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In strategienota’s staan ambitieuze duurzame doelstellingen die gaan over duurzaamheid 
integreren in de business, en duurzaamheid in de kern van de bedrijfsactiviteiten. Over een 
mooiere en betere samenleving voor mens, natuur en economie. De doelstellingen zijn er, en 
toch lopen de interne veranderaar, de kwartiermakers, leidinggevende en professionals  
tegen barrières op.  

De transitie naar duurzaamheid wordt anno 2016 soms niet vertraagd door gebrek aan 
toegang tot technologie of middelen, maar door gebrek aan leiderschap. In een onzekere en 
complexe wereld is de roep om sterk leiderschap groot. Daarnaast zien we ook de  
ontwikkeling naar dienend leiderschap, waarbij de antwoorden liggen in de wijsheid van een 
groep. Het lijkt of deze twee stromen haaks op elkaar staan. Deze Springtij editie was een 
van de vragen dan ook: wat is leiderschap in deze tijd? 

De “reis” het thema leiderschap, begon met:  

1) Verkennen van je eigen persoonlijke leiderschap 
2) Inspiratie door ervaren leiders 
3) Uitdagingen voor leiderschap en technologische innovatie 
4) Organiseren van leiderschap in de organisatie en daarbuiten. 

 
In de eerste sessie onder leiding van Herma Wijffels, werd door middel van de sociocratische 
methode de ingebrachte vraag door de deelnemers: ‘wat is goed leiderschap?’ behandeld.  
Een hele relevante vraag. E ook een moeilijke vraag, zo bleek. Want wat is 'goed'?   
 
Frank Elderson, directeur De Nederlandsche Bank vertelde in een interview op een prachtige 
boot over zijn leiderschap. En over zijn passie voor de natuur die hij van zijn ouders heeft 
meegekregen, en die hij nu weer doorgeeft aan zijn kinderen (en zij hopelijk weer aan hun 
kinderen). Hij vertelde hoe dat mede heeft bijgedragen aan het besef die de rol van de DNB 
kan spelen als hefboom voor financiële instellingen. Hij vertelde over zijn leiderschap. In het 
vinden van een haakje in beleidsstukken, over de noodzaak van goede en onderbouwing, 
over intern mensen meenemen. Ingrediënten die samen met zijn passie voor de natuur, 
zorgen voor de rol die DNB nu inneemt.   
 
In de Doopgezinde kerk mochten deelnemers hun eigen leiderschapsvraagstukken 
voorleggen aan Herman Wijffels en Leen Zevenbergen. Een greep uit de aspecten die zij 
relevant vinden:  
- Leiderschap is in essentie persoonlijk leiderschap – jezelf kennen 
- Wat staat mij te doen in deze tijd? Ieder heeft daarin zijn eigen rol in te nemen 
- Het industrieel wereldbeeld klopt niet meer, maar we richten de wereld nog wel zo in.  
- Leiderschap gaat over de weg vinden, leiden naar de nieuwe wereld. 
- Lef hebben, om te gaan staan voor wat je wil 
- Dienend leiderschap tonen, mensen in hun kracht zette 
- En gewoon gaan doen! 

Martijn Aslander bracht ons in vervoering en in verwarring: als trendwatcher van 
technologische innovaties en de kansen daarvoor in de deeleconomie verkondigt hij dat de 
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“oude economie” zal veranderen in de “nieuwe economie”, de economie van overvloed. In 
plaats van geld te verdienen door schaarste te creëren, wordt er geld verdiend door 
overvloed aan elkaar te koppelen. Denk aan www.instructables.com een site waarbij 
iedereen alle handleidingen van de wereld op kan plaatsen én ook downloaden. Het is einde 
van de patenten en de opkomst van de DIY-generatie.  

Hierdoor moet je je ook beseffen dat je nooit klaar bent, het leiderschap vraagt om het 
mogelijk te maken dat het nooit af is. Om continu een 'beta versie' te zijn.  

Bij Springtij kon je daarna ook je leiderschap gaan oefenen, door je gedrag gespiegeld te 
krijgen met paarden. Hoe gaat leiderschap in een groep? Als je denkt dat je sterk 
leiderschap toont, maar je hebt je focus bij degene om te checken of die wel volgt… tja, wie 
is dan uiteindelijke de bepalende factor? De feitelijke leider? 

Jaap Smit preekte tot ons op de zaterdagochtend, met het prachtige verhaal van Mozes die 
zijn volk ook moest leiden. Naar een ongewisse toekomst.. Zonder te weten hoe het nieuwe 
land eruit zou zien, wist hij wel dat het oude land niet meer zou functioneren.  

Pallas Agterberg leerde ons dat, als je je eigen drijfveren kent, je je ook nog moet blijven 
openstellen voor de waarden van de ander. De ander gaat pas bewegen als het aansluit bij 
andermans waarden. Je kan dus een maatschappelijk probleem gezamenlijk oplossen, als je 
dit beseft. Jouw waarden en jouw oplossing hoeft niet leidend te zijn.  

Zoals uit de laatste sessie met Van Oord en KPMG True Value blijkt: 'leadership is about 
differences while management is about similarities'. True Value is een methodiek waarbij je 
als bedrijf als geheel kijkt naar de impact van jouw activiteiten, of zoals in dit geval de 
investering van Van Oord in wind energie park Gemini. Het overzicht aan impact is voor Van 
Oord een instrument om sturing te geven aan wat zij (en hun stakeholders) nu relevant 
vinden en waar ze leiderschap op willen tonen. Bovendien kan je als bedrijf nu ook kijken 
hoe je een hefboomeffect kunt creëren, en op dat gebied je leiderschap vergroten. 

Leiderschap, zo leerden wij, gaat over jezelf kennen en de moed te hebben om de spelregels 
aan te passen. Door zowel sterk als dienend te zijn. Het gaat over het bereiken van een 
gezamenlijk belang en weten wat je impact is van de keuzes die je maakt op je omgeving.    
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