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Voorwoord

Al jaren heb ik geweten dat ik een boek zou schrijven; ik wist alleen niet 

wanneer en waarover. Al die tijd heb ik me afgevraagd of het een kinder-

boek zou worden, een roman of een autobiografie. Op een dag zat ik in 

een vliegtuig onderweg naar een Scandinavische leiderschapsconferentie. 

Ik sloeg een notitieboekje open om me voor te bereiden op mijn lezing. 

Mijn pen begon te schrijven: ‘Dit boek is geschreven vanuit directe erva-

ring, niet vanuit enig vooringenomen standpunt over leiderschap. Je zult 

zo goed als geen verwijzingen treffen naar vermaarde auteurs, boeken, lei-

ders, organisaties, structuren, ideologieën of concepten. Het mist inspire-

rende, “geleende” leiderschapscitaten. Het wil geen antwoorden bieden; 

het wil alleen maar vragen oproepen. Dit boek is een open uitnodiging 
voor iedereen die heeft ervaren hoe de oude vorm van leiderschap op 
sterven na dood is – en dat zou eerlijk gezegd iedereen kunnen zijn! Dit 

boek biedt een ingang voor zelfreflectie; het onderzoekt hoe authentieke en 

gepassioneerde expressie van onszelf anderen werkelijk kan inspireren.’

Verbazing diende zich aan, meteen gevolgd door een tirade van zelfkritiek: 

‘Wat een onzin, waar komen deze woorden vandaan, leiderschap op ster-

ven na dood, hoezo een boek voor iedereen …?’ En toch was het alsof alles 

werd overschaduwd door een frisse en opwindende energie die seconden 

later door mijn lichaam heen stroomde. Het was duidelijk: de passie voor 

het uitdragen van deze verrassende boodschap – ook al was de inhoud er-

van nog niet helder – kon ik niet langer tegenhouden. Ik ‘moest’ haar wel 

volgen. En omdat jij haar nu leest, is meteen een nieuwe vorm van leider-

schap geboren. Welkom in de dynamiek van leiden en volgen. Welkom in 

de essentie van LEIDINGSCHAP.
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Twee decennia lang had ik mezelf onderworpen aan de nieuwste leider-

schapsconcepten en -theorieën. Ik had de boeken gelezen, seminars en 

congressen gevolgd. Ik had de modellen en toepassingen in zowel mijn 

leidinggevende functies als mijn privéleven geïntegreerd. En het voelde 

alsof de tijd rijp was voor een andere aanpak: ik wilde weleens onderzoe-

ken wat er aan leiderschapskwaliteiten beschikbaar was in mij. Om heel 

eerlijk te zijn hoopte ik op een ‘unique selling point’ te stuiten; het zou mij 

tot een bijzondere leider maken te midden van vele anderen. Ik werd geleid 

naar een totaal andere ervaring van wat zich aandiende als ‘leidingschap’ 
– niet-persoonsgebonden, groter dan ik, neutraal, zeer dynamisch en 
onvoorstelbaar inspirerend. Het leek geen ruimte te laten voor de be-

kende verticale, rigide, hiërarchisch bepaalde vormen van controlerend óf 

dienend leiderschap. Een horizontale, vloeiende dynamiek van leiden en 

volgen was in de plaats gekomen. Wauw! Het ‘moest’ getest worden, het 

‘moest’ geuit worden. 

Het leven leek me een spannende, nieuwe richting in te trekken, maar 

ik had tijd nodig. Me direct overgeven aan de nieuwe aantrekkingskracht 

zonder te weten waartoe dat zou leiden was nog te eng. Dus sloot ik, ach-

teraf gezien, eerst een compromis. Ik zei ja tegen een baan als Europees 

directeur van een bedrijf dat een ogenschijnlijk nieuwe leiderschapsstijl 

aan de man zou gaan brengen. De zoveelste. Het leek oké, want ik mocht 

pionieren op een nieuw terrein, maar in dienst van iemand anders’ idee. 

Het zou emotionele veiligheid en een zekere mate van comfort bieden. En 

dat leek nou juist te ontbreken als ik al mijn tijd en energie zou wijden aan 

de geboorte van leidingschap. Toch bleef metaforisch gesproken ‘de wind 

van verandering’ in de zeilen blazen. 

Ik kon voelen dat het tijd was om overstag te gaan. Ik kon het in duide-

lijke bewoordingen horen: ‘Meegaandheid is een leugen. Kiezen voor het 

pseudocomfort van wat je kent, vertraagt alleen maar dat wat geboren wil 

worden. Het is tijd voor overgave aan de wens van het ware, authentieke 

zelf. Alleen dat kan groei en verdieping brengen op deze planeet, in haar 
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11mensen en organisaties … en in het leven zelf. Alleen dat is het waard om 

gevolgd te worden.’ Het kleine stemmetje in mijn achterhoofd was geze-

gend met een heldere, luide fluister.

Dit is wat de stem (en de pen) eraan begon toe te voegen: ‘Niets kan de 

politiek veranderen, of de manier waarop mensen denken en zich gedra-

gen. Geen boeken, ideologieën, leiderschapsseminars, master coaches … 

De echte oplossingen liggen in ieder van ons. Ze bevinden zich in jou. Jij 

bent het waarop je hebt gewacht. Jij bent het altijd al geweest. Dit is geen 

concept. Het wordt werkelijkheid wanneer je de moed hebt om te stoppen, 

het vizier naar binnen te richten en het gepassioneerde vuur te vinden dat 

de ketenen wegbrandt van je gevangen authentieke jij. Laat je maskers van 

erbij horen, behagen en controleren van je afglijden. Ontmoet de angsten 

die deze maskers zo lang op hun plaats hebben gehouden, de angsten die 

je gevangen hebben gehouden in je comfortzone. Onderzoek dan wat je 

hart verwarmt, dat wat een soort kinderlijke opwinding in je teweegbrengt. 

Dat wat zo levendig voelt, is de deur naar ware passie en levensdoel. Al het 

andere is een compromis, een schikken naar de wegen van het bekende. 

Dit is ‘dood’. Beleef en ervaar de passie, dan komt leiderschap tot 
leven. Anderen ‘moeten’ wel volgen. Gepassioneerd uiting geven aan 
het authentieke zelf is aanstekelijk.’

Het werd een ‘keuzeloze keuze’. Ik moest wel stoppen, luisteren en tot 

actie overgaan. Het was tijd om leidingschap aan een onderzoek te onder-

werpen. 

• • • 

Mijn eerste gesprekken met de Nederlandse uitgever waren bijzonder in-

spirerend. Met name toen ik een-op-een van gedachten mocht wisselen 

met de eindredacteur. Zoals een goed vakvrouw betaamt, wees ze mij op 

mogelijke onduidelijkheden in de tekst. Die feedback was van harte wel-

kom aangezien het origineel in het Engels is geschreven en uitgegeven en 

ik inmiddels al acht jaar Engels als voertaal heb. Daarnaast stipte ze iets 
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12 anders aan. Ze leek in het boek af en toe even geen houvast meer te heb-

ben. En ze merkte dat het een zekere weerstand in haar opriep. Ik kon een 

kleine glimlach niet onderdrukken. Weerstand en gebrek aan houvast zijn 

oude bekenden van me.

Sinds 2004 heb ik rond de wereld mogen reizen en werken voor twee se-

minarbedrijven die persoonlijke groei en bewustzijn, mind-body health en 

leiderschap op het menu hadden staan. Ik was eerst hoofdtrainer en heb 

vervolgens vier jaar lang zelf op het podium gestaan voor groepen van der-

tig tot vijfhonderd man, van zeer uiteenlopende culturele, professionele 

en religieuze achtergronden. Bij al dat werk stond zelfonderzoek centraal. 

Ik heb daarbij geleerd hoe zelfonderzoek ons wegleidt van wat we denken 

te kennen en weten. En de angst die het oproept, wordt vaak vergezeld 

door weerstand. ‘Wat de boer niet kent dat eet hij niet’ – een Nederlands 

gezegde dat in mindere of meerdere mate van toepassing is op iedereen. 

Dergelijke weerstand kan dus logischerwijs opkomen wanneer men in 

een-op-eencoaching, groepscoaching, seminars, blogs of dit boek de onont-

gonnen vlakten betreedt die leidingschap lijkt te ontsluiten. Leidingschap 
biedt namelijk geen bekende structuur, handvatten en werkvormen 
die we zo gewend zijn van traditionele leiderschapsprogramma’s en 
-boeken. Het gebruikt zelfonderzoek om duurzame inspiratie bloot te leg-

gen. Zelfonderzoek is per definitie niet gestructureerd; het leidt ons in ie-

der moment naar een nieuwe ervaring en daarmee een nieuw inzicht. Het 

vraagt juist om ieder mogelijk handvat los te laten. Het voert ons daarmee 

voorbij de bestaande geconditioneerde en rigide overtuigingen, normen en 

waarden. En het opent de deuren voor de mogelijke nieuwe realiteiten die 

ter inspiratie dienen van het individu of collectief.

Zelfonderzoek is een ontdekkingsreis die per definitie geen duidelijkheid 

verschaft over wat aan de horizon zal opdoemen. Traditioneel leiderschap 

is geneigd een speedboot naar die horizon – vaak ‘visie’ genoemd – te pak-

ken. Hoe sneller we het ruwe vaarwater hebben kunnen bedwingen, des 

te beter. Maar daarmee ontzeggen we onszelf de waardevolle, verdiepende 

uitdagingen die onze koers tijdelijk of permanent kunnen beïnvloeden. We 

komen vroegtijdig aan bij het doel waar we ons vizier op gericht hadden. 



V
O

O
R

W
O

O
R

D

13Maar deze nieuwe realiteit is vaak nog niet levensvatbaar genoeg. Som-

mige essentiële groeiprocessen zijn namelijk niet aan bod gekomen.

Ik zeg dit met een reden. Dit boek is dun. Het bevat eenvoudig taalgebruik. 

En het creëert zeer gerichte ingangen voor zelfonderzoek in het kader van 

leiderschapsdynamiek. Je kunt snel door alle vragen en mogelijke weer-

standen navigeren en na afloop meteen een cognitieve conclusie trekken. 

Of je kunt je overgeven aan wat leidingschap werkelijk te bieden heeft. 

Een Europees politica toonde interesse in dit boek. Ze veronderstelde dat 

het een voorbode was van de nieuwste leiderschapsontwikkeling. In het 

vliegtuig op weg naar een meeting ‘moest’ het dus even gelezen worden. 

Twee uur later had ze het uit. Ze had wat herkenning en nieuwe inspiratie 

opgedaan en ze vond dat het in ieder geval ‘lekker weglas’. Ik hoorde een 

tijdje niks van haar. Toen ze een paar maanden later het vliegtuig pakte 

naar Wales, waar ik woon, besloot iets in haar opnieuw het boek erbij te 

pakken. Ze liet het ‘moeten lezen’ van haar afvallen en nam de tijd om 

daadwerkelijk een verbinding aan te gaan met de inhoud van het boek. Ze 

stond versteld hoeveel rigiditeit en aannames er blijkbaar in haar heersten 

met betrekking tot leiderschap, management, gezag, verantwoordelijkheid 

en structuur. En hoe kon het dat ze dit de eerste keer niet had opgemerkt?

Die dag, zo liet ze me later weten, besloot ze het boek op een andere ma-

nier te gaan gebruiken. Wanneer een bepaalde uitdaging zich aandient, 

slaat ze het hoofdstuk open dat daarmee verband houdt, leest de tekst en 

laat de vragen hun werk doen. Komt er weerstand op, dan herkent ze dit als 

een blokkade die iedere gewenste inspiratie kan dwarsbomen; ze ziet het 

als een uitnodiging tot zelfonderzoek. Voor deze politica is het boek dus 

een soort springplank geworden voor verdere professionele en persoonlijke 

verdieping. Anderen hebben hun eigen relatie met dit boek ontwikkeld – 

professioneel, organisatorisch en privé. Het maakt niet uit hoe je het 
leest; ik raad je alleen aan op ieder moment een bewuste keuze te ma-
ken over wat je leest en hoe. Het maakt ook niet uit hoeveel je al denkt te 

kunnen en weten over leiderschap of zelfonderzoek; dit boek is zo geschre-

ven dat er op ieder niveau weer iets nieuws aan de horizon verschijnt. En 
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14 dat zal gegarandeerd inspiratie bieden voor jezelf en hoogstwaarschijnlijk 

voor de mensen om je heen.

Happy exploring!


