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Beste [  ], 
 

• Heb jij ook het gevoel dat jouw mensen meer in huis hebben dan ze nu laten 
zien?  

• Merk je dat jij zelf steeds dingen loopt op te lossen die jouw mensen eigenlijk 
zelf zouden moeten kunnen? 

• Vind je dat je vaak moet duwen en trekken om zaken voor elkaar te krijgen 
met jouw team? 

• Is de sfeer wel goed in je team, maar heb je het idee dat je beter of meer zou 
moeten sturen op resultaat? Of dat je de sfeer wat zakelijker moet maken? 

• Wil je ook weten hoe je de waakvlam van jouw medewerkers kunt laten 
ontvlammen voor nog meer bevlogenheid en plezier in het werk? 

• Vind je het lastig om medewerkers aan te spreken op ongewenst gedrag?  

• Wil je weten hoe je op een positieve manier met z’n allen de doelstellingen 
kunt halen?  

• Kost het je veel energie om lastige gesprekken te voeren? Of stel je die 
gesprekken uit? 

• Erger je je weleens aan een medewerker uit je team die in je allergiezone zit, 
en weet je niet precies wat je daarmee aan moet?  

• Vraag je je ook weleens af of je jouw manier van coachen moet aanpassen 
aan iedere verschillende medewerker uit je team?  

  
Herken je deze vragen? Dan is programma Coachend Leiderschap wellicht iets 
voor jou of voor jouw collega’s. Een intensief programma over ‘leider zijn’ en ‘leider 
doen’. Een programma waarmee je grote stappen maakt in jouw persoonlijke groei 
en ontwikkeling, in je de rol als leidinggevende èn vaardigheden ontwikkelt die bij 
een leidinggevende rol behoren, zoals het stimuleren van zelfinitiatief van 
medewerkers, loslaten, aanspreken, delegeren, monitoren en het omgaan met 
weerstand.  
 
Eén van de aspecten van leiderschap is het omgaan met tegengestelde 
verwachtingen en vaardigheden in het krachtenveld van jouw organisatie.  
In het onderstaande artikel (link naar hieronder) lees je meer over de 6 ogenschijnlijk 
tegenstrijdige uitdagingen van leiderschap. In het trainingsprogramma Coachend 
Leiderschap komen deze dilemma’s ook aan de orde.    
 
Het traingsprogramma bestaat uit drie intensieve blokken van twee dagen met een 
avondprogramma, reflectie- en leesopdrachten, tussentijdse intervisie met 
mededeelnemers en individuele coaching. We starten direct na de kerstvakantie, op 
4 en 5 januari 2016. Doe je mee?  
 
Voor meer informatie of inschrijven: http://stach.nu/nl/trainingen/coachend-
leiderschap Of bel:  louise@stach.nu 06 52 313 474, bas@stach.nu 06 24 581 799 of  
caroline@stach.nu 06 46 143 627 
 
 



Veel leesplezier met het artikel 6 balancing acts van leiderschap in 
tijden van verandering.  

 
 

 
 
6 balancing acts van leiderschap in tijden van verandering:  
Hoe laveer je en zoek je evenwicht tussen tegenstellingen als leider? 

 
"Was het maar zo eenvoudig als in veel leiderschapsboeken staat, gewoon een 
driestappenplan volgen en hups, klaar. Het maken van de juiste keuzes levert 
regelmatig een keuzestrijd op, waarvan ik de uitkomsten niet kan voorspellen." 
Wanneer we directeuren en managers begeleiden, komen we vaak dilemma’s 
tegen, waarbij het enige echte antwoord niet bestaat.  
De enige constante in alle verhalen is dat het niet gaat om of/of, maar om 
en/en. Leiden van organisaties en teams in deze snel veranderende wereld 
vraagt om laveren en om het continu zoeken van het juiste evenwicht tussen 
ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en zaken. Hoe doe je dat? 

 

We leven in een VUCA world 

We hebben allemaal gedacht dat met de komst van de computer in de jaren zeventig 
en tachtig het leven een stuk rustiger en makkelijker zou worden. Het tegendeel is 
een feit. We leven in een VUCA wereld: onze wereld is Volatile (veranderlijk), 
Uncertain (onzeker), Complex en Ambiguous (niet eenduidig). Deze elementen 
vormen de context van organisaties en vragen van de leiding om scherpte en de 
capaciteit om vooruit te kijken, te plannen en te groeien. Leiders van organisaties 
moeten de consequenties van problemen en acties begrijpen en de onderlinge 
samenhang van variabelen zien. Ze moeten  alternatieve acties in de pocket hebben 
en mogelijke kansen kunnen zien en erop kunnen schakelen. Maar niemand heeft 
een glazen bol... 
 
 



Wat is de uitdaging? 
In deze onzekere en snel veranderende wereld is het niet makkelijk om de juiste weg 
te vinden in het spanningsveld tussen de harde kant van de business issues (visie, 
resources planning, organiseren) en de zachte kant van de mensen die de operatie 
uitvoeren. De meeste managers zijn vooral geschoold in en gewend aan die 
business kant. Maar juist op die menskant van verandering gaat het vaak mis. Hoe 
doe je dat goed als leider van een organisatie? Het antwoord ligt vooral in het 
versterken van het vertrouwen. In jezelf als leider, in het onderlinge vertrouwen en in 
het vertrouwen in het team.  
 
 

6 x Evenwicht zoeken in tegenstellingen  
Hoe kunnen leiders met zorg en succes aandacht geven aan de menskant van de 
organisatie, zonder de zakelijke kant uit het oog te verliezen? Door te focussen op 
het creëren en onderhouden van een omgeving van vertrouwen tijdens verandering. 
Vertrouwen geeft power en veerkracht. Daarvoor is het voor iedere leider zoeken 
naar een balans tussen deze tegenstellingen:  

 
1. Inspireren van verandering én omgaan met twijfel  

Als je in de voorhoede loopt van verandering en daar mede-initiatiefnemer van 
bent, dan wil je ook mensen motiveren en momentum opbouwen om de 
schouders er samen onder te krijgen. Tegelijkertijd is het belangrijk om als 
leider jezelf en je mensen ruimte te geven om uiting te geven aan twijfel of 
angst. Juist door je eigen menselijkheid te laten zien en ruimte te maken voor 
de gevoelens van onrust in de organisatie, kun je aan het vertrouwen bouwen 
gedurende het proces. 
Hoe hou jij balans in het communiceren over de inhoud en het communiceren 
over je eigen emoties en die van anderen?  

 
2. Een gevoel van urgentie uitstralen én geduld betrachten 

Als er echt verandering nodig is in een 
organisatie, is het essentieel dat er een kritieke 
massa ontstaat van positieve energie en urgentie 
om met z'n allen over de grens te stappen van 
verandering naar iets nieuws of anders.  
Tegelijkertijd is geduld net zo belangrijk. Als je 
realistisch bent, dan weet je dat je op sommige 
momenten even het tempo moet kunnen wijzigen 
om mensen de ruimte te geven zich aan te 
passen. Leiders geven het goede voorbeeld van 
balans: ze zaaien geen paniek, ze maken ook niet 
alles even belangrijk, ze maken ruimte voor 
mensen om in actie te kunnen komen. Door bv. 
extra training te regelen, of ruimte om te ventileren 
waar mensen bang voor zijn. Realistisch geduld 
betekent ook het geven van eerlijke en duidelijke 
feedback: wat gaat goed, en  
wat kan anders? Op welke momenten kies jij ervoor om je mensen 
voortvarend mee te nemen in de verandering, en op welke moment neem je 
juist even een time out om stil te staan en ruimte te geven?  



 
3. Doorpakken én empatisch zijn 

Stáán voor je visie, besluitvaardig zijn ondanks weerstand en helder de 
boodschap communiceren zorgt voor een heldere richting van de verandering. 
In combinatie met empathie, waarbij je je in de schoenen van de mensen kunt 
verplaatsen en dit ook actief communiceert, zorgt dit ervoor dat mensen zich 
gehoord voelen. Deze combinatie houdt de spirit erin.  
 
Veel managers hebben hier moeite om de balans te vinden. Ze hebben 
geleerd dat stevig in je schoenen staan en geen emoties tonen, tekenen van 
kracht zijn. Ze zijn bang dat als ze hun 'softe' kant laten zien dat ze zwakheid 
vertonen. Maar juist het verbinden met mensen op het vlak van emoties 
creëert het tegenovergestelde effect in moeilijke tijden. Mensen willen dat hun 
leiders niet alleen stevig en besluitvaardig zijn, maar ook menselijk.  
Wat zijn voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk dat je ervoor kiest om jouw 
emoties te laten zien? En wanneer is het nodig om ruimte te maken voor de 
emoties van jouw mensen?  
 

 

4. Optimisme laten zien én realistisch en open zijn 
Iedereen die leiding heeft gegeven aan veranderingsprocessen wéét dat 
optimisme een cruciale rol speelt in het voor mekaar krijgen van verandering. 
Mensen die gestrest zijn, kijken naar hun teamleiders en directie voor energie 
en vertrouwen dat het goed komt. Dat optimisme is aanstekelijk en het is de 
brandstof voor verandering. 
Maar als je een gebalanceerde leider bent, dan ben je niet blind optimistisch. 
Je kunt een situatie zien voor wat die is: open en realistisch. En dan kun je 
ook de cijfers en feiten tonen als die tegenvallen. En je eventuele fouten 
toegeven. Of zoals een klant van ons altijd zegt: "Don't feed me salami: Het is 
vooral hoe je intern en naar klanten omgaat met fouten. Liever de hele salami 
in één keer op tafel, dan telkens kleine plakjes. Dan kunnen we het direct 
oplossen met elkaar en met de klant.”  
Hoe toon jij zowel jouw optimisme en vertrouwen als je zorg voor obstakels of 
voor tegenvallende resultaten?  
 

 
 



 
 

5. Vol zelfvertrouwen én anderen vertrouwen 
Als je vol zelfvertrouwen bent, dan ken je je skills en kwaliteiten. En dan ben je 
gewend aan zelfstandig werken vanuit eigen kracht. Als je anderen vertrouwt, 

dan betekent het dat je hen een taak of project 
laat doen zonder dat je er steeds tussen komt of 
dat je steeds wilt controleren hoe het zit. Onze 
deelnemers aan de training Coachend 
Leiderschap hebben dit vaak als centraal 
leerdoel: hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn 
mensen zelfinitiatief nemen en zelfsturend 
worden? Dat hangt 1 op 1 samen met hun eigen 
krachtige Zelf. Wanneer zij leren om vol 
zelfvertrouwen ook zaken uit handen te geven en 
anderen te vertrouwen, dan kunnen teamleden 
zich echt naar 'the next level' ontwikkelen met 
een sterk team van bondgenoten. Samen gaat 
het makkelijker en beter dan wat de meest 
getalenteerde manager in z'n eentje voor mekaar 

kan krijgen. Hoe doe jij dat, loslaten en vertrouwen geven, én tegelijkertijd oog 
houden op het resultaat?  
 

6. Bouwen op eigen kracht én nieuw gedrag leren  
Als er druk op de ketel komt, schiet iedereen automatisch in z’n eigen patroon. 
Het is logisch dat je je eigen kwaliteiten en competenties inzet als die in het 
verleden altijd hebben geleid tot succes. Maar pas op dat je niet te star wordt 
in het vertrouwen op resultaten uit het verleden. Als je niet op tijd kunt zien 
waar je je moet aanpassen, waar en hoe je uit je comfort zone moet stappen 
en de ingesleten patronen kunt doorbreken, dan kan het zijn dat je ontspoort 
en vastloopt. Om je kwaliteiten en vaardigheden te balanceren is het voor 
iedere leidinggevende belangrijk om 360* feedback te verzamelen, 
assessments te laten doen en je regelmatig te laten coachen op blinde 
vlekken en nieuw gedrag uit te proberen. Als je bewust bent van je eigen 
kwaliteiten en valkuilen, en open staat voor ideeën en ervaringen van 
anderen, dan kun je tunnelvisies en groepsdruk voorkomen en je hoofd helder 
houden. Wat zijn in jouw praktijk doorbraakmomenten geweest dat je bewust 
patronen hebt aangepakt en veranderd? Wat was de aanleiding en hoe heb je 
je nieuwe gedrag voor elkaar gekregen?  

 
 

 

 Balans vinden in  tegenstellingen: EN/EN 
1 Inspireren van verandering 

Vlaggendrager zijn van verandering en 
innovatie, het promoten en anderen 
aanmoedigen 

omgaan met twijfel en angst 
herkennen en omgaan van persoonlijke en 
emotionele aspecten van verandering  

2 gevoel van urgentie uitstralen 
de noodzaak van actie laten zien en het 
tempo accelereren  

geduld betrachten 
weten wanneer en hoe je moet vertragen 
zodat iedereen aan boord blijft en kan 
aanpassen 



3 Doorpakken 
Moeilijke beslissingen nemen zonder 
aarzeling  

empatisch zijn 
perspectieven van anderen meenemen in 
besluitvorming en begrijpen wat de impact 
van je acties en beslissingen is 

4 Optimisme laten zien 
De positieve kant van elke uitdaging 
zien en dat aan anderen overdragen  

realistisch en open zijn  
eerlijk over de situatie spreken en 
moeilijkheden niet uit de weg gaan, 
persoonlijke fouten toegeven  

5 Vol zelfvertrouwen 
Vertrouwen in je eigen talent om 
uitdagingen aan te gaan 

anderen vertrouwen 
open zijn voor de input en support van 
anderen en hen hun eigen ding laten doen 

6 Bouwen op eigen kracht 
Je eigen persoonlijke kwaliteiten 
kennen en die kunnen toepassen op 
nieuwe situaties en omstandigheden 

nieuw gedrag leren 
altijd open blijven staan om te leren en 
nieuwe dingen uit te proberen, zelfs als het 
proces moeilijk of pijnlijk is.  

 

Mede gebaseerd op het boek Leading with Authenticity in Times of Transition door Kerry A 
Bunker en Michael Wakefield van Center for Creative Leadership in Greensboro NC 

 
Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen en die van jullie organisatie. Veel succes met 
balanceren! Hartelijke groeten, 
 
Bas Arends, Louise Kemps en Caroline van Hoogstraten  
 

 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Stach Kalender najaar 2015 / start 2016 
 
25 november   Start nieuwe groep ‘Leiden vanuit Persoonlijke kracht’ 
4 en 5 januari   Start nieuwe groep ‘Coachend Leiderschap’ 
7 januari     Relatie event: ‘Inspiratie-Proeverij’ over Zelfsturing  

en het nieuwe organiseren  
 

 
Stach ondersteunt leidinggevenden met individuele en teambegeleiding, training en 
advies. Onze experts gebruiken ook assessments en feedback tools voor het 
optimaliseren van zelfinzicht, zelfbewustzijn.   
 
Nieuwsgierig? 
Klik hier voor meer informatie voor ons open aanbod aan trainingsprogramma's. 
 
Vragen 
Heb je vragen over leiderschap, teams of persoonlijke 
ontwikkeling? Neem gerust contact met ons op: 
louise@stach.nu 06 52 313 474 
bas@stach.nu  06 24 581 799 
caroline@stach.nu 06 46 143 627 
 
 


