden van hun organisatie en consistent 

zijn in hun gedrag. Door echt invulling te geven aan de missie van de orga-

nisatie ontstaan vertrouwen en trots. Ook dit draagt sterk bij aan de condi-

tie van de organisatie.

Een voorbeeld van een leider die zich voluit ten dienste stelt van zijn orga-

nisatie is Feike Sijbesma, de bestuursvoorzitter van DSM. In hoofdstuk 12 

van dit boek komen DSM en hij uitgebreid aan bod. DSM richt zich onder 

andere op het lenigen van hongerproblemen van miljoenen en het verduur-

zamen van alle eigen productieprocessen. De resultaten van DSM op alle 

gebieden van Triple P leiden tot een gevoel van trots bij de eigen medewer-

kers en weerspiegelen het leiderschap van de onderneming. Feike Sijbesma 

staat model voor een nieuw type leiderschap. Het bestuur van DSM laat zien 

dat maatschappelijk besef en waardegedreven leiderschap een sterk funda-

ment zijn voor prestaties en resultaten. De medewerkers ervaren een gevoel 

van zingeving, er is vertrouwen en betrokkenheid; er wordt met gezamen-

lijke inzet en focus gewerkt aan de doelen van de organisatie. Op deze wijze 

wordt de effectiviteit van de organisatie gekoppeld aan meerdere doelstel-

lingen tegelijkertijd. De belangen van de ene stakeholder worden niet bo-

vengeschikt gemaakt aan die van andere. 

Duurzame inzetbaarheid en het bijdragen aan een meer duurzame wereld 

zijn in de visie van Arjan Eleveld voorwaarden voor de werkelijk succesvolle 

leider die ook op de lange termijn zakelijke successen voor de organisatie 

zeker stelt. Deze vorm van leiderschap is tevens te typeren als natuurlijk. 
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Prof. dr. Herman Wijffels (1942) studeerde economie en begon zijn loopbaan bij het Mi-

nisterie van Landbouw en Visserij. Van 1977 tot 1981 was hij algemeen secretaris van de 

werkgeversvereniging NCW. In 1981 trad hij in dienst bij de Rabobank en werd hij be-

noemd in de hoofddirectie. Van 1986 tot 1999 vervulde hij het voorzitterschap van deze 

bank. Hierna stapte hij over naar de publieke sector en was hij jarenlang voorzitter van 

de SER. Toen hij deze rol in 2006 beëindigde, werd hij gevraagd als bewindvoerder bij de 

Wereldbank in Washington, een positie die hij tot november 2008 vervulde.

In Nederland verkreeg Wijffels grote bekendheid als informateur van het laatste kabi-

net-Balkenende. Ondanks de spanningen tussen het CDA en de PvdA ontstond onder 

zijn leiding een ambitieus regeerakkoord.

Herman Wijffels vervulde in zijn leven een groot aantal adviesfuncties en commissari-

aten, onder andere bij Robeco, NPM, Interpolis, DSM, TNO en SaraLee/DE. Sinds 2009 

is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht als deeltijd hoogleraar op het gebied van 

duurzaamheid.

Effectief leiderschap moet, in de visie van dit boek, aansluiten op de mense-

lijke natuur en de psychologische dynamieken van groepen. 

Met dit boek levert Arjan Eleveld een waardevolle toevoeging aan de litera-

tuur over leiderschap. Ik beveel het graag ter lezing aan.

Herman H.F. Wijffels 
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Proloog
Het belang van beleving

Dit boek is de weerslag van mijn ervaring met het besturen en adviseren van 

organisaties. Bijna twintig jaar bekleed ik leidinggevende posities, ruim 

achttien jaar adviseer ik organisaties over hun eigen functioneren. De beide 

periodes overlappen elkaar overigens flink. Mijn gehele werkende leven 

vraag ik me al af hoe organisaties functioneren, waarom ze soms zo log en 

inefficiënt zijn en wat je kunt doen om hun slagkracht te verbeteren.

Soms dacht ik aan beter structureren, slimmer organiseren en strakker stu-

ren, soms aan het geven van vertrouwen en ruimte en het inspireren van 

mensen. Inmiddels geloof ik dat deze benaderingen geen tegenstellingen 

van elkaar zijn, geen uiteinden van een schaal waarop je beweegt, afhanke-

lijk van de economische omstandigheden van het moment. Waar het om 

gaat, is dat je beide tegelijkertijd doet. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het 

is de kunst om de schijnbare tegenstellingen te overbruggen. Daarin speelt 

de beleving van de mensen in de organisatie een kritieke rol.

Mensen zijn de cruciale bouwstenen van en geven kleur aan iedere organi-

satie. Omdat mensen rationele maar ook emotionele wezens zijn, met soms 

onbegrijpelijke trekken en gedragingen, is het bouwen van een effectieve 

organisatie niet eenvoudig. Het vinden van de juiste competenties, ken-

nis en vaardigheden die aansluiten op de eisen van de bedrijfsprocessen, is 

noodzakelijk, maar is niet waar het echt om gaat. Er is meer nodig.
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Succesvolle organisaties worden gekenmerkt door medewerkers die gericht 

zijn op de juiste doelen, die betrokken zijn en zich echt inzetten en door de 

mate van vertrouwen binnen de geledingen. De mate waarin de organisatie 

in staat is een gekozen strategie te realiseren, is veel bepalender voor succes 

dan de strategie zelf. Daar heb je de bovenstaande kenmerken voor nodig. 

Naast de strategie maken ook de structuur en de systemen niet het grote 

onderscheid. De uitdaging waar organisaties tegenwoordig bovenal voor 

staan, is zich te verbeteren zonder te reorganiseren. 

Dit boek gaat over het creëren van Focus, het versterken van Involvement 

en het opbouwen van Trust (FIT), de kenmerkende factoren van de succes-

volle organisatie. Daarmee gaat het ook over leiderschap. Uiteindelijk zijn 

het leiders die de grootste invloed hebben op de FIT-factoren van de organi-

satie. Maar het boek leidt niet tot een simpel rijtje managementtips, de con-

clusie is geen opsomming van regels die je moet toepassen om een effectieve 

organisatie te bouwen. 

Dat komt omdat organisaties zijn opgebouwd uit mensen. Mensen hebben 

persoonlijke drijfveren, hebben opvattingen over de wereld en over zichzelf 

en reageren soms onvoorspelbaar. Leiders begrijpen vaak reacties van me-

dewerkers niet, en omgekeerd geldt dat ook. Organisaties kunnen op het 

ene moment anders functioneren dan op het andere en veranderen soms uit 

zichzelf. Organisaties gedragen zich maar zelden rationeel en zijn dus niet 

eenduidig te veranderen. 

Hoe mensen zichzelf, anderen en de buitenwereld beleven, is niet objectief 

vast te stellen en niet te regelen. Maar het belang van die beleving kan niet 

worden overschat; ze is bepalend voor de slagkracht en het prestatiever-

mogen van de organisatie. Dit betekent niet dat er niets te doen valt, dat je 

maar moet afwachten hoe het gaat in de organisatie. Door te begrijpen hoe 

communicatie werkt, hoe groepsprocessen een rol spelen en hoe informele 

krachten kunnen botsen met formele structuren, is veel te winnen. Binnen 

organisaties zijn patronen van beleving en gedrag vaak zeer consistent. 

Daarmee zijn ze in kaart te brengen en te beïnvloeden. In dit boek spreek 

ik over organisatiedynamieken en over hoe deze de focus en betrokkenheid 

van mensen kunnen belemmeren of juist bevorderen. 
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Naast inhoudelijke verdieping is er in dit boek ook aandacht voor de prak-

tijk. Het laatste hoofdstuk gaat over DSM, het voorlaatste over Louis van 

Gaal. Mijn bedoeling is daarmee echter niet om rolmodellen te beschrijven. 

Het gaat erom dat je inzicht krijgt in hoe anderen de principes van FIT suc-

cesvol toepassen in de praktijk. Om vervolgens zelf geïnspireerd te worden 

om je eigen aanpak te ontwikkelen. 

Het boek begint met een hoofdstuk over de menselijke natuur, over fun-

damentele drijfveren en over leiders en volgers. Sommigen zoeken voort-

durend manieren zich te onderscheiden en een positie van leiderschap te 

verwerven, anderen voelen zich meer comfortabel als lid van de groep. De 

hoofdstukken 2 tot en met 6 gaan over de kenmerken van de fitte organi-

satie. Daarna gaat het, in de hoofdstukken 7, 8 en 9, over de omstandighe-

den en processen die conditieverbetering bevorderen of juist belemmeren. 

Hoofdstuk 10 stelt een aantal belangrijke vragen over leiderschap. Ben je 

iemand die anderen kan bewegen tot resultaten, heb je de houding van lei-

derschap? Maar ook: ben je bereid je ten dienste te stellen van de organisatie 

en ben je bereid voortdurend te luisteren en te leren? Alleen dan zul je een 

echt fitte organisatie kunnen bouwen. In mijn optiek is een fitte organisatie 

ook op lange termijn succesvol, onafhankelijk van de dagelijkse aansturing 

van een krachtig leider. 

In een organisatie die fit is worden resultaten geboekt, is de sfeer goed en 

zijn mensen enthousiast, komen ze tot hun recht. Ze zijn betrokken bij hun 

organisatie en zetten zich ervoor in, niet in de laatste plaats omdat ze ge-

inspireerd worden door de doelen die de organisatie nastreeft. Doelen die 

verder gaan dan alleen het vergoeden van de aandeelhouders. De Triple P 

(Profit-People-Planet)-benadering, die Herman Wijffels noemt in zijn voor-

woord, wordt in een fitte organisatie meer dan drie categorieën van doel-

stellingen. In een fitte organisatie hoort alles bij elkaar, staan de genoemde 

P’s in elkaars verlengde en is de stijl van leidinggeven vooral natuurlijk van 

karakter. Daarmee bedoel ik dat het leiderschap inspeelt op de menselijke 

natuur. Zo ontstaat een bestendige, positief gerichte dynamiek. Een fitte or-

ganisatie creëert niet alleen successen, ze is haar eigen succes. 
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Ten slotte, in dit boek beschrijf ik diverse echte leiders – van wie ik er diver-

se zelf heb meegemaakt in de praktijk – soms anoniem, soms met naam en 

toenaam. Ook beschrijf ik gefingeerde situaties. Nadat ik in de eerste hoofd-

stukken was begonnen met het steeds wisselen tussen vrouwelijke en man-

nelijke voornaamwoorden heb ik moeten constateren dat dit gekunsteld 

overkwam. Ik heb er daarom voor gekozen om consequent de mannelijke 

vorm te gebruiken. Vanzelfsprekend is iedere keer waar ‘hij’ of ‘hem’ staat 

ook ‘zij’ of ‘haar’ te lezen.
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‘Ik weet niet waarom ik het deed, ik ben zo niet.’

Verklaring van de negentienjarige M.G. in de rechtbank, nadat hij, samen 

met een paar vrienden, een 43-jarige Amsterdamse vrouw op straat had 

doodgetrapt.

Organisaties zijn te beschouwen als gestructureerde samenkomsten van 

mensen die een doel nastreven. Natuurlijk, over een organisatie is veel meer 

te zeggen. Maar ondanks alle andere factoren die van belang zijn en alle ver-

schillen die er bestaan tussen organisaties zijn het uiteindelijk de mensen 

die het resultaat moeten maken. Weinigen zullen het ermee oneens zijn dat 

organisaties succesvoller zijn in het bereiken van hun doelen wanneer de 

mensen van die organisaties daar actief aan bijdragen. Actief bijdragen, zich 

inzetten, omdat mensen weten wat ze kunnen doen en omdat ze het zelf 

ook belangrijk vinden dat de organisatie succesvol is en blijft. Dit boek gaat 

over de kenmerken van een fitte organisatie en over hoe je die kunt berei-

ken.

Dit inleidende hoofdstuk gaat in op dat wat ten grondslag ligt aan de orga-

nisatie, namelijk de menselijke natuur. Hoe mensen in elkaar zitten heeft 

een groot effect op hoe organisaties functioneren. Rekening houden met de 

eigenaardigheden van mensen is nodig om een goed functionerende orga-

nisatie te bouwen.

hoof dstu k 1

De menselijke natuur
Grondslag van de effectieve 
organisatie
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