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“Vroeger zagen we leiderschap als een individuele eigenschap, nu als een 

rol die vervuld moet worden in elk sociaal systeem. En daar kan iedereen in 

een organisatie een deel van oppakken.” Jules Koster benadrukt dat deze 

aanpak goed past bij hogeropgeleide professionals die ruimte nodig heb-

ben om te doen wat past bij een specifieke cliënt. Een manager schept als 

teamcoach de voorwaarden waaronder zij hun werk succesvol kunnen doen. 

Magneten en kompassen Hoe doe je dat? Volgens Koster door je team 

een aansprekend perspectief te bieden (de magneet) en antwoord te geven 

op dé leiderschapsvraag: waar gaan we heen? “Je weet dat zelf en kunt 

het overtuigend vertellen of je start het proces waarin het team dit samen 

achterhaalt.” Minstens zo belangrijk zijn de waarden, het (morele) kompas. 

Waar zijn we van en waarom doen we dit? “Waarden bepalen hoe je je doel 

wilt bereiken.” Koster noemt het essentieel dat een leider de organisatiewaar-

den ook in het eigen gedrag laat zien. “Altijd en overal, zonder een keer te 

sjoemelen. Zo bied je je teamleden veiligheid en duidelijkheid bij de onzekere 

ontwikkelprocessen die ze doormaken.”

Effectiever én bezielder werken Waarom is innovatie van leiderschap 

nu zo belangrijk? Allereerst omdat het teams (kosten)effectiever maakt. Kos-

ter illustreert dat met het voorbeeld van een goededoelenorganisatie die nieu-

we laptops aanschaft. De ene manager geeft een bovengrens van 800 euro 

en dan blijken alle laptops dat te kosten. De andere vraagt medewerkers 

verstandig om te gaan met het geld van donateurs. Die geven vervolgens 

gemiddeld 500 euro uit. Kosters conclusie: “Als je je medewerkers behandelt 

als weldenkende mensen, gaan ze ook wel denken.” Daarnaast benut een 

nieuwe leider de talenten in het team beter. Professionals willen graag men-

sen helpen, maar verliezen het plezier en de bezieling in hun werk door de 

bureaucratie. “Minder uitgaan van wantrouwen, regeltjes en controle vraagt 

van leidinggevenden een moediger optreden.”

Middelmanagers verenigt u! Uiteindelijk zijn niet managers, maar hun 

teams het centrum van de actie. Koster: “Status ontlenen aan je functie en 

positie, wordt steeds moeilijker. Managers kregen altijd de credits voor alles 

wat goed ging. Nu hun inbreng verder afstaat van wat professionele teams de 

hele dag doen, is hun toegevoegde waarde minder duidelijk. Je moet er maar 

tegen kunnen om minder erkenning te krijgen voor je rol. Vooral voor middel-

managers is het daarom aan te raden elkaar op te zoeken om hun positie te 

bepalen en een eigen geluid te ontwikkelen.” Kan elke manager die omslag 

maken? Koster merkt bij zijn trainingen dat het zeker te leren is, maar dat dit 

wel vraagt om persoonlijke ontwikkeling: “Je moet het wel willen. Niet ieder-

een is voor dienend leiderschap in de wieg gelegd. Je kunt medewerkers pas 

helpen in hun ontwikkeling als je zelf al de nodige stappen hebt gezet.” 

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van trainingsinstituut de Baak. 

IN HET HUIDIGE SOCIAAL DOMEIN BESTAAT LEIDERSCHAP 
UIT HET REGISSEREN VAN DE COMPLEXE NETWERKEN 
WAARIN DIENSTEN WORDEN GELEVERD. ALS EEN MA-

NAGER DAN ZEGT:  ‘ IK BEN DE BAAS, DUS WE DOEN HET 
ZO’,  HAKEN PARTNERS EN MEDEWERKERS AF.  DIENEND 
LEIDERSCHAP IS EEN VEEL BETER ALTERNATIEF.  JULES 

KOSTER, SENIOR ADVISEUR INCOMPANY TRAININGEN BIJ 
TRAININGSINSTITUUT DE BAAK, LICHT TOE.  

Nieuw 
leiderschap: 

moed en 
persoonlijke 

ontwikkeling

27sprank* 04.2019

Met onderzoek en projecten bijdragen aan een betere par-

ticipatie van mensen met autisme. Dat was mijn doel toen 

ik begon als lector Levensloopbegeleiding bij Autisme aan 

de Hogeschool Arnhem Nijmegen. En ik was niet de enige 

die zich wilde inzetten voor meer zelfregie en zelfredzaam-

heid en meer ruimte voor het eigen sociaal netwerk en de 

eigen kracht. Overal doken ineens levensloopcoaches op 

en werden missies en visies in zorg en welzijn aangepast. 

Ook de mensen met autisme zelf bundelden hun krachten 

om meer kansen te creëren op een plek in de samenleving 

(www.vanuitautismebekeken.nl).

Tien jaar later is het besef dat het belangrijk is voor mensen 

met autisme om te kunnen meedoen, ontegenzeggelijk ge-

groeid. Dat is winst. Maar tegelijkertijd zie ik dat participa-

tie niet het hele verhaal is. Ook degenen die erin geslaagd 

zijn hun opleiding af te maken, een baan te vinden en zo 

zelfstandig mogelijk te wonen, kunnen zich nog steeds ten 

diepste ontheemd en ongelukkig voelen. Zij hebben dan 

wel succesvol hun maatschappelijke weg gevonden, maar ten koste van 

wat? Kunnen zij nog wel zichzelf zijn in het streven zoveel mogelijk mee te 

doen? Onderzoek suggereert van niet: veel mensen met autisme doen hun 

best het autisme voor anderen verborgen te houden. ‘Putting on my best 

normal’, is de veelzeggende titel van een van die publicaties.

Het burgerschapsparadigma – dat uitgaat van fundamentele gelijkwaar-

digheid van álle mensen in de samenleving en ten grondslag ligt aan het 

participatie-ideaal – vraagt dus wel om een aanvulling. De onderzoekers 

Reerink, The en Roelofsen hebben dit goed begrepen. Zij stelden in 2017 

dat we iemand op de eerste plaats als een medemens moeten zien, een 

mens met verlangens en ervaringen, en pas dan als burger met rechten en 

plichten (en soms ook als cliënt of patiënt met een hulpvraag). Het waar-

digheidsparadigma noemen zij dat.

Wat betekent dit nu voor de hulpverlening, die tegenwoordig de cliënt en 

de burger zo hoog in het vaandel heeft staan? Wat ga je als hulpverlener 

anders doen als je de medemens centraal gaat stellen? Niet alleen als 

het gaat om de ondersteuning van mensen met autisme, maar ook van 

anderen die niet vanzelfsprekend hun rol in de maatschappij kunnen in-

nemen, bijvoorbeeld door een psychische kwetsbaarheid, verstandelijke 

beperking of chronische ziekte? Ik denk dat je dan een ander uitgangspunt 

neemt. Niet: hoe kan iemand zo goed mogelijk invoegen in de maatschap-

pij? Maar: hoe kan iemand een plek vinden waar hij zichzelf kan zijn en tot 

bloei kan komen? Dit betekent vooral investeren in de kwaliteit van relaties 

en het begrip vergroten. Zodat mensen niet alleen kunnen meedoen, maar 

zich ook daadwerkelijk thuis voelen.  

Jan-Pieter Teunisse, 

lector Levensloopbegeleiding bij Autisme, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Eerst mens, 
dan burger  

gastcolumn26




