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1. Inleiding 

Er is helaas weinig documentatie aanwezig over management en 

leiderschap van ons bedrijfsleven (Suriname). Onze oudere 

ondernemers zijn doorgaans heel praktische mensen die liever de 

zaken aanpakken dan over hun ervaringen te vertellen. Deze 

situatie is zeker een handicap voor de huidige generatie van 

managers omdat zij hierdoor niet kan leren van de voorbeelden van 

onze succesvolle ondernemers en geheel aangewezen is op de z.g. trial 

and error methods. Onnodig te zeggen dat hierdoor veel tijd en energie 

verloren gaan. 

Op de internationale boekenmarkt is er tegenwoordig een enorm 

aanbod van literatuur over management en leiderschap waaruit wij 

heel wat nuttige zaken kunnen leren. Echter is bij de raadpleging 

daarvan is enige omzichtigheid geboden, omdat de schrijvers 

vaak de werkelijkheid zelf niet hebben meegemaakt, en veelal 

geneigd zijn om hun verhaal toe te schrijven naar hun eigen 

opvattingen over management en leiderschap. Biografieën van 

succesvolle leiders uit het internationals bedrijfsleven zijn vaak 
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geromantiseerd en mooier dan de werkelijkheid voorgesteld. Zo 

kunnen we onbewust een verkeerd beeld van management en 

leiderschap krijgen. 

In deze presentatie wordt bij directies van ondernemingen 

een onderscheid gemaakt tussen managers en leiders, en het 

voornaamste verschil tussen deze twee groepen aangegeven. De 

kenmerken van een leider in de industrie wordt voorts, besproken en 

tenslotte wordt een succesformule voor het ondernemerschap 

aangegeven. 

 

2. Verschil tussen Management en Leiderschap 

Het doel van een onderneming is om producten voor klanten 

voort te brengen, werk te verschaffen aan de werknemers en winst te 

maken voor de aandeelhouders. Het neemt talent om een bedrijf te 

leiden, en het talent moet zich concentreren op de inhoud van de 

onderneming. (Deze stelling is belangrijk voor de rest van het verhaal). 

In de laatste 40 jaar hebben directies van vele ondernemingen 

hun ve r t rouwen  ges te l d  i n  c i j f e rs  en  ge l e id  doo r  he t 

p ro ces  en  ingewikkelde organisatiestructuren, andere mensen de 

voorspelde dingen laten doen. De waarheid echter, is dat besturen 

(managen) en leiden verschillende activiteiten zijn, en door deze 

twee te verwarren zijn vele grote bedrijven hun koers kwijt 

geraakt. In het laatste decennium ontstaat er grote stagnatie en 

achteruitgang bij diverse bekende bedrijven in de wereld die 

ogenschijnlijk toch goed werden gemanaged. Om enkele sprekende 

voorbeelden hiervan te noemen: Philips, DAF, Fokker en KLM 

(Nederland) en IBM, General Motors (USA). De oorzaken van deze 

crisis zijn zeker erg complex, maar de voornaamste reden van hun 
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achteruitgang ligt in de wijze waarop deze bedrijven zijn bestuurd. 

Bij vele van deze goed georganiseerde bedrijven is order invloed 

van opleidingsinstituten voor managers de illusie post gaan 

vatten dat indien in een bedrijf de werkprocedures goed zijn 

beschreven; taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn 

aangegeven; er een goed systeem van planning en control is 

opgezet; er een evenwichtige organisatiestructuur gemaakt is; de 

functies goed zijn bezet en er een duidelijke overlegstructuur 

aanwezig is, dan zullen goede beslissingen ook vanzelf volgen. 

Vele directies denken dat zulk een arsenaal van 

organisatorische maatregelen, technieken en controle mechanismen 

alle menselijke zwakheden zullen voorkomen en vinden het moeilijk 

te geloven dat goede en slechte substantiële beslissingen direct 

gerelateerd zijn aan de sterkte en zwakte van de betrokken 

personen. Managers brachten dus in deze bedrijven binnen hetgeen zij 

op de managementscholen hadden geleerd n.l. principes van 

onderhandelen; beheersing van emoties; human relations skills 

en de techniek van de kwantitatieve controle. Zij lieten echter 

achter de committent, de creativiteit, de zorg voor anderen en het 

doen van experimenten. Zij hadden geleerd om managers te zijn in 

plaats van leiders. 

Nu denken vele mensen aan de top van het 

bedri jfs leven dat management en leiderschap synoniem zijn en 

nemen zelfs aanstoot aan als iets anders zou beweren. Toch zijn het 

verschillende zaken. 

Een algemeen aanvaarde definitie voor management luidt alsvolgt: 

management is het proces om andere mensen volgens van te voren 

vastgestelde werkprocedures en organisatiestructuren, voorspel-
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bare dingen te laten doen. Management is in wezen een op 

actiegerichte denkproces. 

Van leiderschap zi jn  er vele  def in i t ies, bi jna evenveel 

als  er definieerders zijn. Een eenvoudige definitie zou alsvolgt 

kunnen luiden: Leiderschap is het vermogen om consensus en 

commitment te verkrijgen voor gemeenschappelijke doelen, die 

boven de normale vereiste van de organisatie uitstijgen, en die 

vervolgens gerealiseerd worden onder beleving van 

gezamenli jke bevrediging door het overgrote deel van de groep. 

Leiderschap is gebaseerd op een hechte band, die de leider en 

zijn volgelingen bindt in dezelfde morele en intellectuele 

commitment. Leiderschap komt voort uit de wil om een leider te 

volgen. Het is dan legitiem voor een persoon die tot leider is 

geselecteerd om toewijding, steun, hardwerken en loyaliteit van zijn 

ondergeschikten te verlangen. De leider beschouwt zijn volgelingen 

niet als rivalen of vijanden maar werkt in eenheid met hen om de 

maatschappij verder uit te bouwen. Een leider is dus niet "lonely at 

the top 

De kritische factor van het leider/volgelingen-verbond is de 

bereidheid van mensen aan de leiding om hun vermogen te 

gebruiken voor het beste belang van hun ondergeschikten en van 

dat van de maatschappij. Op deze wijze wordt de leider 

tegelijkertijd ook een volgeling omdat hij nu de belangen dient van 

diverse groepen, zoals aandeelhouders, ondergeschikten (van het 

bedrijf) en de klanten. 

Managers zijn hardwerkende, intelligente, praktische en 

analytisch denkende mensen met veel tolerantie voor anderen. 

Aangezien zij weinig hartstochtelijke overtuigingen erop na 
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houden, behalve dan misschien de drang om orde uit een 

potentiële chaos te brengen, vertonen zij een hoge graad van 

tolerantie jegens anderen. Leiders echter zijn dramatischer in stijl 

met een onvoorspelbaar gedrag. 

Terwijl managers zich met het proces bezig houden, 

ontwikkelen leiders  nieuwe ideeën en produceren resul ta ten 

d ie boven de verwachting van de Maatschappij uitstijgen. 

Het beeld van managers van vandaag is een die tekort 

schiet in toewijding en devotie die wij bij leiders vinden. Bij 

managers maakt verbond plaats voor het contract, zodat 

managers materieel vooruitgaan, ongeacht of het bedrijf zelf het 

goed doet of failliet gaat. 

Een meer plastische beschrijving van het verschil is als volgt: In 

het bedrijfsleven is een leider (de ondernemer) iemand die 

probeert geld te verdienen en een manager is iemand die zorgt 

dat hij geen geld verliest. Die neemt zo min mogelijk risico. 

 

3. Essentie van Leiderschap in de Onderneming 

Vaak wordt de vraag gesteld: worden leiders in 

ondernemingen gevormd of worden zij alszodanig geboren? Boeken 

over leiderschap beschouwen voornamelijk de karakters van personen, 

de situatie en de managementstijlen, maar gaan voorbij aan de 

dingen die de leider zelf bezig houden. Onze opvattingen over leiders 

zijn in het algemeen gebaseerd op politieke theorieën van leiderschap. 

Soms denken we dat een succesvolle leider uit het bedrijfsleven ook 

zondermeer een politieke leider kan worden. Dat is niet juist. De 

doelstellingen zijn zeer uiteenlopend. Bovendien wordt in de 

politiek macht verkregen vanuit de basis (van de kiezers of van 
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massa-organisaties). In het bedrijfsleven echter wordt macht van 

boven gegeven, door de aandeelhouders. 

Voor het bedrijfsleven is veel interessanter de vraag: wat doen 

leiders om een bedrijf tot een succes te helpen maken? Waar richten 

zij hun emoties en intellectuele energie op bij het besturen van een 

bedrijf? 

Zelfs een oppervlakkige evaluatie van de onderneming wijst 

uit dat leiders in opwinding geraken van hun eigen werk en 

ondergeschikten ook daarmee besmetten en stimuleren, Leiders zijn 

mensen met een creatief voorstellingsvermogen die tegelijkertijd 

gedreven worden door de wens om hun visie om te zetten tot 

realiteit om daaruit economische voordelen te behalen. De 

voornaamste verbeelding van leiderschap in het bedrijfsleven is hun 

fantasie over de markt. 

Leiderschap in het bedrijfsleven is substantieel. Ten eerste: het 

bevat ideeën over -wat te doen- in plaats, van -hoe te doen -. Ten 

tweede het bevat visie, of wat genoemd kan worden 

substantiële verbeeldingskracht, die de toekomst van de 

onderneming aangeeft. Ten derde als de visie de moeite waard is 

om, energie en middelen eraan te riskeren, heeft leiderschap de 

wilskracht om de realisatie van de visie tot een goed einde te brengen. 

Leiderschap in de onderneming is een fusie tussen werk en menselijke 

relaties. Goede ideeën en opwindende doelen van een 

bedri jf genereren  enthous iasme,  s teun en  samenhang.  

Gevoe l  van  eigenwaarde komt niet voort, door zich in een groep te 

begraven en het proces te volgen, maar door de problemen te lijf te 

gaan en verantwoordelijkheid te nemen. 
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4. De Persoonlijke Beïnvloeding (Charisma) 

In de hedendaagse opvattingen over management wordt de 

invloed van de individu weggedrukt. Hier worden ideeën en acties 

geleid door een structuur, het systeem of door een procedure 

en niet door een individu. De keuze welke acties genomen 

worden, welk gedrag gesanctioneerd en welke relatie 

gestimuleerd moet worden, vloeit voort uit het proces. Beleid en 

beslissingen worden gerechtvaardigd door de rechtmatigheid van 

het proces en niet door de persoonlijke inzet van een 

gezaghebbende persoon. Geen enkel individu is 

verantwoordelijk meer voor het succes of verlies, want het is 

het proces dat deze resultaten veroorzaakt. Als het goed gaat, 

dan wordt het proces versterkt, als het fout gaat dan is niemand 

daarvoor direct verantwoorde l i jk ,  maa r he t p roces  moe t 

b i jges te ld worden.  Verantwoordelijkheid is daardoor diffuus en 

commitment is erg laag, zo niet afwezig. 

Samen met substantie (of essentie), verbeeldingskracht, 

en talent verdient de persoonlijke beïnvloeding ook de nodige 

aandacht. Een leider die sterke positieve emoties oproept en het 

geloof en gedrag kan beïnvloeden van een ander persoon wordt 

charisma toegekend.  

 

Charisma komt uit de theologie en betekent een door God 

gegeven gave of kracht, zoals het vermogen om een wonder 

te verrichten (z. a. Shri-Ram, Mozes, Christus, e.a.) 

 

Onze voornaamste kennis over charisma bij leiders komt uit 

studies van  po l i t i eke  f i guren.  T i jdens  moe i l i j ke  t i jden 
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be loof t  een  (politieke)leider een oplossing voor de crisis. Als de 

acties voor de oplossing daarvan een vroeg succes heeft, 

zullen de volgelingen overtuigd raken in de bijzondere gaven van 

de persoon, en zodoende meer toegewijd raken en meer geneigd 

zijn om diens directieven te volgen. 

Charisma vinden we ook bij industriële leiders. Vele 

volgelingen in bedrijven beschrijven hun 'baas' als iemand die 

iedereen enthousiast kan maken over een bepaalde zaak; die 

loyaliteit voor de zaak kan inspireren; die respect afdwingt van 

een ieder; die een speciale gave heeft om te zien was werkelijk 

van belang is en die een missie heeft. De aangestoken 

ondergeschikte heeft volledig vertrouwen in de leider met 

charisma en krijgt zelfs een prettig gevoel als hij dicht bij de 

leider komt. Ondergeschikten zeggen trots te zijn om geassocieerd 

te worden met charismatische leiders en hebben vertrouwen dat de 

leider het vermogen heeft om barrières te overwinnen. 

Charismatische leiders dienen als symbolen van succes en 

bekwaamheid voor hun volgelingen. 

Leiders die grote prestaties hebben geleverd waren (of zijn) 

in staat zichzelf tot consistente actie, in de richting van de 

verwezenlijking van hun 'dromen' aan te zetten. Maar wat maakt dat 

zij het volhouden om hiervoor steeds alles wat zij in zich hebben te 

blijven inzetten? 

Er zijn natuurlijk vele factoren hiervoor aan te geven. In zijn 

boek ge t i te l d :  "Un l im i t ed  powe r ,  th e  new  s c i ence  o f  

pe r son a l  achievement", beschrijft Anthony Robbins de volgende 

zeven basiskaraktertrekken bij leiders die hen het vuur geven om 

alles te doen wat nodig is om te slagen. 
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1. Passie 

Leiders hebben een reden ontdekt, een omvattende, 

stimulerende, bijna obsessieve doelstelling die hen voorstuwt om 

te handelen, te groeien en meer te worden. Deze geeft hen 

brandstof om hun succestrein door te laten gaan en uit hun 

werkelijke potentieel te tappen. Door passie krijgt het leven 

kracht, zwier en betekenis. Er bestaat geen grootsheid zonder 

passie om groot te worden, of het nu gaat om de aspiratie om een 

atleet, kunstenaar of ondernemer te zijn. 

2. Overtuiging 

In ieder religieus boek wordt gesproken over de macht en het 

effect van geloof en overtuiging op de mensheid. Mensen die in 

belangrijke mate slagen, verschillen in hun overtuigingen enorm van 

degenen die falen. Onze overtuigingen over wat we zijn en 

kunnen worden, bepalen precies wat we zullen zijn. Wat we 

geloven dat waar is, wat we geloven dat mogelijk is, wordt wat 

waar is en wat mogelijk is. Mensen die slagen weten wat ze willen 

en geloven dat ze het kunnen krijgen. Hun overtuigingen vormen 

de stuwkracht waarmede hun passie in daden wordt omgezet. 

3. Strategie 

Een strategie is de wijze waarop de vermogens georganiseerd 

worden. Iedere leider weet dat het niet genoeg is om de middelen tot 

welslagen te bezitten. De middelen moeten op de meest effectieve en 

efficiënte wijze gebruikt worden. Een leider moet dus een strategie 

hebben om zijn visie te realiseren. 

4. Heldere Waarden 

Waarden zijn specifieke overtuigingensystemen met betrekking 

tot wat goed en wat slecht is voor ons leven. Het zijn beoordelingen 
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over wat het leven de moeite waard maakt. Leiders hebben 

een helder fundamenteel bewustzijn over wat wezenlijk 

belangrijk is. Een bewustzijn van wie zij zijn en waarom zij doen wat 

ze doen. Worden strategieën voor succes beïnvloed door je waarden? 

Zeer zeker. Als jouw successtrategie je noodzaakt dingen te 

doen die niet bij je onbewuste overtuigingen over goed en kwaad 

voor jouw leven passen, zal die strategie niet werken. Dit kan vaak 

waargenomen worden bij mensen die aanvankelijk slagen, maar 

eindigen met het ondermijnen van hun eigen succes. Het probleem is 

dan dat er een innerlijk conflict, is tussen de individuele waarden en 

de strategie voor het bereiken van de gestelde doelen. 

5. Energie 

Het is vrijwel onmogelijk om loom naar succes toe te kuieren. 

Leiders grijpen kansen en vormen kansen. Een zeer plastische 

beschrijving om het lot, Fortuna, in eigen hand te nemen, vinden wij 

in het beroemde boek: De Heerser (of de Prins) van Machiavelli: 

... Wel ben ik van mening dat men, omdat de fortuin een vrouw is, 

beter doortastend dan voorzichtig kan zijn. En wanneer men haar 

eronder wil houden, is het noodzakelijk haar te lijf te gaan en of te 

ranselen. Het blijkt namelijk dat zij zich eerder last bedwingen door 

iemand die hardhandig optreedt dan door iemand die met zachtheid te 

werk gaat. En omdat zij een vrouw is, staat ze vooral op de goede voet 

met mannen die nog jong zijn, aangezien die minder voorzichtig en 

meer agressief zijn, en haar met meer brutaliteit naar hun hand 

durven zetten.... 

Let wel, het wel Machiavelli probeerde in de 16de eeuw met dit 

verhaal aan te geven dat je met bezieling, doortastendheid en 

volharding het geluk “of Fortuna” naar de hand kan zetten. Ik kan er 
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van mee praten (Eddy). 

Er zijn veel mensen op de wereld met een passie waar ze in 

geloven. Ze kennen de strategie die deze kan verwezenlijken; hun 

waarden zijn ermee in overeenstemming; maar ze missen de 

fysieke vitaliteit om actie te ondernemen. Groot succes is niet 

los te denken van de fysieke, intellectuele en spirituele energie 

die het mogelijk maakt het beste te maken van wat je in je hebt. 

6. Vermogen tot het aangaan van relaties 

Praktisch alle Leiders hebben met elkaar gemeen dat zij een bijzondere 

vaardigheid hebben om met anderen relaties aan te gaan en rapport op te 

bouwen met mensen met heel uiteenlopende achtergronden en 

overtuigingssystemen. 

7. Communicatief Meesterschap 

Communicatief meesterschap is de sleutel tot leiderschap. 

Leiders kunnen een visie, een verzoek, een vreugde of een 

boodschap goed aan anderen overdragen. Geslaagde mensen zijn 

degenen die geleerd hebben iedere uitdaging die het leven hen 

voorschotelt aan te nemen en die ervaring zo aan zichzelf te 

communiceren dat zij de dingen vervolgens succesvol veranderen. 

Falende mensen accepteren de tegenslagen als beperkingen. 

 

5. De succesformule 

Leiders die buitengewone prestaties hebben geleverd, 

volgen een consistente weg naar succes. In het eerder 

genoemde boek noemt Anthony Robbins die weg de Essentiële 

Succes Formule:  

• De eerste stap naar deze formule is precies te definiëren 

wat je wilt.   
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• De volgende stap is actie te, ondernemen, want anders zullen je 

wensen altijd dromen blijven. Je kunt het best die acties 

ondernemen waarvan je gelooft dat de kans op succes het grootst is. 

De ondernomen acties hebben niet al tijd het gewenste resultaat, 

dus de  

• Derde stap is zintuiglijke scherpzinnigheid te ontwikkelen om te 

herkennen welke responsies je krijgt en om zo snel mogelijk waar te 

nemen of je daden je dichterbij of juist verder van je doel of 

brengen. Je moet weten wat je met je acties bereikt, of dat nu in een 

gesprek is of in je dagelijkse gewoonten. Als de resultaten je niet 

bevallen, is het nodig te evalueren welke resultaten je onderneming 

precies heeft opgeleverd, zodat je daarvan kunt leren.  

• En dan zet je de vierde stap, het ontwikkelen van de flexibiliteit 

om je gedrag te veranderen tot je de gewenste resultaten hebt bereikt. 

Als je succesvolle mensen bekijkt, zul je het volgen van deze 

stappen herkennen. Zij ondernamen iets, want weten alleen is niet 

genoeg. Zij hadden het vermogen anderen te observeren om te 

weten welke reacties zij op hun acties ontvingen. En zij bleven 

aanpassen, bijschaven, bijsturen en hun gedrag veranderen tot 

zij uitvonden wat resultaat had. 

 

Aanvulling 2010 

Jan Kotter in Leiderschap in de 21ste Eeuw  

van  Dominque Haijtema 

 

• U bepleit in uw werk steeds een duidelijk onderscheid 

tussen management en leiderschap. 

‘Ja. Mensen verwarren die twee altijd. Dat heeft vergaande 
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implicaties. Management betekent: het runnen van bedrijven zoals 

ze gerund moeten worden. Beantwoorden aan verwachtingen omtrent 

budget en tijd, etcetera. Dat wordt gedaan door bekende processen 

als budgettering, planning, organiseren en controle. Management is 

belangrijk, vooral als het grote organisaties betreft. Maar het is geen 

leiderschap.' 

• Wat is leiderschap dan wel? 

'Leiderschap heeft te maken met verandering. Het creëert een 

visie en geeft richting en strategie. De communicatie tracht 

medewerkers allemaal dezelfde kant op te krijgen en inspireert en 

motiveert mensen in beweging te komen. In een perfect stabiele 

controleerbare omgeving is leiderschap niet van belang. Management 

wel. Maar het probleem is dat het tempo van verandering 

tegenwoordig heel hoog ligt en daardoor de behoefte aan leiderschap 

veel groter is. De reactie is echter te vaak dat bedrijven proberen beter 

te managen. Dat is niet genoeg. Daarom is het onderscheid ook cruciaal. 

De meeste bedrijven zijn goed in management, weinig zijn goed in 

leiderschap. Daarom mislukken fusies en veranderingstrajecten.' 

 

• Verandering kan niet worden gemanaged? 

'Nee. Daarom is de term change management ook 

problematisch. Je hebt wel management nodig, maar dat is niet de 

motor van verandering. Vijfenzeventig procent van verandering heeft te 

maken met leiderschap. Slechts vijfentwintig procent heeft met 

management te maken. Als medewerkers vertellen over hun "change 

manager" of "change-managementprogramma", weet ik al dat het 

gaat mislukken. Veel bedrijven worden te veel gemanaged en te weinig 

geleid.' 
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• Wat is het verschil tussen een manager en een leider? 

(Zucht) 'Ik denk niet dat het veel zin heeft om hierover te praten op 

het niveau van persoonlijkheidseigenschappen.' 

• Goed. Kan iemand zowel manager als leider zijn? 

‘Ja natuurlijk. Goede bestuursvoorzitters zijn allebei.' 

00000 


