
 
 

 
Leiderschap: verbinding en eenheid 
 
 
Het meest prett ig en kracht ig voel ik mi j  op de momenten dat ik een sterke 
verbinding ervaar met de mensen om me heen, met de wereld in het a lgemeen 
én met mezelf .  Op die momenten kan ik bergen verzetten en kunnen grote 
posit ieve veranderingen plaatshebben. Het is a lsof er dingen bereikt  kunnen 
worden die eerder onbereikbaar of nog onbekend waren. Er komt dan veel 
kracht en energie vr i j .  Zelf inz icht, vertrouwen, posit ieve r icht ing, inspirat ie, de 
synergie die kan ontstaan bi j  samenwerken. Het l igt voor het oprapen.  
 
Om in deze f low te komen is het eerst nodig om verbinding te voelen. Verbinding 
op dr ie n iveaus: met jezelf ,  met de directe mensen om je heen en met het 
grotere geheel (de organisat ie, de branche, het hogere/grotere doel waarvoor 
wordt gewerkt) .  
 
Behalve dat we onze weg in onszelf  zoeken, hebben we ons te verhouden tot 
de buitenwereld. De wisselwerking tussen de intens bewegende buitenwereld 
en de zoekende persoonl i jke binnenwereld raakt de essent ie van le iderschap. 
Deze t i jd met a l haar economische en ecologische uitdagingen, toenemende 
complexite it ,  socia le onrusten en ongerustheid z ie ik rechtstreeks verbonden 
aan al le inner l i jke leegte, str i jd en zoektochten. Maar ook aan al le inner l i jke 
r i jkdom, l iefde, kwal i te it  en z ingeving.  
De komende onzekere t i jd vraagt moed van ons om op onszelf  te vertrouwen en 
elkaar daar in te v inden. Dus ook vertrouwen in de ander.  
 
 
ONZE INTENTIE IS STUREND IN WAT WE BEREIKEN 
 
De intent ie van waaruit  je iets doet is bepalend voor wat er gebeurt en wat je 
bereikt met je handel ing.   
Voor mi j  is intent ie de diepere, soms onbewuste laag van wat ons werkel i jk 
beweegt en van waaruit  we iets doen. Niet hetgeen we met het hoofd hebben 
bedacht, of wat we verte l len over wat we wi l len. Om ons bewust te worden van 
onze intent ie en die echt te voelen en te kunnen verwoorden of u it  te drukken, 
hebben we vaak meer t i jd nodig dan we onszelf  en anderen gunnen. Daar meer 
t i jd voor nemen, en consequent handelen in overeenstemming met onze intent ie 



maakt ons congruent. Daarmee neemt onze overtu ig ingskracht toe en kunnen 
we een groter effect en werking hebben.  
Als er geen oprechte intent ie gevoeld wordt, wordt een handel ing een hol le 
frase. Een nieuwjaarsspeech zonder oprechte intent ie wordt zo een lege huls 
waar pl ichtsgetrouw en scept isch naar gelu isterd wordt. Een compliment wordt 
een bevest ig ing van wantrouwen. Een handel ing vanuit oprechte intent ie maakt 
n ieuwe energie vr i j .  Een nieuwjaarsspeech wordt inspirerend en een compliment 
kan bouwen aan vertrouwen.  
 
 
DE KRACHT VAN HET INDIVIDUALISME  
 
Het indiv idual isme in ons deel van de wereld geeft ons de ru imte om op zoek  
te gaan naar wie we z i jn en hoe we het beste uit  onszelf  halen. Indiv idual isme  
kan ons leren geen genoegen te nemen met e indeloos aanpassen, en voldoen  
aan verwacht ingen van de omgeving. Persoonl i jke ontwikkel ing is lang als een  
soort luxe goed neergezet. Maar het gaat er in deze t i jd om dat we het beste  
u it  ieder mens hard nodig hebben om tot de noodzakel i jke transformatie te  
komen in de socia le en economische systemen en in onze omgang met het  
ecologische systeem. In iedere organisat ie wordt het in t i jden van cr is is nog  
duidel i jker dat effect iv i te it  en eff ic iënt ie belangri jk z i jn. En zel fbewuste mensen  
die hun schaduwzi jde kennen en daar goed mee om kunnen gaan z i jn het meest  
effect ief en eff ic iënt. 
O ja, we kunnen heel hard werken. Ongeloof l i jk ons best doen. Maar a ls we 
onze intent ie, onze missie vers lu ieren – voor onszelf  en/of de buitenwereld - 
dan bl i j f t  automatisch een belangr i jk deel van ons potent ieel onbenut. We 
moeten steeds meer ‘egoïst isch z i jn’ in die z in dat we ervoor k iezen om 
uitdrukking te geven aan wie we werkel i jk z i jn. Om te gaan staan voor onze 
missie, onze eigenzinnigheid. Daarmee opt imal iseren wi j  onze effect iv i te it .  De 
(potent ië le) kracht van het indiv idual isme l igt in het v inden van de bron van onze 
posit ieve intent ies. Die bron is onze persoonl i jke missie. Het is heel spannend 
om dat te doen. Als je jezelf  werkel i jk laat z ien, is er geen verstoppen meer 
mogel i jk.  Het voelt  ‘naakt’,  zonder enige s lu ier.  Z ichtbaar z i jn tot in de kern. 
Het geeft ongeloof l i jke voldoening. Maar a l lereerst is het eng.   
 
In dat spannende moment dat je k iest voor wie je bent, ongeacht de react ies 
die daarop vanuit anderen zouden kunnen volgen…… in dat spannende moment 
ben je helemaal a l leen. De eenzaamheid komt voort u it  het fe it  dat je aan 
niemand toestemming kunt vragen voor jouw zi jn. Er is maar één iemand die 
weet waar j i j  in essent ie voor staat. Er is maar één iemand die jouw waarheid 
kan bevest igen. Ben je bereid om die eenzaamheid te dragen? Gaan staan voor 
wie je bent is vol ledige verantwoordel i jkheid nemen. Dat is eng. 
 
Het is de uitdaging van iedere ondernemer om zi jn e igen, indiv iduele missie 
sturend te laten z i jn in z i jn/haar keuzes. Het is de uitdaging aan iedere 
le id inggevende om de eigen missie a ls inspirat iebron te laten werken, en 
medewerkers uit  te nodigen datzelfde te doen. Het is de uitdaging voor 
iedereen om door a l le angsten heen vanuit de eigen intent ie te z i jn en te 
werken. En is het n iet het werk van de pol i t icus om te gaan staan voor het leven 
vanuit e igen kracht, om het vertrouwen daar in uit  te dragen en voorwaarden te 
scheppen zodat mensen weten dat ze een plek hebben in onze gemeenschap 
als z i j  het beste uit  z ichzelf  wi l len laten z ien en delen? 



Het real iseren van maximale persoonl i jke effect iv i te it  is a l leen v ia deze weg te 
bereiken. 
 
 
DE KRACHT VAN GEMEENSCHAPSZIN 
 
De kracht van indiv idual isme kan gemakkel i jk verward worden met egoïsme in 
de enge z in van het woord. We kunnen dan ook gemakkel i jk verdwalen in het 
egoïsme om welvaart,  posit ie of rang in plaats van welz i jn. Dan ontstaan er 
suboptimale systemen en creëren we schi jnzekerheden.  
Met het investeren in het indiv idual isme is in het Westen op die manier het 
contact met de gemeenschap al te vaak en te veel ver loren gegaan.  
Er is een beweging om andere culturen daarvan de schuld te geven. En 
tegel i jkert i jd z i jn er veel mensen die ju ist in andere culturen op zoek gaan naar 
wat we ver loren hebben aan gemeenschapszin. Het is hoognodig dat we ons 
her inneren dat a l le mensen aan elkaar en het leven op aarde verbonden z i jn. 
 
V ia het dienstbaar le iderschap is er de afgelopen jaren veel geleerd over deze 
posit ie van een le ider. Een goed le ider weet z ich verbonden met en gedragen 
door het gemeenschappel i jke belang. Of dat nu een organisat ie, een 
gemeenschap of welke vorm van ‘samen’ ook is.  
 
 
ALLES IS ÉÉN 
 
We zi jn geen afgescheiden eenheden die e lkaar zonder consequent ie voor 
onszelf  kunnen negeren of zel fs negat ief benaderen. Het leven is a ls een echo. 
Wat ik roep kr i jg ik terug. Posit ief,  maar ook negat ief.   
En zo is ook onze persoonl i jke, ‘egoïst ische’ intent ie of missie u ite indel i jk 
verbonden aan de eenheid waar we al lemaal deel vanuit  maken. En wat wi j  ten 
diepste wi l len, b l i jkt a lt i jd weer dienstbaar te z i jn aan dat grotere geheel!  We 
bieden ons kostbaarste ‘bezit ’  aan de gemeenschap aan: onze oprechte 
intent ie, onze ta lenten, onze l iefde en kwal i te it .  Indiv idual isme en gemeenschap 
val len samen. De balans tussen ‘ ik’ en ‘wi j ’  kan zo ontstaan. En spir i tueler 
u itgedrukt: h ier val len ik en wi j  weer samen. 
 
In de afgelopen jaren heb ik keer op keer weer mogen z ien - n iet in de laatste 
plaats bi j  mi jzel f  -  dat onze missie in de wereld tevens onze persoonl i jke 
opdracht is. Het grote goed dat ik aan de wereld te bieden heb, is wat ik 
tegel i jkert i jd zel f  te veroveren heb. En door die leerschool is wat ik te bieden 
heb aan de wereld van grote waarde. Het mooie is: hoe meer je je e igen 
opdracht leeft,  hoe meer posit ieve impact je op de wereld kunt hebben. 
 
 
VERBINDEN 
 
In het indiv idual isme van de welvaart hebben we ons verbonden aan mater ie en 
status, aan banen en posit ies. Een houvast dat steeds meer schi jnzekerheden 
in z ich bl i jkt te dragen.  
In organisat ies val len oude structuren om, en wordt aan de hiërarchie en 
anciënnite it  geknaagd. De jongere generat ies nemen niet a l les zomaar voor l ief.  
Ze wi l len z ich met iets anders verbinden dan met regels en procedures. In de 



market ing is het a l  veel langer duidel i jk dat mensen z ich wi l len verbinden met 
waar een organisat ie voor staat. En dat a ls bl i jkt dat het a l leen een masker is, 
een farce, dit  een bedri j f  grote schade kan aanr ichten. Medewerkers wi l len z ich 
kunnen verbinden met de organisat ie en waar die voor staat. Past mi jn missie 
bi j  d ie van de organisat ie waar ik voor werk? De antwoorden v inden we niet op 
een zoveelste congres, leren we niet van mensen ‘die het wel weten’. Voor de 
antwoorden moeten we in gesprek met onszelf  én onze omgeving. 
 
En in t i jden van cr is is, waarbi j  steeds meer schi jnbare zekerheden in de 
buitenwereld wegval len, is d ie ene waarheid van ons zel f  – onze persoonl i jke 
missie en intent ie - een ongeloof l i jk sterk kompas. Al les om me heen kan 
onzeker z i jn, de markt kan s lecht z i jn. Maar er is iets waar ik u ite indel i jk 
ongeloof l i jk goed in ben, waar mi jn kracht l igt.  Bi j  mi jn intent ie, b i j  mi jn missie, 
b i j  wie ik ben, daar l igt mi jn zel fvertrouwen en mi jn houvast in t i jden van cr is is. 
Leven en ondernemen is r is ico’s nemen. Daarvoor is een stevige thuisbasis een 
goed uitgangspunt. Die thuisbasis dragen we in onszelf  mee. 
 
Verbonden z i jn is geen magische toverspreuk die ons beschermd en iedere 
tegenslag voorkomt. Bi j  te leurstel l ing of tegenslag is vaak onze eerste react ie 
om uit  verbinding te gaan. Maar ook dan is de verbinding ju ist weer nodig. In 
verbinding is het gemakkel i jker om met last ige s ituat ies om te gaan. 
 
De t i jd van persoonl i jke ontwikkel ing of teambui ld ing als luxe is voorbi j .  In deze 
t i jd is het hard nodig om te investeren in het opt imaal funct ioneren van mensen 
en de samenwerking tussen mensen. Om al le chaos en cr ises te kunnen 
hanteren en ten goede te keren. Om te kunnen omgaan met de hoge 
complexite it ,  intensite it  en grote onzekerheden is het noodzakel i jk dat we ons 
potent ieel zo effect ief mogel i jk weten te maken. 
 
Steeds vaker z ie ik dat mensen z ich los moeten weken van de gebruikel i jke 
posit ies of verwacht ingen om in hun kracht te kunnen gaan staan. De 
maatschappel i jke posit ie is n iet langer de vei l ige thuisbasis, maar het 
vertrouwen in de eigen bezie l ing! 
 
 
LEIDERSCHAP: VERBINDING EN EENHEID 
 
Leiderschap in deze t i jd vraagt het act ief leggen en onderhouden van 
verbindingen op dr ie n iveaus tegel i jk. 
 
1. Al lereerst zal je a ls le ider je verbonden moeten voelen met jezelf  en waar j i j  
voor staat. Leef je missie, en nodig anderen uit  d iezelfde beweging te maken.  
Deze verbinding draait  om het verantwoordel i jkheid nemen en dragen voor wie 
wi j  z i jn en is noodzakel i jk om te komen tot authent ic ite it .  Persoonl i jk 
le iderschap als basis voor le iderschap naar de gemeenschap toe. Trouw aan je 
persoonl i jke missie. 
 
2. Vervolgens is de opdracht om mensen tot e lkaar te brengen, om teams 
vleugels te geven. Zorg dat mensen weten wat hen bindt en dat z i j  e lkaar 
bl indel ings weten te v inden en op elkaar en elkaars ta lenten kunnen vertrouwen.  
Deze verbinding is nodig om te kunnen samenwerken. 



3. En tenslotte, zorg dat de mensen weten en ervaren wat hen verbindt. Waar 
staat de organisat ie voor, welke plek neem je in en wat draag je bi j  aan de 
samenleving/wereld? Deze verbinding is nodig om de taak in het werk op 
professionele wi jze vorm te kunnen geven. Dit  wordt a ls het goed is weer 
gevoed door de persoonl i jke missies van de mensen die er werken/ondernemen.  
 
Zo ontstaan pure intent ie, synergie en ongeloof l i jk veel potent ie om iets 
pracht igs te maken van de aarde, ook op de langere termi jn.  
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