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leiderschapProf. Dr. T. Homan

Leiderschap met een grote of kleine ‘L’?
Het ongeluk met de gekapseisde Costa Concordia 
is volgens de pers te wijten aan een fout van de 
kapitein. Hij wilde een ‘zeemansbuiging’ maken 
voor een ober door vlak langs het eilandje Giglio 
te varen. Het was de fout van de leider. En dus 
moet ‘Barbertje hangen’. 

Maar is dit niet een te simpele redenering? Tal van mensen zetten 
zich in voor de veiligheid van een schip, zeker niet alleen de 
kapitein. Het lijkt dan ook veel relevanter om te kijken wat er nou 
eigenlijk gebeurd is tussen al die mensen. Hoe zijn de onderlinge 
verhoudingen? En stel dat blijkt dat de kapitein het inderdaad 
gelukt zou zijn om zijn ‘zeemansbuiging’ door te drukken. Wat 
zegt dat over de onderlinge machtsverhoudingen? Hoe gezond 
zijn die dan?
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Concrete ervaring van leiderschap
Bij een verhaal over leiderschap verwacht je een verhaal over 
leiders. En over de vraag hoe zij het beste leiding kunnen geven 
aan de dynamieken die er spelen. Maar gaat leiderschap daar 
nou echt over? Is het poppetje het enige dat er toe doet? In de 
wetenschappelijke literatuur wordt leiderschap veelal gereduceerd 
tot meetbare variabelen en verbanden daartussen, waarbij het 
poppetje inderdaad vaak centraal staat. Het gaat bijvoorbeeld 
over gewenste persoonlijkheidskenmerken van leiders, optimale 
gedragingen van leiders of de juiste leiderschapsstijl. Maar dit 
zijn abstracte verhalen. De concrete context is daarbij uit beeld 
verdwenen: wat voor mensen werken er precies, wat is er in het 
verleden allemaal gebeurd, waar komt de leider vandaan? 

Juist dit soort zaken maken het verschil als je kijkt naar de 
concrete ervaring van leiderschap in de dagelijkse interacties 
met medewerkers en collega’s.5 Daar wil ik het in dit artikel over 
hebben. In het jargon heet dit de complexiteitsbenadering van 
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leiderschap. Ik begin met enkele opmerkingen over hoe er in het 
algemeen tegen leiderschap wordt aangekeken. Dan bespreek 
ik twee concrete situaties en kijk of die algemene beelden wel 
kloppen. Of zouden we aan heel andere dingen aandacht moeten 
besteden?

Het gebruikelijke beeld van leiders is dat zij de koers van de 
organisatie bepalen. Vervolgens zorgen zij er voor dat deze koers 
‘tussen de oren’ komt. Waarna ze de organisatie monitoren (met 
behulp van allerlei control-informatiesystemen) en bijsturen als 
er van de koers wordt afgeweken. Daarbij formuleren leiders 
inspirerende visies, ontwerpen ze gewenste culturen, kernwaarden 
etc., zodat medewerkers de juiste houding hebben om effectief 

gedrag te vertonen. Deze benadering houdt in dat de organisatie 
een soort ding is waar je als leider van een afstandje naar kan 
kijken. En waarbij jij bepaalt of het goed of niet goed gaat. Gaat 
het niet goed, dan moet er veranderd worden. Leiders zijn in dit 
beeld autonome individuen die vanuit een observator-positie 
vrijelijk kunnen bepalen wat zij-zelf vinden dat er moet gebeuren.6 
En medewerkers horen vervolgens te doen wat de leider bedacht 
heeft. Natuurlijk wil het wel eens voorkomen dat de medewerkers 
niet meteen ‘ja meneer, goed mevrouw’ zeggen. Zodoende zijn er 
in managementland tal van participatieve methoden en technieken 
voorhanden om de verandering tegen de weerstand in toch 
soepeltjes te realiseren. Maar in the end is vaders/moeders wil wet: 
de leider is de baas en die moet aangeven wat de bedoeling is. 
Uiteraard een zwart-wit beeld. Maar hoe ziet leiderschapsgedrag 
er nou uit in de praktijk?

De praktijk
Neem eens het volgende gesprek (geheel fictief, afgeleid van ar-
tikel Knights en Willmott, zie noot 5) van een managementteam 
(MT) bij een paars onderdeel van Defensie. Kees, de commandant  
en voorzitter van het paarse MT, heeft besloten dat de besluitvor-
ming decentraler moet, maar wel met consultatie door hemzelf.

Piet (Kol, directeur P&O): volgens mij gaat dit niet werken Kees. Als 
jij toch nog steeds alles wilt zien, dan loopt jouw agenda al snel vol.
Kees (CDR): Ik wil gewoon kunnen kijken of jullie goed bezig zijn.
Piet: Volgens mij leidt dat tot onduidelijkheid. Dat hadden we 
laatst toch ook bij die plannen voor de aanpassing van het 
functiewaarderingssysteem. Toen dachten wij ook dat wij dat zelf 
konden bepalen. Maar toch greep jij in en draaide alles terug.
Mario (hoofd Planning & Control, burger, schaal 14) knikt 
instemmend.
Kees: Dat functiewaarderingsverhaal is precies een goed voorbeeld. 
Ik ben juist blij dat ik toen aan de rem heb getrokken. Ik vond die 
plannen helemaal niks. Maar waar het mij om gaat is dat wij als MT 
niet elke maandagochtend alles met elkaar hoeven te bespreken. 
We kunnen dingen toch ook gewoon in een-tweetjes afregelen?
Annemiek (plv. commandant, Lkol): Ik vind ook dat dit echt een 

goede zaak is. Het scheelt managementtijd en je staat er als 
manager toch niet alleen voor. Je formeert een ad hoc groepje 
en daar stem je je beslissing mee af. Bovendien, als je daar zo’n 
onredelijk type als Piet bij betrekt (kijkt ondeugend), en je weet hém 
te overtuigen, dan weet je zeker dat je plan absoluut goed zit!
Kees en Annemiek uiten een serie lachsalvo’s. 
Piet en Mario kijken voor zich uit. 
Annemiek: …een soort semi-delegatiemodel. Dat moet ook. We 
zijn immers van elkaar afhankelijk.
Kees: Ik zie dit feitelijk als een test voor jullie competenties als 
managers. Jullie moeten kunnen inschatten wanneer iets de 
anderen raakt. En ook moet je weten wanneer je mij erbij moet 
halen. Sommige kleine zaken kunnen juist heel strategisch 
zijn. Daar moet ik gewoon bij zijn. Die aanpassingen van het 
functiewaarderingssysteem zijn precies zoiets. Het lijkt een 
duidelijke beslissing maar…
Piet: Mag ik…
Kees: … het – als ik mijn verhaal even mag afmaken – gaat wel voor 
de komende vijf jaar bepalen wat we met de mensen gaan doen. 
Piet: Wat ik juist wil zeggen is dat het hier gaat om de algemene lijn 
en meer detailzaken. En op deze manier ga jij (knikt naar Kees) je 
steeds meer met detailzaken bemoeien. 

bij een verhaal over leiderschap verwacht je een 
verhaal over leiders. Maar gaat leiderschap 

daar nou echt over? Is het poppetje het enige 
dat er toe doet?

Kees: Nou reken maar. We zitten in deze nieuwe samenwerkings-
situatie en ik wil er voor zorgen dat we de zaak niet weer zo 
verkl…ten als indertijd bij dat project bij jouw afdeling, Piet.
Piet: Ja maar…
Kees: Goed. Dan gaan we nu naar het volgende agendapunt. 

Is Kees hier nu de effectieve leider die van een afstandje bepaald 
heeft wat goed is voor de organisatie en nu zijn mensen inspireert 
en coachet om daarin mee te gaan? Het complexiteitsperspectief 
gaat er van uit dat leiderschap juist geen absoluut gegeven is. Het 
moet in feite in elke interactie opnieuw weer worden gerealiseerd. 
Waarbij de aanwezigen de leider opnieuw erkennen in zijn of haar 
rol. Hier probeert Kees zijn leiderschap te bewerkstelligen door 
te onderhandelen over het nieuwe delegatiemodel. Daarbij zie 
je dat hij juist niet a priori de absolute macht heeft, maar dat de 
feitelijke machtsverhoudingen een uitkomst zijn van het gesprek. 
Inhoudelijk zit Kees daarbij in een wat paradoxale situatie. Hij wil 
graag delegeren, maar hij vindt ook dat Piets plannen (voor het 
functiewaarderingssysteem) gewoon niet voldoen aan wat hij met 
de organisatie wil.

Wat hierbij verder opvalt is dat het management-’team’ 
in feite bestaat uit twee fracties. Waarbij de betrokkenen 
hele verschillende beelden en ervaringen hebben over de 
‘decentralisatie’. Terwijl men er toch met elkaar uit moet zien te 
komen. Kees gaat er vanuit dat hij het als leider kan maken om 
mensen het woord te ontnemen, te interrumperen en voorbij kan 
gaan aan hun argumenten. Annemiek steunt hem hier in, onder 
andere door Piet belachelijk te maken. Vervolgens stelt niemand 

dit toch wat lompe gedrag aan de kaak. Kennelijk vormen Kees 
en Annemiek een soort mini-coalitie die de lakens uitdeelt. De 
uiteindelijke interpretatie van het decentralisatieplan weerspiegelt 
en bevestigt dan ook Kees’ beelden. Waarbij het kritiek hebben op 
die beelden kennelijk gewoon weggezet kan worden als een teken 
van mogelijke incompetentie als leidinggevende. 

Theoretisch kader
In de conventionele managementliteratuur worden organisaties 
beschouwd als maakbare en beheersbare grootheden. En de 
‘maker’ is dan het management. De manager – de leider - moet 
er voor zorgen dat er een heldere visie is, dat de systemen, struc-
turen en taakomschrijvingen op orde zijn, dat de juiste mensen 
op de juiste plaats zitten etc.. En dan is het een kwestie van een 
druk op de knop en de zaak gaat lopen. Vallen de resultaten 
tegen, dan moeten een of meer van de bovengenoemde elemen-
ten aangepast worden (andere strategie, andere organisatiestruc-
tuur, medewerkers bijsturen, trainen, etc.); - een handeling die 
vergelijkbaar is met het vervangen van een onderdeel van een 
machine. Nieuw onderdeel erin, startsleutels omdraaien en de 
zaak draait weer. 

De laatste jaren ontwikkelt zich binnen de managementtheorie 
een nieuw theoretisch perspectief, het complexiteitsperspectief.1 
Hierbij worden nieuwe inzichten uit de natuurwetenschappen 
gecombineerd met recente theorievorming over gedrag in 
organisaties. Een van de kernthema’s in deze complexiteitsbe-
nadering is de vraag hoe patronen en ordening in organisaties 
ontstaan. Is het functioneren van organisaties nou echt het 
resultaat van formele plannen, structuren, procedures en het 
functioneren van managers? Het complexiteitsperspectief2 gaat 
er juist van uit dat patronen en figuraties in organisaties ontstaan 
in de dagelijkse lokale interacties van medewerkers en managers. 
Al interacterend probeert men daar betekenis te geven aan 
datgene dat men meemaakt. Waarbij men niet zozeer reageert 
op de formele plannen, structuren en het formele leiderschaps-
gedrag an sich, maar juist op de betekenis die men aan deze zaken 
geeft. Juist deze lokale betekenisgevende interactie-dynamieken 
hebben een veel grotere invloed op het gedrag dan de formele 
organisatiesystemen en het leiderschapsgedrag.  

Al de ontwikkelingen in de lokale interacties leiden samen op 
een niet voorspelbare, non-lineaire wijze tot globale (lees ‘orga-
nisatiebrede’) resultaten, waarbij er geen sprake is van directe 
sturing en beheersing ‘van bovenaf’. Globale patronen ontstaan 
volgens de complexiteitsbenadering namelijk niet op globaal 
niveau, maar primair op het lokale niveau van de dagelijkse 
interacties. Managers, leidinggevenden kunnen deze lokale 
interacties niet door formele plannen en interventies beheersen 
of direct ‘sturen’. Wel kunnen ze ze beïnvloeden door er zelf in 
te participeren. Hierdoor krijgen managers invloed op de ver-
binding die ontstaat tussen individuen, groepen en het grotere 
organisatiebelang.3 Managers en leidinggevenden worden bij de 
complexiteitsbenadering gezien als een belangrijke groep in de 
lokale processen, maar niet als de dominante groep die anderen 
zijn wil kan opleggen. Bij het complexiteitsperspectief wordt 
vooral gebruik gemaakt van theorievorming op het gebied van 
macht, sociale netwerken, psychodynamica, sociaal constructio-
nisme en de chaos- en complexiteitstheorie.4 
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hele nieuwe visies op leiderschap. Maar in de kern ga je nog steeds 
uit van precies dezelfde aannames: het is de leider die de plannen 
maakt; het is de leider die vindt dat de mensen empowered moeten 
worden en het is en blijft dus de leider – en de leider alleen – die 
weet en bepaalt wat het beste is voor de organisatie. Maar zien we 
dit nu ook terug in de praktijk?

Onderzoek: zelfde organigram – andere mensen
Enige tijd geleden hebben we bij de Open Universiteit een 
onderzoek gedaan bij een afdeling van een hoofdkwartier van een 
militair bondgenootschap. Op verzoek van een lokale regering 
levert deze afdeling een bijdrage aan de lokale wederopbouw. De 
militairen zijn afkomstig uit verschillende landen en worden voor 
een bepaalde periode uitgezonden. Daarna komt er een nieuwe 
ploeg. Het onderzoek ging over de vraag of de formele, benoemde 
leiders nou ook ‘echt’ de leiders waren. En dus over de vraag: 
wie heeft hier nou werkelijk invloed? Wie is of zijn hier de ‘echte’ 
leiders? Daarbij kregen we de mogelijkheid om de afdeling bij twee 
achtereenvolgende ‘lichtingen’ te bestuderen. Beide lichtingen 
werkten met exact hetzelfde organisatieschema en dezelfde 
taken- en functieverdeling. 
Ons onderzoek ging over de vraag of het organisatieschema 
(en alles daaromheen) bij beide lichtingen leidde tot een 
vergelijkbare manier van functioneren en vergelijkbare onderlinge 
werkverhoudingen. 
Figuur 1 geeft een beeld van de formele organisatieschema’s van 
de twee lichtingen. Beide zijn dus gelijk, alleen zijn de mensen die 
er werken verschillend.

In figuur 2 zien we de informele relatienetwerken bij beide 
lichtingen (gemeten nadat de lichtingen enkele maanden 
operationeel waren).

Wat duidelijk opvalt is dat de leidinggevende (groen blokje nr. 
1) bij de eerste lichting een marginale positie inneemt terwijl de 
leidinggevende bij lichting 2 (groen blokje nr. 35) een centrale 
plaats in het informele relatienetwerk heeft. Verder zijn er bij 
de eerste lichting beduidend minder onderlinge informele 
samenwerkingsrelaties dan bij de tweede. Dit alles, ondanks dat 
men dus werkt met exact hetzelfde organisatieschema en functie- 
en taakverdeling. Hoe kan dit? 

Leiderschap met een grote of kleine ‘L’?

Figuur 1, formele organisatieschema’s eerste (links) en tweede (rechts) lichting (paarse hokjes zijn de dezelfde personen, de onderzoekers).

Wie is de echte leider?
Wat je hier dus ziet, is dat leiderschap in de dagelijkste interacties 
in feite steeds opnieuw weer ‘gerealiseerd’ moet worden. Daarbij 
is de concrete machtspositie van de leider het resultaat van een 
interactieproces. Bij dergelijke gesprekken kunnen er patronen 
ontstaan waarbij sommigen de ‘gevestigden’ zijn en anderen 
‘buitenstaanders’. De eerste delen de lakens uit; de laatsten staan 
aan de zijlijn, met alle emotionele gevolgen van dien voor de 
betrokkenen. Dus hoe vrij zijn leiders eigenlijk in het bepalen van 
de koers? En hoe ligt de werkelijke concreet ervaren machtsbalans? 
Stel dat Kees in dit MT juist een van de buitenstaanders geweest 
zou zijn. Waarbij bijvoorbeeld Piet, Mario en nog andere (hier 
zwijgende) MT-ers van te voren bij de koffieautomaat al tegen 
elkaar zeggen: ‘Hij gaat vast weer zeuren over dat delegatiemodel. 
Laat hem nou maar in die waan, hij kan toch niet alles zien wat wij 
doen’. Wat houdt ‘inspirerend leiderschap’ dan nog in?

Een tweede voorbeeld. Dit gaat nog een stapje verder. Namelijk: 
wie is eigenlijk de leider? Velen zullen zeggen: ‘nou, de leider, dat 
is toch gewoon de formele baas hier; de directeur, de manager, de 
commandant?’. Die is hier de eindverantwoordelijke en die moet 

maar zeggen wat de bedoeling is. Maar door zo tegen leiderschap 
aan te kijken schets je eigenlijk een soort ideaalbeeld: de leider 
zit aan de top en heeft overzicht. Vanuit die positie is de leider 
dan ook degene die het kan beste bepalen wat er moet gebeuren. 
Als je zo kijkt, houdt dat eigenlijk in dat de medewerkers…, 
nou ja, het woord zegt het eigenlijk al: ‘mee moeten werken’. 
Als de medewerkers de plannen van de leiding nou maar goed 
uitvoeren, dan komt het goed. Maar in een dergelijk beeld zijn 
de medewerkers in feite passievelingen. Vaak ook mensen die 
van nature niet willen veranderen, zodat het maar goed is dat de 
leiding de leiding neemt. Verlichte geesten zullen nu roepen: ‘ho 
’s even, dit is wel een heel erg top-down beeld van leiderschap! Je 
moet de mensen er juist bij betrekken! Je moet ze juist de ruimte 
geven, empoweren, zelfsturende teams laten vormen!’ Dit lijken 

hoe vrij zijn leiders eigenlijk in het  
bepalen van de koers? En hoe ligt de werkelijke 

concreet ervaren machtsbalans?

Op het moment van het onderzoek was de werkdruk erg hoog. 
Bovendien moest er (vanuit het ministerie in Den Haag) een 
ingrijpende verandering worden uitgevoerd. De eerste lichting 
ging zeer gemotiveerd aan de slag. Elke ochtend was er een 
bijeenkomst waar de leidinggevende (nr. 1) en de teamleiders met 
elkaar bespraken waar men mee bezig was. Diverse teamleiders 
komen met concrete plannen, maar wijzen ook op de noodzaak 
om met het veranderproces te gaan beginnen en om iets aan de 
hoge werkdruk te doen. In de eerste bijeenkomst presenteerde 
de leidinggevende zijn visie en plannen voor de komende periode 
(PowerPoint). Aanvankelijk gingen de mensen hier in mee, maar bij 
volgende overleggen bleek dat er allerlei zeer belangrijke dingen 
speelden die niets te maken hadden met die visie en er soms zelfs 
haaks opstonden. Het valt op dat de leidinggevende steeds minder 
vaak aanwezig was bij deze ochtendbijeenkomsten. Uiteindelijk 
schafte hij deze af. Uit alle macht probeerden teamleiders en 
andere collega’s toch de veranderingen op te pakken, initiatieven 
te nemen etc.. Maar veelal waren dit ‘lokale’ initiatieven die 
niet goed waren afgestemd met andere clubjes. Waardoor er 
irritaties ontstonden en er zich uiteindelijk een soort eilandenrijk 
ontwikkelde van langs elkaar heen werkende informele groepen. 
Tegelijkertijd waren er diverse medewerkers die het initiatief 
namen om bruggen te slaan tussen de eilandjes, waardoor het hen 
in een aantal gevallen lukte om dringende problemen op te lossen 
en ook delen van de veranderopgave te implementeren.
 
Bij aankomst van de tweede lichting werd de leidinggevende 
(nr. 35) al snel geconfronteerd met de trage voortgang van 
het verandertraject. Al snel ontstonden er diverse conflicten 
omdat de medewerkers -  ‘voortbordurend’ op de afspraken van 
de vorige lichting - elkaar in de weg gingen lopen. De nieuwe 
leidinggevende  stelde een brede stuurgroep samen waarin alle 
ideeën, diagnoses, problemen en suggesties van de medewerkers 
verzameld werden. Doordat iedereen nu beter overzicht had 
over wat er gaande was kwamen er al snel een aantal concrete 
prioriteiten naar voren waarvan iedereen vond dat die snel 
aangepakt moesten worden. De medewerkers voelden zich 
erkend en gingen snel aan de slag om de situatie te verbeteren, 
waarbij de leidinggevende stimuleerde om een aantal van hun 
ideeën verder uit te gaan voeren, experimenten te gaan doen, etc.. 
Ook dook de leidinggevende op een aantal conflicten tussen de 
teams en organiseerde hij gesprekken waarbij hij de teamleden 

de verantwoording gaf om de conflicten zelf op te lossen. Er 
werd forse vooruitgang geboekt bij het implementeren van het 
verandertraject. 
Bij de eerste lichting was er een klein stafgroepje verantwoordelijk 
voor het ‘trekken’ van het verandertraject. Maar in de informele 
machtsstrijd tussen de teams had dit groepje het onderspit 
gedolven. Bij de tweede lichting steunde de leidinggevende dit 
groepje nadrukkelijk, zodat het ook informeel meer invloed had en 
dus meer leiding kon geven aan het implementatieproces. 

Werkelijke versus formele positie
Wat uit dit voorbeeld blijkt is hoe ‘verweven’ de positie van de 
leidinggevende eigenlijk is met datgene dat er bij de ‘mede-
werkers’ gebeurt. In beide gevallen is de formele positie van 
de leidinggevende dezelfde. Maar de ‘werkelijke’ positie is het 
resultaat van een hele keten van gebeurtenissen, waarbij het 
uiteindelijke (globale) resultaat echt niet alleen toe te schrijven 
is aan de leidinggevende-zelf. Een tweede punt dat hier duidelijk 
wordt is dat de ‘leiderschapssituatie’ lang niet zo simpel is als 
‘de leider komt met een plan en vervolgens motiveert de leider 
de medewerkers’. Wat je ziet is dat de medewerkers zélf ook tal 
van plannen hebben en initiatieven nemen. Het zijn juist geen 
passievelingen, maar professionals die wat van de situatie willen 
maken, gegeven de kennis en ervaring die ze hebben. Succes 
blijkt te maken te hebben met de mate waarin de leidinggevende 
die plannen serieus neemt en zich in zijn visie laat leiden (!) door 
datgene dat er werkelijk gebeurt, leeft en gaande is. De eerste 
leidinggevende haakte af toen bleek dat zijn visie niet aan bleek te 
sluiten bij de werkelijkheid. De tweede leidinggevende reageerde 
veel responsiever, waarbij hij zijn beeld van de situatie juist 
niet opdrong en ook niet probeerde zijn mensen te motiveren, 
inspireren, coachen etc. om maar in zijn visie te gaan geloven. 

Natuurlijk had die leidinggevende een bepaalde intentie met 
de afdeling. Maar in die intentie was hij open, reageerde hij op 
datgene dat er gebeurde en sloot hij aan bij de gedragingen en 
betekenisgevingen van de professionals. Het resultaat was er naar, 
maar alleen werd dat bereikt op een totaal andere manier dan 
iedereen vooraf had kunnen voorzien. Juist door vooraf niet met 
strakke en S.M.A.R.T.-gemaakte plannen op de proppen te komen 
kon de leidinggevende responsief reageren en vanuit zijn intentie 
invloed uitoefenen op de lokale interacties. Geen plenaire visie-

Figuur 2, informele relatienetwerken bij lichting 1 (links) en 2 (rechts).
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PowerPoint, maar de teams in. Gesprekken voeren, mensen aan 
elkaar verbinden, teams die belangrijk zijn voor het eindresultaat 
extra steunen, mensen stimuleren om te doen wat zij zelf 
belangrijk achten. 

Een laatste punt hier betreft de vraag wie er hier nou eigenlijk 
de leider is. Zeker bij de eerste lichting bleek de formele 
leidinggevende (de ‘appointed leader’) niet de ‘werkelijke’ leider 
te zijn. Hier was juist sprake van leiderschap met een kleine 
‘l’. De collega’s die verantwoordelijkheid namen, die zich niet 
neerlegden bij datgene wat ze zagen gebeuren en die initiatieven 
namen om de zaak weer op de rails te krijgen. Vanuit het 
complexiteitsperspectief zijn leiders juist diegenen die meer 
spontaniteit dan anderen vertonen en die risico’s durven te 
nemen door datgene dat ze waarnemen aan de kaak te stellen. 
Juist het handelen van hen die de zich ontwikkelende informele 
patronen weten te doorbreken zijn de bron van vernieuwing en 
ontwikkeling. Leiderschap met een kleine ‘l’.

Dus wat is leiderschap dan?
Staat leiderschap voor de held die een visie heeft en de organisatie 
richting die visie managet? Lag het nou alleen maar aan de 
kapitein van De Costa Concordia? Of is leiderschap juist een soort 
gepassioneerde nederigheid? Waarbij je snapt dat jouw formele 
positie niet per definitie een reflectie is van je werkelijke positie? 
Waarbij je snapt dat je je positie in de concrete interacties steeds 
opnieuw moet bewerkstelligen? En waarbij je juist niet zegt ‘ik heb 
het plan, en nu aan de slag’!’ maar relatief open en responsief een 
situatie ingaat. Intensief met iedereen communiceert, leiders met 

de kleine ‘l’ steunt, de professionaliteit van de anderen op waarde 
weet te schatten. En waarbij je niet zegt hoe het moet, maar juist 
jouw intentie en jouw zorgen daarover deelt met anderen en al 
interacterend tot nieuwe beelden en acties komt. Leiderschap 
zowel met een grote als met een kleine ‘l’ dus.

Prof. Dr. Thijs H. Homan (1957) is 
Hoogleraar Change and Implementation 
bij de Open Universiteit Nederland. 
Verder is hij zelfstandig organisatie-
adviseur en begeleidt hij / doet hij 
onderzoek naar complexe verander-
processen bij grote organisaties. In zijn 
boeken ‘Organisatiedynamica, theorie 
en praktijk van organisatieverandering’ 

( 2005), zijn oratie ‘Wolkenridders, over de binnenkant 
van organisatieverandering’ ( 2006) en ‘Veranderen als 
chaotisch proces’ (2009) geeft hij een nieuwe visie op 
organisatieverandering.

Noten
1  Homan, Th. “Organisatiedynamica”, Den Haag: Academic Service, 2010.
2  Ook wel de Complex Responsive Process-benadering genoemd: 

Stacey, R.D.: “Complex responsive processes in organizations”, London: 
Routledge, 2001.

3  Groot, N. “Zelforganisatie en leiderschap”, Amsterdam: Mediawerf, 2010
4  Zie verder: www.changemaster.nl, en dan ‘meer over Thijs Homan’. 
5  Knights, D., Willmott, H., “Conceptualizing leadership processes: a 

study of senior managers in a financial services company”, in Journal of 
Management Studies, 29:6, november, 1992: pp.761- 782.

6  Griffin, D. en Stacey, R. (eds.), “Complexity and the experience of 
leading in organizations”, New York: Routledge, 2005.
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columnLTZE 2 OC dr.ir. Wilbert van Norden is geplaatst als Systeem Verantwoordelijke Officier a/b van Hr.Ms. 
Evertsen. Hij is actief binnen de KVMO afd. Noord en in de Werkgroep Jongeren.

Management development ?!?
Onlangs was het schip waarop ik geplaatst ben de zogeheten ‘Eenheid van de 
Week’. Uiteraard leuk want diverse mensen komen uitleggen hoe P&O werkt 
en wat zij als de uitdagingen zien voor de komende tijd. Verbazingwekkend 
genoeg stond ook Management Development op het programma.

Verbazingwekkend, omdat voor zover ik weet MD bij Defensie pas gaat spelen zo halverwege LTZ1 
niveau, dus niet heel relevant voor de meeste opvarenden. Bovendien heb ik al lange tijd niets gehoord 
over dit onderwerp. Hoe dan ook, ik ben eens terug gaan kijken wat ik kon vinden over MD. In het 
Marineblad van september 2006 stond een artikel en in diezelfde uitgave ook direct een reactie van 
de toenmalige vicevoorzitter van de KVMO. In het weerwoord van de auteurs werd ik, toen voorzitter 
van de Werkgroep Jongeren, uitgenodigd om in overleg met ze te treden over MD. Helaas is op mijn 
openbaar schrijven om daarop in te gaan (Marineblad november 2006) nooit een reactie gekomen.
De meeste informatie over MD bij Defensie is dus vrij oud (meest recente publicaties op intranet is 
van maart 2007). Daarom ben ik maar eens gaan kijken op internet. Daar lees ik dat MD omschreven 
wordt als ‘het geheel aan maatregelen en activiteiten gericht op het werven & selecteren, aanstellen, 
begeleiden, overplaatsen, en ontwikkelen van (toekomstige) managers’. Ook lees ik over hoe je dit 
kunt doen:
• Action Learning (leren door te doen);
• Coaching;
• (Executive) Education;
• Job Rotation;
• Professional Development;
• Upward Feedback.

Defensie heeft al een flink aantal van deze instrumenten en activiteiten. Functies binnen en buiten 
het eigen OPCO vervullen doen we immers al sinds jaar en dag (Action Learning & Job Rotation). We 
volgen diverse opleidingen tijdens de loopbaan en tegenwoordig zijn er ook binnen Defensie coaching 
trajecten beschikbaar. Ook is upward feedback binnen Defensie beschikbaar voor diegenen die dat willen 
door goede (tweezijdige) fuctioneringsgesprekken te houden. Wat voegt een bureau MD dan toe?
Uit de presentatie begrijp ik dat alle officieren na drie/vier functies op LTZ1 niveau beschouwd worden 
aan de hand van het beschikbare P-dossier. Indien het dossier ‘te dun’ is, worden vervolgfuncties 
aangedragen waar een beoordeling op moet komen om het dossier aan te vullen. (Eigenlijk doen ze 
dan dus loopbaanbegeleiding voor hoofdofficieren?)
Maar wat moet een jonge, ambitieuze officier dan met MD? Als LTZ 2 (OC) val je voorlopig niet 
onder bureau MD. Zijn er dan toch nog MD instrumenten beschikbaar? Die zijn er inderdaad meer 
dan genoeg. We kunnen een Persoonlijk Ontwikkel Plan opstellen. We hebben regelmatig contact 
met onze loopbaanbegeleider, die onze wensen in de gaten houdt en ons helpt carrièredromen waar 
te maken (of die uitlegt waarom dingen wellicht niet kunnen). We kunnen APK’s en LMV’s volgen 
en wellicht ook al de MDV. Het functietoewijzingsproces is een afweging tussen organisatie- en 
persoonsbelang en loopbaantrajecten zijn voor het overgrote deel duidelijk.
Verder hebben we competentiegericht onderwijs, wat direct weer aansluit op de vacaturebank die 
voor iedereen toegankelijk is en waar voor alle functies ingevuld gaat worden welke competenties 
belangrijk zijn. 
Op papier is er dus al een compleet MD beleid voor het gehele personeelsbestand.
Waarom is het dan nodig een bureau te hebben dat bepaalt wie wel of wie niet de echte topfuncties 
krijgt? In feite is bureau MD niets meer of minder dan loopbaanbegeleiding voor een specifieke groep. 
Werken alle eerder genoemde instrumenten, die er dus voor iedereen zijn, anders of beter voor die 
specifieke groep? Of zijn er wellicht aanvullende ontwikkelmogelijkheden voor die groep? En ook al 
zou dat zo zijn, is dat dan echt een specifiek MD bureau? 

Met een aflopende dienverplichting en de bezuinigingen en reorganisaties zoek ik naar wat houvast. 
Een schets op (middel)lange termijn van de carrièremogelijkheden is voor mij belangrijk. Ik vraag me 
af of meer investeren in P&O loopbaanbegeleiding en de al bestaande instrumenten mij niet meer zou 
helpen dan het bestaan van en het investeren in een apart bureau MD. ß

 op papier is er dus 
al een compleet MD 

beleid voor het gehele 
personeelsbestand 


