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In het ‘oude’ managementdenken is de leider 
iemand die boven anderen staat; iemand in deze 
‘hogere’ positie vertoont leiderschap of niet, geeft 
goed leiding of juist niet. Dit model gaat uit van 
vaststaande en hiërarchische relaties tussen een 
‘hogere’ leidinggevende en een ‘lagere’ werkne-
mer op basis van functie. Al sinds de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw wordt onderkend dat 
organisaties en bedrijven niet effectief zijn als zij 
alleen via deze hiërarchische relatie opereren, 
zeker niet als zij zich bewegen in snel veranderen-
de omgevingen en aangewezen zijn op innovatie 
en leren. Want als het antwoord op elke externe 
verandering eerst naar boven moet, wordt de 
besluitvorming wel heel stroperig. Het ontwikke-

Collegiaal 
leiderschap  
in bedrijven

De manager die alles van bovenaf en directief bepaalt voor zijn 
‘ondergeschikten’ is niet meer van deze tijd. Meer gelijkwaardige 
arbeidsverhoudingen zijn nodig om als bedrijf wendbaar te zijn  
en om flexibel in te spelen op snel veranderende omstandigheden. 
En om werknemers gemotiveerd te houden. Toch zal er altijd 
hiërarchie en ‘leiderschap’ nodig zijn. Dit ziet er tegenwoordig 
alleen anders uit. 
Door Gertjan Schuiling 

len van nieuwe producten zou veel te traag gaan 
als de afstemming tussen bijvoorbeeld research 
and development en marketing altijd ‘bovenlangs’ 
via topmanagers zou moeten verlopen. Een hi-
erarchische relatie is verder ook niet bevorderlijk 
voor de motivatie van werknemers die niet in 
staat lijken te worden geacht zelf te oordelen en 
tot beslissingen te komen. 

Sinds enkele decennia zien we dan ook een 
beweging naar meer gelijkwaardige arbeidsver-
houdingen. Er is sprake van verplatting, ofwel 
minder managementlagen, en via zelfsturende en 
horizontaal georganiseerde teams krijgen werk-
nemers steeds meer eigen beslissingsbevoegd-
heid. Maar kunnen we helemaal zonder 

typisch eigen normen- en waardepatroon. Noem 
het: het hebben van principes. Principes die bij 
een sociaal-liberaal niet gebaseerd zijn op dog-
ma’s, maar op de aspecten van gedrag waarop 
men afrekenbaar wenst te zijn; principes die in 
dialoog met anderen bijgeschaafd kunnen wor-
den. Het is als met de grondwet: we vinden wat in 
de grondwet staat zo belangrijk dat je van goeden 
huize moet komen om het te veranderen maar 
onmogelijk is dat niet.

Dienstbaar leiderschap
Uiteraard blijven ook in een gelijkwaardige sa-
menleving leidinggevende posities nodig. Dit 
leiderschap is echter niet meer vanzelfsprekend. 
We zien een verschuiving van leiderschap als 
zuiver hiërarchisch gelegitimeerd gezag naar 
autoriteit. Met autoriteit wordt hier bedoeld: een 
recht van spreken, verkregen op basis van bewe-
zen kennis en kunde. Via autoriteit is iedereen op 
zijn vakgebied een leider. De vraag is of mensen 
in oude gezagsstructuren de moed hebben om 
autoriteit op elk niveau te erkennen en ruimte te 
geven. Leidinggeven bestaat dan vooral uit losla-
ten en daar is moed voor nodig van zowel van 
degene die macht/autoriteit loslaat als degene die 
hem op zich neemt.

Dit brengt andere leiderschapsstijlen met zich 
mee dan vroeger. Als je de literatuur erop naslaat 
is er een bijna oneindige reeks aan leiderschaps-
stijlen die bij meer gelijkwaardige verhoudingen 
passen. Bijvoorbeeld situationeel leiderschap, dat 
is gericht op de volwassenheid van degene aan 
wie leiding gegeven wordt; de leider past zich dus 
aan aan het individu. Of dienend leiderschap, dat 
zich (kort door de bocht geformuleerd) richt op 
leidinggeven vanuit wat ontbreekt om het doel te 
bereiken dat wordt nagestreefd. Vooral mensen 
met leidinggevende posities in de maatschappij 
en in de politiek moeten een eigentijdse leider-
schapsstijl koppelen aan stevige, maar niet dog-
matische principes. Het gaat hier vaak om 
voorbeeldfuncties die het gedrag van velen beïn-
vloeden. Bovendien wordt elke organisatie naar 
verloop van tijd beïnvloed door haar leider(s). De 
organisatiecultuur en dus het functioneren van 
de hele organisatie wordt er aanzienlijk door 
beïnvloed. In veel organisaties worden leiders 
benoemd. 

Politiek leiderschap
Bijzonder aan de politiek, en in mindere mate het 
openbaar bestuur, is dat hier leiders worden 
gekozen. Dat geeft ze niet alleen mandaat, maar 
ook verplichting naar diegenen die hen gekozen 
hebben. Leiders van een politieke vereniging 
kunnen niet volledig doen wat ze zelf willen of 
interessant vinden. Zij weten zich de hoeders van 
een deel van de persoonlijke vrijheid van elke 
kiezer die zij vertegenwoordigen. Dat stelt hoge 
eisen aan de integriteit en professionaliteit van 
hen die de leiding democratisch krijgen 
toebedeeld.
Het is niet zo dat leiderschap in een gelijkwaardi-
ge samenleving niet meer bestaat. Leiderschap 
neemt de vorm (en dus het gedrag) aan dat pas-
send is in de voorliggende situatie.

Ad van Vugt is bestuurslid van de Van Mierlo Stichting, 

en in zijn dagelijks leven directeur van een levens-

middelenfabriek. Frank van Mil is wetenschappelijk 

directeur van de Van Mierlo Stichting.
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voegt er een ander perspectief aan toe, een derde 
werkt het uit, een vierde tekent bezwaar aan, een 
vijfde besluit de opposant op te nemen in de 
groep kwartiermakers. Weer anderen bieden 
steun als het even moeilijk wordt, of maken een 
verbinding naar een ander netwerk. Uit al deze 
interacties ontstaat een verandering die vooraf 
niemand zo had bedacht. In dit proces van collec-
tieve creativiteit neemt ieder op zijn beurt een 
leidende rol in. Leiderschap is met andere woor-
den geen statisch gegeven maar een zich ontwik-
kelend proces in de relatie tussen meerdere 
personen. Een bedrijf wordt wendbaarder als deze 
samenwerkende personen soepel kunnen schake-
len tussen het zelf pakken van de leiding en het 
volgen van de leiding van een ander. Dan is leider-
schap een samenwerkende beweging van mensen 
die ‘mee willen doen’, verantwoordelijkheid willen 
nemen en daar een keuze in maken. 

Dit idee van leiderschap als een samenwerkende 
community (Adler & Heckscher, 2006) vraagt om 
een andere en liberalere manier van kijken naar 
wat ‘wij’ is. Niet de groep staat centraal – gevormd 
rondom hetzelfde vak of dezelfde sociale status 
– maar het individu en zijn individuele talenten 
in een dynamisch netwerk. Het kenmerk van de 
samenwerkende community is dat men samen-
werkt juist omdat men verschillend is, en ver-
schillende dingen kan. Het omvat mensen van 
verschillende disciplines en belangengroepen. 
Rorty (1989: 198) stelt dat ‘wij-liberalen’ het ethno-
centrisme hebben om ‘wij-intenties’ te verrui-
men, om een steeds grotere en gevarieerdere 
‘ethnos’ te creëren. Dat is precies wat in de meest 
geavanceerde bedrijven gebeurt met het ontstaan 
van de samenwerkende community. Het collegia-
le leiderschapsdenken past hierbij, want het 
verruimt ieders vermogen om anderen te zien als 
één-van-ons, ook al hebben zij andere competen-
ties en belangen. Dit is niet alleen van belang voor 
bedrijven, maar ook voor de gezondheidszorg, de 
jeugdzorg of het hoger onderwijs. Ook daar is 
samenwerking nodig over de grenzen van het 
eigen vak en de eigen instelling heen. En mogelijk 
ook in de politiek. Men spreekt tegenwoordig veel 
over ketens, maar als de wij-intenties zich niet 
verruimen zal er niet soepel worden samenge-
werkt. En de wij-intenties verruimen zich alleen 

Zoals gezegd zal er altijd enige hiërarchie, en dus 
managers, nodig zijn. Het gaat om ‘juiste’ combi-
naties van verticaal en horizontaal organiseren. 
Een voorbeeld van een bedrijf dat een goede 
balans heeft weten te vinden is dsm Sinochem 
Pharmaceuticals (dsp) in Delft. DSP omvat een 
antibioticafabriek en een enzymenfabriek. Er is 
bij dsp maar één manager op 53 zelfsturende 
medewerkers die in collegiale verantwoordings-
relaties samenwerken. Er zijn geen teamleiders, 
en teams wisselen elkaar af in volcontinue dien-
sten. Die ene manager is nodig om een koppeling 
tot stand te brengen tussen het werk dat de 53 
medewerkers zelfregelend uitvoeren en de strate-
gische beslissingen die hogerop in het moederbe-
drijf worden genomen. Telkens opnieuw moet er 
door de onderneming op veranderingen in de 
interne of externe omgeving worden gereageerd 
of geanticipeerd. Dit omvat een adaptieve cyclus 
waar veel mensen aan deelnemen. Een verande-
ring moet worden waargenomen, de relevante 
informatie moet daar worden gebracht waar ze 
geïnterpreteerd kan worden en omgezet in actie. 
Interne processen moeten worden gewijzigd, 
nieuwe producten moeten naar buiten worden 
gebracht en feedback moet worden opgehaald of 
de nieuwe producten de beoogde doelen realise-
ren. Dit adaptieve leiderschap kan echter zeker 
niet alleen van de manager komen; ook medewer-
kers nemen leidende taken op zich. Hoe ziet dit er 
precies uit?

Leiderschap als samenspel
Jaap Boonstra (2014: 10) heeft leiders gedefinieerd 
als initiatiefnemers, gangmakers, zingevers, en 
mensen die hun nek uitsteken om duurzame 
verandering te realiseren. Dat kan een topmana-
ger zijn, maar ook een leidinggevende of een 
professional op de werkvloer. Ieder individu kan 
dus een leider zijn. Maar een individu alleen 
brengt geen verandering tot stand, daarvoor is 
een samenspel van verschillende activiteiten van 
verschillende mensen nodig. De complexity leader-
ship theory (Uhl-Bien, Marion en McKelvey, 2007) 
omschrijft leiderschap als een dynamiek die er 
voor zorgt dat lokaal veranderingen tot stand 
gebracht worden, die zich als een sneeuwbal door 
het systeem voortbewegen en tot vernieuwing 
leiden. Iemand neemt het initiatief, een ander 
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Lokaal leiderschap: 
persoonlijke 
integriteit & moed

In mijn leven ben ik geïnspireerd geraakt door 
meerdere mensen. Mijn ouders en hun tomeloze 
inzet voor mijn gehandicapte broer, en natuurlijk 
mijn broer zelf. Ik wilde door hen ook mensen 
helpen en een verschil maken, maar dan op mijn 
manier: als politicus. 

De Amerikaanse senator Thomas Hart Benton 
(1782-1858) is voor mij een voorbeeld van een 
inspirerend politiek leider. Ik stuitte op Benton in 
het boek Profiles in Courage van John F. Kennedy. 
Hij beschrijft hierin acht senatoren die hun per-
soonlijke integriteit boven politiek opportunisme 
en de partijlijn stellen met alle gevolgen van dien. 
Benton was dé voorvechter van westwaartse 
expansie van de Verenigde Staten, beter bekend 
als Manifest Destiny. Hij was ervan overtuigd dat 
de expansie goed zou zijn voor de gehele Unie. De 
voortgang van het manifest werd bemoeilijkt 
door de slavernij. Met gewetensbezwaren – hij 
was een senator uit het Zuiden en daarbovenop 
slavenhouder – verklaarde Benton zich toch tegen 
de slavernij om het manifest te redden. Hiermee 
verloor hij alle steun binnen zijn partij. Alhoewel 
ik het me absoluut niet kan voorstellen dit soort 
gewetensbezwaren te hebben, bewonder ik wel 
Bentons moed. Hij bleef vechten voor het mani-
fest, want dat was in het belang van de Unie. 

Een leider moet vooruit denken en het grote 
geheel blijven zien. Wij D66’ers pleiten al jaren 
voor hervormingen op de woningmarkt, op de 
banenmarkt en in de zorg. Het zijn zeker geen 
populaire opvattingen, maar ze zijn wel hard 
nodig. Een goed leider toont durf, heeft visie en 
kan vooral zijn visie overbrengen.

Jan Paternotte 

Fractievoorzitter D66 Amsterdam 

managementhiërarchie? En hoe krijgt leider-
schap vorm in meer gelijkwaardige 
arbeidsverhoudingen? 

Twee soorten relaties
Een managementhiërarchie was heel lang nodig 
om honderden werknemers efficiënt dezelfde 
richting op te krijgen in een gezamenlijke onder-
neming. Alle kritiek op deze hiërarchie (‘bureau-
cratisch’, ‘ongezond voor volwassen mensen’, 
‘verstikt vernieuwing’) heeft tot nu toe nog geen 
werkend alternatief voortgebracht dat dit ook kan 
(Jaques, 1996). Enige mate van hiërarchie zal 
waarschijnlijk altijd nodig blijven. Wel wordt er 
in de literatuur en in de praktijk steeds vaker een 
andere soort relatie toegevoegd. Galbraith (1973) 
voegde de laterale relatie toe, een manier van 
organiseren die is gebaseerd op horizontale 
afstemming. In Nederland kwam voormalig 
Philips-manager en hoogleraar aan de 
Universiteit Twente Harald Vorstman (1993) met 
de rekenschapsrelatie. Beiden laten de hiërarchi-
sche relatie naar zijn aard echter ongewijzigd: 
taken en bevoegdheden stromen omlaag, verant-
woording stroomt omhoog. Ik heb voorgesteld 
om te spreken over de collegiale verantwoor-
dingsrelatie (Schuiling, 2014). Deze term drukt 
uit dat verantwoording een kernonderdeel van 
collegialiteit is, en wederzijds is: ‘bazen’ zijn ook 
aan medewerkers verantwoording verschuldigd 
over hun acties, beslissingen en prestaties. Beide 
typen verantwoordingsrelaties zijn visueel weer-
gegeven in Figuur 1. 

Afspraken

BevoegdheidTaak
Verantwoording

Verantwoording

Figuur 1  De collegiale verantwoordingsrelatie (links)  
en de moderne hiërarchische relatie (rechts) 
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Bijna 1000 jaar geleden, in 1053 om precies te zijn, 
schreef de benedictijnse bisschop Petrus 
Damianus, onder katholieken in Nederland ook 
wel bekend als Peter van Damiaan, de volgende 
opmerkelijke passage: ‘Enerzijds kun je heilig zijn 
door de verdiensten die je hebt in het leven, maar 
anderzijds kun je ook heilig worden genoemd door 
het ambt en de positie die je hebt.’ Wie afbeeldin-
gen in boeken of schilderijen uit de middeleeu-
wen bestudeert, ziet daarop vaak heilige mannen 
staan. Het gaat meestal om bisschoppen, dekens 
en priesters, maar soms gaat het ook om konin-
gen of keizers. Niet zelden hebben al deze heilige 

In de middeleeuwen was het ambt belangrijker dan de ambtsdrager, 
op schilderijen gesymboliseerd door de halo om het hoofd. Al was 
het alleen al omdat de ambtenaar tijdelijk op aarde was en het ambt 
eeuwig bleef bestaan, schrijft filosoof René ten Bos. Daarom konden 
eigenschappen als neutraliteit, objectiviteit en oog voor de lange 
termijn floreren boven de waan van de dag. Maar hoe zat dat bij 
leiderschap? Maken leiders ook deel uit van de verheven sfeer?
Door René ten Bos 

De ondraaglijke  
engelachtigheid  
van leiders
Over leiderschap vanuit middeleeuws perspectief 

mannen een halo of nimbus rondom hun hoofd. 
Meestal is dat een cirkel- of ovaalvormige figuur 
die de waarnemer duidelijk moet maken dat de 
afgebeelde personen in meer of mindere mate 
deelhebben aan de glorie van het hemelse. God 
staat achter ze. Wie het dus in zijn hoofd haalt 
hun macht te betwisten, haalt zich niet alleen de 
toorn van genoemde machthebbers, maar ook de 
toorn van God zelf op de hals. Het is maar dat 
iedereen dit weet. 

Damianus’ opmerking maakt overduidelijk dat de 
van God gegeven immuniteit, die in de middel-

als mensen er vertrouwen in krijgen dat zij in een 
samenwerkende community hun competenties 
erkend zullen zien en er de mogelijkheid hebben 
om hun belangen en doelen te realiseren. 

Wendbaarheid
Wat betekent dit ‘nieuwe leiderschap’ dan con-
creet voor de leidinggevenden? Op basis van een 
analyse van 25 jaar onderzoek in de anti-infecti-
va-business van Gist-brocades en zijn opvolgers 
zijn omgangsregels binnen het bedrijf onder-
zocht (Schuiling, 2014). Lange tijd gold het adagi-
um ‘ik beslis’, dat zich uit in de volgende regel 
verwoord door een manager: 

 ‘ Als de realiteit in de markt bedreigend is, verbied 
mensen dan om valide informatie in te brengen die 
de huidige strategie ter discussie stelt’

De impact van deze regel was zeer onplezierig 
voor de mensen die wel over deze informatie 
beschikten: zij voelden zich geïntimideerd. Ook 
zorgde deze regel ervoor dat twee jaar lang het 
gesprek en het denken over de veranderende 
externe realiteit stil lag, waardoor het bedrijf 
geen antwoord vond om zich aan te passen en 
zich uiteindelijk door een ander bedrijf moest 
laten opkopen. In een ander onderdeel van het 
bedrijf hanteerde een manager de volgende 
interactieregel:

 ‘ Als de realiteit in de markt bedreigend is, geef en 
vraag om valide informatie waardoor ieder de 
situatie goed kan begrijpen, wees eerlijk over 
strijdige belangen en geef ieder de keuze om mee te 
denken hoe we de organisatie kunnen aanpassen’

De impact van deze regel was dat iedere medewer-
ker bereid bleek mee te werken, dat er een her-
structurering uit voortkwam die heel pijnlijk was 
omdat deze veel mensen hun baan kostte, maar 
het bedrijf wel weer een toekomst gaf. In beide 
voorbeelden is er sprake van een adaptieve uitda-
ging. De eerste regel onderdrukt het initiatief en 
de expertise van medewerkers, de tweede stimu-
leert deze, met erkenning van verschillen in 
competenties en belangen.

Het is dit type leiderschap, waarin managers en 
kenniswerkers elk hun leidende rollen vervullen 
en makkelijk van elkaar het stokje kunnen over-
nemen, dat bedrijven wendbaar maakt en in staat 
stelt snel te reageren op nieuwe externe ontwik-
kelingen. Soepel schakelen tussen leiden en 
volgen is de sleutel voor wendbaarheid in een 
steeds veranderende omgeving. 
Gelijkwaardigheid betekent dat de leidende rol 
voor een ieder open staat. Mensen pakken die 
kans als ze dat zinvol vinden en er vertrouwen in 
hebben dat dit beantwoord wordt. Door een 
bedrijf vorm te geven als een samenwerkende 
community ontwikkelt zich dat vertrouwen.

Gertjan Schuiling is partner bij Thierry & Schuiling, 

organizational learning. Hij is parttime verbonden  

aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft tien jaar 

als intern adviseur bij Gist-brocades en DSM gewerkt.  

Hij was vier jaar lector aan de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen.
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