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ROBERT VAN ZANTEN

Een exploratief en toetsend onderzoek naar verschillen in persoonlijkheidskenmerken,  
leiderschapsstijlen, strategische oriëntaties, systeeminvloeden en performance

TOPONDERNEMERS EN TOP-CEO’S IN NEDERLAND

ROBERT VAN ZANTEN

Zijn er opmerkelijke verschillen tussen topondernemers en top-CEO’s? 
Heeft een CEO een andere persoonlijkheid dan een ondernemer? 
Hanteert een CEO een andere leiderschapsstijl dan een ondernemer die 
eigenaar is van het bedrijf is? In hoeverre is de context waarin een CEO 
zich begeeft relevant voor zijn functioneren? Halen ondernemers betere 
resultaten dan CEO’s?

Er is veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen startende 
onder nemers en mkb-ondernemers. In dit proefschrift staan juist 
de verschillen in persoonlijkheidskenmerken, leiderschapsstijlen, 
strategische oriëntaties, systeeminvloeden en performance tus-
sen topondernemers en top-CEO’s centraal. De top-CEO’s zijn in 
deze studie gedefinieerd als leidinggevenden aan de uitvoerende  
top van een bedrijf met een jaaromzet van tenminste € 50 miljoen. De 
topondernemers zijn omschreven als directeuren, eigenaren of groot-
aandeelhouders die als CEO leiding geven aan een organisatie met een 
jaaromzet van meer dan € 20 miljoen. Meer dan 100 topondernemers en 
top-CEO’s hebben meegewerkt aan diepte-interviews en het  invullen van 
vragenlijsten. Dergelijk wetenschappelijk onderzoek onder deze groep 
topexecutives is in Nederland niet eerder uitgevoerd.

Robert van Zanten is zelf succesvol ondernemer. Hij is oprichter en eigenaar van NCOI Groep, de 

grootste particuliere onderwijsinstelling van Nederland. Als scientist-practioner tracht hij met zijn 

dissertatie een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk, met als doel meer kennis te verkrijgen 

over effectief leiderschap.

TOPONDERNEM
ERS EN TOP-CEO’S IN NEDERLAND

ROBERT VAN ZANTEN

ONDERNEMERS EN TOP-CEO’S


