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Samenvatting Leiders Leren 

 

Het thema ‘Leiderschap’ lijkt anno 2007 populairder dan ooit en de vraag naar goede 

‘leiders’ is actueel, zowel in het bedrijfsleven, in de zorg, bij de overheid als ook in de 

politiek. Het belang van goede leiders voor het behalen van resultaten door organisaties is 

in talloze publicaties reeds uitvoerig onderstreept (Bray et al, 1979; Tichy & Devanna, 

1986; Howard & Bray, 1988; Covey, 1992; Becker & Gerhart, 1996; Kouzes & Posner, 

1996; Hesselbein et al, 1996; Drucker, 1996; Ulrich et all, 1999). En het vinden van 

talentvolle leiders is voor veel bestuurders van organisaties een grote zorg.  

Binnen het domein van de personeelswetenschappen zijn leiderschap en 

leiderschapsontwikkeling altijd belangrijke thema’s geweest. Veel onderzoek is gedaan 

naar hoe leidinggevenden leren (Lindsey, Holes & McCall, 1987; McCauly et al, 1994; 

Jansen, 1997; Jansen, 2006; Jansen & Vinkenburg, 2006; Van der Sluis, 2000; 

Lankhuijzen, 2002; Vinkenburg & Pepermans, 2005). Dit betreft echter vaak 

leidinggevenden in lagere echelons van de organisatie, beginnende managers en 

bijvoorbeeld management trainees. Hoe leidinggevenden in de hoogste echelons 

(‘topmanagers’) van de organisatie precies leren is echter niet duidelijk. Daarnaar is ook 

nog weinig empirisch onderzoek gedaan. De mogelijkheden voor hen voor het volgen van 

opleidingen zijn door de aard van hun werk gering. 

 

Doel van het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, is het leveren van een 

kennisbijdrage met betrekking tot leiderschapsontwikkeling en het leveren van een 

praktische bijdrage met betrekking tot het ontwerpen van succesvolle 

leiderschapsontwikkelingsprogramma’s. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag wat we 

deze leiders zouden moeten aanbieden in leiderschapscursussen, maar om de vraag: “Hoe 

kunnen leiders geholpen worden te leren als het gaat om hun leiderschapscompetenties?”  

Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke invloed hebben 

persoonsgebonden en organisatiegebonden factoren op het leren van 

leiderschapscompetenties?  

 

In de oorspronkelijke onderzoeksopzet is uitgegaan van een nomothetisch perspectief 

gericht op de formulering van wetmatigheden die generaliseerbaar zijn over individuen 

en/of groepen. Op basis van enkele fundamentele veranderingen in de proefgroep is de 

onderzoeksstrategie veranderd van een uitsluitend nomothetische benadering naar een 

combinatie van een idiografische en nomothetische benadering. 

De onderzoeksgroep bestond uit 40 managers in de hoogste bestuurslaag onder de Raad 

van Bestuur van een internationaal opererende Nederlandse onderneming, commercieel 

actief in meer dan 60 landen, waarvan in ruim 30 landen met een eigen verkoop- en 

service-onderneming. Van de oorspronkelijke groep van top-40 managers zijn uiteindelijk 

25 dossiers overgebleven die geschikt bleken voor nader onderzoek middels een T-1 

meting. 
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Het onderzoek bestond uit een nulmeting (T-0) naar leiderschapsgedrag, gemeten aan de 

hand van leiderschapscompetenties, uitgevoerd onder een groep leiders in de hoogste 

echelons van de organisatie en een her-meting (T-1) na een periode van ca 3 jaar, 

uitgevoerd bij deze zelfde groep leiders. Tijdens de T-0 meting werd elke individuele leider 

gedurende een tweedaags individueel leerprogramma geconfronteerd met zijn gedrag als 

leider op dat moment, aan de hand van feedback afkomstig uit een 360 graden vragenlijst. 

Daarnaast werd hij in een uitvoerig interview geconfronteerd met zijn leidersdilemma’s en 

werd door hem met (nieuw) gedrag geëxperimenteerd in leiderschapssimulaties, waarna 

videofeedback werd gegeven. Het laatste onderdeel van dit tweedaagse 

leiderschapsprogramma bestond uit het opstellen van een Individueel Ontwikkelplan (IOP) 

door de leider zelf, waarin deze leerdoelen formuleerde vanuit reflectie over zijn 

leerervaringen gedurende het leerprogramma. In de afsluitende fase van het programma is 

het IOP uitvoerig besproken met de adviseur, waarbij door de adviseur concrete 

ontwikkelsuggesties zijn gedaan. Na een periode van een kleine 3 jaar ( de T-1 meting) is 

opnieuw gekeken naar de scores op dezelfde leiderschapscompetenties aan de hand van 

dezelfde 360 graden feedback techniek. Gekeken is welke leerervaringen en 

persoonsgebonden variabelen hebben geleid tot een verbetering op 

leiderschapscompetenties, in dit onderzoek ‘leren’ genoemd. 

 

Wat leiderschapsdefinitie betreft wordt in dit proefschrift aangesloten op de definitie van 

Vroom & Jago (2007): “a process of motivating people to work together collaboratively to 

accomplish great things”. Leiderschap wordt in dit proefschrift opgevat als een persoonlijke 

intentie van een leider (naar Covey, 2004) met als definitie: “vanuit een visie dingen 

gedaan krijgen voor en door andere mensen” (naar Van Loon & Hoving, 2002). 

In dit proefschrift is gekozen voor een viertal ‘leiderschapsrollen’ ofwel clusters van 

leiderschapscompetenties:  

1. Binnen de rol ‘Persoon’: ethiek, leeroriëntatie, mensgerichtheid en 

aanpassingsvermogen; 

2. Binnen de rol ‘Ondernemer’: ondernemerschap, visie, flexibel gedrag, 

klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn en besluitvaardigheid; 

3. Binnen de rol ‘Manager’: groepsleiderschap, probleemanalyse, resultaatgerichtheid, 

plannen & organiseren, delegeren, en monitoring; 

4. Binnen de rol ‘Coach’: interpersoonlijke sensitiviteit, oordeelsvorming, 

samenwerken, overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. 

In het kader van dit proefschrift wordt leren opgevat als een actief en sociaal-interactief 

proces, waarbij naast de persoonsgebonden variabelen ook de contextvariabelen een 

belangrijke rol spelen (Kolb, 1984; McCauley et al, 1994; Van der Sluis, 2000; Bandura, 

1977). In het in dit proefschrift gehanteerde leermodel wordt onderscheid gemaakt tussen 

de drie elementen ‘Assessment’, ‘Challenge’ en ‘Support’. Leerervaringen zijn krachtiger 

naarmate deze drie elementen erin zijn vertegenwoordigd (McCauley & Van Velsor, 2004). 
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Met name de factor ‘Challenge’ speelt een belangrijke rol bij de kracht van de leerervaring. 

Uitgaande van de kracht van de praktijk, met name voor de doelgroep van dit onderzoek, 

wordt in dit onderzoek uitgegaan van ‘on-the-job’ leerervaringen, ook wel 

Leermogelijkheden genoemd. Leren als afhankelijke variabele wordt binnen het kader van 

dit proefschrift gedefinieerd als het vergroten van de effectiviteit van de leider in het 

hanteren van de uiteenlopende leidersrollen, zichtbaar in een uitbreiding van en/of betere 

beheersing van het gedragsrepertoire (naar McCauley en Van Velsor, 2004). 

Wat de onafhankelijke variabele Leerstijl betreft is gekozen voor de procesbenadering van 

Van der Sluis (2000): planmatig leren, instructiegericht leren, gaandeweg leren en 

betekenisgericht leren. Wat de onafhankelijke variabele Persoonlijkheid betreft is gekozen 

voor de Big Five factoren ‘Neuroticisme’, ‘Extraversie’, ‘Openheid’, ‘Altruïsme’ en 

‘Consciëntieusheid’ (Barrick & Mount, 1991, 1993; McCrae, 1992).  

De onafhankelijke variabele Leermogelijkheden is onderverdeeld in vier groepen, te weten 

‘Funktie-overgangen’, ‘Taakgerelateerde kenmerken, ‘Moeilijkheden en tegenslagen’ en 

‘Steun van de baas’ (Van der Sluis, 2000; Hoeksema, 1997; Megginson, 1997).  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat, wanneer er gekeken wordt naar de 

gemiddelde leerresultaten, gemeten aan de hand van het verschil in de 360 graden 

feedback-scores die de leider aan zichzelf heeft toegekend op moment T-0 versus moment 

T-1, binnen alle competentieclusters behorende bij de leiderschapsrollen Persoon, 

Ondernemer, Manager en Coach, sprake is van leren. Het gaat daarbij eerder om de 

persoonlijkheidsfacetten binnen de ‘Big Five’ persoonlijkheidsfactoren dan om de 

persoonlijkheidsfactoren zelf. 

 

De combinatie van idiografische en nomothetische analyse leidt tot twee hoofd-typeringen:  

1. De lerende leider: De dominante, sociabele en gewetensvolle intellectualist. 

Daaronder vallen de individuele cases van de ‘Daadkrachtige’, de ‘Sociaalkrachtige’ 

en de ‘Visionaire’ leider.  

2. De niet-lerende leider: De assertieve, prikkelbare, gehaaste en onrustige 

avonturier. Daaronder vallen de individuele cases van de ‘Piekeraar’, de ‘Idealist’, 

de ‘Gejaagde’ en de ‘Zelfverzekerde’.  

 

De ‘Daadkrachtige’ leider is te typeren als iemand die doet waar hij voor staat, die zaken 

serieus neemt en die veranderingen realiseert. De hoge facetscores liggen binnen de 

domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’ en ‘Consciëntieusheid’. De daadkrachtige leider neemt 

een duidelijke leidinggevende pose aan, toont zich krachtig en energiek, misschien 

arrogant, maar zoekt het conflict niet op en schikt zich als het erop aan komt. Hij is als 

een hond die “niet bijt zoals hij blaft”. Hij leert vooral van retrospectie en assimilatie en hij 

koppelt zijn overwegingen en reflectie direct aan de dagelijkse praktijk, daarmee 

aansluitend op de voor hem meest aansprekende leermogelijkheid, namenlijk 

‘Taakgerelateerde kenmerken’. 
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De ‘Sociaalkrachtige’ leider lijkt op de daadkrachtige leider, maar voegt er een duidelijke 

sociale en intellectualistische component aan toe. De hoge facetscores liggen bij de 

sociaalkrachtige eveneens binnen de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, en 

‘Consciëntieusheid’, alsmede binnen het domein ‘Altruïsme’. Hij staat open voor esthetiek 

en voor gevoelens, heeft een sterke wil om te presteren, maar houdt zich daarbij ook aan 

de sociaal-ethische normen en de zorgvuldigheid in de omgang met anderen. Hij is als 

iemand die “rijdt in een Porsche met de handrem erop”. Deze combinatie van 

persoonlijkheid gekoppeld aan retrospectief leren, zowel reflectief als assimilerend, levert 

blijkbaar veel rendement op als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties 

 

De ‘Visionaire’ leider heeft een vergelijkbaar profiel als de sociaalkrachtige leider, maar is 

wat minder sociaal-emotioneel gericht, is sterk visionair ingesteld, eerlijk en optimistisch, 

creatief van aard. Hij is een evenwichtig persoon, intellectueel-assertief en dominant, maar 

compenseert zijn dominante houding met zijn inschikkelijke instelling. De hoge facetscores 

liggen binnen de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, ‘Altruïsme’ en ‘Consciëntieusheid’. De 

visionaire leider toont een sterk intellectualistische instelling. Hij is als de wijze uil: je hoort 

hem wel maar je ziet hem niet. Zijn leerstijl is retrospectief, zowel gaandeweg als 

betekenisgericht en hij leert van zijn fouten en van zelfreflectie, hetgeen aansluit bij zijn 

intellectualistische en open instelling.  

 
Bij de ‘Piekerende’ leider valt op dat hij, net als de sociaalkrachtige leider, ontvankelijk is 

voor emotionele signalen en ook assertief en dominant is, maar tegelijkertijd dat hij weinig 

open staat voor nieuwe ervaringen, nogal kritisch is naar anderen en kritiek van zich af 

praat. Zijn assertieve houding wordt niet gecompenseerd door een facet uit de 

persoonlijkheidsdomeinen Altruïsme of Consciëntieusheid. Men zou kunnen stellen dat hij 

een piekeraar is die voortdurend nadenkt over wat er fout ging, maar tegelijkertijd de fout 

niet bij zichzelf zoekt, en die vervolgens te weinig daadkracht heeft om dit te veranderen. 

In sporttermen is hij eerder de tribunezitter dan de speler. Zijn voornaamste leerstijl is 

betekenisgericht leren, maar doordat hij weinig steun van zijn baas ervaart en te weinig 

fantasierijk is, weet hij ook niet goed wat aan de gesignaleerde fouten te doen.  

 
Bij de ‘Idealist’ valt op dat hij, net als de piekeraar, hoog scoort op ‘Dominantie’, maar zich 

bovendien veel opener opstelt als het gaat om zijn eigen gevoelens en visie. Werd bij de 

‘top-leerders’ een hoge ‘Dominantie’ min of meer gecompenseerd door enkele facetten 

binnen het domein ‘Altruïsme’, bij de idealist is dat niet het geval. Hij ergert zich aan het 

feit dat hij zijn doelen niet realiseert en, net als de piekeraar, zoekt hij de oorzaak daarvan 

buiten zichzelf. Hij heeft als idealist een ideaalplaatje voor ogen, maar mist blijkbaar de 

daadkracht om ze te realiseren (domein ‘Consciëntieusheid’). Als het gaat om 

leermogelijkheden en leerstijl moet hij het hebben van retrospectief leren en heeft hij de 

steun van zijn baas nodig. Hij benoemt dat dan ook als zijn sterkste leermogelijkheid. 

 

De ‘Gejaagde’ leider laat wat persoonlijkheid betreft een profiel zien dat in de 

selectieadviespraktijk een ideaal managementprofiel wordt genoemd: stabiel, energiek, 
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dominant, sociabel, gericht op activiteiten, ambitieus en gedisciplineerd, maar toch niet 

onaangepast. Ook is te zien dat hij op de domeinen ‘Extraversie’, ‘Openheid’, en 

‘Consciëntieusheid’ hoge facetscores haalt, zoals ook de top-leerders in dit onderzoek 

doen. Desondanks scoort de gejaagde leider laag op het leren van 

leiderschapscompetenties. De gejaagde leider is een leider die retrospectief leert en die als 

leermogelijkheden ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en ‘Steun Baas’ noemt. Opvallend is 

echter dat zijn carrière wordt gekenmerkt door ‘Overgangen’, iets wat hij zelf ook versterkt 

door steeds op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en zich aan te passen aan waar men 

hem heen stuurt. Zijn hoge (levens)tempo en zijn onrustige en onderzoekende instelling, 

gevoegd bij zijn ambitie om goede resultaten neer te zetten en zijn plichtsgetrouwheid, 

maken hem tot een gejaagd persoon.  

 

Bij de ‘Zelfverzekerde’ leider valt de stabiele, onbezorgde en zelfverzekerde houding op. 

Hij laat zich niet gauw van de wijs brengen, is assertief en praat kritiek makkelijk van zich 

af, is een optimist en toont verder weinig betrokkenheid. Hij is plichtsgetrouw en gedreven 

ten aanzien van succes. Blijkbaar ziet hij te weinig in hoe hij in zijn omgeving overkomt, 

gelet op het feit dat hij zichzelf positief beoordeelt terwijl zijn omgeving hem negatief 

beoordeelt als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties. Binnen het domein 

‘Openheid’ zijn geen hoogscorende facetten te zien. Ook hier geldt, net als bij de gejaagde 

leider, dat hij vooral leert van retrospectief leren en van ‘Taakgerelateerde kenmerken’ en 

‘Steun Baas’, maar dat zijn loopbaan zich kenmerkt door ‘Overgangen’. 

 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat niet de leerstijl leidend is bij leren, 

maar persoonlijkheid. Het gaat daarbij niet om de persoonlijkheidsdimensies maar om de 

persoonlijkheidsfacetten en de wijze waarop deze met elkaar ‘in balans’ zijn, elkaar weten 

te ‘compenseren’. Dit ‘balans’-proces is een complexe interactie tussen 

persoonlijkheidsfacetten, leerstijl én leermogelijkheden. Voor de praktijk betekent dit dat 

leerprogramma’s voor leiders vooral gericht moeten zijn op retrospectie en op de 

dagelijkse werkpraktijk van de leider. 


