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Verantwoordelijk Leiderschap:  
een kwestie van nemen en geven
Verantwoordelijkheid en verantwoording
Zeker nu we met schoksgewijze veranderingen geconfronteerd wor-
den, zijn voortdurend vragen aan de orde, zoals: Welke richting gaan 
wij uit? Welke lijn volgt de politiek? Wat is het beleid van onze organisa-
ties? Welke keuzes maken managers en wat zijn hun individuele doe-
len en ambities? Door de veelheid aan beschikbare informatie zijn heel 
veel antwoorden mogelijk en even zovele leiderschapsstijlen zichtbaar. 
President Trump propageert het eigen belang via America First, onze 
eigen premier leek in het pré-Corona tijdperk aan visie niet veel waarde 
te hechten. 
Gelukkig zien we vandaag de dag ook een hele andere beweging, 
namelijk aandacht voor duurzaamheid, inclusie en transparantie. De 
UHKY\R�SPN[���VVR�PU�KL�WYVÄ[�ZLJ[VY���VW�good citizenship en een nieuwe 
vorm van moraliteit, die als reactie op te ver doorgeschoten neolibera-
lisme gericht is op verantwoordelijkheid in brede zin. Wat betekent dit 
voor leiderschap? Wanneer doen leiders het ‘goed’ en wanneer niet?
Onze visie is dat goed management gekenmerkt wordt door verant-

^VVYKLSPQR�SLPKLYZJOHW. Dit geldt zowel voor de richting die leiders aan-
geven, de wijze waarop ze resultaten boeken, hun stijl van rekenschap 
HÅLNNLU��HSZ�]VVY�KL�SLLYLɈLJ[LU�KPL�aL�VVNZ[LU�LU�O\U�]LYTVNLU�aPJO�
te verbeteren. Twee kernbegrippen staan hierbij centraal: verantwoor-
delijkheid en verantwoording. Als we het preciezer bekijken gaat het 

om verantwoordelijkheid nemen en geven en verantwoording vragen en 
HÅLNNLU� 

Verantwoordelijkheid nemen 
Dat ]LYHU[^VVYKLSPQROLPK�ULTLU de essentie is van besturen en leiding-
NL]LU�� PZ�HS� [LY\N� [L�]PUKLU� PU�KL�RSHZZPLRL� [OLVYPLwU�V]LY�NV]LYUHUJL��
5HHZ[�KL�TLLY�LJVUVTPZJO�NLVYPwU[LLYKL�ILUHKLYPUNLU��HNLUJ`�[OLVY`�
en transaction cost theory) was de Z[L^HYKZOPW� [OLVY` een fundamen-
tele stroming in het denken over governance. Stewardship betekent goed 
rentmeesterschap: bestuurders zijn de ’hoeders’ van de activa en zij zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie en de mensen die er werken. Dit 
heeft nu een nieuwe, moderne betekenis gekregen. Het is voor iedere 
bestuurder een scherpe eis om ‘in de wereld’ te staan en verantwoor-
delijkheid te nemen voor mens en milieu. Dat gaat veel verder dan afval 
scheiden op kantoor of MVO-doelen formuleren in het jaarplan. Van elke 
bestuurder of leidinggevende wordt ecologisch bewustzijn verwacht, elke 
organisatie moet bijdragen aan corporate social responsibility.
Maar er is meer. Verantwoordelijkheid nemen gaat ook over op de wijze 
waarop een leidinggevende de richting bepaalt, een missie en een aan-
sprekende visie neerzet. Ook bij tegenwind of bij tegengestelde belan-
gen van diverse stakeholders. Denk aan aandeelhouders die winstcijfers 
willen zien en de publieke opinie die een maatschappelijke bijdrage ver-
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wacht. Denk aan toezichthouders die compliance verlangen en pro-
fessionals die graag vrijheid en autonomie willen. Leiders staan onder 
druk om op eigen kompas te varen. De complexiteit en dynamiek in 
organisaties vragen om zelfsturende leiders, die zelfstandig ‘doen wat 
UVKPN�PZ»�LU�KHHY]VVY�NHHU�Z[HHU��2^HSP[LP[LU�aVHSZ�aLSÅLYLUK�]LYTV-
NLU� �R\UULU�YLÅLJ[LYLU��LU�YLNPL�ULTLU�V]LY� QL�LPNLU�VU[^PRRLSPUN�
zijn extreem belangrijk om jezelf en anderen te kunnen managen. Een 
LPNLU[PQKZL�SLPKLY�JYLwLY[�KYHHN]SHR�LU�TV[P]LLY[�TLKL^LYRLYZ��THHY�
durft verantwoordelijkheid te nemen en autonoom de daarbij pas-
sende beslissingen te nemen.

Verantwoordelijkheid geven 
Verantwoordelijkheid geven is minder goed herkenbaar in de oor-
ZWYVURLSPQRL�[OLVYPLwU�V]LY�NV]LYUHUJL��THHY�OLLM[�]VVYHS�KL�SHH[Z[L�
]PQM[PN� QHHY�LLU�OVNL�]S\JO[�NLUVTLU��:PUKZ�KL�OPwYHYJOPZJOL�THH[-
schappijordening is getransformeerd naar een bestel van horizontale 
verhoudingen, staat het geven van verantwoordelijkheid centraal. Dit 
was zichtbaar in opeenvolgende tijdperken: de opkomst van parti-
cipatie en medezeggenschap in de jaren vijftig en zestig, de hoog-
tijdagen van de emancipatiebeweging rond 1970, de nadruk op 
empowerment in jaren tachtig en het ontstaan van resultaatverant-
woordelijke eenheden c.q. business units in de jaren negentig. In de 

periode daarna werd zelfsturing populair, evenals POP’s en ‘regisseer 
je eigen loopbaan’; tegenwoordig spreken we over ‘iemand in z’n kracht 
zetten’. Het zijn allemaal verschijningsvormen van hetzelfde onderlig-
NLUKL�WYPUJPWL!�]LYHU[^VVYKLSPQROLPK�NL]LU��1\PZ[�U�� PZ�ÅL_PILS��HNPSL�
organiseren nodig om responsief te reageren op externe dynamiek. 
Centrale command and control aansturing is daarvoor niet geschikt. 
Bevoegdheden laag in de organisatie alsmede verregaand delegeren 
en verantwoordelijkheid geven, zijn nodig om lenige organisaties te cre-
eren maar ook om medewerkers te mobiliseren en talenten de kans te 
geven zich te ontwikkelen - en daarmee te behouden. 

Verantwoording vragen 
Verantwoordelijkheid geven is niet grenzeloos of zonder consequen-
ties. Het vereist dat partijen goed omgaan met die verantwoordelijkheid 
LU�OPLYV]LY�VVR�]LYHU[^VVYKPUN�HÅLNNLU��7HYHSSLS�HHU�]LYHU[^VVYKL-
lijkheid geven wordt dus verantwoording gevraagd. 
De noodzaak hiertoe is de laatste decennia scherp aan het licht ge-
RVTLU�KVVY�VU[ZWVYPUNLU�LU�ÄUHUJPwSL�KLIHJSLZ��+L�V]LYOLPK�OLLM[�
zichzelf op afstand geplaatst maar komt daarvan terug - zoals bijvoor-
beeld een verscherping van het toezicht op de woningcorporaties - of 
kiest voor dwingende regulering. Er zijn talloze instanties (ACM, AFM, 
NZa, inspecties) die marktpartijen moeten disciplineren. Onder druk 

Leven in de jaren twintig van de 21e eeuw doet een sterk appèl op zelfsturing en ei-
gen verantwoordelijkheid. Op maatschappelijk niveau maar ook in organisaties zien we 
Z[LLKZ� TLLY� OVYPaVU[HSL� ]LYIHUKLU� LU� ZHTLU^LYRPUNZ]VYTLU� aVUKLY� OPwYHYJOPZJOL�
sturing. Leiderschap wordt persoonlijk en gedeeld leiderschap, maar het gaat verder. 
Op alle niveaus tekent zich af dat het klassieke begrip Verantwoordelijkheid juist nú van 
grote betekenis is. In organisaties die te maken hebben met een complexe, dynamische 
en disruptieve omgeving is verantwoordelijkheid een universeel en sturend principe. Dat 
biedt een nieuw perspectief op leiderschap met daaraan gekoppeld een integraal leider-
schapsmodel. In deze bijdrage wordt dit nader toegelicht.



van pers en politiek zoekt de overheid voortdurend naar passende metho-
den om controle te houden op de besteding van maatschappelijke gelden 
en om mismanagement te voorkomen. Op het niveau van ondernemingen 
geven toezichthouders enerzijds ruimte maar vragen anderzijds van be-
stuurders dat zij zich transparant opstellen. Zij verwachten degelijke rap-
portages en tijdige meldingen als er slecht weer dreigt. Ook bestuurders 
vragen op hun beurt verantwoording aan het tweede echelon. Leiders 
stellen zich coachend op, maar het is logisch dat zij resultaten van mede-
werkers verwachten en daarover verantwoording vragen. Mooie principes 
over zelfsturing doen daar niks aan af. 

=LYHU[^VVYKPUN�HÅLNNLU�
=LYHU[^VVYKPUN�HÅLNNLU�PZ�OL[�ZWPLNLSILLSK�]HU�]LYHU[^VVYKPUN�]YHNLU��
Dit gaat verder dan de gebruikelijke verplichtingen zoals managementrap-
portages, kwartaalresultaten of jaarcijfers. Verantwoordelijke leiders leg-
gen in eerste instantie aan zichzelf verantwoordelijkheid af. Hun geweten 
helpt daarbij en zij durven zichzelf kritische vragen te stellen. Ze laten zien 
dat zij fouten kunnen maken, zich daarover openlijk verantwoorden en er 
van leren. Dit vraagt van leiders innerlijke kracht en zelfvertrouwen; het 
]YHHN[�KH[�aPQ�aPJO�R^L[ZIHHY�K\Y]LU�VWZ[LSSLU��/L[�HÅLNNLU�]HU�]LYHU[-
woording gebeurt op verschillende niveaus. Professionals verantwoorden 
zich naar hun beroepsgenoten door middel van intercollegiale toetsing, 
peer reviews en visitaties. Zij laten zich op hun output aanspreken door 
managers. Managers verantwoorden zich aan hun bestuur via rapporta-
ges, maar ook in bila’s en teamoverleg. Door 360 feedback houden zij 
zichzelf scherp in hun functioneren. Bestuurders leggen verantwoording af 
aan hun directieteam over resultaten en stijl van leidinggeven. Daarnaast 
leggen zij verantwoording af aan de OR, hun toezichthouders of andere 
stakeholders. Deze verantwoording is deels verankerd in wet- en regelge-
ving, maar is deels ook meer informeel. Goodijk1 benadrukt in dit verband 
het belang van de stakeholdersdialoog en het strategisch partnerschap 
tussen bestuurders en toezichthouders. 

Verantwoordelijk leiderschap
Verantwoordelijk Leiderschap gaat, zoals hierboven blijkt, over een aantal 
fundamentele aspecten van goed leiderschap. Het concept is universeel 
en veelomvattend. Bekijken we het analytisch en modelmatig, dan valt een 
duidelijke samenhang aan te brengen met behulp van twee assen. Deze 
assen geven de intentie ]HU�KL�SLPKPUNNL]LUKL�^LLY��/VYPaVU[HHS!�YLÅLJ[PL�
en inspiratie. Verticaal: borging en groei. Zo ontstaan de vier domeinen 
Richting, Realisatie, Rekenschap, Responsiviteit. Een verantwoordelijk 
leider is op al deze domeinen actief. 

 

4L[�ILO\SW�]HU�]PLY�[YLM^VVYKLU�*YLwYLU��>HHYTHRLU��=LYHU[^VVYKLU�
en Leren wordt in elk van de domeinen de activiteit van de leidingge-
vende kernachtig weergegeven. 

Lezen we het model met de klok mee dan zien we dat:
- de Verantwoordelijk Leider een richting�JYLwLY[�LU�
- daarmee inspireert,
- zoals hij ook inspireert tot het waarmaken (de realisatie). 
-  Het waarmaken is een belangrijk onderdeel van de borging. ‘We doen 

wat we ons hebben voorgenomen en afgesproken’. 
-  Hij zorgt voor borging door zich te verantwoorden en rekenschap te 

geven én door anderen daarop te bevragen. 
- De volgende stap is YLÅLJ[PL en 
- het lerend reageren (responsiviteit) op wat er is gebeurd. 
-  Waarna weer nieuwe actie en inspiratie volgt. 
Deze continue beweging leidt tot verbeteringen en innovaties, alsmede 
tot de ontwikkeling van de organisatie en van de mensen die er werken. 

Wij zijn door andere visies en leiderschapsconcepten geïnspireerd en 
hebben onze jarenlange ervaring met het beoordelen en ontwikkelen 
van leiders in het model geïntegreerd. Er is verwantschap met de PDCA 
cyclus en de modellen van Kolb, Robertson en Quinn2. Wat in deze 
modellen echter ontbreekt is het verschil tussen leiding geven aan een 
team, de organisatie, de omgeving (stakeholders) én aan jezelf. 
Het model van Verantwoordelijk Leiderschap (Responsible Leadership) 
laat zien dat er een breed spectrum is aan eisen die aan een leider ge-
steld worden. Zowel persoonlijke rijpheid en wijsheid, maar ook het 
vermogen anderen te inspireren. Het bevat analytische vaardigheden 
en de kennis en kunde om het strategisch krachtenveld te beïnvloeden 
LU�LɈLJ[PLM�TL[� Z[HRLOVSKLYZ�VT� [L�NHHU��/L[�NHH[�UHKY\RRLSPQR�VVR�

20

Md | najaar 2020



over leidinggeven aan jezelf en daarmee is de in deze tijd zo belangrijke 
competentie ‘zelfregie’ (fundamenteler aangeduid als core self evalua-

tions3) een belangrijk element in het model. Maar het omvat ook de ex-
[LYUL�VYPwU[H[PL� LU�OL[� ZHTLU^LYRLU� PU� RL[LUZ�LU�HSSPHU[PLZ� �P�J��IYLLK�
stakeholdermanagement). Het Responsible Leadershipmodel geldt dus 
op alle niveaus in de organisatie, van de eerstelijns verantwoordelijke op 
uitvoerend niveau tot en met de eindverantwoordelijke CEO of voorzitter 
van de raad van bestuur. 
We kunnen de niveaus beschouwen als de ‘actieradius’ van de leiding-
gevende. Dat leidt tot het volgende onderscheid:

1. Individu - verantwoordelijk leiderschap in relatie tot jezelf
2. Team - verantwoordelijk leiderschap in relatie tot je team
3. Organisatie - verantwoordelijk leiderschap in relatie tot je organisatie
4. Stakeholders - verantwoordelijk leiderschap in relatie tot je stakeholders

ÍSSL� SLPKLYZ� �� SHHN�VM� OVVN� �� VYPwU[LYLU� aPJO�VW�OL[� LLYZ[L� UP]LH\!�/VL�
breng ik Responsible Leadership in praktijk in relatie tot mezelf? De eer-
stelijns, operationele leidinggevenden (teamleiders) vragen zich af: Hoe 
breng ik Responsible Leadership in praktijk op individueel en teamniveau. 
De eindverantwoordelijk leidinggevende (bijvoorbeeld lid van het MT) past 
Responsible Leadership toe op individueel, team en organisatieniveau en 
de CEO of lid van de Raad van Bestuur en richt zich daarnaast meer dan 
anderen ook op het stakeholdersniveau. 
Aan de hand van dit model kunnen we op elk niveau concrete eisen formu-
leren waaraan de Responsible Leader (RL) moet voldoen. In de volgende 
afbeeldingen laten we op [^LL�]HU�KL�]PLY�UP]LH\Z zien wat dit betekent4:

Responsible Leadership in relatie tot jezelf 5

Responsible Leadership in relatie tot je stakeholders
 

Deze overzichten vormen tezamen het kompas voor de leidinggevende 
op alle niveaus. Concreet kunnen hieruit functietyperingen, beoordelings-
JYP[LYPH�LU�WYVÄLSLPZLU��IPQ]VVYILLSK�PU�OL[�RHKLY�]HU�4+�WYVNYHTTH»Z�VM�
selectieprocedures, worden afgeleid.
 
Tot slot
Elke leidinggevende kan zich aan de hand van de concrete beschrijvingen 
afvragen of hij voldoende actief is in elk van de vier kwadranten en op alle 
vier de niveaus. Ook laat het model zien wat de - soms onbewuste - re-
actie van de leiders is bij crises. Sommigen vluchten naar voren en gaan 
extra hard op de resultaten duwen (het kwadrant Realisatie), anderen wor-
KLU�KLMLUZPLM�LU�JVUJLU[YLYLU�aPJO�VW�IVYNPUN�LU�YLRLUZJOHW�HÅLNNLU��
0U�OL[�HSNLTLLU�PZ�LY�IPQ�JYPZLZ�TPUKLY�HHUKHJO[�]VVY�YLÅLJ[PL��L_WLYPTLU-
teren en leerprocessen. Dat is begrijpelijk maar het gevaar is dat de focus 
is gericht op behoud en op de korte termijn. De ware Responsible Leader 
toont zich door juist in onzekere en spannende tijden ook de lange termijn 
in het oog te houden en kansen te zien. Snel ingrijpen en saneren kan 
noodzakelijk zijn, maar dan altijd met een toekomstvisie voor ogen. Groei 
en richting, niet lijden maar leiden.  | Md
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