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Een palliatieve verzorgster 
die honderden mensen be-
geleidde op hun sterfbed, 
bracht ooit in kaart wat 
stervende mensen anders 
hadden willen doen in hun 
leven. Op nummer één 
staat een wens die elke 
leidinggevende ter harte 
zou moeten nemen.

(F
ot

o 
Jo

ha
n 

M
ar

te
ns

)

Herman Aernouts (CEO Volys Star)
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“De vergadering leek me prima verlo-
pen. Er was wel een vraag gekomen 
om met kerst wat vroeger te kunnen 
stoppen en hoewel ik me realiseerde 
dat het een informele traditie was, wist 
ik ook dat nogal wat bedienden het niet 
altijd strikt namen met de werkuren en 
geen 38 uur haalden. Ik antwoordde 
dan ook rustig maar beslist dat het kon 
in overleg en mits een regeling om die 
uren in te halen. Ik besefte wel dat dit niet 
het verwachte antwoord was, maar er 
kwam verder geen reactie; dus de kwes-
tie leek me netjes afgehandeld.” Aan het 
woord is Herman Arnouts, CEO van het 
bedrijf Volys Star, producent van gevo-
gelteproducten.

Meten is weten
Maar wat volgde zou Arnouts definitief 
de ogen openen voor een dimensie van 
zichzelf en van zijn leiderschap die hij 
voordien niet onderkende. Na de verga-
dering werd de CEO aangesproken door 
een medewerker. De man die de vraag 
gesteld had, bleek helemaal overstuur, 
in zoverre dat hij beefde van angst. 
Arnouts: “Ik had daar niets van gemerkt 
en het was een complete verrassing. Ik 
dacht dat ik alles efficiënt en naar ieders 
tevredenheid had afgehandeld en daar-
bij ook best wel rekening hield met de 
percepties van anderen.”

Herman Arnouts is dan ook het proto-
type van een succesvolle manager 
met een sterke formele opleiding (drie 
masters), een resem opleidingstrajecten 
in relevante managementvaardigheden 
en een sterke staat van dienst. Hij was 
in een vorig leven o.a. groepscontroller 
en financieel & administratief directeur 
en is ondertussen een paar jaar CEO. 
Sterk in logica, analyse en synthese. 
“Ik ging ervan uit dat praktisch al wat 
bestaat, meetbaar is. Meten is weten. Je 
maakt een investeringsanalyse, bere-
kent directe en indirecte opbrengsten, 
inventariseert kwalitatieve en kwanti-
tatieve elementen, wikt en weegt een 

aantal ‘wat… als…’-scenario’s. Je beslist, 
implementeert, doet nacalculaties, 
bekijkt afwijkingen qua opbrengsten 
en kosten, en stuurt bij.”

Tweede natuur
“Ik geloof dus eigenlijk in een maakbare 
wereld, een wereld waarin je zaken kan 
bijsturen mits voldoende goede wil en 
inzet. Structureren en organiseren zijn 
een tweede natuur geworden en ik ben 
gewoon om een team aan te sturen, dus 
ik meende wel voldoende contactvaar-
dig te zijn. Maar het incident bleef me bij. 
Ik zag niet wat voor sommige anderen 
duidelijk en evident was.”

“Ik besef nu dat die drang om zaken te 
controleren, heel veel te maken heeft 

met jezelf willen bewijzen. Tonen dat 
je iets betekent en daarvoor ook jezelf 
onder controle hebben. Wat daarbij in de 
weg lijkt te staan, dat zijn zeker emoties. 
Die breng je niet ter sprake, want ze 
wijzen op zwakte. Ik onthoud het beeld 
van Margareth Thatcher die haar troe-
pen schouwt en passeert langs een 
erehaag. Eén militair is bezweken onder 
de loden hitte en ligt op de grond, maar 
Thatcher negeert die straal. ‘Be strong, 
be perfect.’ Het is een ziekte waaraan 
nogal wat leiders kunnen lijden.”

Zelfinzicht
Die ervaringen openden Herman 
Arnouts de ogen voor een cursus rond 
zelfinzicht, die uitging van het zichzelf in 
vraag stellen. Gesprekken met mensen 
in zijn omgeving en deelnemers trokken 
hem over de streep. Het heeft zijn visie 
op leidinggeven sterk veranderd. Om te 
beginnen leverde de cursus hem effec-
tief heel wat inzichten op over zijn eigen 

functioneren. Arnouts: “Ik sta sedertdien 
meer systematisch stil bij het eigen 
denken en doen, al ging het niet zeer 
snel en is het proces nog bezig.” Wat 
ontdekt een mens zoal? “Bijvoorbeeld 
dat mijn denken en doen wel eens 
geblokkeerd geraken. Als ik een rapport 
ontvang met fouten, dan stoort me dat. 
Soms zodanig dat ik blokkeer en het niet 
meer zinvol verder kan doornemen. Of 
ik stop met luisteren als ik me bedrogen 
voel, als iemand heel slordig is, minder 
voorbereid of minder gestructureerd is 
dan ik het verwacht. Dergelijke blok-
keringen ontdek ik ook bij medewer-
kers; je herkent die aan de klassieke 
uitspraken: ‘Het is altijd hetzelfde met 
hem’, ‘Zijn mails lees ik niet meer’, ‘Je 
kan er niets mee aanvangen’… Het heeft 
lang geduurd eer ik besefte dat ik zo’n 
blokkeringen onderging, laat staan ze 
kon benoemen. Het is een inzicht dat 
ik vandaag niet meer kwijt wil, al durf 
ik erbij te zeggen dat ze zich nog altijd 
voordoen. Maar het zelfbesef dat ze er 
zijn, zorgt ervoor dat ze me in mindere 
mate sturen en belasten.”

Ratio die verblindt
“Mijn rationele aanpak, gericht op 
beheersing, was voor mij uiterst nuttig 
en noodzakelijk om te worden wie ik 
geworden ben; dus werd dat in de loop 
der jaren de norm voor mij. Voor vaag-
heid of emoties blijft dan weinig ruimte. 
Daardoor ontstaat dan het risico dat je 
op de duur niet meer geraakt wordt door 
gevoelens, dat je niet meer openstaat 
voor impressies, je voelt een aantal 
zaken niet meer, wordt harder en minder 
bereikbaar, je toont minder begrip, wordt 
minder verdraagzaam,… Je merkt zelfs 
niet meer op hoe geschokt een mede-
werker is tijdens een vergadering...”

Authentiek leiderschap
“Een tijd geleden las ik over een palli-
atieve verzorgster uit Australië, die 
honderden stervenden begeleidde. Ze 
had nagegaan waarover stervenden 

“In je kwetsbaarheid, 
zelfs schaamte, ont-
staat echt contact.”
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De recente beleidsnota van Jochanan Eynikel ent zich op wat managementgoeroe Manfred Kets de 
Vries noemt het “intieme raakvlak tussen het innerlijke theater van het individu en de buitenwereld 
van de organisatie”. Hoe verhoudt het ‘innerlijke theater’ van de leider zich tot (goede) leiderschaps-
praktijk? Welke rol heeft de binnenkant van een leider in het aansturen van wat er buiten hem/
haar beweegt? Naast wetenschappelijke literatuur en studies, leveren getuigenissen van vijf 
topmensen uit de Vlaamse ondernemingswereld praktijkinzicht in deze materie. Thomas Leysen 
(voorzitter Raad van Bestuur KBC), Marleen Vaesen (CEO Greenfoods Lutosa), Jan Boone (CEO 
Lotus Bakeries), Joost Callens (CEO Durabrik Group) en Inge Vervotte (voorzitter Emmaüs vzw) 

toonden zich bereid hierover in gesprek te gaan met VKW Metena.

Eynikel Jochanan, ‘Persoonlijke groei als bron van leiderschap’, VKW Metena, Beleidsnota 70, februari 2014. (U 
vindt deze beleidsnota in bijlage bij deze Ondernemen of via www.vkw.be)

Persoonlijke groei als bron 
van leiderschapfebruar i  2014 
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 ‘Leiderschap speelt zich af op het intieme raakvlak tussen het innerlijke theater van het 

individu en de buitenwereld van de organisatie’, schrijft Manfred Kets de Vries, hoog-

leraar leiderschapsontwikkeling aan het INSEAD. Deze beleidsnota ent zich ook op 

dit raakvlak. Hoe verhoudt het ‘innerlijke theater’ van de leider zich tot (goede) leider-

schapspraktijk? Welke rol heeft de binnenkant van een leider in het aansturen van wat 

er buiten hem/haar beweegt? Naast wetenschappelijke literatuur en studies, leveren 

getuigenissen van vijf topmensen uit de Vlaamse ondernemingswereld praktijkinzicht 

in deze materie. Thomas Leysen (voorzitter Raad van Bestuur KBC), Marleen Vaesen 

(CEO Greenyard Foods, het vroegere Pinguin Lutosa), Jan Boone (CEO Lotus Bake-

ries), Joost Callens (CEO Durabrik Group) en Inge Vervotte (voorzitter Emmaüs vzw) 

toonden zich bereid hierover in gesprek te gaan met VKW Metena. 

De achtergrond is een herhaaldelijke roep om nieuw leiderschap. Uit diverse maat-

schappelijke domeinen — economisch, politiek, sociaal — weerklinkt een vraag naar 

leiders die in tijden van verandering en onzekerheid een houvast kunnen bieden en 

daarin geloofwaardig zijn. Leiderschap geënt op persoonlijke waarden, integriteit (het 

handelen naar die waarden) en bezieling (het uitdragen van die waarden) is daarbij 

cruciaal. Het verlangen naar dergelijk leiderschap toont zich in de eerste plaats in de 

brede populariteit van bepaalde voorbeeldfiguren. Denk maar aan de rouwbetuigin-

gen die Nelson Mandela kreeg van Rusland tot de VS, van Europa tot Israël en van 

China tot Tibet. Of aan het wereldwijde enthousiasme voor de (her-)verkiezing van de 

Amerikaanse president Obama (weliswaar getemperd na de recente afluisterschanda-

len). Of aan de waardering die paus Franciscus vandaag zelfs in atheïstische kringen 

krijgt. Zijn nederigheid en minzame stijl spreken aan, over de geloofsgrenzen heen. 

Elk op hun manier brachten deze leiders een stijlbreuk met hun voorganger en een 

boodschap van hoop in tijden van crisis. Ze worden bovendien gekenmerkt door een 

zekere bescheidenheid omdat ze de veelheid aan belangen in een samenleving er-

kennen. In het bijzonder die van de kwetsbaren.

Ook in de bedrijfswereld zien we leiders opstaan die zich niet achter hun positie ver-

schuilen en zich zelfs kwetsbaar durven tonen. Ze deinzen er niet voor terug om zich 

af en toe te herbronnen en te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Hetzij alleen, hetzij 

in groep, zoals enkele bekende ondernemers als Frans Colruyt, Wouter Torfs of Wouter 

De Geest recent nog lieten optekenen (De Standaard, 17 april 2013). En ook in de 

recente managementliteratuur en -opleidingen is de aandacht voor persoonlijke lei-

derschapsontwikkeling niet meer weg te denken. Wat is er gaande?

1. It’s the context, stupid!

Leiderschap is contextgevoelig. Een bedrijf in crisis heeft een ander leiderschap nodig 

dan een bedrijf in bloei. Dit geldt ook op macroniveau. De algemene socio-economische 

context beïnvloedt het reilen en zeilen van organisaties en bij uitbreiding het leiderschap 

Auteur: Jochanan Eynikel

E-mail: vkw.metena@vkw.be 

www.vkw.be

Verantwoordelijke uitgever: 

VKW Denktank

Persoonlijke groei als bron

van leiderschap
ExEcutivE Summary

“Personal growth as a 

source of leadership”

The latest trust reports show that 

CEOs are among the least trus-

ted spokespeople. Given the in-

creasing impact of stakeholders 

due to social media and (online) 

community building, leadership 

based on authority and status 

is outdated. What leaders need 

today is to find common ground 

within the “critical crowd”. Em-

pathy and authenticity are key 

values for new leaders. Authen-

tic leadership development now 

requires emotional intelligence 

and a deep awareness of the 

self, rather than just skills alone. 

To achieve that, leaders will need 

to leave their comfort zone and 

invest in personal development.

Full English text available on 

www.vkw.be/kennisbank
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zoal spijt hebben. Het meest voorko-
mende antwoord was: ‘Ik wou dat ik de 
moed had gehad om een waar leven 
te leiden en niet het leven dat anderen 
van mij verwachten.’ Welnu, als mensen 
dat willen voor zichzelf, dan zullen ze 
dat ook verwachten van hun leiders en 
verantwoordelijken: jezelf zijn, authen-
tiek, je niet verstoppen en het emotio-
nele en rationele in evenwicht houden. 
Authenticiteit lijkt mij een fundamen-
tele voorwaarde voor een duurzaam 
contact.”

Evenwicht
“Rationeel gevormde mensen verlie-
zen dat evenwicht wel eens. Trouwens, 
op nummer drie van diezelfde lijst van 
dingen die stervende mensen anders 
hadden willen doen, staat: ‘Ik wou dat ik 
de moed had gehad om mijn gevoelens 
te uiten.’ Sedertdien durf ik ‘experimen-
teren’ met emoties. Tijdens sollicitatie-
gesprekken bespreek ik uiteraard alle 
klassieke elementen, maar meer dan 
vroeger besteed ik aandacht aan wat ik 
voel bij deze sollicitant. En of zijn denken 
en voelen evenwichtig zijn, hoe authen-

tiek hij is. In welke mate blijf ik mezelf in 
gesprek met hem. Ik schrik er niet voor 
terug om tegen medewerkers te zeggen: 
‘Ik voel me daar niet goed bij’. Of ‘Ik 
wordt gewaar dat iemand iets verbergt’. 
Vroeger zou ik me daarover schuldig en 
vooral ongemakkelijk hebben gevoeld, 
want dat is niet meetbaar… en wijst dus 
op onzekerheid. Nu hecht ik veel meer 
gewicht aan dat niet-meetbare. En weet 
je wat?! Ik ben daarin tot vandaag niet 
bedrogen. Bovendien krijg ik daar ook 
heel wat positieve reacties op, mensen 
vullen vaak aan met hun eigen senti-
ment. Op een vergadering durf ik al 
eens af te dwalen om de sfeer te peilen. 
Helaas ben ik dikwijls nog niet zover 
dat ik erg betrokken kan zijn bij een 
agendapunt en tegelijk de niet-verbale 
signalen kan verwerken. Dat laatste 
is nochtans een doelstelling en het 
opende voor mij een wereld sedert ik 
ermee startte. Ik vraag vandaag vaak 
aan medewerkers hoe ze zich voelen 
bij een beslissing. De eerste keer zijn ze 
verrast, zelfs argwanend. Zeker ‘number 
crunchers’ spreken niet graag over 
gevoelens, velen slagen er niet in ze te 

benoemen. Ik vond het ooit onthutsend 
toen ik me realiseerde dat mijn eigen 
herinneringen in de eerste plaats en 
veruit overwegend rationeel van aard 
zijn. Van veel vroegere gebeurtenissen 
en omstandigheden herinner ik me met 
gemak de cijfers en feiten, maar veel 
minder de emoties.”

Plaats voor emotie
“Ik dwing overigens nooit iemand tot een 
antwoord op de vraag: ‘Hoe voel je je 
daarbij?’ Ik stel vast dat het zoeken naar 
een antwoord voor veel medewerkers 
een verruiming betekent. Het gesprek 
komt alvast op een ander niveau en ik 
heb al heel veel doodeerlijke reacties 
gekregen. Door je ook in je kwetsbaar-
heid te tonen, zelfs in schaamte, ontstaat 
beter contact. En daar is het mij om te 
doen: echt contact, echte ontmoetingen 
waarin plaats is voor bespreking van 
tekortkomingen en dus ook voor moge-
lijkheden tot verbetering. Maar daarvoor 
moeten denken, voelen en handelen in 
evenwicht zijn.”

Jo Cobbaut


