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Samenvatting 
 

In deze casestudie is leiderschap onderzocht binnen twee toonaangevende Nederlandse 

organisaties die werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Om 

inzicht te verkrijgen in de manier waarop dit complexe fenomeen tot uiting komt binnen deze 

specifieke context, zijn een aantal recente en invloedrijke leiderschapstheorieën gebruikt. De 

resultaten van dit onderzoek, dat voornamelijk gebaseerd is op interviews, tonen aan dat 

transactioneel leiderschap, transformationeel leiderschap, zelfleiderschap en superleiderschap 

van beperkte betekenis zijn binnen deze organisaties. Leiderschap blijkt in deze context tot 

uiting te komen op een wijze die aansluit op vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

Wanneer sprake is van relatief weinig onderlinge afhankelijkheid tussen medewerkers blijkt 

vooral dienend leiderschap een effectieve vorm van leiderschap te zijn, terwijl in situaties met 

relatief veel onderlinge afhankelijkheid tussen medewerkers gedeeld leiderschap effectief is.  

 

Abstract 
 

In this case study, leadership is examined within two leading Dutch organizations that work 

upon the basis of freedom, responsibility and trust. Several recent and leading theories of 

leadership are used to gain more insight in this complex phenomenon within this particular 

context. The findings of this research, which is primarily based on interviews, show that the 

relevance of transactional leadership, transformational leadership, self-leadership and 

superleadership is limited within these organizations. Within this context, leadership seems to 

take place in a way that is congruent with freedom, responsibility and trust. Servant 

leadership appears to be an effective form of leadership when there is relatively little 

interdependence between employees, while shared leadership appears to be effective in 

situations with relatively high interdependence between employees.   
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1. Inleiding 

 

“De belangrijkste verdienste van het management van de 20
e
 eeuw was de vijftigvoudige 

toename in de productiviteit van de fabriekswerker. De belangrijkste bijdrage van het 

management voor de 21
e
 eeuw is om in dezelfde mate de productiviteit van het kenniswerk en 

de kenniswerker te verbeteren.”- Peter F. Drucker (1999, p. 135)  

  

Met deze uispraak onderstreept Drucker dat organisaties het potentieel van hun mensen 

maximaal dienen te benutten, terwijl hij ook aangeeft dat aannames die ten grondslag liggen 

aan veel denken en doen in management hopeloos verouderd raken naarmate we verder gaan 

in een kenniseconomie (Drucker, 1998). In deze omgeving vormen innovatie, flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen en creatieve herdefinitie van markten en kansen de namelijk de basis 

van concurrentievoordeel (Dess & Picken, 2000). Vanwege deze dynamiek kunnen volgens 

Slater (1996) zelfs succesvolle bedrijven niet op hun lauweren rusten, omdat 

concurrentievoordeel eerder vergankelijk dan duurzaam is. Organisaties worden dan ook 

gedwongen om hun aanpassingsvermogen te vergroten (Teece, Pisano, Shuen, 1997). 

 In deze kennisgeoriënteerde en continu veranderende concurrentieomgeving zijn 

organisaties steeds meer aangewezen op de kennis, vaardigheden, ervaring en het 

beoordelingsvermogen van al hun mensen (Dess & Picken, 2000). Organisaties dienen 

daarom het volledig potentieel van hun mensen te benutten. De manier om hun prestaties te 

maximaliseren is door te bouwen op hun sterke punten en kennis, in plaats van te proberen 

om hen in mallen te dwingen (Drucker, 1998). Veel toonaangevende organisaties zijn dan 

ook tot het inzicht gekomen dat resultaten die te behalen zijn in een omgeving gebaseerd op 

vertrouwen, superieur zijn aan resultaten die eerder behaald werden in een systeem van 

regels, voorschriften en hiërarchie (Dess & Picken, 2000). Steeds meer maken hiërarchische 

structuren met duidelijk omschreven functies plaats voor horizontalere organisaties met meer 

flexibiliteit en ruimte voor initiatief (Heifetz & Linsky, 2002, p. 4). 

 Deze ontwikkelingen hebben ook implicaties voor management en leiderschap. Zo 

geven Dess en Picken (2000) aan dat leiders minder dienen te vertrouwen op traditionele 

structuren en controlemechanismen en vooral de strategische visie moeten gebruiken om te 

motiveren en inspireren en medewerkers in hun kracht te zetten. Hiermee verschuift de 

aandacht weg van management, dat gericht is op de beheersing van complexiteit door orde, 

controle en snelle oplossing van problemen (Kotter, 1990; Zaleznik, 1992). De nadruk komt 
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namelijk te liggen op leiderschap, dat met verandering als doel chaos en gebrek aan structuur 

tolereert en bereid is om risico‟s te nemen (Kotter, 1990; Zaleznik, 1992). Met verandering 

als gegeven voor de komende eeuw (Child, 2005), wordt leiderschap bovendien steeds 

belangrijker (Drucker, 1999). Kotter (1990) stelt namelijk dat meer verandering meer 

leiderschap vereist. 

 Hoewel de wetenschap het eens is over het belang van leiderschap in de 21
e
 eeuw, is 

een groot deel van onze kennis met betrekking tot dit fenomeen gebaseerd op onderzoeken 

die zijn uitgevoerd binnen traditionele organisaties. Onderzoek naar leiderschap binnen 

organisaties die werken op basis van vertrouwen (Dess & Picken, 2000), flexibiliteit en 

ruimte voor initiatief (Heifetz & Linsky, 2002) heeft daarom veel potentie. Bovendien is er in 

Nederland momenteel aanzienlijke aandacht voor toonaangevende organisaties, die in lijn 

met bovenstaande werken op basis van vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. 

Onderzoek naar leiderschap binnen deze organisaties is hierdoor niet alleen relevant voor de 

wetenschap, maar ook voor de praktijk. 

 Dit onderzoek is daarom gericht op leiderschap binnen organisaties die in lijn met 

bovenstaande trachten het potentieel van alle mensen maximaal te benutten door te bouwen  

op hun sterke punten en hen niet te harnassen door traditionele structuren en 

controlemechanismen. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Hoe komt leiderschap 

tot uiting binnen organisaties die werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen? Ter ondersteuning van het antwoord op de centrale vraag, tracht dit onderzoek 

antwoord te geven op de volgende subvragen: Wat is de rol van vrijheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid binnen organisaties en in hoeverre zijn deze aspecten waar te nemen 

binnen de onderzochte organisaties? Welke theorieën met betrekking tot leiderschap bieden 

inzicht in de manier waarop leiderschap in dit soort organisaties tot uiting komt?  
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2. Theoretisch kader 

 

2.1 Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen in organisaties 

  
De organisaties die in dit onderzoek centraal staan bieden hun medewerkers vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen als het gaat om het uitvoeren van hun werk. Zodoende 

willen deze organisaties het volledig potentieel van hun medewerkers benutten en hun 

prestaties maximaliseren. Zij vormen namelijk hun belangrijkste bron van succes (Arnold et 

al., 2005; Duvall, 1999). 

 

2.1.1 Vrijheid 

Als hiërarchie en autoriteit relatief autocratisch worden, gaat individuele vrijheid verloren 

(Ouchi, 1979, p. 843). Een dergelijke context, gebaseerd op structuur en controle, beperkt 

organisaties in hun flexibiliteit en creëert belemmeringen voor innovatie, creativiteit en 

verandering (Dess & Picken, 2000). Het ontbreken van een gevoel van autonomie en 

zelfbeschikking resulteert namelijk tot onenthousiast en nakomend gedrag (Ouchi, 1979). In 

de 21
e
 eeuw dienen organisaties hun mensen echter juist in hun kracht te zetten om zelf 

succesvol te kunnen zijn. Niet het “voorkomen van mislukking” maar het “garanderen van 

succes” moet de instelling zijn die ten grondslag ligt aan de filosofie van de organisatie, die 

medewerkers ondersteunt in het behalen van haar doelstellingen (Duvall, 1999). Hierbij is 

een belangrijke rol weggelegd voor empowerment, dat volgens Galbraith en Lawler (1993) 

gericht is op het verzekeren van individueel succes binnen de kaders van de missie, visie en 

strategie van de organisatie. Empowerment voorziet namelijk in gemotiveerde medewerkers 

met verantwoordelijkheid en autoriteit om de visie van de organisatie te implementeren (Dess 

& Picken, 2000). 

 Vrijheid om te handelen (freedom to act) is een belangrijk onderdeel van 

empowerment (Duvall, 1999; Ogden, Glaister & Marginson, 2006). Hierbij gaat het om de 

vrijheid die men heeft om verantwoordelijkheid te nemen voor doelstellingen en vrij te 

handelen in het behalen van deze gewenste resultaten (Duvall, 1996), waarbij men bovendien 

vrij is om fouten te maken (Dess & Picken, 2000; Duvall, 1999). Een concept dat hiermee 

samenhangt is autonomie, dat Hackman en Oldman (1975, p. 162) definiëren als “de mate 

van vrijheid, onafhankelijkheid en bevoegdheid om naar eigen inzicht te handelen bij het 

plannen van het werk en het kiezen van methoden die hiervoor gebruikt worden”. Autonomie 

kan volgens Seibert, Silver en Randolph (2004) gestimuleerd worden door middel van kaders 
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(autonomy through boundaries), waarmee zij doelen op praktijken als de ontwikkeling van 

een heldere visie, duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden.  

 In dit onderzoek heeft vrijheid betrekking op de vrijheid die een individu heeft in het 

bepalen van persoonlijke doelstellingen binnen de kaders van de visie en doelstellingen van 

de groep en vrijheid om naar eigen inzicht te handelen tijdens het realiseren van deze 

resultaten. Het „bevrijden‟ van medewerkers om ze de juiste mate van bevoegdheid met 

betrekking tot hun werk te geven betekent minder aansturing, toezicht en controle en dus 

uiteindelijk minder behoefte aan die posities die in de eerste plaats, zo niet uitsluitend, hierop 

gericht zijn (Hales, 2000). In het kader van dit onderzoek schept dit de verwachting dat in de 

onderzochte organisaties het aantal managementposities beperkt zal zijn of dat deze posities 

in mindere mate gericht zijn op het aansturen en controleren van medewerkers.  

 

2.1.2 Verantwoordelijkheid 

Als het gaat om verantwoordelijkheid maakt de Engelse taal onderscheid tussen 

responsibility en accountability, waarbij responsibility verwijst naar morele 

verantwoordelijkheid en accountability naar het afleggen van rekenschap, oftewel 

verantwoordingsplicht. In de literatuur worden deze termen door elkaar gebruikt, hoewel ze 

wezenlijk van elkaar verschillen. Verantwoordingsplicht impliceert namelijk het gebruik van 

externe controlemechanismen, terwijl verantwoordelijkheid meer betrekking heeft op 

moraliteit en interne controlemechanismen (Lindkvist & Llewellyn, 2003; Sinclair, 1995). 

 Verantwoordingsplicht heeft volgens Ferriss et al. (2009, p. 519) betrekking op de 

mate waarin iemands acties geëvalueerd worden door personen met macht over mogelijke 

beloningen en sancties. Ondanks beperkte kennis met betrekking tot het concept, speelt het 

een belangrijke rol binnen organisaties (Ferriss et al., 2009). In de context van hiërarchie en 

traditionele structuren komt verantwoordingsplicht vaak in hiërarchische vorm terug, waarbij 

medewerkers geacht worden verantwoording af te leggen aan hun meerdere (Munro & 

Hatherly, 1993; Roberts, 1991; Sinclair, 1995). Deze vorm van verantwoordingsplicht leidt 

volgens Roberts (1991, p. 366) tot “angstige hoofdbezigheid met hoe men gezien wordt door 

anderen, dat geheel tegengesteld is aan de creatie van zelfkennis en omarming van fouten als 

kans om van te leren”. Deze bezorgdheid leidt tot individualisering en werkt niet bevorderend 

voor de bundeling van krachten die nodig is voor het behalen van concurrentievoordeel 

(Roberts, 1991). Deze negatieve consequenties kunnen tegengewerkt worden door sociale 

vormen van verantwoording, zoals die tussen collega‟s onderling (Munro & Hatherly, 1993; 

Roberts, 1991). Deze vorm kan echter ook ervaren worden als een extern 



6 

 

controlemechanisme, waardoor men de (ervaren) bevoegdheid om naar eigen inzicht te 

handelen kan verliezen (Munro & Hatherly, 1993). 

 In tegenstelling tot verantwoordingsplicht berust verantwoordelijkheid niet op 

dergelijke externe controlemechanismen. Verantwoordelijkheid wordt namelijk gedragen 

door morele waarden die een persoon bezit (Lindkvist & Llewellyn, 2003; Sinclair, 1995). 

Door deze psychologische drijfveer wordt persoonlijke verantwoordelijkheid als een krachtig 

concept beschouwd (Sinclair, 1995). Duvall (1999) legt uit dat verantwoordelijkheid 

eigenaarschap met zich meebrengt en dat de taak als het ware onderdeel wordt van de 

persoon, die hierdoor sterke emotionele gevoelens als trots of teleurstelling kan ervaren. Het 

is deze emotionele band die verantwoordelijkheid van verantwoordingsplicht onderscheidt 

(Pinchot & Pinchot, 1993). Wanneer mensen een taak toegewezen krijgen en 

verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkomsten ontstaat deze emotionele band 

namelijk niet, waardoor men (slechts) de verwachte prestaties zal leveren en niet meer dan 

dat (Duvall, 1999). 

 Uit onderzoek van Morrison en Phelps (1999) blijkt dat een geïnternaliseerd gevoel 

van verantwoordelijkheid gerelateerd is aan het nemen van leiding (taking charge), dat zij 

beschrijven als “constructieve inspanning door medewerkers om functionele verandering te 

bewerkstelligen met betrekking tot de manier waarop werk wordt uitgevoerd”. Dit concept 

hangt samen met proactief gedrag (proactive behavior), dat een specifieke vorm van 

gemotiveerd gedrag op het werk is (Bateman & Crant, 1993). Het concept wordt gedefinieerd 

als “het nemen van initiatief voor het verbeteren van de huidige omstandigheden of het 

creëren van nieuwe; het heeft betrekking op het uitdagen van de status quo in plaats van 

passief aan te passen aan de huidige condities” (Crant, 2000, p. 436).  

 Verantwoordelijkheid vanuit de persoon is een belangrijk concept binnen dit 

onderzoek, aangezien dit onderzoek gericht is op organisaties die de prestaties van hun 

medewerkers willen maximaliseren. In het kader van dit onderzoek wordt verwacht dat 

medewerkers van de geboden vrijheid gebruik zullen maken door persoonlijke 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en niet reactief maar proactief gedrag te 

vertonen. 
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2.1.3 Vertrouwen 

Vanwege de complexe, onzekere en dynamische aard van de huidige concurrentieomgeving, 

is de aanwezigheid van vertrouwen binnen organisaties van cruciaal belang voor hun succes 

(Lewicki, McAllister & Bies, 1998). Uit onderzoek blijkt namelijk dat vertrouwen een aantal 

belangrijke voordelen heeft voor organisaties (Kramer, 1999), zoals positievere houdingen 

met betrekking tot het werk, betere samenwerking en superieure prestaties (Dirks & Ferrin, 

2001). Mede door het toenemende bewijs dat vertrouwen belangrijke voordelen heeft voor 

organisaties en hun leden, ontvangt het concept aanzienlijke aandacht vanuit verschillende 

disciplines (Dirks & Ferrin, 2001; Kramer, 1999).  

 Doordat vertrouwen vanuit verschillende disciplines en invalshoeken wordt 

bestudeerd, bestaan er veel definities van het concept. Op basis van een inventarisatie van de 

crossdisciplinaire literatuur over vertrouwen geven Rousseau, Sitkin, Burt en Camerer (1998) 

de volgende definitie: vertrouwen is een psychologische staat bestaande uit de intentie om 

kwetsbaarheid te accepteren op basis van positieve verwachtingen van de intenties of het 

gedrag van een ander (p. 385). In lijn met deze definitie geven Lewicki et al. (1998, p. 439) 

aan dat vertrouwen betrekking heeft op “zekere, positieve verwachtingen met betrekking tot 

andermans gedrag”. Een sterk vertrouwen in een ander leidt volgens Lewicki et al. (1998) tot 

identificatie met andermans waarden en positieve gevoelens jegens de ander, die tot uiting 

kunnen komen als uitgesproken waardering, geboden ondersteuning of aanmoediging.  

 Vertrouwen is een belangrijk concept binnen dit onderzoek, omdat het een cruciale rol 

speelt binnen de organisaties die in dit onderzoek centraal staan. De relevantie van het 

concept wordt verder vergroot door de kennisgeoriënteerde context van de onderzochte 

organisaties, waarin het management vaak niet in staat is om geschikte doelstellingen vast te 

stellen voor ieder team of iedere medewerker (Jönsson, 1996). Hiervoor is de organisatie dan 

ook aangewezen op de competentie van de betrokken medewerkers. Bovendien maakt de 

kennisintensieve aard van het werk individuele prestaties moeilijk meetbaar, waardoor op 

vertrouwen gebaseerde bestuursvormen de voorkeur verdienen boven bestuursvormen die 

gebaseerd zijn op formele controlemechanismen (Ouchi, 1980). In het kader van dit 

onderzoek creëert bovenstaande de verwachting dat de onderzochte organisaties op basis van 

het vertrouwen dat zij hebben in hun medewerkers, hen op individu- of teamniveau de 

vrijheid en verantwoordelijkheid geven voor het opstellen en behalen van doelstellingen.  
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2.2 Leiderschap binnen organisaties  

 

Leiderschap is een term waarvan velen veronderstellen dat iedereen deze begrijpt (J.S. Burns, 

1996), terwijl de toepassing ervan in het dagelijkse leven onduidelijk is (Ros, 1991). Tevens 

is in de wetenschap sprake van een definitieprobleem met betrekking tot leiderschap (Rost, 

1991), dat volgens J.M. Burns (1978, p. 2) “een van de meest geobserveerde en minst 

begrepen fenomenen in de wereld is”. Een groot aantal onderzoekers vermijdt dit 

definitieprobleem door het concept niet te definiëren (J.S. Burns, 1996; Rost, 1991). 

Onderzoekers die wel een definitie van leiderschap geven, baseren deze op hun individuele 

perspectieven en aspecten van het fenomeen die het meest interessant voor hen zijn (Yukl, 

2006). Zo is leiderschap onder meer gedefinieerd in termen van karaktereigenschappen, 

gedrag, invloed, interactiepatronen en bestuurlijke posities. Hierdoor zijn er volgens Stogdill 

(1974, p. 259) bijna net zoveel definities van leiderschap als dat er personen zijn die hebben 

geprobeerd het concept te definiëren. In de afwezigheid van een algemeen geaccepteerde 

definitie (Bass, 1990), worden in Tabel 1 enkele definities gegeven die enig inzicht bieden in 

het concept.  

 

Tabel 1. Definities van leiderschap 

Leiderschap is het wederzijds proces van mobiliseren door personen met bepaalde motieven en 
waarden en bepaalde economische, politieke en andere middelen in een context van concurrentie en 

conflict, om zodoende doelen te realiseren die onafhankelijk of gezamenlijk gedragen worden door 

zowel leiders als volgers (J.M. Burns, 1978, p. 425). 

Leiderschap is een relatie van invloed tussen leiders en volgers die doelen op echte veranderingen die 

hun wederzijds proces reflecteren (Rost, 1991, p. 145). 

Leiderschap is het vermogen van iemand om anderen te beïnvloeden, motiveren en in staat te stellen 

om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie (House et al., 1999, p. 13).  

  

 Hoewel de meeste definities veronderstellen dat er sprake is van een proces waarbij 

opzettelijk invloed wordt uigeoefend door een persoon, verschillen de veronderstellingen  

met betrekking tot de uitoefenaar, het doel, de manier en de uitkomst van de invloed (Yukl, 

2006). De definitie van House et al. (1999) reflecteert verschillende perspectieven en wordt 

door een groot aantal onderzoekers aanvaard als een werkdefinitie voor leiderschap in 

organisaties. Volgens Yukl (2006) bestaat er echter geen enkele „correcte‟ definitie en is het 

beter om verschillende perspectieven te gebruiken om dit complexe fenomeen te begrijpen. In 

dit onderzoek worden daarom een aantal recente en toonaangevende leiderschapstheorieën en 

concepten gebruikt, die inzicht kunnen bieden in de manier waarop leiderschap tot uiting 
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komt binnen organisaties die werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen. 

 

2.2.1 Transactioneel leiderschap 

In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar transactioneel leiderschap 

(transactional leadership), dat geïntroduceerd is door J.M. Burns (1978). Deze vorm van 

leiderschap vindt plaats wanneer “een persoon het initiatief neemt in het maken van contact 

met anderen, met als doel een uitwisseling van gewaardeerde dingen” (J.M. Burns, 1978, p. 

19). De transactionele leider gaat transacties aan met zijn volgers, door te “verklaren wat er 

van hen verwacht wordt en wat voor compensatie zij zullen ontvangen als ze aan deze 

verwachtingen voldoen” (Bass, 1990, p. 19). Deze theorie is onder meer gebaseerd op de 

path-goal theorie van House (1971), die leiderschapseffectiviteit baseert op de motivatie van 

volgers door het uitstippelen van een pad dat leidt naar een wenselijk doel. De uitwisseling 

van beloning voor goede prestaties dient in feite als motivatie-instrument om de inspanningen 

van volgers te richten op het doel van de leider. Het gebruiken van reprimandes, om 

ongewenst gedrag duidelijk te maken, leidt niet tot de positieve motivatie die nodig is voor 

innovatie en creativiteit (Bass, 1985b).  

 De originele conceptualisatie van transactioneel leiderschap door Bass (1985) bestaat 

uit de gedragsdimensies „voorwaardelijke beloning‟ (contingent reward) en „passief 

management by exception‟. In een recentere versie (Bass, 1997) is hier ook de dimensie 

„actief management by exception‟ aan toegevoegd. Voorwaardelijke beloning betreft de mate 

waarin de leider constructieve transacties aangaat met volgers. Dit heeft betrekking op het 

verduidelijken van verwachtingen, de uitwisseling van beloften en beloningen voor de 

ondersteuning van de leider, het maken van wederzijds bevredigende afspraken, het 

onderhandelen van de beloningen, het uitwisselen van ondersteuning voor inzet, en het uiten 

van lof voor succesvolle prestaties van volgers (Bass, 1997. p. 134). Passief management by 

exception heeft betrekking op het nemen van corrigerende maatregelen nadat het gedrag van 

volgers tot problemen leidt (Bass, 1997). De door Zaleznik (1991) aan management 

toegeschreven uitspaak “repareer het niet als het niet gebroken is”, past volgens Bass (1990) 

goed bij dit gedrag. Actief management by exception betreft het monitoren van gedrag van 

volgers en het nemen van corrigerende maatregelen wanneer afgeweken wordt van regels en 

standaarden, waardoor fouten voorkomen worden (Bass, 1997). 

  



10 

 

 Transactioneel leiderschap is volgens Bass (1990) vooral een geschikte vorm van 

leiderschap in stabiele omgevingen, terwijl het ook tot middelmatigheid kan leiden wanneer 

te veel nadruk gelegd wordt op passief management by exception. Op basis van de hierboven 

beschreven literatuur over vrijheid kan hier echter de opmerking gemaakt worden dat 

medewerkers actief management by exception juist als inbreuk op hun vrijheid (om te leren 

van hun fouten) kunnen ervaren, wat zou leiden tot nakomend gedrag. In lijn hiermee geeft 

Yukl (2006) tevens aan dat transactioneel leiderschap vaak leidt tot de naleving van de 

gestelde verwachtingen door de volgers, maar niet tot enthousiasme en commitment met 

betrekking tot de doelstellingen. Op basis van bovenstaande kan verondersteld worden dat 

transactioneel leiderschap, en vooral de dimensie actief management by exception, een 

beperkte betekenis heeft binnen de onderzochte organisaties, omdat deze werken op basis van 

vrijheid en actief zijn in onstabiele markten.  

 

2.2.2 Transformationeel leiderschap 

Daar waar transactioneel leiderschap gericht is op een uitwisseling, beoogt transformationeel 

leiderschap een doel dat kortetermijndoelstellingen overstijgt en gericht is op intrinsieke 

behoeften (Judge & Piccolo, 2004). Transformationeel leiderschap treedt dan ook op 

“wanneer leiders de interesses van hun medewerkers verbreden en verhogen, zij bewustzijn 

en acceptatie generen met betrekking tot de doelen en missie van de groep, en zij 

medewerkers bewegen om verder te kijken dan hun eigenbelang ten gunste van de groep” 

(Bass, 1990, p. 21). In de visie van J.M. Burns (1978) staat het concept tegenover 

transactioneel leiderschap op een continuüm waarop leiderschap plaatsvindt. Volgens Bass 

(2000) zijn transactioneel leiderschap en transformationeel leiderschap echter twee 

onafhankelijke concepten. Leiders kunnen in beiden hoog of laag zitten (Bass, 1999, p. 5). 

Het concept dient volgens Yukl (2006) niet verward te worden met charismatisch 

leiderschap, dat door House (1977) wordt beschreven op basis van eerder werk van Weber 

(1947). 

  In de originele conceptualisatie door Bass (1985) bestaat transformationeel 

leiderschap uit de gedragsdimensies „geïdealiseerde invloed‟ (idealized influence), 

„intellectuele stimulatie‟ (intellectual stimulation) en „individuele aandacht‟ (individualized 

consideration). In een recentere versie (Bass, 1997) is hierin ook de dimensie „inspirerende 

motivatie‟ (inspirational motivation) opgenomen. Geïdealiseerde invloed heeft betrekking op 

het vertonen van overtuiging, het benadrukken van vertrouwen, het innemen van een 

standpunt met betrekking tot lastige zaken, het uiten van belangrijke waarden en het 
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benadrukken van het belang van een doel, toewijding en ethische consequenties van besluiten 

(Bass, 1997, p. 133). Deze gedragsdimensie is het charismatisch element van 

transformationele leiders, die als rolmodellen worden bewonderd (Bass, 1997). Bij elkaar 

genomen betreft deze dimensie de mate waarin het gedrag van de leider sterke emoties en 

identificatie met de leider oproept (Judge & Piccolo, 2004; Yukl, 2006). Intellectuele 

stimulatie betreft volgens Bass (1997) het ter discussie stellen van de status quo, het 

stimuleren van anderen om nieuwe perspectieven en manieren van doen aan te nemen en het 

aanmoedigen van de uitdrukking van (nieuwe) ideeën. Individuele aandacht betreft de mate 

waarin de leider oog heeft voor anderen als individuen, hun individuele behoeften, 

capaciteiten en ambities, aandachtig naar hen luistert, hen ontwikkelt, adviseert, onderwijst 

en coacht (Bass, 1997, p. 133). Inspirerende motivatie betreft het communiceren van een 

aansprekende visie voor de toekomst, het uitdagen van volgers, het uitspreken van optimisme 

en enthousiasme, en het bieden van aanmoediging en betekenis voor hetgeen dat gedaan moet 

worden (Bass, 1997, p. 133). 

 Transformationeeel leiderschap helpt volgers om hun volledig potentieel te bereiken 

en de hoogst haalbare prestaties te leveren (Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002). Volgens 

Bass (1997) is dit een effectieve vorm van leiderschap in iedere organisatorische situatie en 

cultuur. Deze vorm van leiderschap wordt als effectiever beschouwd dan transactioneel 

leiderschap, wat te wijten valt aan de positieve effecten van transformationeel leiderschap op 

onder meer de vertrouwensband tussen leider en volger, de eigenwaarde, het zelfbeeld en de 

intrinsieke motivatie van volgers (Bass, 1997; Shamir, House & Arthur, 1993). In 

tegenstelling tot transactioneel leiderschap heeft transformationeel leiderschap volgens Bass 

(1990) de flexibiliteit om veranderingen te voorzien en deze te trotseren. Bovendien draagt 

transformationeel leiderschap bij aan de creatie en het behoud van een lerende organisatie die 

gekenmerkt wordt door haar aanpassingsvermogen (Bass, 2000). Waarschijnlijk is 

transformationeel leiderschap dan ook belangrijker in een dynamische, onstabiele omgeving 

die vraagt om verandering en vindt deze vorm van leiderschap eerder plaats wanneer leiders 

aangemoedigd worden op flexibiliteit en innovatie, zoals in gedecentraliseerde organisaties 

met een ondernemerscultuur (Yukl, 2006). Op basis van bovenstaande wordt verwacht dat 

transformationeel leiderschap een geschikt concept is om inzicht te verkrijgen in de manier 

waarop leiderschap tot uiting komt in de onderzochte organisaties.  
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2.2.3 Dienend leiderschap 

Evenals transformationeel leiderschap is dienend leiderschap (servant leadership) gedreven 

vanuit waarden en georiënteerd op prestaties (Bass, 2000). Gebaseerd op visie, invloed, 

geloofwaardigheid, vertrouwen en dienstbaarheid (Farling, Stone en Winston, 1999), vertoont 

deze vorm van leiderschap veel overeenkomsten met transformationeel leiderschap (Stone, 

Russell & Patterson, 2003). Zo komt het volgens Bass (2000, p. 33) “dicht bij de 

transformationele componenten inspiratie en individuele aandacht”. Desondanks verschillen 

de theorieën vanwege een cruciaal verschil, namelijk de focus van de leider (Stone et al., 

2003). Daar waar transformationeel leiderschap in eerste plaats gericht is op de organisatie 

zelf en het genereren van toewijding voor haar doelstellingen, is dienend leiderschap primair 

gefocust op het dienen van de mensen waaruit de organisatie bestaat (Stone et al., 2003). 

Deze focus komt duidelijk terug in de eerste beschrijving van dienend leiderschap door 

Greenleaf (1977, p. 7): 

 

De dienende leider is in eerste plaats dienaar. Het begint met een natuurlijk gevoel dat 

iemand wil dienen. Dan brengt bewuste keuze iemand tot de ambitie om te leiden. De 

beste test, die moeilijk uit te voeren is, is deze: groeien zij die gediend worden als 

personen? Worden zij, terwijl ze gediend worden, gezonder, verstandiger, vrijer, meer 

autonoom, en naar toenemende waarschijnlijkheid ook zelf dienaren?  

 

Doordat Greenleaf, naast deze beschrijving, nooit een nauwkeurige definitie heeft gegeven 

van dienend leiderschap, bestaan er vele interpretaties die een breed scala aan gedragingen 

illustreren (Van Dierendonck, 2010). Van Dierendocnk (2010) geeft aan dat zes belangrijke 

kenmerken van dienend leiderschapsgedrag onderscheiden kunnen worden die orde 

aanbrengen in deze conceptuele meervoudigheid: „empowerment en ontwikkeling van 

mensen‟ (empowering and developing people), „nederigheid‟ (humility), „authenticiteit‟ 

(authenticity), „inter-persoonlijke acceptatie‟ (interpersonal acceptance), „richting geven‟ 

(providing direction) en „rentmeesterschap‟ (stewardship). 

 De dimensie empowerment en ontwikkeling van mensen heeft betrekking op het 

kweken van een proactieve, zelfverzekerde houding bij volgers en geeft hen een gevoel van 

persoonlijke kracht (Van Dierendonck, 2010), door aan te moedigen tot het zelf nemen van 

besluiten, het delen van informatie en het coachen van innovatieve prestatie (Konczak, Stelly 

& Trusty, 2000). Nederigheid betreft de mate waarin iemand zijn eigen prestaties en talenten 

in het juiste perspectief weet te plaatsen (Patterson, 2003). De dimensie heeft betrekking op 

het toegeven dat men profiteert van andermans expertise, het zoeken naar bijdragen van 
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anderen, het geven van prioriteit aan andermans belangen, het ondersteunen van hun 

prestaties, het bieden van de nodige ondersteuningen, maar ook het op de achtergrond treden 

wanneer een taak succesvol is volbracht (Van Dierendonck, 2010). Authenticiteit heeft te 

maken met integriteit en uit zich onder meer in het nakomen van beloften, zichtbaarheid in de 

organisatie en eerlijkheid (Russell & Stone, 2002). De dimensie heeft betrekking op het tot 

uitdrukking brengen van eigen persoonlijkheid in lijn met innerlijke gedachten en gevoelens 

(Van Dierendonck, 2010). Interpersoonlijke acceptatie heeft betrekking op 

inlevingsvermogen in het psychologische perspectief van anderen en het ervaren van 

gevoelens van warmte, compassie, evenals het vertonen van vergiffenis jegens anderen in 

geval van overtredingen, discussies en fouten. Richting geven betreft het “dynamisch en op 

maat maken van werk op basis van individuele capaciteiten, behoeften en input en zodanig 

het verzorgen van de juiste mate van verantwoording” (p. 7). Rentmeesterschap betreft de 

bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het groter geheel en het kiezen 

dienstbaarheid in plaats van eigenbelang, en daarnaast het vertonen van voorbeeldgedrag om 

anderen te stimuleren in gezamenlijk belang te acteren. Samen vertegenwoordigen deze zes 

gedragsdimensies, waarvan de verwevenheid nader onderzocht moet worden, het concept 

dienend leiderschap (Van Dierendonck, 2010). 

 Dienend leiderschap is volgens Stone et al. (2003) evenals transformationeel 

leiderschap een krachtig paradigma voor hedendaags leiderschap in alle organisatievormen, 

waardoor dit een bijzonder relevant concept is in voor dit onderzoek. Bovendien komt de 

gedachte van J.M. Burns (1978) dat leiderschap een “relatie van wederzijdse stimulatie en 

verhoging” (p. 4) is, waarbij “leiders en volgers elkaar verhogen tot een hoger niveau van 

motivatie en moraliteit” (p. 20), duidelijk terug in dienend leiderschap. In een eerste vicieuze 

cirkel versterkt dienend leiderschap zichzelf op sequentiële wijze door middel van visie, 

geloofwaardigheid, vertrouwen en dienstbaarheid (Farling et al., 1999). Vervolgens heeft het 

invloed op het organisatorische klimaat, dat weer invloed heeft op de attitude van 

werknemers en prestatie, enzovoorts (Russell & Stone, 2002). Op basis van deze positieve 

effecten en de vele parallellen die het concept vertoont met de literatuur over vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen, wordt verwacht dat dienend leiderschap een belangrijke 

rol zal spelen in het kader van dit onderzoek. 
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2.2.4 Zelfleiderschap 

De hierboven beschreven leiderschapstheorieën zijn opgezet rond het (expliciete of 

impliciete) idee dat één persoon de leider is terwijl anderen volgers zijn. Manz en Sims 

(1991, p. 18) geven aan dat deze traditionele benadering van “een leider als een opvallend 

figuur dat “Volg mij!” roept op een steigerend wit paard” een onvolledig beeld geeft van 

leiderschap. Gebaseerd op de veronderstelling dat het ware leiderschap voornamelijk vanuit 

de persoon zelf komt en niet van buitenaf, stellen Manz en Sims (1991) dat medewerkers 

zelfleiderschap (self-leadership) dienen uit te oefenen. Zelfleiderschap is de invloed die we 

op onszelf uitoefenen om de zelfmotivatie en zelfsturing te genereren die we nodig hebben 

om te presteren (Manz & Sims, 1991, p. 23). Het bestaat uit een geheel van strategieën 

gericht op gedrag en gedachtes waarmee mensen hun persoonlijke effectiviteit kunnen 

verbeteren (Manz & Sims, 1990; 1991). 

 Manz en Sims (1991) geven aan dat het concept zelfleiderschap bestaat uit zes 

gedragsgerichte strategieën: „zelfgestelde doelen‟ (self-set goals), „repetitie‟ (rehearsal), 

„zelfobservatie
‟
 (self-observation), „prikkelmodificatie‟ (management of cues), „zelfbeloning‟ 

(self-rewards) en„zelfkritiek/-bestraffing‟ (Self-critism/punishment). Zelfgestelde doelen 

betreft het stellen van doelen voor het eigen werk. Repetitie heeft betrekking op het fysiek of 

mentaal oefenen van werkzaamheden voordat deze feitelijk uitgevoerd worden. 

Zelfobservatie betreft observatie en dataverzameling met betrekking tot specifiek gedrag dat 

men wil veranderen. Prikkelmodificatie betreft het beïnvloeden van prikkels in de 

werkomgeving om gewenst gedrag te stimuleren. Zelfbeloning is het verstrekken van 

persoonlijk gewaardeerde beloningen voor het vertonen van gewenst gedrag en zelfkritiek/-

bestraffing betreft het zelf toepassen van kritiek of bestraffing voor ongewenst gedrag (Manz 

& Sims, 1991). Bovenstaande gedragsgeoriënteerde strategieën worden ondersteund door 

toepassing van strategieën die effectief denken stimuleren (Manz & Sims, 1991), die volgens 

Neck en Manz (1992) samen het concept „cognitief zelfleiderschap‟ (thought self-leadership) 

vormen. Cognitief zelfleiderschap bestaat uit de dimensie „positieve zelfpraat‟ (positive self-

talk), waarbij de nadruk wordt gelegd op optimistische gedachten en negatieve gedachten 

worden vermeden, en de dimensie „mentale verbeelding‟ (mental imagery), die betrekking 

heeft op het in gedachten uitvoeren van activiteiten ter voorbereiding op de feitelijke 

uitvoering (Neck & Manz, 1992). Cognitief zelfleiderschap vormt samen met de zes 

gedragsgerichte categorieën het concept zelfleiderschap.  
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 Zelfleiderschap door individuele medewerkers kan volgens Manz en Sims (1980) 

bijdragen aan het behalen van organisatorische doelstellingen en “kan de behoefte aan directe 

supervisie reduceren omdat het een „substituut voor leiderschap‟ is” (p. 366). Manz en Sims 

(1980), die de termen management en leiderschap door elkaar gebruiken, doelen hiermee 

waarschijnlijk op posities die voornamelijk gericht zijn op aansturing, toezicht en controle, 

waar Hales (2000) naar refereert. Dit impliceert dat er in de aanwezigheid van zelfleiderschap 

minder leidinggevende posities zullen zijn die primair gericht zijn op dergelijke voor 

management kenmerkende activiteiten. Leiderschap wordt daarentegen niet overbodig. Manz 

en Sims (1980) beargumenteren namelijk dat het ontwikkelen en aanmoedigen van 

zelfleiderschap een waardevolle en legitieme rol is voor leidinggevenden. 

 

Superleiderschap 

In de modernste situaties is de meest geschikte leider volgens Manz en Sims (1991, p. 18) 

“iemand die anderen kan leiden om henzelf te leiden”. Deze vorm van leiderschap, die 

superleiderschap (SuperLeadership) genoemd wordt, dient ter ondersteuning van het ware 

innerlijke leiderschap dat in ieder mens huist (Manz & Sims, 1991). De onderliggende 

gedachte wordt verduidelijkt door een welbekend gezegde: “Geef een man een vis en hij 

heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven” (p. 35). 

De leider kan zelfleiderschap bij anderen ontwikkelen door het zelf te demonstreren en het 

aan te moedigen (Manz & Sims, 1991). Hoewel iedereen in bepaalde mate zelfleiderschap 

kan toepassen, lukt het niet iedereen om dit effectief te doen. Dit heeft gevolgen voor de 

effectiviteit van superleiderschap, wat bovendien beperkt kan worden door tegenwerking van 

leidinggevenden die bang zijn controle te verliezen (Manz & Sims, 1991).  

 Gedragingen die representatief zijn voor superleiderschap hebben betrekking op de 

aanmoediging van de hierboven genoemde strategieën van zelfleiderschap. In de context van 

(zelfsturende) teams onderscheiden Manz en Sims (1987) de dimensies „aanmoediging tot 

zelfversterking‟ (encouraging self-reinforcement) en „aanmoediging tot zelfverwachting‟ 

(encouraging self-expectation). Aanmoediging tot zelfversterking heeft betrekking op 

aanmoediging door de (externe) leider tot herkenning en waardering van acties die resulteren 

in effectieve prestaties. Aanmoediging to zelfverwachting betreft aanmoediging door de 

(externe) leider voor het hebben van hoge verwachtingen met betrekking tot de eigen 

prestaties (Manz & Sims, 1987). 

 Supersleiderschap is volgens Manz & Sims (1991) van groot belang in het licht van 

toenemende concurrentie in de wereld, waardoor organisaties de capaciteiten van hun mensen 
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beter dienen te benutten, en aanzienlijke veranderingen van werknemers in de afgelopen 

decennia. Aangezien deze ontwikkelingen momenteel nog altijd van kracht zijn, is deze vorm 

van leiderschap tevens relevant voor dit onderzoek. Deze relevantie wordt verder versterkt 

door de stelling van Manz en Sims (1991. p. 28) dat superleiderschap voorziet in de vrijheid 

die mensen nodig hebben om hun werk uit te oefenen op de manier die voor hen het meest 

waardevol is en waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. 

 

2.2.5 Gedeeld leiderschap 

De meeste benaderingen van leiderschap leggen de nadruk op het primaire belang van “een 

enkele, heroïsche leider” (Yukl, 2006, p. 448). Pearce en Barkus (2004) noemen deze 

topdown benadering verticaal leiderschap. Leiderschap kan echter ook vertoond worden door 

anderen dan de aangewezen leider van een groep of organisatie (Manz & Sims, 1987; Pearce 

& Sims, 2002). Deze vorm van leiderschap, die gedeeld leiderschap (shared leadership) 

wordt genoemd, wordt door Pearce en Conger (2003, p. 1) gedefinieerd als “een dynamisch, 

interactief beïnvloedingsproces tussen individuen in een groep waarvan het doel is om elkaar 

te leiden tot het behalen van de doelen van de groep of organisatie”. Pearce en Sims (2002) 

geven aan dat gedeeld leiderschap en verticaal leiderschap elkaar niet uitsluiten en dat beiden 

kunnen bijdragen aan effectiviteit. 

 Volgens Pearce en Barkus (2004) dient verticaal leiderschap voornamelijk gericht te 

zijn op het ondersteunen van gedeeld leiderschap, wat gerelateerd is aan dienend leiderschap. 

Andere verticale vormen van leiderschap behouden tevens hun relevantie in de context van 

gedeeld leiderschap, maar komen vaak tussen collega‟s onderling tot uiting (Pearce & 

Barkus, 2004). Pearce en Barkus (2004) geven dan ook aan dat sprake kan zijn van gedeeld 

transactioneel leiderschap en gedeeld transformationeel leiderschap (en gedeeld 

superleiderschap. Hoewel Pearce en Barkus (2004) de concepten niet doortrekken naar het 

niveau van de onderliggende dimensie, impliceren de door hen genoemde  

voorbeeldgedragingen
1
 dat de dimensies waaruit de verticale varianten bestaan ook gedeeld 

waargenomen kunnen worden. Bovendien kan, op basis van de gelijkenissen met 

                                                
1 Gedeeld transactioneel leiderschap: collegiale waardering voor bijdragen, toekenning van gewaardeerde 

opdrachten, aanbeveling voor financiële beloningen op basis van het op individueel niveau of op teamniveau 

behalen van mijlpalen, kwaliteitsdoelstellingen of andere key performance metrics (p. 53).  

Gedeeld transformationeel leiderschap: collegiale aansporing, of collegiale ambities om 

baanbrekendeproducten te ontwerpen, opwindende nieuwe ondernemingen te lanceren, of concurrenten uit te 

manoeuvreren. 
Gedeeld superleiderschap: collegiale aanmoediging tot en ondersteuning van zelfgestelde doelen, zelfobservatie 

en zelfbeloning (Pearce en Barkus, 2004, p. 54). 
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transformationeel leiderschap, verondersteld worden dat ook dienend leiderschap en 

onderliggende dimensies gedeeld kunnen worden. 

 Gedeeld leiderschap vormt volgens Pearce en Manz (2005) samen met zelfleiderschap 

de kern van nieuwe leiderschapsvormen die nodig zijn om tegemoet te komen aan de 

uitdagingen van de 21
e
 eeuw, omdat het steeds moeilijker wordt om van bovenaf leiderschap 

uit te oefenen. Pearce en Barkus (2004, p. 48) geven aan dat bij gedeeld leiderschap “alle 

leden van een team volledig betrokken zijn in het leiderschap van het team en niet aarzelen 

om hun teamleden te beïnvloeden en te leiden in een poging om het potentieel van het team 

als geheel te maximaliseren”. Uit onderzoeken blijkt dan ook dat teams beter presteren 

wanneer sprake is van meer verspreide patronen van leiderschap (Pearce & Barkus, 2004). 

Daarnaast geven Pearce en Barkus (2004) aan dat gedeeld leiderschap relevanter is naarmate 

de behoefte aan creativiteit, de complexiteit van het kenniswerk en de onderlinge 

afhankelijkheid tussen kenniswerkers toeneemt. Gedeeld leiderschap is dan ook bijzonder 

relevant in de context van een team, omdat daarin sprake is van een gezamenlijk doel, 

complementaire vaardigheden en onderling afhankelijke rollen (Katzenbach & Smith, 1993; 

Yukl, 2006). In een samenwerkende groep (ook wel werkgroep genoemd) is daarentegen 

geen sprake van deze onderlinge afhankelijkheid, aangezien leden vaak afzonderlijk van 

elkaar werken aan taken waarvoor ze elkaar niet nodig hebben (Yukl, 2006).  

 

Gedeeld leiderschap in teams: een functioneel perspectief 

Leiderschap in samenwerkende groepen kan volgens Yukl (2006) beschreven worden aan de 

hand van zogenaamde dyadische benaderingen van leiderschap, die gericht zijn op de relatie 

tussen een leider en een ander individu die vaak volger is. Het begrijpen van leiderschap in 

teams vereist volgens Yukl (2006) echter aanvullende leiderschapsprocessen die, vooral 

wanneer sprake is van is gedeeld leiderschap, bijzonder complex zijn. Desondanks hebben de 

meeste onderzoeken naar leiderschap in teams zich gericht op de rol van een individuele 

teamleider, vaak in de vorm van een externe manager die hiërarchisch gezien boven het team 

staat, waardoor leiderschap door teamleden vaak genegeerd is (Carson, Tesluk & Marrone, 

2007). De dominantie van dyadische perspectieven heeft volgens Yukl (2006) dan ook een 

beperkende invloed gehad op leiderschapsonderzoek. In teamcontext is daarom meer 

aandacht nodig voor theoretische leiderschapsmodellen op teamniveau in plaats van 

extrapolaties van bestaande dyadische leiderschapsperspectieven (Kozlowski & Bell, 2003). 

In het kader van dit onderzoek wordt gedeeld leiderschap daarom niet alleen als gedeelde 
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vormen van transactioneel, transformationeel, dienend leiderschap en superleiderschap 

beschouwd.  

 Om meer inzicht te verkrijgen in leiderschapsprocessen binnen teams, die volgens 

Yukl (2006) complex zijn wanneer deze gedeeld worden door teamleden, wordt gedeeld 

leiderschap ook beschouwd vanuit een functioneel perspectief. Een functioneel perspectief 

draagt volgens Morgeson, DeRue en Karam (2010) namelijk bij aan het begrip van 

leiderschapsprocessen in teams. Morgeson et al. (2010, p. 8) geven namelijk aan dat 

“iedereen, zowel binnen als buiten het team, die verantwoordelijkheid neemt om te voorzien 

in een behoefte van het team gezien kan worden als iemand die een teamleiderschapsrol op 

zich neemt”. Hierdoor maakt de functionele benadering het mogelijk om verder te kijken dan 

formele teamleiders, waar de meeste onderzoeken op gericht zijn. De leider, oftewel degene 

die in een bepaalde behoefte van het team voorziet, kan namelijk zowel formeel belegde 

verantwoordelijkheid voor teamprestaties hebben en daarmee formeel zijn, als ook informeel 

in de afwezigheid van directe verantwoordelijkheid voor teamleiderschap en -prestaties. In dit 

perspectief kan de leider bovendien zowel lid zijn van het team (intern) als iemand zijn die 

geen onderdeel uitmaakt van het team (extern). Zodoende kan dus onderscheid gemaakt 

worden tussen extern formeel, extern informeel, intern formeel en intern informeel 

leiderschap. Van deze laatste vorm is volgens Morgeson et al. (2010) sprake wanneer 

leiderschap gedeeld wordt of wanneer een teamlid informeel als leider opkomt. 

 Om gedeeld leiderschap in teams beter te begrijpen kunnen twaalf functies van 

leiderschap in teams geïdentificeerd worden, waarvan er elf worden besproken door 

Morgeson et al. (2010): „samenstellen team‟ (compose team), „definiëren missie‟ (define 

mission), „structureren en plannen‟ (structure and plan), „training en ontwikkeling‟ (train and 

develop), „betekenisgeving‟ (sensemaking), „feedback geven‟ (providing feedback), 

„monitoren team‟ (monitor team), „externe vertegenwoordiging‟ (manage team boundaries), 

„voltooien teamtaken‟ (perform team task), „oplossing problemen‟ (solve problems) 

 en „verkrijgen hulpbronnen‟ (provide resources). De functie „faciliteren besluitvorming‟, die 

niet door Morgeson et al. (2010) wordt besproken, kan eveneens meegenomen worden in het 

functioneel perspectief op gedeeld leiderschap. Dit is volgens Yukl (2006) namelijk een 

belangrijke leiderschapsfunctie binnen teams, waardoor het tot meer inzicht kan leiden. 

Gedeeld leiderschap, dat zowel erg relevant als complex is in de context van teams, is 

een belangrijke vorm van leiderschap in het kader van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt 

dit concept daarom niet alleen bekeken als gedeelde vorm van de beschreven verticale 

leiderschapsconcepten, maar ook vanuit een functioneel perspectief . De toepassing van dit 
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perspectief zal naar verwachting resulteren in aanvullende inzichten met betrekking tot 

gedeeld leiderschap, vooral wanneer sprake is van teams. Bovendien wordt verwacht dat 

specifieke dimensies en functies van gedeeld leiderschap waarschijnlijk worden opgepakt 

door de persoon, die al dan niet onderdeel is van het team, met de daarvoor geschikte kennis, 

kundigheid of vaardigheid (Pearce & Barkus, 2004; Yukl, 2006). 
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3. Methode van onderzoek 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

 
In dit onderzoek, dat een verkennende focus heeft, is gekozen voor een casestudie methodiek. 

Deze empirische onderzoeksmethode is uiterst geschikt voor het onderzoeken van een 

hedendaags fenomeen in haar natuurlijke context, vooral wanneer contextuele factoren van 

groot belang zijn voor het betreffende fenomeen (Yin, 2003). Deze methode leent zich dan 

ook zeer goed voor het verkrijgen van inzicht in leiderschap (het fenomeen) binnen 

organisaties die werken op basis van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid (de context).  

 De casestudie is niet alleen een aanpak om data te verzamelen of slechts een 

onderzoeksontwerp (Stoecker, 1991), maar bovenal een uitgebreide onderzoeksstrategie, die 

zowel het ontwerp van het onderzoek dekt als de verzameling en analyse van data (Yin, 

2003). Deze aspecten worden in de volgende paragraven beschreven. 

 

3.2 Onderzoeksontwerp 

 
Een onderzoeksontwerp is de logica die de te verzamelen empirische data koppelt aan de 

initiële vragen en uiteindelijk de conclusies van een onderzoek (Yin, 2003). Yin (2003) 

beschrijft vier specifieke ontwerpen voor casestudies, waarbij onderscheid gemaakt wordt 

tussen enkelvoudige en meervoudige casestudie ontwerpen. Beide ontwerpen kunnen bestaan 

uit een enkele analyse-eenheid (holistisch) of meerdere analyse-eenheden (ingebed). 

  

3.2.1 Meervoudige holistische casestudie 

Dit onderzoek betreft een meervoudige holistische casestudie. Herriot en Firestone (1983) 

geven namelijk aan dat bewijs uit meerdere cases vaak als gebiedender beschouwd wordt, 

waardoor het onderzoek in zijn geheel als robuuster gezien wordt. Het uitvoeren van een 

meervoudige casestudie vereist echter veel tijd, waardoor de keuze voor deze aanpak ook niet 

licht opgenomen moet worden, zo stelt Yin (2003). Vanwege de voordelen van een 

meervoudige aanpak is deze volgens Yin (2003) echter te verkiezen boven een enkelvoudige 

aanpak wanneer de mogelijkheid en de benodigde tijd voorhanden zijn. Zo zijn analytische 

conclusies die onafhankelijk voortkomen uit twee cases krachtiger dan uit een enkele case 

(Yin, 2003). Bovendien wordt de externe generaliseerbaarheid ten opzichte van een enkele 
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case onmetelijk verhoogd wanneer ondanks verschillen in de context van cases, tot dezelfde 

bevindingen gekomen wordt (Yin, 2003). Binnen dit onderzoek is daarom gekozen voor een 

meervoudig ontwerp, waarbij op basis van de beschikbare tijd twee cases onderzocht worden. 

 

3.2.2 Caseselectie 

De selectie van cases kan volgens Yin (2003) eenvoudig zijn als het onderzoek gericht is op 

unieke cases waarvan de identiteit reeds bekend is bij de start van het onderzoek. Hoewel dit 

ook enigszins het geval is geweest binnen dit onderzoek, is toch een selectieprocedure 

uitgevoerd om zeker te zijn dat de juiste cases werden geselecteerd. De selectie van de cases 

is gebaseerd op criteria die voortvloeien uit de centrale vraag in dit onderzoek.  

 Het eerste selectiecriterium is de aanwezigheid van een visie op werk waarin de 

aspecten vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen een belangrijke rol spelen. Het tweede 

criterium is een inbedding van deze visie op werk in de organisatie. Er is waarschijnlijk 

aanzienlijke tijd nodig om te komen tot deze verankering, die mogelijk ook van invloed is op 

leiderschap. Om deze reden ligt de focus ook op organisaties die deze visie al een relatief 

lange periode in de praktijk toepassen, waardoor organisaties die recentelijk overgestapt zijn 

op een dergelijke werkvorm, zoals „het nieuwe werken‟, niet meegenomen zijn in de selectie. 

Als derde criterium geldt dat de organisaties binnen dit kader als best practices gezien 

worden.  

 Op basis van bovenstaande criteria zijn twee cases geselecteerd, die bovendien ook 

door geraadpleegde deskundigen zijn voorgedragen als meest geschikte cases voor dit 

onderzoek. Via het netwerk van de onderzoeker is contact gelegd met de organisaties, die 

beiden hebben ingestemd met deelname aan dit onderzoek. De eerste case betreft Interpolis, 

één van de grootste verzekeraars van Nederland. De tweede case betreft Finext, dat met 

consultancy- en interim management oplossingen de financiële functies van diverse top-500 

ondernemingen in Nederland ondersteunt. Beide organisaties hebben een visie op werk 

waarin vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal staat en die zij al relatief lang in 

de praktijk toepassen. Deze organisaties ontvangen ook relatief veel aandacht vanwege hun 

manier van werken en worden vaak als best practices aangekaart. In Tabel 2 wordt een 

overzicht gegeven van relevante informatie met betrekking tot deze cases, inclusief een 

beschrijving van hun visie op werk.  

 

 



Tabel 2. Overzicht van de cases  
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Bron: website betreffende organisatie (www.interpolis.nl respectievelijk www.finext.nl), tenzij gerefereerd wordt naar een andere bron. 

 Case 1: Interpolis Case 2: Finext 

Achtergrond In 1969 ontstaan uit een fusie, in 1990 gefuseerd met Rabobank en in 2005 gekocht door 

Achmea, dat weer onderdeel is van de internationale financiële dienstverlener Eureko. 

Opgericht in 1999 en in 2004 gekocht door Ordina. Sinds 2011 voor 100% in handen 

van medewerkers. 

Organisatie > 5000 medewerkers, georganiseerd in functionele divisies en afdelingen.  + 150 medewerkers, die zich organiseren in niches rondom vakkennis. 

Visie “Vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn nog steeds de basis voor onze manier van 
werken. (...) Glashelder is meer dan een belofte: het is een houding waarin Interpolis zich 

wil onderscheiden. Klanten weten direct waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen doen om 
schade te voorkomen of te beperken, verzekeringen zijn duidelijk en transparant, beloftes 
worden nagekomen en problemen concreet opgelost. Interpolis helpt als het er op 
aankomt.”  

“Het concreet verbeteren van de financiële functie bij klanten is de drijfveer voor de 
consultants van Finext. Klanten vragen Finext om advies en ondersteuning bij de 

verbetering van de besturing van de organisatie, de beheersing van de kosten, het 
creëren van transparantie en het managen van risico‟s.” 

Visie op 
werk 

Werknemers krijgen het vertrouwen, de vrijheid en de verantwoordelijkheid om hun 
werk zo in te richten dat het past bij hun persoonlijke wensen. Onze leidinggevenden 
bieden ruimte en vrijheid voor maatwerk en individuele ontwikkeling. De vrijheid om op 
deze manier te werken in een inspirerende werkomgeving zorgt voor betrokken en 
verantwoordelijke medewerkers. Medewerkers voelen zich verbonden met het werk dat 
ze doen en verantwoordelijk voor de klanten voor wie ze werken. Tevreden medewerkers 

zijn bereid een stap extra te doen. Dat merken onze klanten.(...) Het gesprek tussen 
medewerker en leidinggevende wordt steeds belangrijker: maatwerk in plaats van 
uniforme regels. (...) De individualiteit van elke medewerker is het uitgangspunt. We 
erkennen de diversiteit en hebben oog voor de unieke talenten van onze medewerkers, 
omdat de ontwikkeling en inzet hiervan het succes van onze organisatie vormen. 

Onze unieke organisatievorm biedt ruim 150 vakmensen alle ruimte om het beste uit 
zichzelf te halen. Zo ontstaat in elke klantsituatie betrokkenheid, creativiteit en 
ondernemerschap waardoor we samen snel tot de kern komen. (...)Finext werkt al 
sinds de oprichting in 1999 als „vertrouwensvennootschap'. Vertrouwen, transparantie 
en communicatie zijn essentieel. Onze pijlers staan centraal in alles wat we doen: 
respect en vertrouwen; persoonlijke verantwoordelijkheid; natuurlijk ondernemen; 

talenten boven structuren; synergie. (...) In het Finext netwerk organiseren echte 
vakmannen en -vrouwen zich in niches rondom vakkennis. Centraal delen we waarden 
die de basis leggen voor onderling vertrouwen. Door samen binnen het netwerk van 
niches actief te zijn bij  klanten, worden krachtige combinaties in dienstverlening 
gemaakt. Zo dragen we concreet bij aan een sterkere finance functie in Nederland. 

Successen Als pionier op het gebied van flexibel werken (ingevoerd in 1996), wordt de organisatie 

nu als de benchmark voor het nieuwe werken beschouwd (CSP Groep, 2010). Interpolis 

wordt bovendien als best practice beschouwd vanwege bewezen prestaties met 

betrekking tot tevredenheid van kanten en medewerkers (CSP Groep, 2010). Zo scoort de 

organisatie een 7,9 (branchegemiddelde: 7,7) voor klanttevredenheid in een onderzoek 

door het Verbond van Verzekeraars (Eureko, 2010). In een ander onderzoek scoort de 

organisatie het hoogst op klantbeleving, terwijl het bovendien gemiddeld het hoogste 

percentage (21%) klanten heeft dat de organisatie actief zou aanbevelen  (Integron, 

2011). Bovendien komt Interpolis in 2010 voor de vijfde keer op rij als meest vertrouwde 

verzekeraar uit de bus in een reputatieonderzoek (Interpolis, 2010; Reader‟s Digest, 

2011). Hiermee draagt Interpolis bij aan het vertrouwen dat consumenten in verzekeraars 

hebben, dat sinds 2009 een stijgende lijn vertoont (Verbond voor Verzekeraars, 2011). In 

de rankings van Incompany 200 eindigt Interpolis als 5e op medewerkertevredenheid-lijst 

voor carrière, 6e op de lijst voor  cultuur en 2e op de lijst voor arbeidsvoorwaarden 

(Managersonline.nl, 2011).  

Als netwerkorganisatie wordt Finext met regelmaat als voorbeeld van een uniek en 
innovatief organisatiemodel aangehaald in boeken (Baane, Houtkamp & Knotter, 
2010; De Groot, 2010; Kuiken, 2010), (vak)bladen (Haijtema, 2011; Roelofs, 2009) 
en op diverse congressen. Volgens intern onderzoek zijn klanten erg tevreden met 
Finext: 32 van de 34 ondervraagde klanten zouden Finext aanbevelen bij anderen 

(Baane et al., 2010). Voor medewerkertevredenheid scoort Finext een 8,5 
(branchegemiddelde: 6,9) en voor betrokkenheid 80% (branchegemiddelde: 20%), 
terwijl het ziektepercentage met 2% relatief laag is (De Groot, 2010; bevestigd door 
Finext).  

http://www.interpolis.nl/
http://www.finext.nl/
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3.3 Dataverzameling 
 
Voor de verzameling van data zijn kwalitatieve technieken gebruikt, omdat deze vooral 

geschikt zijn wanneer relatief weinig bekend is over het onderzochte fenomeen (Miles & 

Huberman, 1984; Yin, 2003). Dit is tevens het geval binnen dit onderzoek dat, in 

tegenstelling tot de grote meerderheid van eerdere onderzoeken naar leiderschap, niet in een 

traditionele context analyseert. Als voornaamste techniek voor dataverzameling is gekozen 

voor het afnemen van interviews, omdat dit een zeer geschikte manier is om primaire data te 

verzamelen voor een kwalitatief onderzoek (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Bovendien 

geeft Yin (2003) aan dat het afnemen van interviews een van de meest belangrijke manieren 

is om data te verzamelen voor een casestudie.  

 

3.3.1 Verkennend groepsinterview 

Onderzoeken die primair gebaseerd zijn op individuele interviews kunnen verrijkt worden 

door het uitvoeren van een of meerdere groepsinterviews (Morgan, 1997). Een dergelijk 

preliminair verkennend groepsinterview (ook wel een verkennende focusgroep genoemd) kan 

namelijk een verscheidenheid aan relevante onderwerpen en aandachtspunten aan het licht 

brengen, waardoor de interviewstructuur van de individuele interviews verhoogd kan worden 

om de effectiviteit hiervan te verbeteren (Morgan, 1997). In dit onderzoek is dan ook gekozen 

om voorafgaand aan de individuele interviews een groepsinterview te houden met vijf 

deelnemers
2
 die als praktijkdeskundigen aanzienlijke kennis en ervaring hebben met 

betrekking tot het onderzoeksonderwerp. Dit heeft de onderzoeker de mogelijkheid geboden 

om zich optimaal voor te bereiden op de dataverzameling. Bovendien heeft dit 

groepsinterview bijgedragen aan de selectie van de cases, doordat de geselecteerde 

organisaties door de deelnemers zijn bevestigd als meest geschikte cases voor dit onderzoek.   

  

3.3.2 Respondenten 

In dit onderzoek worden teams als eenheden van analyse beschouwd, omdat de teamcontext 

van groot belang wordt geacht bij het verkrijgen van inzicht in leiderschap binnen de bredere 

organisatiecontext. Het criterium voor de selectie van deze analyse-eenheden is de 

                                                
2 Roland Hameeteman (medeoprichter E-office, auteur „De kracht van mensen‟); Ben Kuiken (journalist, 

bladenmaker, filosoof, auteur „De laatste manager‟); Henny van Egmond (expert in organisatie- en 

verandervraagstukken, auteur „Het nieuwe werken – van visie naar praktijk‟); dr. Rens van Loon (expert in 

leiderschapsprogramma‟s, auteur „Het geheim van de leider‟ en „De organisatie als verhaal‟); Gonny Vink 

(expert in begeleiden, faciliteren, coachen van teams in veranderingsprocessen, co-auteur „Klein receptenboek 

voor het nieuwe werken‟). 
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representativiteit van deze teams voor de organisatie in zijn geheel. Binnen case 1 is selectie 

aan de hand van dit criterium uitgevoerd door de interne contactpersoon, die zowel beschikte 

over het nodige overzicht als de geschikte contacten. Deze persoon heeft aan de hand van een 

introductiemail van de onderzoeker en op voorwaarde van anonimiteit geschikte 

respondenten bereid gevonden voor deelname, om vervolgens ook de individuele afspraken 

in te plannen. Overigens was deze procedure ook een vereiste voor de organisatie. Voor case 

2 heeft de onderzoeker via persoonlijke contacten zelf de interviews gepland met geschikte 

respondenten, nadat zij geschikt waren bevonden en met deelname hebben ingestemd. 

 Binnen beide cases zijn zeven interviews afgenomen. Vijf daarvan zijn afgenomen 

met leden van de teams, die beiden bestaan uit twaalf personen. Doordat interviews met 

meerdere teamleden elkaar kunnen versterken of verzwakken vindt datatriangulatie plaats, 

wat ten goede komt aan de validiteit van de resultaten. Daarnaast is binnen elke case een 

interview gehouden met de interne leider. Binnen case 1 betreft dit de  teammanager, die 

formeel in deze functie is aangesteld binnen de organisatie. Binnen case 2 betreft deze interne 

leider de nichetrekker, zoals deze teamleiderrol binnen Finext wordt genoemd. Op een hoger 

niveau zijn ook interviews afgenomen met (mogelijke) externe leiders, die geen onderdeel 

uitmaken van het betreffende team maar hier op een of andere manier wel bij betrokken zijn. 

Binnen case 1 betreft dit de manager van de afdeling waar het betreffende team toe behoort. 

Binnen case 2, waar geen sprake is van afdelingsmanagers, betreft dit een persoon die in 

meerdere rollen als mentor en ambassadeur een centrale positie heeft binnen de organisatie.  

 

3.3.3 Procedure 

Na de selectie van geschikte interviewkandidaten zijn deze geïnformeerd over dit onderzoek, 

met daarbij het verzoek om hieraan deel te nemen (zie Bijlage 1). Na instemming zijn 

vervolgens de individuele afspraken voor de interviews gepland. In een briefingmail zijn de 

respondenten nader ingelicht over het onderzoeksonderwerp, het interview, de anonimiteit en 

vertrouwelijkheid van hun deelname en de noodzakelijke audio-opname. Alle respondenten 

hebben hun vrijwillige deelname bevestigd en toestemming verleend voor de audio-opname. 

 De interviews, waarvan de duur varieert van een tot anderhalf uur, zijn allemaal 

afgenomen door de onderzoeker. De interviews binnen case 1 zijn verspreid over twee dagen 

afgenomen in geschikte ruimtes op het kantoor van de organisatie. De interviews binnen case 

2 zijn op verzoek van individuele respondenten afgenomen op het kantoor van de organisatie 

(2x), het kantoor van een klant (4x) en bij een respondent thuis (1x).  

 In verband met de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de interviews wordt geen 
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persoonsspecifieke informatie bijgesloten in dit onderzoek. Gegevens over geslacht, leeftijd 

of rol/functie van teamleden zou het mogelijk maken om door middel van filteren teamleden 

te identificeren. Deelnemende teamleden zijn wel op de hoogte van deelname van de interne 

leider, omdat de werkelijke vorm van het onderzoek anders verzwegen had moeten worden. 

Beide interne teamleiders hebben hun deelname aan het onderzoek ook gecommuniceerd met 

hun teamleden. Op dezelfde manier zijn de teamleden ook op de hoogte van deelname van de 

betreffende externe leider. 

 

3.3.4 Interviewthema’s en vragen 

Binnen een casestudie hebben interviews eerder de vorm van geleide conversaties dan die 

van gestructureerde ondervragingen (Yin, 2003), waarbij de daadwerkelijke loop van de 

vragen vloeiend en niet vast is (Rubin & Rubin, 1995). Dergelijke semigestructureerde 

interviews zijn uiterst geschikt voor kwalitatief onderzoek (Saunders et al., 2007). Deze 

manier van interviewen biedt de onderzoeker namelijk de mogelijkheid om afhankelijk van 

het verloop van het interview gaandeweg vragen toe te voegen en vragen over te slaan of af te 

stemmen op de respondent of de context. In dit onderzoek zijn dan ook semigestructureerde 

interviews afgenomen, waarbij voornamelijk gebruik is gemaakt van open vragen met enige 

focus. Zodoende konden respondenten vrij praten en indien nodig bijgestuurd worden met 

aanvullende vragen.  

 De structuur van de interviews is gebaseerd op thema‟s waar respondenten vanuit hun 

werk bekend mee zijn en die het mogelijk maken leiderschap waar te nemen in de natuurlijke 

context. Door niet direct te vragen naar de onderzochte leiderschapsvormen is tevens 

voorkomen dat respondenten gestuurd zouden worden. De interviews zijn gestart met een 

korte introductie door de interviewer gevolgd door een korte introductie door de 

geïnterviewde, om daarna de volgende thema‟s te bespreken. Het eerste thema betreft de 

organisatie en haar visie en doelstellingen, waarmee onder meer inzicht verkregen kon 

worden in de mate waarin de betreffende respondenten bekend zijn met de visie van de 

organisatie. Leiderschap speelt namelijk een cruciale rol in het overbrengen van visie. Het 

tweede thema gaat over de wijze van werken van de organisatie, waarmee vooral inzicht 

verkregen kon worden in de manier waarop de visie op werk van de organisatie tot uiting 

komt in de feitelijke manier van werken. Indien het plaats- en tijdonafhankelijke aspect 

hierbij niet werd genoemd, is gevraagd in hoeverre dit een rol speelt voor de betreffende 

respondent. Het derde thema heeft betrekking op het team, inclusief rollen, doelstellingen, 

aanpak, samenwerking, omgang en beïnvloeding. Dit thema heeft inzicht gegeven in de 
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manier waarop leiderschap tot uiting komt in het kader van de natuurlijke teamcontext. 

Daarbij werd als aanvulling op de vragen ook een concreet voorbeeld van beïnvloeding 

gevraagd. Het vierde thema betrof de rol van de teamleider a) binnen het team en b) in de 

persoonlijke omgang, waarmee inzicht verkregen kon worden in de mate van en manier 

waarop leiderschap tot samenvalt met de rol van de teamleider als interne leider. 

 Deze samenhangende en in elkaar overlopende thema‟s vormen de leidraad voor het 

interview. Aangezien het gebruik van interviewprotocollen zorgt voor standaardisatie, die 

nodig is om resultaten van interviews en cases met elkaar te vergelijken (Miles & Huberman, 

1984), zijn bovenstaande thema‟s tezamen met inleidende en aanvullende vragen opgenomen 

in het interviewprotocol voor teamleden (zie Bijlage 2.a) en interne leiders (zie Bijlage 2.b). 

Hoewel de besproken thema‟s en de gevolgde lijn hetzelfde zijn, verschillen deze 

interviewprotocollen wel van elkaar in vraagstelling, omdat deze zijn afgestemd op de rol van 

de betreffende respondent. In de interviews met de externe leiders zijn eveneens dezelfde 

thema‟s besproken, maar zonder gebruik te maken van een interviewprotocol. Standaardisatie 

was voor deze interviews namelijk ongewenst vanwege onduidelijkheid over de exacte rol 

van deze respondenten en hun relatie met betrekking tot het betreffende team. 

 

3.3.5 Documentatie 

Naast het afnemen van interviews is tevens gebruik gemaakt van beschikbare documenten 

met relevantie voor dit onderzoek. Het gebruik van documentatie is volgens Yin (2003) een 

geschikte manier om data te verzamelen in een casestudie onderzoek. Het belangrijkste doel 

van het gebruik van documentatie is het bevestigen en vergroten van bewijs uit andere 

bronnen. Doordat data uit verschillende bronnen elkaar kunnen versterken of ontkrachten 

wordt datatriangulatie toegepast, wat volgens Yin (2003) ten goede komt aan de kwaliteit van 

de onderzoeksuitkomsten. Datatriangulatie verhoogt namelijk de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek (Saunders et al., 2007).  

 Krantenartikelen zijn uitstekende bronnen voor het afdekken van bepaalde 

onderwerpen (Yin, 2003). In dit onderzoek zijn daarom krantenartikelen gebruikt voor het 

verkrijgen van kennis over en inzicht in de organisaties, inclusief haar context, de 

(organisatie)structuur, de visie en doelstellingen, de wijze van werken en relevante 

gebeurtenissen. Met hetzelfde doel zijn ook eerdere studies en boeken geraadpleegd, waar 

deze organisaties in voorkomen. Tot slot is data verkregen van de websites van deze 

organisaties. Deze informatie heeft onder meer inzicht geboden in de visie en doelstellingen 

van de organisaties, evenals de visie op werk van de organisaties.   
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3.4 Data-analyse 
 

Elke casestudie heeft reeds voor de dataverzameling een algemene analytische strategie 

nodig, om er zodoende zeker van te zijn dat de data te analyseren zijn (Yin, 2003). In dit 

onderzoek is gekozen voor het volgen van de theoretische proposities die geleid hebben tot de 

betreffende casestudie, wat overigens de meest geprefereerde analytische strategie is binnen 

casestudies (Yin, 2003). Hierbij dient het theoretisch kader als basis om focus aan te brengen 

in de analyse, de gehele case studie te organiseren en alternatieve verklaringen te definiëren 

die onderzocht dienen te worden. Hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met het 

theoretisch raamwerk, wat volgens Yin (2003) van groot belang is. Deze resultaten volgen uit 

de analyse van de verzamelde kwalitatieve data, die volgens Miles en Huberman (1984, p. 

21) bestaat uit “drie gelijktijdige activiteiten, namelijk datareductie, dataweergave en 

concluderen/verificatie”. 

 Datareductie verscherpt, sorteert, focust, elimineert en organiseert data zodanig dat 

conclusies getrokken en geverifieerd kunnen worden (Miles & Huberman, 1984, p. 21). 

Hieraan gerelateerde analytische keuzes worden reeds voor dataverzameling gemaakt (Miles 

& Huberman, 1994), waarbij het theoretisch raamwerk vanwege de gevolgde analytische 

strategie een leidende rol speelt (Yin, 2003). Dit is ook het geval binnen dit onderzoek, 

aangezien de gebruikte codes gebaseerd zijn op concepten die in het theoretisch kader 

beschreven zijn. Zo zijn transactioneel, transformationeel, dienend, gedeeld, functioneel 

leiderschap en zelfleiderschap zijn gecodeerd aan de hand van in de theorie beschreven 

dimensies. Op basis van inzichten voortkomend uit de interviews en daaropvolgende 

verwerking van de audio-opnames zijn enkele relevante codes toegevoegd. Een overzicht van 

de belangrijkste codes en bijbehorende details wordt weergegeven in Bijlage 3. Naast deze 

(theoretische) codes zijn ook enkele praktisch nuttige codes gebruik voor bijvoorbeeld 

achtergrondinformatie met betrekking tot de organisatie, het team, de persoon, maar ook voor 

mogelijk relevante citaten.  

 Dataweergave heeft betrekking op de georganiseerde en gecomprimeerde weergave 

van gereduceerde data, opdat conclusies eenvoudiger getrokken kunnen worden (Miles & 

Huberman, 1994). Aangezien “mensen geen sterke verwerkers van grote hoeveelheden data 

zijn” (Miles & Huberman, 1984, p. 21), is gebruik gemaakt van het softwarepakket NVivo 9  

om de 400 pagina‟s aan letterlijk uitgewerkte interviewtranscripten te analyseren. Aan de 
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hand van de genoemde codes is de kwalitatieve data zodanig gereduceerd en georganiseerd, 

zodat de meest relevante bevindingen vastgesteld konden worden.  

 Conclusie en verificatie betreft de laatste analytische activiteit, waarbij de 

onderzoeker vanaf de aanvang van de dataverzameling begint met de toekenning van 

betekenis aan overeenkomsten, patronen, verklaringen, mogelijke configuraties en causale 

stromingen en proposities opmerkt (Miles & Huberman, 1984, p. 22). Gedurende de analyse 

zijn de verkregen data geverifieerd, door ze te overdenken en bediscussiëren. Miles en 

Huberman (1994) benadrukken het belang van deze toetsing op geloofwaardigheid, 

robuustheid en validiteit. Dit onderdeel van de analyse komt in dit onderzoek vooral terug in 

de discussie van de resultaten en de conclusie.   
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4. Onderzoeksresultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten eerst per case vergeleken met het theoretisch kader, om 

vervolgens de resultaten van de twee cases met elkaar te vergelijken in de crosscase analyse.   

 

4.1 Resultaten case 1: Interpolis 

 

4.1.1 Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen binnen Interpolis 

 

Vrijheid 

Vrijheid is zeer goed waar te nemen in alle interviews binnen Interpolis. Volgens de interne 

leider (hierna afgekort: IL) is het een van de uitgangspunten voor de manier van werken, 

naast verantwoordelijkheid en vertrouwen. “Dat betekent dat ik, nou 100% haal je nooit 

ergens mee misschien, maar dat ik voor 99% vrij ben om mijn eigen werk in te delen”, legt 

teamlid (hierna afgekort: TL) 3 uit. Deze vrijheid uit zich onder meer in de vrijheid om 

plaats- en tijdonafhankelijk te werken, oftewel “in het nieuwe werken zoals ze dat noemen”, 

aldus TL2. Hierover zegt TL5: “Je hebt hier geen werktijden, het maakt niet uit wanneer je er 

bent of waar je het doet, als je je werk maar af hebt en je maar doet wat je hebt afgesproken. 

Een schadebehandelaar krijgt de ruimte om zelf te beoordelen of die schade wel of niet 

uitgekeerd wordt.” TL4 geeft aan zes maanden geleden vanuit een „heel hiërarchisch‟ bedrijf 

overgestapt te zijn naar Interpolis en zegt hierover: “Dat was echt wel een cultuurshock toen 

ik hier kwam, vooral op het stukje vrijheid. (...) Interpolis ervaar ik wel als een organisatie 

waar heel veel initiatieven vanuit de werknemer komen, wat ook aansluit op de 

zelfstandigheid en vrijheid die gegeven wordt, waardoor héél veel dingen héél snel kunnen 

ontwikkelen. En dat je als nieuwkomer denkt van, oh ja, leuk, leuk, leuk, pakken, pakken, 

pakken. En op een gegeven moment denkt van, je hebt gewoon teveel. En dan komt het 

moment zeg maar min of meer van bezinning van, oké, wat moet ik hier eigenlijk doen en dat 

je ook echt wel daarop moet gaan focussen.” Vrijheid kan dus leiden tot het nemen van 

verantwoordelijkheid en persoonlijk initiatief (proactief gedrag). In combinatie met plaats- en 

tijdonafhankelijkheid kan dit ook leiden tot een vervaagde scheiding tussen werk en privé, 

zoals blijkt uit het interview met TL5: “Ik zoek die ruimte wel heel erg extreem op. En als je 

niet oppast, dan breidt het zich zo uit, dat ik nu ieder weekend en ook ‟s avonds werk, (maar) 

dat is ook gewoon het enthousiasme.” Desondanks hecht TL5 zoveel waarde aan vrijheid, dat 
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hij niet zonder zou willen. Hierover zegt TL5: “Als iemand tegen mij zou zeggen van „dit is 

je functie en dat moet je doen‟, dan zou ik zo weg zijn. Dan houdt je me hier gewoon niet 

binnen het huis.” Vrijheid wordt eveneens door alle andere geïnterviewden sterk 

gewaardeerd, dus ook door de afdelingsmanager (hierna afgekort: EL) die als leidinggevende 

vaak niet weet waar haar mensen precies zitten. “Dat betekent ook heel veel vrijheid voor 

mij, hè. Want ik doe dus bijvoorbeeld elke woensdagochtend aan spinning, op mijn 

thuiswerkdag”, legt EL uit.  

 

Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid is zeer goed waar te nemen binnen Interpolis. IL legt uit wat 

verantwoordelijkheid als uitgangspunt voor de manier van werken betekent: “Het is dus 

belangrijk dat je je persoonlijk verantwoordelijk voelt voor datgene waarvoor je opgesteld 

staat. En die verantwoordelijkheid, dat gaat gewoon heel ver.” Volgens TL3 maakt deze 

verantwoordelijkheid Interpolis een “buttom-up organisatie”, waarbij hij opmerkt dat je als 

medewerker “bij wijze van spreken verantwoordelijk bent voor het opschrijven van 

doelstellingen voor het bedrijf”. TL3 vervolgt: “De verantwoordelijkheid voor het 

opschrijven van je doelstelling, maar ook het behalen daarvan ligt bij jezelf.” Uit de 

interviews blijkt tevens dat medewerkers van de vrijheid gebruik maken en zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor zaken, waarbij ze proactief gedrag vertonen. TL2 bespreekt 

bijvoorbeeld een situatie waarin zij een verbeterpunt met betrekking tot de website 

identificeert en de verantwoordelijkheid neemt om dit te verbeteren. “Ik denk, dit móet 

gewoon verbeterd worden (...) dan maak ik er een project van.” Het komt evenwel voor dat 

meerdere mensen zich verantwoordelijk voelen voor dezelfde taak. Zo zegt TL4: “Ik dacht 

dat ik verantwoordelijk voor iets was en ook iemand anders dacht dat hij die verantwoordelijk 

had.” Volgens EL willen mensen ook verantwoordelijkheid: “Die willen 

verantwoordelijkheid, die willen het gevoel hebben: dat wat ik doe, doet ertoe.” EL legt ook 

uit wat de gevolgen voor haar als leidinggevende zijn: “Als je goede mensen hebt, betekent 

dat dat je eigenlijk steeds minder zelf hoeft te doen, want zij kunnen steeds verder oprekken 

naar eigenlijk bijna het formuleren van de eigen kaders. Dát is een proces van leiderschap. En 

dat heet vertrouwen. En dat is heel moeilijk.” 

 

Vertrouwen 

Vertrouwen is tevens zeer goed waarneembaar binnen Interpolis. Dit belangrijke 

uitgangspunt voor de manier van werken staat ook centraal binnen de doelstelling van 
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Interpolis om “de meest betrouwbare verzekeraar te zijn”, die in alle interviews duidelijk naar 

voren komt. Hierover zegt TL3: “Wederzijds vertrouwen is een hele belangrijke pijler van het 

merk Interpolis.” Dit aspect speelt ook intern een cruciale rol, zoals TL5 uitlegt: “We werken 

heel erg op basis van vertrouwen. Als jij (als organisatie) je medewerker niet vertrouwt en de 

ruimte geeft, waarom zouden je klanten dat dan wel doen? Dus dat is hier één op één aan 

elkaar gekoppeld.” Er is volgens TL5 dan ook „absoluut‟ sprake van wederzijds vertrouwen 

tussen zowel leidinggevenden en hun teamleden als collega‟s onderling. “Zo gauw je daaraan 

gaat twijfelen, of achterdochtig wordt, dan ga je het hele concept onderuit halen”, zegt TL5. 

Uit de interviews blijkt ook dat leidinggevenden hun medewerkers echt vertrouwen. Zo 

becijfert EL het vertrouwen dat ze heeft in haar mensen met een 10 (100%) en zegt hierover: 

“Je géeft het ze ónvoorwaardelijk en je gaat niet zeggen je moet het eerst verdienen, want dan 

is het geen vertrouwen.” In lijn hiermee zegt IL: “Vertrouwen, dat komt te paard en gaat te 

voet. (...) Vertrouwen, dat heb je, dat krijg je, dat blijft zo.” IL becijfert zijn vertrouwen met 

een 9,5 en legt uit: “Ik vertrouw ze blindelings. Ik heb echt geen enkele reden om ze niet te 

vertrouwen.” Uit de interviews met de teamleden blijkt dat EL dit vertrouwen ook goed weet 

over te brengen, want het gemiddelde van het cijfer dat teamleden geven in het vertrouwen 

dat zij ervaren is een 8,4 (9,9,8,6,10). Het laagste cijfer wordt opvallend genoeg gegeven door 

een teamlid dat pas vrij kort bij Interpolis werkt.  

 

4.1.2 Leiderschap binnen Interpolis 

 

Transactioneel leiderschap 

Transactioneel leiderschap is zeer beperkt waarneembaar binnen Interpolis. Voorwaardelijke 

beloning wordt in geen van de interviews waargenomen in het kader van leiderschap.  

  Actief management by exception is een enkele keer waar te nemen in het interview 

met de teammanager. Zo zegt IL: “Dan zie je dat ze daarin soms tegen hun eigen grenzen of 

tegen hun eigen beperkingen aanlopen, en dan probeer ik ze zo te beïnvloeden dat ze daar 

hun doorbraak in krijgen.” De reden voor en manier van interveniëren sluiten echter niet aan 

bij transactioneel leiderschap, omdat IL ingrijpt uit zorg voor het welzijn en de prestaties van 

de medewerker en niet de regels en standaarden. 

 Passief management by exception komt een maal naar boven in het interview met de 

afdelingsmanager. “Ze gaan soms wel keihard onderuit, en soms moet je dan ook die tik 

uitdelen. Maar het maakt mensen tot zulke betere professionals.” Het is een bewuste keuze 
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van EL om passief te blijven, opdat medewerkers leren van hun eigen fouten. 

  

Transformationeel leiderschap 

Transformationeel leiderschap is beperkt waarneembaar binnen Interpolis. Geïdealiseerde 

invloed is niet waarneembaar. Inspirerende motivatie komt enkel terug in een uitspraak van 

EL (“Ik zorg voor inspiratie en motivatie”) en wordt niet genoemd door medewerkers. 

 Intellectuele stimulatie wordt waargenomen in de interviews met EL en IL. Zo zegt 

IL: “Ik zal altijd aan mijn team vragen van, dit is de uitdaging die we voor ons hebben liggen 

(...) Hoe gaan wij daar nou invulling aan geven met elkaar?” Ook EL doet dit binnen een 

ander team dat, in tegenstelling tot het team dat in dit onderzoek centraal staat, wel onder 

haar directe leiding valt omdat in dat team geen sprake is van een interne leider. “Ik deel 

altijd in een héél vroeg stadium onze meerjaren visie (...) Zodat ze al heel snel met mij mee 

kunnen kijken. „Jongens denk eens mee, zeg ik de juiste dingen?‟”  

 Individuele aandacht is waarneembaar in de interviews met IL en enkele teamleden, 

waaruit blijkt dat IL aandacht heeft voor individuele behoeften en zorgen van teamleden en 

zich inzet als mentor en coach. Bijvoorbeeld tijdens bilaterale gesprekken. “Daarin kun je 

dingen met hem bespreken, hoe je vindt dat je werkzaamheden gaan en wat er speelt (...) Ik 

vind dat hij af en toe goede tips kan geven over hoe je dingen beter aan kunt pakken”, zegt 

TL2 hierover. 

 

Dienend leiderschap 

Dienend leiderschap is zeer goed waarneembaar binnen Interpolis. Zo ziet IL op individueel 

niveau zijn toegevoegde waarde in het ervoor zorgen “dat de individuele medewerker in staat 

is om boven zichzelf uit te stijgen, dus dat die in staat is om zichzelf te ontplooien (en) te 

ontwikkelen.” IL vervolgt: “Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel als leidinggevende: 

mensen in hun kracht te zetten.” Volgens IL mogen medewerkers dit ook van de organisatie 

verwachten: “Door wat jij doet, breng jij Interpolis op een hoger niveau, daardoor groeit en 

ontwikkelt Interpolis als organisatie. Dat betekent dat jij van de organisatie mag verwachten 

dat die jou ook helpt om te groeien.” 

 Empowerment en ontwikkeling van mensen is duidelijk waarneembaar in alle 

interviews. Zo zegt IL over zijn eigen rol: “Wat kan ik bijdragen aan het functioneren van 

medewerkers, zodat zij maximale verantwoordelijkheid pakken, van de vrijheid gebruik 

maken en het vertrouwen voelen om zelf besluiten te nemen.” Dit komt ook duidelijk terug in 

de interviews met teamleden. Zo zegt TL1 over IL: “Hij geeft mij wel het vertrouwen dat ik 
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gewoon dingen kan doen en kan beslissen (...) En dat ik wel altijd back-up heb. Mocht er een 

conflict ontstaan, omdat ik iets doe wat minder goed bevalt bij een collega van een andere 

afdeling en het wordt geëscaleerd, dan weet ik zeker dat hij achter me staat (...) En ik merk 

dat dat voor mij heel belangrijk is.” Uit het interview met EL wordt duidelijk dat 

empowerment samengaat met het delegeren van verantwoordelijkheden, wat voor een 

leidinggevende „hartstikke eng‟ is. “Want je geeft álles uit handen en dat is bést moeilijk”,  

verklaart EL, die dit naar eigen zeggen dan ook heeft moeten leren na aantreden bij Interpolis 

als manager. Hierover zegt EL: “Ik heb proefondervindelijk een paar keer goed losgelaten en 

daar kwamen écht, misschien wel tot mijn allergrootste verbazing, dat was misschien nog wel 

het ergste, óntzettend goede dingen uit. Toen dacht ik, mensen zijn eigenlijk hartstikke goed! 

En dan ga je het proberen en proberen en proberen en op een gegeven moment ga je mensen 

zien bloeien.” 

 Nederigheid is waarneembaar in de interviews met EL, IL en enkele teamleden (1, 2, 

4). Zo geeft EL aan afgeleerd te hebben om „heel erg het podium te willen pakken‟, nadat ze 

bij Interpolis in dienst is getreden. “Het grotere genot voor mij nu is het feit dat mijn mensen 

gelukkig zijn en het podium pakken en dat ik dáarvan kan genieten in plaats van dat ik zelf 

met mijn eigen naam eronder moet. Dus je moet afstand kunnen nemen van je ego. Het feit 

dat mijn mensen goed zijn is genoeg voor mijn ego. En daarom hoef ik niet altijd met mijn 

neus vooraan te staan.” EL faciliteert dan ook andermans prestaties en geeft toe hiervan te 

profiteren, zoals zij vertelt over TL5: “Het enige wat ik doe is faciliteren. Ik zie hem nooit, ik 

weet niet wanneer hij werkt, ik krijg altijd tweets om één uur ‟s nachts en dan heeft hij weer 

wat gevonden. En een normale werkgever zou misschien zeggen van “ik wil je zien van 

negen tot vijf”. En ik heb zoiets: die jongen heeft zo‟n toegevoegde waarde voor mij, omdat 

hij signalen van buiten haalt en ons weer een verfrissende blik geeft op nieuwe media, of 

nieuwe kanalen.” Het faciliteren van andermans prestaties komt volgens EL ook terug in de 

rol van IL: “Hij is er puur voor de mensen. Hij is ervoor dat de doelen die we hebben 

afgesproken, dat hij daar een stukje regie over houdt, dat die worden gerealiseerd. En dat hij 

zijn mensen in staat stelt om daar te komen. Dát is zijn job.” Dit wordt bevestigd door IL, die 

bijvoorbeeld aangeeft op de achtergrond te treden wanneer het team specialistische 

vraagstukken moet beantwoorden: “Ik denk dat ik ze moet coachen en faciliteren, zodat zij in 

staat zijn om dat te doen. Ook omdat zij inhoudelijk veel beter op de hoogte zijn van de 

mogelijkheden dan ik (...) Zij weten het beter dan ik.” 

 Authenticiteit is waarneembaar in de interviews met EL en TL3, die deze eigenschap 

toeschrijven aan IL. Zo zegt EL: “Ik denk dat H. (IL) een ontzettende, natuurlijke gave heeft 
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in leiding geven aan mensen. Hij is heel authentiek, dat wordt hier heel erg gewaardeerd (...) 

H. (IL) is een gezellige Brabander die ontzettend veel van mensen houdt, die heel erg van 

contact houdt, die vecht tot z‟n dood voor z‟n mensen. Als die eenmaal voor je staat, dan 

staat die er ook écht voor je.” Daarnaast geeft TL3 aan dat IL handelt in lijn met zijn 

persoonlijkheid, zoals wanneer hij tijdens discussies “conclusies trekt, op basis van wat hij 

hoort”. “Dat heeft met zijn karakter te maken. Hij is gewoon iemand die snelheid wil en hij is 

iemand die gewoon snel stappen wil nemen (...) maar dat heeft niet zozeer met rol of functie 

te maken maar meer met karakter”, legt TL3 uit. 

 Interpersoonlijke acceptatie is waarneembaar in de interviews met IL en enkele 

teamleden (1, 2, 4). Zo geeft IL aan begrip te tonen voor fouten van anderen. “Ook al doe jij 

iets fout, (...) dan zal jij daar wel een hele goede reden voor hebben.” Uit het interview met IL 

blijkt dat hij tevens begrip heeft voor het perspectief en de gevoelens van anderen, zoals dit 

bijvoorbeeld het geval is met TL2. “Op het moment dat er heel veel werk op haar afkomt, dan 

slaan de wijzers rood uit en dan wordt ze minder efficiënt, minder productief. En heeft daar 

persoonlijk ook last van, neemt ze het mee naar huis, slaapt ze niet goed. Nou dat is niet 

wenselijk.” Het betreffende teamlid (TL2) zegt hierover dat IL daar “met respect mee 

omgaat.” Verder zegt TL2 hierover. “Hij laat je echt heel erg in je waarde. Dat vind ik wel 

heel belangrijk.” Dat tevens in geval van discussies sprake is van interpersoonlijke acceptatie 

blijkt uit het interview met TL4, die hier het volgende over zegt. “Ik was ergens niet blij mee. 

Daar heb ik hem op aangesproken en (...) individueel ontvangt H. (IL) dat heel goed.” 

 Richting geven is vooral waarneembaar in de interviews met IL en EL, maar ook in de 

interviews met TL1 en TL2. Zo zegt EL hierover: “Ik zorg dat er een soort van snelweg komt 

en die snelweg leidt ongeveer die kant op. En mijn mensen bepalen met welke auto ze gaan, 

hoe hard ze gaan, of ze gaan tanken, of ze een afslag nemen, of ze met z‟n drieën in de auto 

gaan zitten, oftewel hoe ze daar komen.”  Volgens EL zijn daarbij ook kaders nodig en die 

zijn afhankelijk van de persoon in kwestie: “Dat is ook een zoektocht. Want als je ze te nauw 

doet, dan benauw je mensen (...) Het grootste goed wat ik heb geleerd en waar ik dus nu heel 

fanatiek in ben: harnas moet af, het is jouw vrijheid en jouw verantwoordelijkheid om dingen 

te doen en ik ben er voor jou op momenten dat je me nodig hebt, omdat je er niet uit komt.” 

In lijn hiermee zegt IL over zijn rol: “Je zou kunnen zeggen dat ik ervoor zorg dat ze de 

goede dingen doen en zij zorgen ervoor dat ze de dingen goed doen.” Hieruit blijkt dat de 

verantwoordelijkheid voor het werk bij de teamleden zelf komt te liggen, evenals de 

verantwoordelijkheid voor het vragen van nodige ondersteuning. Hierover zegt TL1: “Op het 

moment dat ik bij H. (IL) aanklop van het gaat niet goed, dan zal die dat ook oppakken.” 



35 

 

 Rentmeesterschap is waarneembaar in de interviews met EL en IL. Zo zegt EL: “Ik 

stimuleer áltijd dat wij denken vanuit de klant. Ik zorg ervoor dat de onderwerpen waar wij 

voor verantwoordelijk zijn, dat we daar de tijd en de ruimte voor nemen om het erover te 

hebben.” IL wordt hier ook in gestimuleerd door EL, die hierover zegt: “Ik heb wel eens 

tegen H. (IL) gezegd: “Misschien moet jij toch gewoon afdwingen dat je op donderdag 

allemaal op de derde zit. En dat mag jij best eisen, want als jij nooit je mensen een keer 

samen hebt, kunnen ze ook niet succesvol zijn.” In relatie hiermee ziet IL het ook als zijn 

toegevoegde waarde in het team om ervoor te zorgen dat “het team als geheel meer is dan de 

som der delen.” Naast het functioneren van zijn team in zijn geheel voelt IL zicht dan ook 

verantwoordelijk voor het functioneren van individuele teamleden: “Het kan natuurlijk best 

zo zijn dat iemand minder goed functioneert, maar dan is het mijn verantwoordelijkheid om 

te kijken of ik er wel alles aan gedaan heb om iemand in staat te stellen om wel maximaal te 

functioneren.” 

 

Zelfleiderschap 

Zelfleiderschap is beperkt waarneembaar binnen Interpolis. De dimensies prikkelmodificatie, 

zelfbeloning, repetitie en cognitief zelfleiderschap worden niet waargenomen in de 

interviews. 

 De dimensie zelfgestelde doelen is waarneembaar in de interviews met IL en TL1. Zo 

zegt IL hierover: “De eerste afspraak die we met elkaar maken, zijn resultaatafspraken: wat 

kan ik van jou verwachten komend jaar? (...) Die resultaatafspraken werken volgens een 

watervalmodel”. Medewerkers zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor het opstellen van hun 

doelstellingen. Hierover zegt TL3: “Je bepaalt zelf wat je gaat doen, dus ik heb bepaald dat ik 

ervoor ga zorgen dat we hoger komen in Google (...) Want de doelstelling is bijvoorbeeld dat 

in 2012 een groter deel van de afzet via internet gerealiseerd moet worden. Doordat je in 

Google een betere vindbaarheid hebt, draag dat bij aan de doelstelling.” 

 Zelfobservatie is in directe samenhang met zelfkritiek één keer waar te nemen in het 

interview met IL, die aangeeft eerst kritisch naar zijn eigen gedrag te kijken wanneer een van 

zijn teamleden minder goed functioneert. “Wat is mijn rol geweest in het geheel? Was de 

opdracht helemaal helder? Was hij wel taakvolwassen?” 

 

Superleiderschap 

Sperleiderschap is zeer beperkt waarneembaar binnen Interpolis. Aanmoediging tot 

zelfgestelde doelen, zelfrepetitie, prikkelmodificatie, zelfbeloning en cognitief 
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zelfleiderschap komen niet terug in de interviews. Aanmoediging tot zelfobservatie en 

zelfkritiek komt een maal naar voren in relatie met de hierboven beschreven waarneming met 

betrekking tot de zelfobservatie en zelfkritiek door IL, die vertelt dat dit gedrag gestimuleerd 

wordt door EL. “Daar wordt ik ook op aangesproken, dus als ik naar mijn manager toe zou 

gaan en ik zou zeggen dat hij niet functioneert, dan zegt zij: „Wat heb jij er aan gedaan om 

ervoor te zorgen dat het wél goed gaat?‟” IL geeft hiermee aan zelfkritisch te zijn en hiertoe 

aangemoedigd te worden door EL. Dit laatste heeft betrekking op superleiderschap. In de 

context van het team is aanmoediging tot zelfversterking eenmaal waarneembaar in het 

interview met IL. IL zegt namelijk aan te moedigen tot gedrag dat resulteert in effectief 

gedrag, zoals het discussiëren over een specifieke teamuitdaging. “Je moet dat dus continu 

herijken, je moet continu met elkaar in discussie, want dan blijft dat top of mind.” De 

dimensie aanmoediging tot zelfverwachting komt in geen van de interviews naar voren. 

 

Gedeeld leiderschap 

Gedeeld leiderschap is binnen Interpolis niet waar te nemen in de vorm van gedeeld 

transactioneel leiderschap, gedeeld transformationeel leiderschap, gedeeld dienend 

leiderschap en gedeeld superleiderschap.  

 

Functioneel perspectief 

Vanuit het functioneel perspectief is gedeeld leiderschap beperkt waarneembaar. Terwijl de 

specifieke teamleiderschap functies samenstellen team, definiëren missie, feedback geven, 

monitoren team en voltooien teamtaken in geen van de interviews worden waargenomen, zijn 

de overige functies in verschillende mate waarneembaar. De resultaten met betrekking tot dit 

functioneel perspectief bieden inzicht in welke leiderschapsfuncties door de formele externe 

leider (EL), de formele interne leider (IL) en teamleden worden opgepakt. 

 Structureren en plannen komen terug in één waarneming, waaruit blijkt dat het 

meeste werk niet bij IL maar direct bij de teamleden zelf binnenkomt, omdat elk teamlid “een 

eigen domein” heeft, zoals IL aangeeft. “En als het wel zo is, (...) dan gaan we met elkaar aan 

tafel, dan hebben we het erover en dan komt er een oplossing uit”, aldus IL. Hieruit blijkt dat 

structureren en plannen geen belangrijke teambehoefte en daardoor geen belangrijke 

leiderschapsfunctie is. 

 Training en ontwikkeling blijken als leiderschapsfuncties vooral bij IL te liggen, zoals 

de hierboven beschreven resultaten duidelijk maken. Op individueel niveau komt deze 

dimensie in de context van gedeeld leiderschap verder een keer terug in het interview met 
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TL3, die aangeeft bij behoefte aan taakgerelateerde, vaktechnische ondersteuningen 

teamleden op te zoeken. Welk teamlid dat is “ligt aan de situatie en kan echt verschillend 

zijn”, benadrukt TL3.  

 Betekenis geven is waar te nemen in de interviews met EL en TL3. Zo geeft EL aan 

“hulp of ondersteuning” van buiten de organisatie in te schakelen om tot bepaalde inzichten 

te komen, zoals bewustwording van de diverse persoonlijkheden in het team en de betekenis 

daarvan. Teven verwijst TL3 hiernaar: “Toen we op een gegeven moment in een sessie bij 

elkaar zaten werden we geholpen door een trainer die erbij zat dat is een soort katalysator 

geweest voor het nadenken daarover.” 

 Externe vertegenwoordiging is waarneembaar in bijna alle interviews. Op 

afdelingsniveau ligt deze rol bij EL: “Ik ben gewoon escalatie. Als iemand er niet uitkomt, 

dan komt die bij mij (...) En dan ga ik van beneden naar boven managen of van boven naar 

beneden.” Op teamniveau ligt deze rol bij IL, zoals duidelijk wordt gemaakt door TL3: “Hij 

is heel druk bezig met het naar de buitenwereld positioneren van ons team.” IL zelf zegt 

hierover: “Als ik zo‟n vijfkrachtenmodel teken, hoe ziet mijn wereld er dan uit? Daar help ik 

ze bij, om daarmee in verbinding te staan.” Daarnaast speelt IL volgens TL3 “informatie door 

die hij vanuit management teams krijgt of vanuit andere overleggen. Dus in die zin is hij voor 

informatie een soort doorgeefluik. En we kunnen hem ook in die rol vragen om dingen voor 

ons te doen als hij in een bepaald overleg zit, om iets ter tafel te brengen of ergens 

afstemming over te zoeken, als we dat zelf niet doen.” Op taakniveau wordt deze rol ook 

ingevuld door teamleden. Zo refereert TL2 naar een teamlid dat hen vertegenwoordigt in een 

crossfunctioneel overleg. “Als ik iets wil dan moet ik dat tegen T. zeggen, want die gaat mij 

en ook andere teamleden dan daarin vertegenwoordigen.” 

 Oplossing van problemen is waarneembaar in relatie tot een geval, waar zowel TL1 en 

TL5 naar refereren. Dit betreft een specifieke uitdaging van het team, waarin volgens TL3 

“de handschoen opgepakt wordt” door TL5 om een plan van aanpak op te stellen. Hierover 

zegt TL5: “Dat heb ik gewoon geopperd, want we moeten ook een beetje in de actie modus 

komen (...) Ik heb dat proces al een keer gedaan, dus toen dacht ik van ik leg het op tafel, 

aardig idee, nou dan ga ik het ook wel even uitwerken.” TL5 geeft aan dat IL “toen ook nog 

een ander idee ernaast heeft gelegd”, wat volgens het team minder geschikt was.  

 Verkrijgen hulpbronnen is een enkele keer waarneembaar in het interview met EL, 

waaruit blijkt dat deze rol bij EL ligt. Zo zegt EL: “Ik zorg voor budget, genoeg informatie 
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(...) en ik ga ervoor zorgen dat er een programma komt met de juiste capaciteiten en 

financiële ondersteuning en ik ben lid van de stuurgroep om te zorgen dat Rabobank
3
 het 

blijft willen.” Op deze wijze draagt EL naar eigen zeggen bij aan het bewerkstelligen van de 

strategie en doelstellingen, dat ze samen met IL doet maar waarin zij “iets meer in de lead” is: 

“Mijn verantwoordelijkheid zit meer op het sturen en op stakeholdermanagement en die van 

IL meer op zorgen dat zijn team er helemaal klaar voor is.” Leiderschap met betrekking tot de 

doelstellingen van het team wordt dus gedeeld door EL en IL. 

 Faciliteren besluitvorming is duidelijk waarneembaar in interviews met IL en enkele 

teamleden (3, 4, 5). Deze rol ligt voornamelijk bij IL, die zoals TL3 aangeeft 

“teamoverleggen als voorzitter faciliteert”. Zelf licht IL deze faciliterende rol in meetings als 

volgt toe: “Mijn rol daarin is het ter discussie stellen en het op tafel leggen van onderwerpen 

(...) Ik vind ook altijd dat een besluit genomen wordt op basis van argumenten en niet op 

basis van hiërarchie.” Soms wordt deze faciliterende rol opgepakt door TL3: “Ik neem het 

wel eens over van H. (IL) (...) Ik zit zelf ook in een traject om meer richting leidinggevende 

te gaan.”  

                                                
3 Rabobank is als tussenpersoon het primaire afzetkanaal voor verzekeringen van Interpolis.    
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4.2 Resultaten case 2: Finext 

 

4.2.1 Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen binnen Finext 

 

Vrijheid 

Vrijheid is zeer goed waar te nemen binnen Finext. De externe leider (hierna afgekort: EL) 

legt uit dat vrijheid een belangrijk onderdeel is van de visie op werk. “Wij geloven dat de 

organisatie maar ook het individu het beste gediend is als die doet waar die goed in is (...) 

Dus wij vinden dat Finext een organisatie moet zijn die daar ruimte voor geeft en dat 

mogelijk maakt.” Hierop aansluitend zegt de interne leider (hierna afgekort: IL): “Finext is in 

die zin een speeltuin. Maar er staat wel een heel duidelijk hek omheen, want er zitten ook 

grenzen aan: hier begint de speeltuin en daar eindigt die. We zijn geen koekjesfabriek, dus je 

hoeft geen recept voor koekjes te verzinnen. We zijn een zakelijke dienstverlener, dus daarin 

moet je leuke dingen doen en je creativiteit in kwijt kunnen. En op welk speeltoestel iemand 

speelt, of die hard of zacht van de glijbaan glijdt, of tot in de top schommelt, maakt niet uit.” 

Medewerkers hebben dus de ruimte om initiatieven op te pakken, zoals aangegeven wordt 

door teamlid (hierna afgekort: TL) 5: “Als je met een idee komt, dan kun je er ook echt wat 

van maken.” Bovendien blijkt dat mensen de vrijheid hebben om naar eigen inzicht te 

handelen binnen de kaders van de doelstellingen. Zo zegt TL3: “Je wordt ook helemaal 

losgelaten en je krijgt ook al die verantwoordelijkheid. Ik vind het wel fijn als iemand zegt 

van, “dat is het doel en daar moeten we naartoe, die stip aan de horizon en je ziet maar hoe je 

er komt”. Prima, dan ga ik aan de slag. Ik vind dat fijn, een stukje vrijheid.” Ook TL1 

waardeert deze vrijheid en legt uit dat het activerend werkt: “Op het moment dat je de 

vrijheid krijgt, ga je er over nadenken. Dat is namelijk gewoon menselijk gedrag. Als jij iets 

moet doen en er is geen baas die het voor je uitkauwt, dan ga je nadenken.” Vrijheid komt 

ook tot uiting in de vorm van plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken . TL4 zegt hierover: 

“Doordat je die vrijheid hebt, vind ik het minder erg om ‟s avonds nog even wat voor Finext 

te doen. Als ik tot zes uur op mijn werk zit en ik kom na de file chagrijnig thuis dan ga ik ‟s 

avonds ook niet meer zitten werken.” De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijkheid te 

kunnen werken heeft dus gevolgen voor het privéleven en dat blijkt ook uit het interview met 

TL3, die vanwege deze mogelijkheid de keuze gemaakt heeft om te verhuizen naar een 

woonplaats op grotere afstand van het werk. “Nu ik die flexibiliteit en vrijheid heb, was het 

voor mij geen belemmering om waar dan ook te gaan wonen”, licht TL3 toe. 
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Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid is ook zeer goed waar te nemen binnen Finext. Het is volgens EL een 

belangrijk aspect van de visie op werk, die stimuleert dat “iemand vanuit zijn eigen kracht en 

ambitie iets verzint, de ruimte krijgt om daarin initiatief te nemen en daarin te kunnen 

ondernemen, en daar zijn eigen verantwoordelijkheid in kan nemen.” EL legt de kracht van 

“eigen verantwoordelijkheid” als volgt uit: “Iets wat je zelf hebt bedacht, waar je zelf in 

gelooft, gaat gewoon gerealiseerd worden. Want het is je eigen kindje en voor je eigen kindje 

ga je gewoon.” In lijn hiermee zegt TL5: “Het is echt jouw eigen ding, dus dan voel je je 

automatisch meer verantwoordelijk.” EL legt ook uit dat medewerkers van Finext  “niet 

opgeslokt, vastgesteld, geframed of gekaderd in functieomschrijvingen” zijn. Uit de 

interviews komt tevens duidelijk naar voren dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid 

nemen. Zo zegt TL: “Ik heb mezelf verantwoordelijk gemaakt voor die rol, met name omdat 

ik zelf zag dat het beter kon (...) En dat gaf jeuk.” Dit maakt duidelijk dat 

verantwoordelijkheid inderdaad samenhangt met proactief gedrag. Tevens is 

verantwoordelijkheid nauw gerelateerd aan vrijheid, zoals blijkt uit de woorden van TL1: “Ik 

wil vrijheid en dat betekent dus ook verantwoordelijkheid tegelijkertijd. Ik wil wel iets 

hebben waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat iemand mij daarop kan afrekenen.” Dit laatste 

heeft betrekking op verantwoordingsplicht, die Finexters ook hebben. “Er zijn geen afspraken 

over, van wat je minimaal gedaan moet hebben in een jaar tijd, maar we weten wel allemaal 

wanneer het voldoende is en wanneer niet”, aldus TL1. Als Finexter heb je dus “een 

duidelijke eigen verantwoordelijkheid”, zoals TL3 concludeert.  

 

Vertrouwen 

Vertrouwen is eveneens zeer goed waarneembaar binnen Finext en speelt ook een cruciale rol 

binnen de organisatie. "Vertrouwen is heel belangrijk binnen ons bedrijf. Je moet elkaar 

kunnen vertrouwen, want je hebt samen geld gestopt in het bedrijf. Ik heb nog nooit twee 

ondernemers met elkaar gezien die elkaar absoluut niet vertrouwen”, zegt TL2 hierover. “We 

gaan uit van vertrouwen, we gaan uit van het goede in de mens”, legt IL uit en vervolgt “Als 

wij samen iets willen bereiken moet ik redeneren vanuit vertrouwen en moet jij betrouwbaar 

gedrag vertonen.” Uit de interviews blijkt dat eerlijkheid, openheid en transparantie 

belangrijk zijn voor vertrouwen. Zo zegt IL: “We moeten écht transparant en eerlijk zijn naar 

elkaar en géén dubbele agenda‟s hebben.” EL geeft aan dat vertrouwen niet altijd 

“blindelings vertrouwen” is, omdat niet iedereen betrouwbaar gedrag vertoont. Hierover zegt 

EL: “Er zijn een paar mensen waarbij ik denk, even alert blijven. En de rest vertrouw ik 
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blindelings.” Op basis van deze redenering becijfert EL zijn vertrouwen in Finexters met een 

9,9. In lijn met EL merkt IL dat vertrouwen niet naïef moet zijn: “Als je op het centraal 

station van een grote stad het geld uit je kontzak laat steken, ben je natuurlijk een beetje dom, 

terwijl je de wereld wel met vertrouwen tegemoet treedt. Er moet dus wel een stukje gezond 

verstand in zitten.” IL geeft ook aan “gewoon een gezond vertrouwen” te hebben in zijn 

teamleden, dat hij becijfert met een 7 of “misschien een 8.” Uit de interviews met de 

teamleden blijkt eveneens dat zij allen dit vertrouwen ervaren, dat gemiddeld met een 8,4 

becijferd wordt (8,5, 10, 7, 8,5, 8). Hierbij onderkennen zij allen dat dit vertrouwen 

wederzijds is, ook tussen collega‟s onderling. TL1 zegt het volgende over vertrouwen: “Bij 

anderen moet je vertrouwen verdienen, hier heb je het al.” Volgens TL2 kan dit vertrouwen 

“alleen maar meer worden door de betrouwbaarheid die iemand uitstraalt.” Vertrouwen kan 

volgens EL soms ook helemaal wegvallen. “En daar is bijna niet meer op te bouwen”, zegt 

EL. Uit de interviews met de teamleden en IL is een dergelijke situatie waar te nemen, waarin 

een team het vertrouwen van de anderen ernstig heeft geschonden door zijn wanprestaties bij 

de klant achter te houden voor het team. “Dan gaat het mis op vertrouwen, transparantie en 

openheid (...) Dan houdt het op.” De teamleden onderschrijven dit. “Als hij gewoon verteld 

had dat de klant ontevreden was, dan was er niks aan de hand. Dus hij had gewoon moeten 

zeggen: “De klant is ontevreden over me, dus ik moet weg, laten we proberen de opdracht 

aan iemand anders te geven en de relatie met de klant goed te houden.” Dan was het prima”, 

legt TL1 uit. Uiteindelijk heeft het team besloten om afscheid te nemen van dit teamlid, 

omdat zij geen basis voor verdere samenwerking zagen. Hieruit blijkt dat vertrouwen niet 

alleen belangrijk is, maar ook zeer breekbaar. 

 

4.2.2 Leiderschap binnen Finext 

 

Transactioneel leiderschap 

Transactioneel leiderschap is binnen Finext niet waar te nemen in de context van verticaal 

leiderschap. In één waarneming wordt gerefereerd naar gedrag dat gerelateerd is aan de 

dimensie actief management by exception, dat echter door een teamlid wordt vertoond. De 

resultaten met betrekking tot de gedeelde vorm van transactioneel leiderschap wordt, net als 

de gedeelde vormen van de andere verticale leiderschapsconcepten, nader toegelicht onder 

gedeeld leiderschap. 
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Transformationeel leiderschap 

Transformationeel leiderschap is beperkt waarneembaar binnen Finext, wanneer de analyse 

beperkt blijft tot verticaal leiderschap. De dimensies intellectuele stimulatie en individuele 

aandacht komen in de context van verticaal leiderschap niet terug in de interviews. 

Geïdealiseerde invloed is één maal in minder sterke vorm waarneembaar in het interview met 

TL5, die aangeeft IL als een “natuurlijk leider” te zien en te respecteren. 

 Inspirerende motivatie is duidelijk waarneembaar in de interviews met IL en een 

aantal teamleden (3, 4, 5). Zo geeft IL de volgende uitleg voor het feit dat hij niche-trekker is: 

“Dat is niet omdat ik op die functie heb gesolliciteerd, maar omdat ik een ongeduldig 

strebertje ben die een droom heeft en iets wil nastreven. En blijkbaar is dat zo leuk dat 

anderen dat ook gaaf vinden en zeggen: „Leuk, ik ga meedoen!‟” In lijn hiermee vertelt TL3 

over IL: “Hij is écht degene die zag van, “hier is echt behoefte aan, dit gaat zich 

ontwikkelen”. En hij wil daar gewoon de beste in zijn. En hij zal er gewoon álles voor doen 

om dat te realiseren.” Net als TL3 geeft TL4 aan dat IL een “vakidioot” is en zegt daarnaast: 

“En hij vindt het ook gewoon mooi om andere mensen enthousiast te krijgen.” TL5 zegt over 

IL: “Als je de groep bekijkt, is hij wel degene die voorop loopt en de boel trekt en de meeste 

overtuiging kan uitstralen van we moeten links of rechts.”  

 

Dienend leiderschap 

Dienend leiderschap is als geheel beperkt waarneembaar binnen Finext. De dimensies 

richting geven en interpersoonlijke acceptatie zijn niet waarneembaar, terwijl nederigheid 

een enkele keer waar te nemen is in het interview met IL. Die geeft in de context van groei en 

ontwikkeling namelijk aan dat “je mensen daarin ook moet helpen, maar ze zelf het besluit 

nemen”. “Dus je kan niet dwingen”, zegt IL. 

 Empowerment en ontwikkeling van mensen is duidelijk waarneembaar in de 

interviews met IL, EL en TL4. Zo zegt IL hierover: “Hoe zet je iemand maximaal in zijn 

kracht? Wat is daarvoor nodig? Volgens mijn géén structuren, (...) maar dat je naar jezelf 

luistert en bepaalt wat jij wilt doen en niet dat een ander bepaalt wat jij gaat doen.” Hierover 

zegt EL: “En dat is een veel krachtiger, geeft veel meer energie, zeker als je daar ook de 

ruimte voor krijgt en je kan ook ruimte creëren, maar je krijgt er dan ook support voor, dus 

supporterend leiderschap.” EL geeft aan dat ook klanten het effect hiervan opmerken: “Ze 

merken dat de Finexter veel autorisatie heeft, met andere woorden: die kan snel handelen en 

snel beslissingen nemen.” TL4 geeft ook aan dat Finext professionals zich hierop 
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onderscheiden van anderen: “Doordat je jouw eigen keuzes maakt en ook risico‟s durft te 

nemen (...) ziet de klant ook dat wij een stapje harder lopen, meer gedreven zijn en 

beslissingen durven te nemen, waar anderen bang zijn om teruggefloten te worden.”  

 Authenticiteit is waarneembaar in de interviews met IL, TL2 en TL4. Zo geeft IL aan 

dat zijn rol in het team past bij zijn karakter, dat hij omschrijft met de woorden “ongeduldig 

strebertje”. Hierover zegt IL: “Ik ben gewoon bezig met mijn ongeduldig zijn (...) dat is wie 

ik ben en dat is overigens erg comfortabel.” TL4 zegt over IL: “F (IL) is een vakidioot.”  TL2 

geeft aan dat IL als “de meest gespecialiseerde man” door het team is aangewezen om hen 

extern te vertegenwoordigen, wat IL volgens TL2 ook “leuk en spannend” vindt. IL brengt 

dus zijn persoonlijkheid tot uitdrukking in lijn met innerlijke gedachten en gevoelens. 

 Rentmeesterschap is waarneembaar in het interview met IL en TL5. Zo zegt IL over 

zijn rol: “Er komen dus blijkbaar voor andere mensen dingen bij die ik ook niet leuk vind, 

dus die ik het liefst ook zou laten liggen (...) Maar goed, dat moet wel. Dat hoort er dan ook 

maar bij (...) gédoe, geneuzel, irritatie [zucht].” TL5 zegt over IL: “Hij geeft mij het 

vertrouwen dat er iemand is die toch een beetje voor het team zorgt (...) En dat ik er ook wel 

van op aan kan dat ik hem kan volgen, of durf te volgen. Dus ik vertrouw er ook in dat hij het 

beste voor heeft met het team.” 

 

Zelfleiderschap 

Zelfleiderschap is binnen Finext beperkt waarneembaar. De dimensies repetitie, 

prikkelmodificatie, zelfbeloning en cognitief zelfleiderschap komen in geen van de interviews 

naar voren. 

 De dimensie zelfgestelde doelen is waarneembaar in enkele interviews met teamleden 

(1, 2, 3). Zo zegt TL1: “Als ik met mezelf doelstellingen heb afgesproken, dan wordt dat in 

het team belegd.” In de andere interviews komt eveneens naar voren dat medewerkers zelf 

verantwoordelijk zijn voor het opstellen van hun persoonlijke doelstellingen en dat deze 

vervolgens in teamverband worden afgestemd. 

 Zelfobservatie is waarneembaar in interviews met IL en enkele teamleden (1, 4, 5). IL 

geeft bijvoorbeeld aan informatie op te halen met betrekking tot zijn eigen gedrag: “Dat ga ik 

halen, want ik weet hoe ik ben (...) dus uit controle, zekerheid, weten hoe je zelf bent.” Het 

ophalen van informatie met betrekking tot het eigen gedrag komt ook duidelijk terug in de 

context van de evaluaties, waar medewerkers zelf verantwoordelijk voor zijn. TL4 geeft aan 

dat “iedereen daar input voor levert”. TL1 zegt hierover: “Ik doe dus zelf een evaluatie en 

daarbij, als ik dat wil, een voorstel voor salarisverhoging.” Hoewel teamleden dus geen 
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zelfbeloning toepassen, zijn ze op deze manier wel betrokken bij hun eigen beloning. 

 Zelfkritiek is waarneembaar in het interview met IL, die hierover zegt: “Je moet je 

jezelf aanspreken en aankijken op wat je doet en niet een ander (...) Ik ben óntzettend kritisch, 

naar mezelf en ook naar anderen.”  

 

Superleiderschap 

Superleiderschap is zeer beperkt waarneembaar binnen Finext. Aanmoediging tot zelfgestelde 

doelen, repetitie, zelfobservatie, prikkelmodificatie, zelfbeloning en cognitief zelfleiderschap 

komen niet terug in de interviews. Aanmoediging tot zelfkritiek wordt één keer waargenomen 

in het interview met IL, die teamleden aanspoort om zelfkritisch te zijn, zoals tijdens 

evaluatievergaderingen. Hierover zegt IL: “Ik vind het belangrijk dat dat scherp wordt (...) je 

moet wel voldoende zelfkritisch willen zijn als team.” In de context van het team komt ook 

aanmoediging tot zelfversterking een keer voor in de interviews met IL. Zo zegt IL: “Leuke 

dingen doen is niet zomaar wat doen of freewheelen, nee het moet met een duidelijke focus, 

gericht op ons doel. Dat wil ik wel steeds benadrukken.”  

 

Gedeeld leiderschap 

Gedeeld leiderschap is binnen Finext beperkt waar te nemen als gedeelde vorm van de 

verticale leiderschapsconcepten.  

 Gedeeld transactioneel leiderschap is zeer beperkt waarneembaar. Gedeelde vormen 

van de dimensies voorwaardelijke beloning en passief management by exception zijn niet 

waar te nemen, terwijl de gedeelde vorm van actief management by exception beperkt naar 

voren komen in één waarneming. Hierin geeft TL2 aan een teamlid aan te sporen: “Even iets 

meer peper in je reet jongen, want je zegt dat je heel veel wilt, maar ik zie nooit iets, hoe kan 

dit?”   

 Gedeeld transformationeel leiderschap is, variërend per dimensie, redelijk tot goed 

waarneembaar. Zo komt de dimensie geïdealiseerde invloed in geen van de interviews naar 

voren, terwijl intellectuele stimulatie enkele malen waar te nemen is in het interview met 

TL4, die hier bijvoorbeeld het volgende over zegt: “Als we maand in maand uit hetzelfde 

doen, dan ben ik wel degene die aan de bel trekt en zegt: „laten we ons gaan richten op Agile 

(...) en een nieuwe manier ontwikkelen (...) om de boel levendig te houden. We moeten ons 

niet vernauwen door ons alleen op één ding te richten.‟” Hierbij valt overigens op te merken 

dat TL4 op basis van een proactieve houding leiderschap vertoont. Inspirerende motivatie 

komt enigszins naar voren in het interview met TL2, die hierover zegt: “Ik ben heel erg bezig 
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om mensen te enthousiasmeren. We kunnen nog veel beter. We kunnen nog véél meer 

bouwen aan ons bedrijf dan dat we nu doen. Ik voel dat we te langzaam gaan.” Individuele 

aandacht is een enkele keer waar te nemen in de interviews met TL2 en TL4. Zo zegt TL2: 

“Ik ben ook iemand die veel belt (...) En dan gewoon even een beetje bijkletsen, maar ook 

eens vragen: „Hoe voel jij je? Hoe gaat het?‟” TL4 refereert naar een ander teamlid (hierna 

TLX) in deze context: “Die is echt oprecht geïnteresseerd in mensen en enthousiast en die 

vindt alles mooi. En dat is voor sommige mensen heel belangrijk, dus die heeft ook wel echt 

een belangrijke rol in het team.” 

 Gedeeld dienend leiderschap is beperkt waar te nemen. Empowerment en 

ontwikkeling van mensen komt naar voren in het interview met TL4, die hier het volgende 

over vertelt: “Als jij met een idee komt, dan zegt TLX: „Top! Doen! Gaan!‟ (...) En dat 

hebben IL en ik allebei nog niet zo heel erg. Dat ontwikkelen we wel, maar TLX heeft dat 

enthousiasme en mensen motiveren van nature.” TL5 zegt over TLX: “Die heeft wat meer 

inlevingsvermogen en die heeft wat zachtere kanten.” Interpersoonlijke acceptatie valt een 

enkele keer waar te nemen in de interviews met TL3 en TL5. Zo zegt TL3 het volgende met 

betrekking tot zijn relatie met TLX: “We zijn het niet met elkaar eens, maar we mogen elkaar 

wel.” In lijn hiermee zegt TL5 over TLX: “We verschillen heel erg, dus daardoor kunnen we 

denk ik ook goed samen.” 

 Gedeeld superleiderschap is zeer beperkt waarneembaar. Alleen de dimensie 

aanmoediging tot zelfversterking is waar te nemen. Uit de volgende woorden van TL5 blijkt 

dat deze aanmoediging niet alleen vanuit IL komt: “We reageren heel erg naar elkaar, van 

“goed gedaan, lekker bezig” (...) niet echt heel groots, maar kleine dingetjes dat je merkt dat 

het goed gaat.” 

 

Functioneel perspectief 

Wanneer gedeeld leiderschap beschouwd wordt vanuit het functionele perspectief, blijkt het 

zeer goed waar te nemen binnen Finext. Uit de interviews wordt duidelijk dat verschillende  

leiderschapsrollen gedeeld worden door diverse teamleden, de informele interne leider en de 

informele externe leider. IL zegt hierover: “Rondom leiderschap gaan een aantal leiders 

meedoen en pakken dat dus op. Daardoor ontstaat het gevoel dat het als vanzelf gaat.” Zo 

zegt TL2: “Ik denk dat iedereen een stuk doet (...) Iedereen zorgt ervoor dat het team gaat 

vliegen (...) het is niet per se F. (IL) die dat gaat doen.” In het kader van gedeeld leiderschap 

is alleen de leiderschapsfunctie verkrijging van hulpbronnen niet waargenomen. 

 Samenstellen team komt in alle interviews naar voren. EL legt uit hoe teams ontstaan. 
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“Als jij vindt dat iets moet gebeuren, als je een kans ziet, verbindt je dan maar met een paar 

mensen om te ondernemen. Zo ontstaan die teams, dus we gaan ze nóóit definiëren, want dan 

zit je het weer af te dwingen en te implementeren.” De andere interviews onderschrijven dit 

en maken duidelijk dat een aantal teamleden de verantwoordelijkheid hebben genomen voor 

deze functie. Zo geeft TL2 aan “sollicitatiegesprekken gevoerd en mensen aangenomen” te 

hebben. Daarbij wordt het definitieve besluit om mensen aan te nemen door het team samen 

genomen, net zoals dat het geval is bij besluitvorming met betrekking tot ontslag.  

 Definiëren missie is waarneembaar in de interviews met IL, EL en enkele teamleden 

(2, 3, 4, 5). Hieruit blijkt deze functie voornamelijk opgepakt te worden door IL, die de 

missie heeft gedefinieerd van dit team. TL5 noemt IL dan ook de “kapitein op het schip”. 

Zoals hierboven al werd beschreven oefent ook TL4 invloed uit op de missie van het team 

door het team ervan te overtuigen zich niet te “vernauwen door alleen daar op een ding te 

richten”. TL4 zegt hierover: “Iedereen herkende het ook wel en zei van, “ja inderdaad”.” 

 Structureren en plannen is waar te nemen in de interviews met IL en enkele 

teamleden (2, 3, 4, 5). Hierover zegt IL: “Dan zit je met een team, maar wie gaat dan wat 

doen? Wat hebben we dan nodig om die ambitie te bereiken en wie neemt daar welke 

verantwoordelijk voor? Daar maak je duidelijk resultaatsafspraken over (...) Die moet je 

vastleggen, daar ga je ook snoeihard, duidelijk op sturen. Dat wil niet zeggen dat ik dat hoef 

te doen. Want er zijn misschien mensen in het team die veel beter zijn in het bewaken van 

afspraken en elkaar daarop aanspreken, dan ik dat zou zijn.” TL4 vindt dat sommige 

teamleden te weinig tijd vrij maken voor hun teamtaken. “Ik vind wel dat je op een gegeven 

moment moet zeggen: “Weet je wat, dan doe je het ook gewoon niet meer.” Laten we dan 

ook gewoon helder naar elkaar zijn. Jij gaat uren butsen en heel veel geld binnenhalen, en wij 

zorgen voor de team zaken”, aldus TL4. Uit de interviews blijkt dat in teamverband wordt 

afgesproken wie zich waarmee bezig gaat houden. Zo zegt TL3 over IL: “Hij is niet 100% 

declarabel, want wij hebben gezegd dat hij zich moet bezighouden met 

productontwikkeling.” Taken komen terecht bij het teamlid met de meest geschikte 

capaciteiten en vaardigheden. “Als ik denk dat TLX dat beter kan doen, dan ga ik hem wel 

benaderen van „kun je me daarmee helpen of is dit niet iets voor jou?‟” 

 Training en ontwikkeling komt terug in alle interviews. Zo geeft IL aan dat 

individuele gesprekken over ontwikkeling “in alle vormen en constellaties” voorkomen. “We 

zijn mensen die elkaar regelmatig opzoeken via de telefoon. Doe ik ook, maar sommige 

mensen ook niet.” Er zijn formeel geen mentoren of coaches, wat ook blijkt uit het interview 

met TL2: “We hebben ze wel, maar je moet ze zelf zoeken, (...) want dán ga je de effectiviteit 
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eruit halen (...) De kracht uit het coachen haal je door je eigen coach te kiezen. (...) Het is héél 

open en dat maakt het voor sommige mensen juist heel moeilijk, als je de discipline niet hebt 

of je weg er juist niet door kan vinden omdat je niet geleid wordt.” Uit de interviews blijkt 

dat de nodige ondersteuning zowel binnen als buiten het team gezocht kan worden, alsook 

extern. Zo zegt TL2: “Het hoeft ook niet binnen Finext te zijn. Het kan ook juist een vriend 

van me of mijn broertje zijn.” 

 Betekenis geven is waar te nemen in het interview met EL. Uit deze waarnemingen 

blijkt dat EL waar nodig teams assisteert om tot bepaalde inzichten te komen. Zo geeft EL 

aan dat teams hem vragen om ze als “iemand van buitenaf door een sessie heen te leiden” of 

in de rol van bemiddelaar in conflictsituaties. Hierover zegt EL: “Het gaat hem niet om het 

oplossen, zij moeten het zélf oplossen, maar wel om ze het mechanisme te laten zien 

waardoor het fout is gegaan. (...) Vaak is de prikkel wel nodig van buitenaf, maar de 

oplossing zit gewoon ál intern, alleen we zien het niet.” 

 Feedback geven is waarneembaar in de interviews met enkele teamleden (1, 2, 5). Zo 

zegt TL2: “Als we echt van koers afvaren en buiten koers gaan, dan wordt binnen Finext wel 

gezegd van: “Jongens, waar zijn jullie mee bezig”. Dat zou ik ook bij teams hebben die 

gewoon compleet de andere kant op varen.” 

 Monitoren team is waarneembaar in de interviews met EL en enkele teamleden (2, 3, 

4). Zo zegt EL hierover: “Ik kan een observatie doen en ik kan er een vraag over stellen (…) 

dat mensen zeggen: “Dit is nou net wat we nodig hadden!‟” Uit het interview met TL2 blijkt 

deze rol door een externe vervuld te kunnen worden. TL2 zegt namelijk: “Af en toe komt van 

buitenaf een schwung van, “jongens, we gaan de verkeerde kant op”.” Intern wordt deze rol 

ook opgepakt, bijvoorbeeld door IL, zoals blijkt uit het interview met TL3: “F. (IL) moet zich 

bezighouden met productontwikkeling (...) dus naar klanten toe gaan en kijken naar hun 

projectorganisatie en dan kijken hoe we dat kunnen verbeteren.” Ook TL4 houdt zich bezig 

met deze rol. Zo zegt hij: “Ik merk dat ik heel erg in scenario‟s denk, we zien nu dit, dan kan 

er dat en dat gebeuren.” 

 Externe vertegenwoordiging is duidelijk waarneembaar in alle interviews. Op 

organisatieniveau wordt deze rol ook opgepakt door EL, die hierover zegt: “Op dezelfde 

manier dat ik met medewerkers praat, praat ik ook met klanten.” TL2 verwijst in dit kader  

naar andere Finext collega‟s die de overnamegesprekken “redelijk getrokken hebben”. Op 

teamniveau ligt deze rol bij IL, zoals TL3 zegt: “F. (IL) is wel ons boegbeeld, de persoon 

naar buiten toe (...) Die heeft daar heel veel ervaring in, dus we willen dat hij daarmee bezig 

is. Het netwerk warm houden, regelmatig naar bestaande of nieuwe klanten.” IL 
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vertegenwoordigt het team ook binnen Finext. Zo zegt TL2: “F. (IL) vertegenwoordigt ons in 

het niche-overleg.” 

 Voltooien teamtaken is waar te nemen in de interviews met IL en TL2. Zo zegt IL het 

volgende over zijn rol in het kader van de overnameprocedure en “allerlei juridische 

documenten die daar nu eenmaal bij horen”. “Ik pak dat dan gewoon beet, (...) omdat je bent 

geaccepteerd in die rol en je dat goed doet, vinden mensen het niet raar dat je die dingen 

oppakt.” Ook TL2 refereert naar het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het 

voltooien van teamtaken: “Als er nood is, dan spring ik daar wel bij, als een ander niet kan.” 

Zo beschrijft TL2 een situatie waarin hij een teamlid heeft geassisteerd om een vertraagde 

teamtaak alsnog te voltooien. “Daarbij ben ik in de bres gesprongen om nog te helpen. Dat 

had ik eigenlijk niet moeten doen, want ik zit daar weer gaten van anderen dicht te lopen. Ik 

las ook in mijn evaluatie: „Je loopt de gaten dicht en soms moet je dat niet doen.‟” 

 Oplossing van problemen is waarneembaar in het interview met IL en TL1. IL zegt 

hierover: “Je moet 80% in je kracht met de dingen bezig zijn waar je bevlogen door raakt, 

dan kun je die 20% gedoe er wel bij doen (...) dat hoort gewoon bij een groepsproces.” IL 

geeft ook aan dat teamleden in bepaalde situaties verwachten dat hij actie onderneemt. “Voor 

sommige dingen zitten ze gewoon naar mij te kijken (...) ik snap het ook wel (...) dat is wat er 

bij hoort, dus moet ik dat ook maar gaan doen”, legt IL uit.    

 Faciliteren van besluitvorming is waar te nemen in de interviews met IL en een aantal 

teamleden (1, 2, 4, 5). Zo zegt TL2 met betrekking tot de teamoverleggen: “Af en toe ben ik 

dan voorzitter (...) stel ik de agenda op, stuur ik het naar iedereen toe (...) Als er veel punten 

zijn waar F. (IL) mee bezig is geweest, dan neemt hij eigenlijk wel de vergadering over.” 

LT5 geeft aan de besluitvorming soms traag te vinden. “ Soms is het voor mij al weer iets te 

veel geneuzel (...) met die hele bonusdiscussie heb ik gezegd: „De drie voorstellen weten we 

nu, laten we maar stemmen.‟” In een conflictsituatie met een bepaald teamlid, heeft IL 

teamleden gebeld om informatie te verzamelen voor het besluit om al dan niet afscheid te 

nemen van dit teamlid. TL1 zegt hierover: “Die heeft iedereen gebeld (...) toen heeft hij mij 

ook gebeld: „Hoe sta jij er in?‟” 
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4.3 Resultaten crosscase analyse 

4.3.1 Vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen 

De resultaten van beide cases laten zien dat vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

zeer goed waarneembaar zijn binnen beide organisaties. Daarnaast tonen zowel de resultaten 

van Interpolis als die van Finext aan dat er verbanden bestaan tussen deze belangrijke 

aspecten, die bovendien gerelateerd blijken te zijn aan het concept „proactief gedrag‟ en het 

praktische aspect „plaats- en tijdonafhankelijkheid‟. De resultaten van de crosscase analyse 

bevestigen deze verbanden en bieden aanvullende inzichten met betrekking tot deze 

onderlinge samenhang, die gevisualiseerd wordt in Figuur 1.  

Figuur 1. Samenhang vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

 

Toelichting: de dikte van de verbindingslijn representeert de relatieve sterkte van de relatie, die in dit onderzoek 

gebaseerd is op het totaal aantal gevonden waarnemingen van het betreffende verband. Het totaal aantal 

waarnemingen (waarnemingen case 1 + waarnemingen case 2) per relatie is als volgt: a. 24 (10+14); b. 14 

(10+4); c. 10 (4+6); d. 22 (15+7); e. 21 (12+9); f. (13 (4+9); g. 10 (5+5); h. 3 (1+2); i. 9 (5+4);  j. 1 (0+1). 

 Hoewel het op basis van deze resultaten en analyse niet mogelijk is om de precieze 

aard van deze relaties met zekerheid vast te stellen, bieden de resultaten van deze crosscase 

analyse wel de mogelijkheid om mogelijke verklaringen te identificeren voor causale 

verbanden (Miles & Huberman, 1984). Zo indiceren de resultaten met betrekking tot relatie a 

dat vrijheid vooral invloed heeft op verantwoordelijkheid, hoewel het verband ook in 

tegengestelde richting waargenomen kan worden. In relatie b lijkt verantwoordelijkheid 

vooral beïnvloed te worden door vertrouwen, dat ook van invloed lijkt te zijn op vrijheid. Met 

betrekking tot deze relaties is echter ook invloed in de tegengestelde richting waar te nemen. 

In Tabel 3 worden enkele waarnemingen met betrekking tot deze belangrijkste relaties 

weergegeven.  
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Tabel 3. Relaties vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

 

 

4.3.2 Leiderschap 

Om meer inzicht te verkrijgen met betrekking tot de resultaten voor leiderschap worden de 

uitkomsten voor beide cases met elkaar vergelijken. Tabel 4 geeft een overzicht van de mate 

waarin de diverse vormen van leiderschap zijn waargenomen in de afzonderlijke analyses.  

 

Tabel 4. Mate waarin leiderschapsconcepten worden waargenomen in de resultaten 

 

Leiderschapsconcept Case 1: Interpolis Case 2: Finext 

Transactioneel leiderschap 
  

Transformationeel leiderschap 
  

Dienend leiderschap 
  

Zelfleiderschap 

    Superleiderschap 

 

 

 

 

Gedeeld leiderschap 

     Functioneel perspectief 

 

 

 

 

Legenda:  niet (afwezig);  zeer beperk;  beperkt;  goed;  zeer goed. 

 

  

Rel. Case 1: Interpolis Case 2: Finext 

a Harnas moet af, het is jouw vrijheid en jouw 

verantwoordelijkheid om dingen te doen 
(EL) 

Ik kan bijvoorbeeld ‟s ochtends mijn zoontje 

naar school brengen, omdat ik gewoon zelf 

verantwoordelijk ben voor de resultaten die 
ik haal en de uren die ik nodig heb (TL3) 

Als ik vrijheid krijgt, dan pak ik ook de 

verantwoordelijkheid (TL3) 

Je hebt dus vrijheid en dat wil niet zeggen dat 

je alles kunt doen, want je hebt ook 

verantwoordelijkheid tegelijkertijd (TL1) 

Op het moment dat je die vrijheid krijgt, dan 
kan het ook alleen maar bij jezelf liggen (TL5) 

b Je hebt echt mensen vertrouwen, dat betekent 

van: hier, maak de hele A2 snelweg maar 
(EL) 

Ze geven je volledig vertrouwen, dat krijg je 

dus en ze verwachten natuurlijk wel wat van je 
terug (TL1) 

c Als je mij vraagt wat Interpolis is, dan is het 
vooral het vertrouwen en dus de vrijheid die 

je er hebt (TL2) 

Ik denk dat het de combinatie is van mensen 
die je vertrouwen, maar ook lekker het laten 

doen, loslaten (IL) 
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 Zoals in Tabel 4 te zien valt, is transactioneel leiderschap zeer beperkt waar te nemen 

binnen Interpolis, terwijl het bij Finext geheel niet waar te nemen is. Transactioneel 

leiderschap biedt dus geen tot zeer weinig inzicht in de manier waarop leiderschap tot uiting 

komt binnen deze organisaties die werken op basis van vrijheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. Transformationeel leiderschap is binnen beide cases beperkt waar te 

nemen, evenals zelfleiderschap. Deze concepten bieden dan ook in beperkte mate inzicht in 

leiderschap binnen beide organisaties. In de beperkte aanwezigheid van zelfleiderschap is 

superleiderschap binnen beide cases zeer beperkt waar te nemen, waardoor het weinig inzicht 

biedt in het onderzochte fenomeen. Dienend leiderschap is in zijn geheel zeer goed 

waarneembaar binnen Interpolis en laat ook duidelijk zien hoe leiderschap tot uiting komt 

binnen deze organisatie. Bij Finext is deze vorm van leiderschap in beperkte mate waar te 

nemen. Dit is binnen Finext tevens het geval voor gedeelde vormen van de hierboven 

beschreven verticale leiderschapsconcepten, die binnen Interpolis niet worden waargenomen. 

Wanneer gedeeld leiderschap vanuit het functioneel perspectief wordt bekeken, is gedeeld 

leiderschap binnen Interpolis echter beperkt en binnen Finext zelfs zeer goed waarneembaar. 

Het functionele perspectief op gedeeld leiderschap biedt dan ook veel inzicht in de manier 

waarop leiderschap tot uiting komt binnen Finext. 

 Bovenstaande vergelijking maakt duidelijk dat inzicht met betrekking tot leiderschap 

voor Interpolis voornamelijk geboden wordt door dienend leiderschap en voor Finext vooral 

door gedeeld leiderschap vanuit het functionele perspectief. Verdere analyse van de resultaten 

kan, op basis van inzichten uit de litteratuur, mogelijke verklaringen bieden voor dit verschil. 

In de literatuur wordt aangegeven dat dyadische benaderingen van leiderschap geschikt zijn 

voor het beschrijven van leiderschap in samenwerkende groepen, die gekenmerkt worden 

door een beperkte onderlinge afhankelijkheid tussen de leden (Yukl, 2006). Gedeeld 

leiderschap is daarentegen juist relevant wanneer sprake is van onderlinge afhankelijkheid 

(Pearce & Barkus, 2004), zoals dat in teams het geval is (Katzenbach & Smith, 1993; Yukl, 

2006). Op basis van deze literatuur kan vastgesteld worden dat de mate van onderlinge 

afhankelijkheid binnen de analyse-eenheid, oftewel de mate waarin deze een samenwerkende 

groep of team betreft, een mogelijke verklaring kan bieden voor het verschil tussen de beide 

cases. Om die reden is respondenten gevraagd in hoeverre het betreffende „team‟ bestaat uit 

onafhankelijk opererende individuen of inter-acterende teamleden met onderlinge 

afhankelijkheid en is hen ook gevraagd hiervoor een cijfer te geven op een schaal van 1 tot 10 

(samenwerkende groep – team).  In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van deze resultaten. 
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Tabel 5. Mate waarin de analyse-eenheid een groep of team betreft  

 

  Case 1: Interpolis 

Resp. Score Citaat  / Toelichting 

AM 4 Je hebt mensen van verschillende niveaus, met ieder z‟n eigen 

verantwoordelijkheidsgebied, wat ook wel weer ver weg van elkaar ligt. 

TM 6 Het is nog behoorlijk individualistisch. Vooral omdat het echt specialisten zijn. 

(...) Vooruitgang als team boeken is voor mij als leidinggevende de grootste 

uitdaging voor het komende jaar.  

TL1 4 Ik voel me niet betrokken bij wat mijn directe collega‟s doen. Dus iedereen is met 

zijn eigen ding bezig. (...) We hebben wel gezamenlijke doelen maar, maar we 

hebben met zijn allen verzonnen wat we daarbij gingen doen. 

TL2 6 We hebben heel erg hokjes (...) H. (IL) probeert wel echt één team te maken. 

TL3 5,75 Ik merk dat we veel meer onderling aan elkaar kunnen hebben dan we nu doen. 

TL4 4 Ik heb mijn collega‟s niet elke dag nodig om mijn werk goed te kunnen doen. (...) 

Stel ik zou een functie hebben waarbij ik heel erg afhankelijk was van één van 

mijn andere collega‟s om mijn werk goed te doen, dan is het anders. 

TL5 8 Ik heb met een deel van mijn collega‟s inhoudelijk niks te maken. (...) Het werkt 

niet als een team, maar het werkt wel als een machine. 

Gem. 5,5  

  Case 2: Finext 

Resp. Score Citaat  / Toelichting 

OT 7,75 De waardering per team is verschillend, maar is ook dynamisch. En de reden is dat 

ieder team in een verschillende ontwikkelingsfase zit. 

NT 8 Een gezamenlijk zakelijk doel is nodig om daaromheen een team te formeren. 

Want als je dat niet hebt, dan streef je namelijk niks samen na. Dan wordt het los 

zand. 

TL1 8 We zijn een half jaar geleden met drie teams in een groot team samengekomen. 

En ja dat vinden we gewoon moeilijk. Dus we gaan een nieuwe samenwerking 
aan. 

TL2 7,25 Je gaat eerst een dieptedal in en het moet eerst kreuken en knallen, voordat je echt 

alles uitspreekt naar elkaar en dan écht samen verder gaat. 

TL3 5 We moeten samen nog een beetje onze weg zien te vinden (…) De stip op de 

muur. Daar is geen discussie over. Maar hoe je dat wilt bereiken, de route, 

daarover wel. 

TL4 6,5 Ik denk dat het te maken heeft met dat we dus uit verschillende teams komen, 

want er komen nieuwe mensen bij en die hebben een andere manier van werken. 

TL5 6,25 Dat komt door de samenvoeging van drie groepjes. Ik verwacht juist dat het vanaf 

nu weer omhoog gaat. Het kan wel een 8 worden.  

Gem. 7,0 *Opmerking: de gemiddelde score was voor de samenvoeging een 7,9 geweest. 

   



53 

 

 

 Uit deze crosscase analyse blijkt de analyse-eenheid voor Interpolis in termen van 

Yukl (2006) getypeerd kan worden als samenwerkende groep, aangezien teamleden zeer 

onafhankelijk van elkaar werken aan hun individuele subdoelen. De analyse-eenheid voor 

Finext daarentegen kan getypeerd worden als een team, vanwege de hoge mate van 

onderlinge afhankelijkheid en de aanwezigheid van een gezamenlijk doel dat interactie 

noodzakelijk maakt. De inzichten van deze crosscase analyse, die voortborduren op inzichten 

vanuit de literatuur, kunnen gevisualiseerd worden aan de hand van  parallelle assen voor 

„dyadisch-gedeeld leiderschap‟ en „samenwerkende groep-team‟.  Door de beide cases op 

deze assen te plotten aan de hand van hun relatieve posities ten opzichte van elkaar, kan 

Interpolis links en Finext rechts gepositioneerd worden (zie Figuur 2). Binnen Interpolis biedt 

dienend leiderschap (een dyadische benadering) namelijk het meeste inzicht in leiderschap, 

terwijl de analyse-eenheid vanwege de relatief lage onderlinge afhankelijkheid tussen de 

leden getypeerd kan worden als een samenwerkende groep. Binnen Finext daarentegen biedt 

gedeeld leiderschap het meeste inzicht in leiderschap, terwijl de analyse-eenheid van deze 

case getypeerd kan worden als team vanwege de relatief hoge onderlinge afhankelijkheid.  De 

betekenis van deze resultaten worden besproken in het volgende hoofdstuk. 

 

Figuur 2. Leiderschap binnen Interpolis en Finext  

 

Dyadisch leiderschap                             Gedeeld leiderschap 

Case 1: Interpolis    Case 2: Finext 

Samenwerkende groep                    Team 
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5. Discussie 

 

In dit hoofdstuk worden de betekenissen van de onderzoeksresultaten beschouwd, waarbij 

zowel teruggekoppeld wordt naar de besproken literatuur alsook gekeken wordt naar overige 

literatuur die hier relevante inzichten biedt. Daarna worden de praktische implicaties voor 

organisaties besproken, om vervolgens de discussie af te ronden met een bespreking van de 

beperkingen van dit onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.  

 

5.1 Bespreking onderzoeksresultaten 

 

5.1.1 Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen binnen organisaties 

 

Vrijheid speelt een cruciale rol binnen de organisaties die in dit onderzoek centraal staan. In 

beide organisaties krijgen medewerkers de vrijheid om binnen de kaders van de visie en 

doelstellingen van de organisatie keuzes te maken met betrekking tot de manier waarop zij 

hier hun bijdrage aan leveren. Binnen Interpolis is deze visie en de betekenis daarvan 

„glashelder‟ voor de mensen die deze visie moeten waarmaken, terwijl ook bij Finext 

medewerkers volledig bewust zijn van de „stip op de muur‟. Met een dergelijke heldere visie 

en duidelijk begrepen doelstellingen als kaders kunnen organisaties autonomie stimuleren in 

een klimaat van empowerment (Seibert et al., 2004), waarin medewerkers gemotiveerd 

worden om successen te realiseren in het kader van deze visie (Dess & Picken, 2000; Lawler 

& Galbraith, 1993). Op basis hiervan kan verondersteld worden dat vrijheid tevens bijdraagt 

aan de successen van deze organisaties, die aanzienlijk genoemd kunnen worden. Zo komt 

Interpolis al enkele jaren achtereen als meest vertrouwde verzekeraar naar voren, zo blijkt uit 

onderzoek (Interpolis, 2010; Reader‟s Digest, 2011), bovendien scoort  de organisatie met 

een 7,9 voor kanttevredenheid ook hoger dan het branchegemiddelde van 7,7 (Eureko, 2010). 

Daarbij heeft Interpolis gemiddeld het hoogste percentage klanten dat de organisatie actief 

zou aanbevelen (Integron, 2011). Dat ook Finext goed scoort op klanttevredenheid blijkt uit 

het feit dat 32 van de 34 ondervraagde klanten de organisatie zou aanbevelen (Baane et al., 

2010). In Tabel 2 (zie pagina 22) wordt een overzicht gegeven van deze en andere successen 

van deze organisaties. 

De veronderstelling dat vrijheid bijdraagt aan de successen van deze organisaties 

wordt ondersteund door eerdere onderzoeken. Deze tonen namelijk aan dat werkomgevingen 



55 

 

en managementmethoden die autonomie ondersteunen in plaats van controlerend zijn, 

motivatie en de bevrediging van basisbehoeften bevorderen en dat dit weer leidt tot 

vasthoudendheid, effectieve prestaties, werktevredenheid, positieve houdingen met 

betrekking tot het werk, organisatorische commitment en psychologische welgesteldheid 

(Gagné & Deci, 2005, p. 346). Zo blijkt uit onderzoek van Cooper, Rout en Faragher (1989)  

dat „de vrijheid om de eigen manier van werk te kiezen‟ evenals „de mate van 

verantwoordelijkheid‟, beiden items van het door Warr, Cook en Wall (1979) 

geïntroduceerde meetconstruct voor wektevredenheid (job satisfaction), sterk bijdragen aan 

werktevredenheid. Werktevredenheid is weer gerelateerd aan werkprestatie (Arnold et al., 

2005), vooral wanneer sprake is van complex werk (Judge, Thoresen, Bono & Patton, 2001). 

Hoewel werktevredenheid binnen dit onderzoek niet is onderzocht, kan op basis van 

secundaire data verondersteld worden dat werktevredenheid binnen de onderzochte 

organisaties relatief hoog is. Zo behaalt Interpolis op meerdere aspecten van 

medewerkertevredenheid top 10-posities in de Incompany 200 rankings (Managersonline.nl, 

2011), terwijl Finext een 8,5 scoort voor medewerkertevredenheid (De Groot, 2010). Op 

basis van bovenstaande kan geredeneerd worden dat binnen deze organisaties, die te maken 

hebben met betrekkelijk complex werk, de relatief hoge werktevredenheid gepaard gaat met 

relatief hoge werkprestaties. Deze dragen mogelijk bij aan het succes van deze organisaties.  

 

Verantwoordelijkheid is eveneens een belangrijk aspect, dat bovendien versterkt lijkt te 

worden door de vrijheid die medewerkers binnen deze organisaties krijgen. In beide 

organisaties maken medewerkers gebruik van de vrijheid die ze hebben door zelf initiatief te 

nemen voor zaken waarvoor zij zich persoonlijk verantwoordelijk voelen. Deze persoonlijke 

verantwoordelijkheid blijkt een krachtig concept te zijn, zoals ook wordt aangegeven door 

Sinclair (1995). In lijn met de theoretische verklaring hiervoor, namelijk dat 

verantwoordelijkheid eigenaarschap met zich meebrengt (Duvall, 1999), blijkt uit de 

resultaten dat medewerkers inderdaad eigenaarschap voelen voor de initiatieven waarvoor zij 

zich verantwoordelijk hebben gemaakt. 

 Overeenkomstig met de resultaten van Morrison en Phelps (1999) blijkt persoonlijke 

verantwoordelijkheid samen te hangen met het nemen van leiding, maar ook met proactief 

gedrag. Medewerkers vertonen bijvoorbeeld proactief gedrag met betrekking tot het 

doorvoeren van verbeteringen in plaats van „passief aan te passen aan de huidige condities‟ 

(Crant, 2000), oftewel reactief gedrag. Deze specifieke vorm van gemotiveerd gedrag, wat in 

feite proactief gedrag is volgens Bateman en Crant (1993), kan ook gebruikt worden om de 
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relatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid toe te lichten. Een gebrek aan individuele 

vrijheid leidt volgens Ouchi (1979) namelijk tot onenthousiast en nakomend, oftewel reactief 

gedrag. Op basis hiervan kan gesteld worden dat medewerkers waarschijnlijk minder snel 

proactief gedrag zullen vertonen, wat weer gerelateerd is aan persoonlijk 

verantwoordelijkheid. Bovendien impliceren de resultaten dat een gebrek aan vrijheid kan 

leiden tot intenties om te vertrekken bij medewerkers die graag vrijheid en 

verantwoordelijkheid hebben.  

 

Vertrouwen speelt als „uitgangspunt‟ voor onderlinge relaties een cruciale rol binnen beide 

organisaties. De rol van dit aspect wordt binnen beide organisaties bovendien verder 

versterkt. Binnen Interpolis is vertrouwen namelijk de pijler van de marktpositionering en 

binnen Finext vormt het de basis van de „vertrouwensvennootschap‟. De resultaten van dit 

onderzoek vertonen dan ook een sterk wederzijds vertrouwen en impliceren, in lijn met de 

bevindingen van Dirks en Ferrin (2001), dat dit vertrouwen positieve effecten heeft op de 

houding ten opzichte van het werk, de onderlinge samenwerking en de prestaties.  

 Zowel binnen Interpolis als Finext hebben interne leiders in termen van Lewicki et al. 

(1998) positieve verwachtingen met betrekking tot het gedrag van de teamleden, die zij ook 

tot uiting weten te brengen naar hen toe. Dat het management in een kennisgeoriënteerde 

omgeving moeite heeft met het formuleren van geschikte doelstellingen (Jönssen, 1996), 

blijkt vooral uit de resultaten van Interpolis, waar zelfs de interne leider moet vertrouwen op 

de vaktechnische kennis en competenties van de teamleden. Dit komt ook omdat de interne 

leider niet staat opgesteld als specialist maar als teamleider die verantwoordelijk is voor het 

team, waardoor sprake is van een formele interne leider. Binnen Finext, waar overigens geen 

sprake is van managementposities, is daarentegen een informele interne leider die deze rol 

heeft verworven als „vakidioot‟.  

 De resultaten van dit onderzoek maken tevens duidelijk dat vertrouwen een geschikt 

alternatief is voor formele controlemechanismen, zoals in de literatuur wordt aangegeven 

door Ouchi (1979). Hoewel zowel de interne als externe leiders binnen beide organisaties 

sterk vertrouwen hebben in de teamleden, wordt het vertrouwen binnen Interpolis 

„blindelings‟ en binnen Finext „verstandig‟ genoemd. Dit verschil tussen blind en verstandig 

vertrouwen betreft volgens Covey (2006) de mate waarin rationele analyses worden gemaakt 

met betrekking tot de risico‟s die het vertrouwen met zich meebrengt. Deze analyse is binnen 

Finext enigszins terug te vinden in de vorm van een licht kritische houding van de interne en 
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externe leider met betrekking tot vertrouwen, dat volgens Bennis en Nanus (1985, p. 153) „de 

emotionele lijn is die leiders en volgers met elkaar bindt‟. 

 

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen worden in de bestaande literatuur uitgebreid 

beschreven en ook worden deze concepten besproken in relatie tot leiderschap. 

Voortbordurend op deze literatuur is in dit onderzoek een volgende stap gezet door het 

fenomeen leiderschap te onderzoeken in een specifieke context, waarin vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen een centrale rol innemen. Om inzicht te verkrijgen in de 

manier waarop leiderschap tot uiting komt in deze specifieke context, zijn de concepten die 

hierin centraal staan niet alleen afzonderlijk, maar ook in relatie tot elkaar beschouwd. De 

resultaten van dit onderzoek laten zien dat vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

onderling samenhangend zijn en impliceren bovendien dat deze concepten elkaar versterken.  

 Vertrouwen lijkt vooral invloed te hebben op vrijheid, wat ook beredeneerd kan 

worden aan de hand van de literatuur. Aangezien vertrouwen betrekking heeft op “zekere, 

positieve verwachtingen met betrekking tot andermans gedrag” (Lewicki et al., 1998, p. 439), 

kan namelijk gesteld worden dat medewerkers eerder of meer vrijheid zullen krijgen wanneer 

zij worden vertrouwd. In de relatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, die hierboven is 

toegelicht aan de hand van proactief gedrag, lijkt vrijheid vooral invloed te hebben op 

verantwoordelijkheid. De resultaten indiceren namelijk dat medewerkers van de geboden 

vrijheid gebruik maken door persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, 

zoals dit ook verwacht werd op basis van de literatuur. Duvall (1999) geeft bijvoorbeeld aan 

dat vrijheid gerelateerd is aan het nemen van verantwoordelijkheid. In de relatie tussen 

verantwoordelijkheid en vertrouwen, lijkt vooral vertrouwen van invloed te zijn op 

verantwoordelijkheid. De resultaten indiceren, net als voor de andere relaties, echter ook 

(beperkte) invloed in tegengestelde richting. Aangezien vertrouwen ook betrekking heeft op 

de verwachting dat een individu verantwoordelijk gedrag zal vertonen (Lewicki et al., 1998), 

kan dan ook geredeneerd worden dat verantwoordelijk gedrag van medewerkers bijdraagt aan 

het vertrouwen dat zij ontvangen. Bovendien geven Lewicki en Bunker (1996) aan dat een 

eventuele beschadiging van dit vertrouwen eerder hersteld wordt wanneer iemand 

verantwoordelijkheid toont voor het feit waarmee het vertrouwen is beschadigd. 

 Op basis van deze inzichten kan gesuggereerd worden dat in deze specifieke context 

waarbinnen leiderschap onderzocht wordt, sprake is van vicieuze cirkel: met vertrouwen als 

uitgangspunt geven deze organisaties hun medewerkers vrijheid met betrekking tot hun werk; 

deze vrijheid stimuleert medewerkers om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor 
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hun werk; verantwoordelijk gedrag bevestigt en versterkt vervolgens weer het vertrouwen in 

de medewerkers; enzovoorts. In Figuur 3 wordt deze vicieuze cirkel gevisualiseerd.  

 

Figuur 3. Een vicieus proces van vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid 

 

 

 

5.1.2 Leiderschap in de context van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

Om het fenomeen leiderschap beter te begrijpen, is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt 

van meerdere theoretische perspectieven. Van deze perspectieven blijken vooral dienend 

leiderschap en gedeeld leiderschap relevant te zijn in de context van vrijheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid, terwijl de relevantie van de overige perspectieven beperkt tot zeer 

beperkt blijkt te zijn. De resultaten voor ieder perspectief worden besproken. 

 

Transactioneel leiderschap blijkt geen tot nauwelijks inzicht te bieden in de manier waarop 

leiderschap tot uiting komt binnen de onderzochte organisaties. Dit impliceert dat deze vorm 

van leiderschap minder geschikt is binnen organisaties die werken op basis van vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen. De mogelijke verklaring hiervoor is te vinden in de 

literatuur met betrekking tot deze leiderschapsvorm, die volgens Bowie (2000) geen aandacht 

heeft voor de ontwikkeling van volgers als autonome, verantwoordelijke personen. Deze 

vorm van leiderschap is namelijk gebaseerd is op de veronderstelling dat de leider gewenste 

beloningen als motivatie-instrumenten kan gebruiken om invloed uit te oefenen op het gedrag 

van volgers (Bass, 1990). Deze uitwisseling van gewaardeerde dingen, zoals J.M. Burns 

(1978) transactioneel leiderschap beschrijft, is in feite gericht op het creëren van 

(hiërarchische) verantwoordingsplicht. Het gedrag van de volgers wordt namelijk 

geëvalueerd door de leider, waarvan verondersteld wordt dat hij macht heeft over de 
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betreffende beloningen (Ferriss et al., 2009). De resultaten van dit onderzoek impliceren 

echter dat binnen deze organisaties niet verantwoordingsplicht maar persoonlijke 

verantwoordelijkheid van belang is, dat eigenaarschap met zich meebrengt (Duvall, 1999). 

Bovendien is de actieve vorm van management by exception in strijd met vrijheid, omdat 

vrijheid ook betekent dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om te leren van hun fouten 

(Dess & Picken, 2000; Duvall, 1999). Zoals Ghandi zegt, is vrijheid namelijk niet “de moeite 

waard om te bezitten als het niet komt met de vrijheid om fouten te maken.” Dit impliceert 

dat passief management by exception, dat volgens Bass (1990) gekenmerkt wordt door de 

uitspraak “repareer het niet, als het niet gebroken is” en kan leiden tot middelmatigheid,  juist 

effectief kan zijn als het deze vrijheid biedt. Dat betekent dat de correcties in termen van 

Duvall (1999) niet gericht moet zijn op het voorkomen van mislukking, maar het garanderen 

van succes.  

 

Transformationeel leiderschap blijkt in deze context van beperkte betekenis te zijn. Dit is 

opvallend te noemen omdat transformationeel leiderschap volgens de literatuur een effectieve 

vorm van leiderschap is in een dynamische omgeving (Bass, 1990), doordat het volgers helpt 

hun volledig potentieel te bereiken (Dvir et al., 2002), en onder meer leidt tot vertrouwen en 

motivatie bij volgers (Bass, 1997). Ondanks de relevantie van deze zaken binnen de 

onderzochte organisaties, blijkt deze vorm van leiderschap een beperkte rol te spelen. Een 

mogelijk verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat transformationeel 

leiderschap gericht is op intrinsieke behoeften, zoals wordt aangegeven door Judge en 

Piccolo (2004). Deze behoeften worden namelijk ook bevredigd door de vrijheid die mensen 

krijgen (Gagné & Deci, 2005), waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat binnen deze 

organisatie in mindere mate transformationeel leiderschap nodig is om in deze behoeften te 

voorzien. Dit valt in lijn met de theorie over substituten voor leiderschap (substitutes for 

leadership), die betrekking hebben op individuele, taakgerelateerde en organisatorische 

variabelen die een beperkend effect hebben op de mate waarin de leider invloed kan 

uitoefenen op de houding en effectiviteit van volgers Kerr en Jermier (1978). 

 Het feit dat de dimensie intellectuele stimulatie binnen Finext wel en binnen Interpolis 

niet wordt waargenomen, biedt ook een mogelijke verklaring voor de beperkte rol van deze 

vorm van leiderschap. Het overbrengen van een visie, die volgens Bennis en Nanus (1985, p. 

82)  “zo vaag als een droom of zo precies als een doel of mission statement‟” kan zijn, is 

namelijk een belangrijk onderdeel van deze dimensie (Bass, 1997). Binnen Interpolis is 

echter sprake van een organisatiebrede visie die letterlijk en figuurlijk „glashelder‟ is, 
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waardoor geredeneerd kan worden dat ook voor het overbrengen van deze visie dus minder 

transformationeel leiderschap vereist is. Binnen Finext is echter sprake van een 

teamspecifieke visie, die bovendien afkomstig is van de interne leider zelf. Alles bij elkaar 

genomen kan gesteld worden dat deze organisaties over het algemeen beperkte behoefte 

hebben aan transformationele „leiders‟.  

 

Dienend leiderschap blijkt binnen Finext beperkt inzicht te bieden in leiderschap, terwijl het 

binnen Interpolis de meest relevante leiderschapsvorm is. De resultaten van de crosscase 

analyse indiceren dat dit verschil te maken heeft met de mate waarin binnen de betreffende 

analyse-eenheid sprake is van onderlinge afhankelijkheid. Binnen Interpolis blijkt de 

onderlinge afhankelijkheid betrekkelijk klein te zijn, waardoor deze analyse-eenheid 

beschouwd kan worden als een samenwerkende groep. Yukl (2006) geeft aan dat dyadische 

benaderingen van leiderschap bruikbaar zijn om inzicht te verkrijgen in leiderschap binnen 

samenwerkende groepen. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen dit, aangezien 

dienend leiderschap net als transactioneel en transformationeel leiderschap een dergelijke 

dyadische benadering betreft, die gericht is op de relatie tussen een leider en volger. 

Bovendien suggereren de resultaten dat dyadisch leiderschap met name relevant is wanneer in 

de betreffende context sprake is van formeel leiderschap, zoals het geval is binnen Interpolis.  

 Het feit dat dienend leiderschap in tegenstelling tot de andere twee dyadische, oftewel 

verticale benaderingen veel inzicht biedt in leiderschap binnen Interpolis impliceert dat dit de 

meest geschikte (verticale) vorm van leiderschap is binnen deze context. Uit de resultaten 

blijkt dat (verticaal) leiderschap binnen beide organisaties gericht is op het benutten van het 

volledig potentieel van iedere medewerker, door deze maximaal in zijn kracht te zetten. De 

resultaten maken duidelijk dat deze vorm van leiderschap inderdaad leidt tot een gevoel van 

persoonlijke kracht, zoals ook aangeven wordt door Van Dierendonck (2010). Daarnaast 

blijkt dienend leiderschap in lijn met de literatuur medewerkers te stimuleren om zelf 

besluiten te nemen en een proactieve houding aan te nemen met betrekking tot het werk. 

Hierdoor vallen duidelijke verbanden op te merken tussen dienend leiderschap enerzijds en 

vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen anderzijds. Om terug te komen op de stelling 

van Hales (2000), namelijk dat vrijheid leidt tot een kleinere behoefte aan 

managementposities gericht op aansturing, controle en toezicht, impliceren de resultaten dat 

dit inderdaad het geval is. Binnen Finext is namelijk geen sprake van managementposities, 

terwijl „managers‟ binnen Interpolis niet primair gericht zijn op aansturing, controle en 

toezicht. Hun primaire focus ligt namelijk, zoals volgens Stone et al. (2003) het geval is bij 
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dienend leiderschap, op het dienen van de mensen waaruit de organisatie bestaat. Deze 

mensen worden hierdoor beter in staat gesteld om vanuit de eigen kracht bij te dragen aan de 

doelstellingen van de organisatie.  

 Dat dienend leiderschap, zoals Russell en Stone (2002) aangeven, invloed heeft op het 

klimaat van de organisatie en daarmee de werkhouding van mensen. Dit komt ook naar voren 

uit de resultaten van dit onderzoek, die echter ook indiceren dat invloed in de tegengestelde 

richting kan plaatsvinden. Dit impliceert dat dienend leiderschap en het organisatorisch 

klimaat elkaar kunnen versterken. Op basis hiervan kan gesteld worden dat dienend 

leiderschap goed past binnen deze organisaties, die werken op basis van vrijheid, vertrouwen 

en verantwoordelijkheid. Door vrijheid te stimuleren draagt het namelijk bij aan een klimaat 

van empowerment (Seibert et al., 2004). Bovendien heeft de dienende leider een sterk 

vertrouwen in zijn mensen dat, zoals Lewicki et al. (1998) aangeven, tot uiting gebracht 

wordt door het uitspreken van waardering, aanmoediging en het bieden van ondersteuning.  

 

Zelfleiderschap blijkt van beperkte relevantie te zijn binnen deze organisaties. Een mogelijke 

verklaring hiervoor ligt in het feit dat zelfleiderschap gericht is op het genereren van 

zelfsturing en zelfmotivatie, zoals wordt aangegeven door Manz en Sims (1991). Hiermee 

vertoont deze vorm van leiderschap gelijkenis met transactioneel en respectievelijk 

transformationeel leiderschap, die eveneens van beperkte betekenis blijken te zijn. Op basis 

hiervan kan gesuggereerd worden dat in de context van vrijheid, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen medewerkers minder invloed op zichzelf dienen uit te oefenen om te voorzien in 

zelfsturing en zelfmotivatie, omdat het werk zelf en de omgeving hier al in voorziet. Hoewel 

Manz en Sims (1980) stellen dat zelfleiderschap gezien kan worden als een substituut voor 

verticaal leiderschap, impliceren de resultaten van dit onderzoek dat deze vorm van 

leiderschap teniet gedaan kan worden door andere taak- en organisatiegerelateerde substituten 

voor leiderschap. Het feit dat deze zelfgerichte vorm leiderschap beperkt wordt waargenomen 

indiceert echter ook een beperking van dit onderzoek, die in de volgende paragraaf toegelicht 

wordt. 

 

Superleiderschap blijkt een zeer beperkte rol te spelen binnen deze organisaties. Dit komt 

waarschijnlijk voornamelijk door het feit dat superleiderschap gebaseerd is op 

zelfleiderschap, dat in deze context van beperkte betekenis blijkt te zijn. Dat 

superleiderschap binnen deze organisaties nauwelijks terug te vinden is, valt echter 

opmerkelijk te noemen door de veronderstelde relevantie van het concept. Zoals in het 
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theoretisch kader wordt aangegeven, stellen Manz en Sims (1991, p. 28) namelijk dat deze 

vorm van leiderschap voorziet in de vrijheid die mensen nodig hebben om hun werk uit te 

oefenen op de manier die voor hun het meest waardevol is en waarin zij zichzelf kunnen 

ontwikkelen. Op basis hiervan kan een parallel getrokken worden met dienend leiderschap, 

door te suggereren dat dienend leiderschap in essentie ook superleiderschap is.  

 

Gedeeld leiderschap blijkt als gedeelde vormen van de hierboven beschreven verticale 

benaderingen binnen Finext in beperkt mate en binnen Interpolis geen inzicht te bieden in 

leiderschap. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het gegeven dat de analyse-eenheid van  

Finext als team beschouwd kan worden vanwege de hoge onderlinge afhankelijkheid (Yukl, 

2006). Pearce en Barkus (2004) geven namelijk aan dat gedeeld leiderschap relevanter is 

wanneer sprake is van onderlinge afhankelijkheid. In lijn hiermee impliceren de resultaten 

van dit onderzoek dan ook dat gedeeld leiderschap vooral relevant is wanneer sprake is van 

sterke onderlinge afhankelijkheid. Bovendien suggereren de resultaten dat gedeeld 

leiderschap vooral relevant is in de afwezigheid van formeel leiderschap, zoals dit het geval 

is binnen Finext.  

 Om leiderschap in een dergelijk complexe context te begrijpen zijn volgens Yukl 

(2006) aanvullende leiderschapsprocessen vereist. Binnen dit onderzoek is gedeeld 

leiderschap daarom ook benaderd vanuit een functioneel perspectief, waaruit blijkt dat 

gedeeld leiderschap de meest relevante leiderschapsvorm is binnen Finext. In lijn met de 

stelling van Pearce en Barkus (2004) blijkt namelijk dat alle teamleden inderdaad betrokken 

zijn bij het leiderschap van het team en aarzelen zij niet om hun teamleden te beïnvloeden. 

De relevantie van gedeeld leiderschap wordt binnen Finext waarschijnlijk ook versterkt door 

het feit dat hier sprake is van een zelfsturend team, dat „getrokken‟ wordt door een informele 

interne leider. Dit impliceert namelijk dat de leden van dit team, die inmiddels ook mede-

eigenaar zijn van hun eigen „niche‟ zoals het team genoemd wordt, ook meer participatie 

wensen in de leiderschapsfuncties van hun team.  

 In lijn met de literatuur laten de resultaten zien dat leiderschapsfuncties opgepakt 

worden door de persoon met de geschikte kennis, kundigheid en vaardigheid (Pearce & 

Barkus, 2004; Yukl, 2006). Bovendien ondersteunen de resultaten de veronderstelling die ten 

grondslag ligt aan functioneel leiderschap, namelijk dat iedereen die voorziet in een 

leiderschapsbehoefte van het team beschouwd kan worden als een leider (Morgeson et al., 

2010). Dit benadrukt het belang van aandacht voor leiderschap door teamleden, dat in een 

aanzienlijk deel van leiderschapsonderzoek wordt genegeerd (Carson et al., 2007). De 
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aandacht voor gedeeld leiderschap wordt bovendien onderstreept door de resultaten van dit 

onderzoek. Deze impliceren namelijk dat gedeeld leiderschap, vooral wanneer sprake is van 

onderlinge afhankelijkheid, een zeer relevante en effectieve vorm van leiderschap kan zijn 

binnen organisaties die werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 

Leiderschap blijkt in deze organisaties tot uiting te komen op manieren die aansluiten op de 

specifieke context waarin de aspecten vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen een 

cruciale rol spelen. De resultaten van dit onderzoek impliceren dan ook dat leiderschap in 

deze context gericht is op het stimuleren van het vicieuze proces van vertrouwen, vrijheid, 

verantwoordelijkheid, enzovoorts. Op basis hiervan kan gesuggereerd worden dat leiderschap 

in feite de spil vormt in dit vicieuze proces (zie Figuur 3), dat vanuit een ander perspectief 

dan ook gevisualiseerd kan worden als een opwaartse spiraal (zie Figuur 4).  

 

Figuur 4. Leiderschap in de context van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid 

 

 

 

 Hierbij valt op te merken dat deze visie enige gelijkenis toont met het Kantiaanse 

perspectief op leiderschap, dat benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de leider is om 

de vrijheid en verantwoordelijkheid van volgers te respecteren en te ontwikkelen en hen aan 

te moedigen om voor henzelf te denken (Bowie, 2000). Dit relevante perspectief beperkt zich 

echter tot dyadisch leiderschap dat, zoals de resultaten van dit onderzoek duidelijk maken, 

slechts voor een deel verklaart hoe leiderschap tot uiting komt binnen organisaties die werken 

op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.  
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5.2 Implicaties voor de praktijk 

 

Dit onderzoek heeft een aantal belangrijke implicaties voor de praktijk, die vooral relevant 

zijn voor organisaties die het volledig potentieel van hun medewerkers proberen te benutten 

in een dynamische omgeving. Zo blijkt uit dit onderzoek, in lijn met de bewering van 

Drucker (1998), dat veel aannames die ten grondslag liggen aan management verouderd 

raken. Organisaties die in een dynamische, kennisintensieve omgeving succesvol willen zijn, 

dienen hun medewerkers niet te harnassen door middel van traditionele structuren, 

controlemechanismen en managers die voornamelijk gericht zijn op aansturing, toezicht en 

controle van mensen. Interpolis en Finext tonen aan dat organisaties hun medewerkers in hun 

kracht kunnen zetten door vanuit vertrouwen te werken op basis van vrijheid en persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Leiderschap sluit binnen deze organisaties niet alleen aan bij deze 

cruciale aspecten, maar stimuleert ze ook in een vicieus proces (zie Figuur 4). Dit proces staat 

in feite symbool voor de ontwikkeling van professionals en de maximalisatie van hun 

potentieel. De resultaten van dit onderzoek impliceren dat dit groeiproces en de effectiviteit 

van leiderschap staat of valt met vertrouwen. 

 De relevantie van dit onderzoek wordt versterkt door de aanzienlijke aandacht die 

fenomenen als „het nieuwe werken‟ en „flexibel werken‟ momenteel in de Nederlandse 

praktijk ontvangen. De vrijheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dat een populair 

onderdeel is van deze fenomenen, blijkt een gewaardeerde vorm van vrijheid te zijn. Uit de 

resultaten blijkt echter ook dat dit slechts een uiting is van de vrijheid die medewerkers 

hebben om zelf keuzes te maken met betrekking tot hun werk. Het moet daarom ook niet 

gezien worden als een doel op zich, maar een praktisch aspect van een omgeving die vanuit 

vertrouwen gebaseerd is op vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze fenomenen staan of 

vallen daarom eveneens met de aanwezigheid van vertrouwen. In een persoonlijke reactie op 

dit onderzoek geeft Stephen M.R. Covey, auteur van de internationale bestseller „De snelheid 

van vertrouwen‟ (The Speed of Trust), aan dat “flexwerken niet werkt zonder vertrouwen”. 

 Tijdens dit interview legt M.R. Covey als volgt uit wat de kracht van vertrouwen is: 

“De meeste mensen reageren goed op vertrouwen, het inspireert ze, het motiveert ze en het 

brengt het beste in ze naar boven. Mensen willen bewijzen dat ze het gegeven vertrouwen 

waardig zijn en worden verantwoordelijker. (…) Vertrouwen verbetert alles, als een 

opkomend tij dat alle boten doet stijgen. Dat is waarom ik denk dat vertrouwen de 

belangrijkste van alle belangrijke dingen is om aan te werken. (…) Vertrouwen is de nummer 

één competentie die leiderschap vandaag de dag nodig heeft.” 
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5.3 Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen die in ogenschouw genomen dienen te worden. 

Zo zijn de onderzoeksresultaten beperkt generaliseerbaar, doordat het gebaseerd is op twee 

cases. Daarnaast konden de gevonden relaties binnen dit onderzoek niet getoetst worden om 

deze te bewijzen. Deze relaties dienen in de toekomst dan ook nader onderzocht te worden. 

Tevens valt op te merken dat relevante constructen als motivatie, werktevredenheid en 

commitment niet meegnomen zijn in de analyse, omdat deze constructen moeilijk te 

ondervangen zijn met de gebruikte methode voor dataverzameling. Bovendien lijkt het erop 

dat de interviewthema‟s, die vooral gericht waren op leiderschap in de teamcontext, minder 

geschikt zijn geweest om het concept zelfleiderschap waar te kunnen nemen.  

 Ondanks deze beperkingen draagt dit onderzoek aanzienlijk bij aan het inzichten met 

betrekking tot leiderschap in organisaties die werken op basis van vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen. Om te betrouwbaarheid van de resultaten te bevorderen 

zijn in dit onderzoek meerdere interviews per analyse-eenheid afgenomen en is daarnaast 

gebruik gemaakt van documentatie. Bovendien zijn twee cases onderzocht om zodoende de 

generaliseerbaarheid van de resultaten sterk te verhogen ten opzichte van een enkelvoudige 

casestudie, waarbij het niet mogelijk zou zijn om onderlinge vergelijkingen te trekken om 

zodoende het effect van contextuele factoren te achterhalen.  

 Vervolgonderzoek zou zich nader kunnen richten op specifieke inzichten die in dit 

onderzoek zijn verkregen. Zo zou onderzocht kunnen worden wat de precieze aard is van de 

onderlinge relaties tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen en welke invloed 

leiderschap heeft op deze specifieke relaties. Vervolgonderzoek zou daarbij eveneens het 

vicieuze verband in Figuur 3 kunnen toetsen en doorontwikkelen. Daarnaast zouden 

aanvullende inzichten met betrekking tot dit leiderschap in deze specifieke context verkregen 

kunnen worden door dit onderzoek te repliceren binnen andere organisaties en in andere 

landen. Organisatie- en cultuurspecifieke aspecten zijn namelijk van invloed op de context 

waarin het fenomeen onderzocht wordt, waardoor aanvullend inzicht verkregen kan worden.  
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6. Conclusie  
 

Binnen dit onderzoek is het fenomeen leiderschap onderzocht in organisaties waarin vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen een cruciale rol spelen. De resultaten van dit onderzoek 

maken duidelijk dat leiderschap in deze context tot uiting komt op een wijze die aansluit bij 

deze belangrijke aspecten, die erop gericht zijn om medewerkers maximaal in hun kracht te 

zetten. Wanneer sprake is van relatief weinig onderlinge afhankelijkheid blijkt vooral dienend 

leiderschap een effectieve vorm van leiderschap te zijn, terwijl in situaties met relatief veel 

onderlinge afhankelijkheid tussen medewerkers gedeeld leiderschap effectief is. Deze 

organisaties die werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen en daarop 

aansluitend leiderschap hebben minder behoefte aan traditionele structuren en 

controlemechanismen, waardoor medewerkers eerder hun volledig potentieel weten te 

bereiken. Interpolis en Finext kunnen dan ook tot die groep toonaangevende organisaties 

gerekend worden die ervaren dat een op vertrouwen gebaseerde omgeving met ruimte voor 

vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid leidt tot successen die superieur zijn aan de 

successen die behaald kunnen worden in een omgeving gebaseerd op regels, voorschriften en 

hiërarchie. Organisaties die zich willen aansluiten bij deze groep dienen niet alleen 

traditionele structuren en controlemechanismen te versoepelen, maar ook te zorgen dat de 

manier waarop leiderschap plaatsvindt hier naadloos op aansluit. Met vertrouwen als 

uitgangspunt kan leiderschap, gebaseerd op vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, 

bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en het benutten van hun volledig potentieel. 
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Bijlage 1. Briefing per e-mail 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De datum van het interview nadert en daarom wil ik u via deze weg nader informeren over 

het interview. Tevens wil ik formeel uw toestemming vragen voor uw vrijwillige deelname 

en de benodigde audio-opname. 

 

Onderzoeksonderwerp 
Dit onderzoek gaat over de manier waarop mensen in moderne organisaties (samen)werken 

en hoe in deze organisaties leiderschap tot uiting komt. Hierbij wordt het fenomeen van 

modern werkende organisaties voornamelijk vanuit leiderschap benaderd. Dit is een nieuwe 

invalshoek met een groot potentieel voor zowel de praktijk als de wetenschap, die beiden 

behoefte hebben aan meer inzicht in dit onderzoeksonderwerp. 

 

Het interview 

Tijdens het interview wil ik met u een aantal thema's bespreken die betrekking hebben op het 

onderzoeksonderwerp. U hoeft zich voor dit interview niet voor te bereiden. Maar als u dat 

leuk vindt, kunt u wel alvast nadenken over uw visie op werk(en) in het algemeen, uw 

ambities, uw baan, uw werkgever, uw collega's en uw leidinggevende(n). [Het interview 

duurt één uur en zal afgenomen worden in een afgesloten kamer.] 

 

Volledig anoniem en vertrouwelijk 
Ik wil u erop wijzen dat uw deelname aan het onderzoek en uw antwoorden tijdens het 

interview volledig anoniem en vertrouwelijk zijn. Als onderzoeker vind ik het belangrijk dat u 

zich hiervan bewust bent, zodat u zich tijdens het interview ook comfortabel voelt om u vrij 

uit te spreken over relevante zaken. 

 

Noodzakelijke audio-opname 
Voor de analyse van het interview is een audio-opname noodzakelijk. Daarom wil ik hierbij 

vragen om uw toestemming te geven om tijdens het interview gebruik te maken van 

geluidsopname-apparatuur. De audio-opnamen worden zorgvuldig bewaard en na de analyse 

definitief verwijderd.  

 

Concreet verzoek aan u 
Mijn verzoek aan u is om na het lezen van deze e-mail een rechtstreekse reply aan mij te 

sturen, waarin u uw vrijwillige deelname bevestigt en toestemming geeft voor de 

noodzakelijke audio-opname.  

 

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.  

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Özden Kilic 
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Bijlage 2.a Interviewprotocol teamlid 
 

Introductie 

Interviewer introduceert zich kort; benadrukt het belang van het interview met de deelnemer 

voor het onderzoek; benadrukt de anonimiteit en de vertrouwelijkheid van het interview; 

draagt zorg voor een goede sfeer; vraagt of alles naar wens is en is en of de deelnemer 

misschien vragen heeft; vraag of het interview gestart kan worden.  

[Interviewer spreekt deelnemer met „u‟ aan, die het initiatief behoudt om te tutoyeren]. 

 

Introductie deelnemer: achtergrond en huidige functie (5 min) 

Kunt u een korte introductie van uzelf geven, inclusief uw achtergrond en uw huidige 

rol/functie binnen „uw organisatie‟? 

 

Thema 1 – Introductie organisatie: visie en doelstellingen (5 min) 

Kunt u kort uitleggen waar „uw organisatie‟ voor staat en wat haar belangrijkste 

doelstellingen zijn? 

 

Thema 2 – Wijze van werken (10 min) 

„Uw organisatie‟ geeft aan een bijzondere visie te hebben op werk. 

Kunt u uitleggen wat deze visie betekent voor de wijze waarop u uw werk uitvoert? 

 

*Indien het plaats- en tijdonafhankelijke aspect niet (voldoende) genoemd worden:  

in hoeverre komen plaats- en tijdonafhankelijk werken terug in uw manier van werken? 

 

Thema 3 – Team: doelstelling, rollen, samenwerking, omgang, beïnvloeding (20 min) 

Introductie door interviewer: “Binnen dit onderzoek ben ik als onderzoeker vooral op zoek 

naar manieren waarop jullie binnen jullie afdeling en/of team met elkaar samenwerken en hoe 

jullie als collega‟s met elkaar omgaan. Dit onderwerp zou ik het liefste bespreken aan de 

hand van een concreet en recent voorbeeld van een project of (team)doelstelling waar zoveel 

mogelijk teamleden bij betrokken zijn.” 

 

*Indien vooraf een project of doelstelling vastgesteld kon worden, waar het team (bijna) in 

haar geheel bij betrokken is: ik heb vernomen dat “project/doelstelling x” een goed voorbeeld 

zou zijn van een “project/(team)doelstelling” waar iedereen/de meesten uit het team bij 

betrokken is/zijn. Vindt u dit ook een goed voorbeeld aan de hand waarvan u mij meer kunt 

vertellen over de manier waarop uw team te werk gaat? 

 

*Indien persoon het vooraf vastgesteld project ook een goed voorbeeld vindt, dan wordt 

hierop verdergegaan in het interview. Aanvullende vragen: 

Kunt u kort toelichten welke rollen er zijn binnen dit project/m.b.t. deze doelstelling? 

Kunt u vertellen over de aanpak van dit project/doelstelling door uw team? 

Hoe vindt besluitvorming plaats m.b.t. de aanpak van het project? 

Hoe wordt gediscussieerd over problemen? 

Hoe wordt omgegaan met eventuele conflicten? 
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*Indien vooraf geen gezamenlijk project geïdentificeerd is of wanneer de persoon dit project 

geen goed voorbeeld vindt, dan wordt de persoon gevraagd of hij/zij een concreet recent 

voorbeeld heeft aan de hand waarvan dit thema (op dezelfde wijze) besproken kan worden.  

 

Is er iemand in uw team die u heeft beïnvloed, waardoor u iets anders heeft aangepakt dan u 

in eerste instantie van plan was? Kunt u hier meer over vertellen aan de hand van een 

concreet voorbeeld? Aanvullende vragen: Hoe ging dit? Hoe heeft u dit ervaren? 

 

Thema 4: rol teamleider (20 min.) 

Kunt u uitleggen wat de rol van uw teamleider is binnen dit project/m.b.t. deze doelstelling? 

Aanvullende vragen: is uw teamleider inhoudelijk betrokken bij dit project en uw werk? 

Werkt u samen met uw leidinggevende? 

 

Kunt u meer vertellen over de omgang met uw teamleider? Aanvullende vragen: heeft u veel 

persoonlijk contact met uw leidinggevende? Op welke wijze vindt communicatie plaats? 

Heeft u (regelmatig) individuele gesprekken met uw teamleider? Wat bespreekt u met uw 

leidinggevende? Wat haalt u uit deze relatie met uw teamleider (sturing, motivatie)? In 

hoeverre wordt u door uw teamleider bijgestuurd of beïnvloed? Hoe gaat dit? 

 

*Waar vertrouwen en onderlinge afhankelijkheid ter sprake komen, ook vragen om deze 

aspecten te becijferen. 

 

Afsluiting 

Interviewer sluit interviewer af na het bedanken van de deelnemer. 
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Bijlage 2.b Interviewprotocol interne leider 
 

Introductie 

Interviewer introduceert zich kort; benadrukt het belang van het interview met de deelnemer 

voor het onderzoek; benadrukt de anonimiteit en de vertrouwelijkheid van het interview; 

draagt zorg voor een goede sfeer; vraagt of alles naar wens is en is en of de deelnemer 

misschien vragen heeft; vraag of het interview gestart kan worden. 

[Interviewer spreekt deelnemer met „u‟ aan, die het initiatief behoudt om te tutoyeren]. 

 

Introductie deelnemer: achtergrond en huidige functie (5 min) 

Kunt u een korte introductie van uzelf geven, inclusief uw achtergrond en uw huidige 

rol/functie binnen „uw organisatie‟? 

 

Thema 1 – Introductie organisatie: visie en doelstellingen (5 min) 

Kunt u kort uitleggen waar „uw organisatie‟ voor staat en wat haar belangrijkste 

doelstellingen zijn? 

 

Thema 2 – Wijze van werken (10 min) 

„Uw organisatie‟ geeft aan een bijzondere visie te hebben op werk. 

Kunt u uitleggen wat deze visie betekent voor de wijze waarop u (als leidinggevende) uw 

werk uitvoert? 

 

*Indien het plaats- en tijdonafhankelijke aspect niet (voldoende) genoemd worden:  

in hoeverre komen plaats- en tijdonafhankelijk werken terug in uw manier van werken (als 

leidinggevende)? 

 

Thema 3 – Team: rollen, samenwerking, omgang, beïnvloeding (20 min) 

Introductie door interviewer: “Binnen dit onderzoek ben ik als onderzoeker vooral op zoek 

naar manieren waarop mensen binnen uw afdeling/team met elkaar samenwerken en hoe zij 

met elkaar omgaan. Dit onderwerp zou ik het liefste bespreken aan de hand van een concreet 

en recent voorbeeld van een project of (team)doelstelling waar zoveel mogelijk teamleden bij 

betrokken zijn.” 

 

*In het eerste interview met iemand in een teamleider rol wordt gevraagd of er een concreet 

voorbeeld is van een project of (team)doelstelling, waar zo veel mogelijk mensen binnen het 

team/de afdelingen (inhoudelijk) bij betrokken zijn. 

 

*In de daaropvolgende interviews met personen in een leidinggevende rol (manager van de 

afdeling) wordt, indien het geval, het tijdens het eerste interview vastgestelde project of 

doelstelling voorgelegd: “ik heb vernomen dat “project/doelstelling x” een goed voorbeeld 

zou zijn van een “project/doelstelling” waar iedereen/de meesten uit het team bij betrokken 

is/zijn.” 

Vindt u dit ook een goed voorbeeld aan de hand waarvan u mij meer kunt vertellen over de 

manier waarop uw team te werk gaat? 
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*Indien persoon het vooraf vastgesteld project ook een goed voorbeeld vindt, dan wordt 

hierop verdergegaan in het interview. Aanvullende vragen: 

Kunt u kort toelichten welke rollen er zijn binnen dit project/m.b.t. deze doelstelling? 

Kunt u vertellen over de aanpak van dit project/doelstelling door uw team? 

Hoe vindt besluitvorming plaats m.b.t. de aanpak van het project? 

Hoe wordt gediscussieerd over problemen? 

Hoe wordt omgegaan met eventuele conflicten? 

Ziet u als leidinggevende dat mensen elkaar beïnvloeden?(voobeeld) 

 

*Indien vooraf geen gezamenlijk project geïdentificeerd is of wanneer de persoon dit project 

geen goed voorbeeld vindt, dan wordt de persoon gevraagd of hij/zij een concreet recent 

voorbeeld heeft aan de hand waarvan dit thema (op dezelfde wijze) besproken kan worden.  

 

Thema 4: rol als leidinggevende (20 min.) 

Kunt u uitleggen wat uw rol als leidinggevende is binnen dit project/m.b.t. deze doelstelling? 

Aanvullende vragen: bent u als leidinggevende ook inhoudelijk betrokken bij dit project en 

het werk van uw medewerkers? Werkt u samen met uw medewerkers? 

 

Is er iemand in uw team die u heeft beïnvloed, waardoor u iets (als leidinggevende) anders 

heeft aangepakt dan u in eerste instantie van plan was? Kunt u hier meer over vertellen aan 

de hand van een concreet voorbeeld? Aanvullende vragen: Hoe ging dit? Hoe heeft u dit 

ervaren? 

 

 

Kunt u meer vertellen over de omgang met uw medewerkers? Aanvullende vragen: heeft u 

veel persoonlijk contact met uw medewerkers? Op welke wijze vindt communicatie plaats? 

Heeft u (regelmatig) individuele gesprekken met uw medewerkers? Wat bespreekt u met hen?  

Wat probeert u in uw relatie met medewerkers te bewerkstelligen (bijsturen, beïnvloeden, 

motiveren, etc.)? Hoe probeert u dit te bereiken? 

 

*Waar vertrouwen en onderlinge afhankelijkheid ter sprake komen, ook vragen om deze 

aspecten te becijferen. 

 

Afsluiting 

Interviewer sluit interviewer af na het bedanken van de deelnemer. 
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Bijlage 3. Overzicht codes 

 

 

Transactioneel leiderschap 

 

Voorwaardelijke 

beloning 

Constructieve transacties tussen leider en volger; het verduidelijken van verwachtingen, 

de uitwisseling van beloften en beloningen voor de ondersteuning van de leider, het 
maken van wederzijds bevredigende afspraken, het onderhandelen van de beloningen, het 

uitwisselen van ondersteuning voor inzet, en het uiten van lof voor succesvolle prestaties 

van volgers (Bass, 1997. p. 134). 

Passief 
management by 

exception 

Het nemen van corrigerende maatregelen nadat het gedrag van volgers tot problemen 

leidt (Bass, 1997). 

Actief management 

by exception 

Het monitoren van gedrag van volgers en het nemen van corrigerende maatregelen 
wanneer afgeweken wordt van regels en standaarden, waardoor fouten voorkomen 

worden (Bass, 1997). 

 

Transformationeel leiderschap 

 

Geïdealiseerde 

invloed 

Het vertonen van overtuiging, het benadrukken van vertrouwen, het innemen van een 

standpunt met betrekking tot lastige zaken, het uiten van belangrijke waarden en het 

benadrukken van het belang van een doel, toewijding en ethische consequenties van 

besluiten (Bass, 1997, p. 133); charismatisch gedrag, als rolmodellen bewonderd worden 

(Bass, 1997). 

Intellectuele 

stimulatie 

Het ter discussie stellen van de status quo; het stimuleren van anderen om nieuwe 

perspectieven en manieren van doen aan te nemen; het aanmoedigen van de uitdrukking 

van (nieuwe) ideeën (Bass, 1997). 

Individuele 

aandacht 

Het vertonen van aandacht voor anderen als individuen, hun individuele behoeften, 

capaciteiten en ambities; aandachtig luisteren, ontwikkelen, adviseren, onderwijzen en 

coachen (Bass, 1997). 

Inspirerende 

motivatie 

Het communiceren van een aansprekende visie voor de toekomst; het uitdagen van 

volgers; het uitspreken van optimisme en enthousiasme; het bieden van aanmoediging en 

betekenis voor hetgeen dat gedaan moet worden (Bass, 1997, p. 133). 

 

Dienend leiderschap 

 

Empowerment en 

ontwikkeling van 

mensen 

Het kweken van een proactieve, zelfverzekerde houding bij volgers en geeft hen een 

gevoel van persoonlijke kracht (Van Dierendonck, 2010); het aanmoedigen tot het zelf 

nemen van besluiten, het delen van informatie en het coachen van innovatieve prestatie 

(Konczak, Stelly & Trusty, 2000). 

Nederigheid Het toegeven dat men profiteert van andermans expertise, het zoeken naar bijdragen van 

anderen; het geven van prioriteit aan andermans belangen; het ondersteunen van hun 

prestaties; het bieden van de nodige ondersteuningen; het op de achtergrond treden 

wanneer een taak succesvol is volbracht (Van Dierendonck, 2010). 

Authenticiteit Het tot uitdrukking brengen van eigen persoonlijkheid in lijn met innerlijke gedachten en 

gevoelens (Van Dierendonck, 2010); het nakomen van beloften, zichtbaarheid in de 

organisatie en eerlijkheid (Russell & Stone, 2002). 

Interpersoonlijke 

acceptatie 

 

Het begrijpen van  anderen en het ervaren van gevoelens van warmte, compassie; het 

vertonen van vergiffenis jegens anderen in geval van overtredingen, discussies en fouten 

(Van Dierendonck, 2010). 

Richting geven Het dynamisch en op maat maken van werk op basis van individuele capaciteiten, 

behoeften en input en zodanig het verzorgen van de juiste mate van verantwoording (Van 

Dierendonck, 2010, p. 7). 

Rentmeesterschap Het nemen van verantwoordelijkheid voor het groter geheel; het kiezen dienstbaarheid in 

plaats van eigenbelang; het vertonen van voorbeeldgedrag om anderen te stimuleren in 

gezamenlijk belang te acteren (Van Dierendonck, 2010, p. 7). 
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Zelfleiderschap  

Zelfgestelde doelen Het stellen van doelen voor het eigen werk (Manz & Sims, 1991). 

Repetitie Het fysiek of mentaal oefenen van werkzaamheden voordat deze feitelijk uitgevoerd 

worden (Manz & Sims, 1991). 

Zelfobservatie Het observeren van het eigen gedrag; het verzamelen van data met betrekking tot 

specifiek gedrag dat men wil veranderen (Manz & Sims, 1991). 

Prikkelmodificatie Het beïnvloeden van prikkels in de werkomgeving om gewenst gedrag te stimuleren 

(Manz & Sims, 1991). 

Zelfbeloning Het verstrekken van persoonlijk gewaardeerde beloningen voor het vertonen van gewenst 

gedrag (Manz & Sims, 1991). 

Zelfkritiek/-

bestraffing 

Het zelf toepassen van kritiek of bestraffing voor ongewenst gedrag (Manz & Sims, 

1991). 

Cognitief 

zelfleiderschap 

Het benadrukken van optimistische gedachten en vermijden van negatieve gedachten 

worden vermeden; het in gedachten uitvoeren van activiteiten ter voorbereiding op de 

feitelijke uitvoering (Neck & Manz, 1992). 

 

Superleiderschap 

 

Het aanmoedigen van zelfgestelde doelen, repetitie, zelfobservatie, prikkelmodificatie, 

zelfbeloning, zelfkritiek/-bestraffing, cognitief zelfleiderschap. 

Aanmoediging tot 

zelfversterking 

Het aanmoedigen van herkenning en waardering van acties die resulteren in effectieve 

prestaties ((Manz & Sims, 1987). 

Aanmoediging tot 

zelfverwachting 

Het aanmoedigen van het hebben van hoge verwachtingen met betrekking tot de eigen 

prestaties (Manz & Sims, 1987). 

 

Gedeeld leiderschap 

 

Gedeeld 

transactioneel 

leiderschap 

Gedeelde vormen van voorwaardelijke beloning, passief management by exception en 

actief management by exception. 

Gedeeld 
transformationeel 

leiderschap 

Gedeelde vormen van geïdealiseerde invloed, intellectuele stimulatie, individuele 

aandacht, inspirerende motivatie. 

Gedeeld dienend 

leiderschap 

Gedeelde vormen van empowerment en ontwikkeling van mensen, nederigheid, 

authenticiteit, inter-persoonlijke acceptatie, richting geven en rentmeesterschap. 

Gedeeld 

Superleiderschap 

Gedeelde vormen van het aanmoedigen van zelfgestelde doelen, repetitie, zelfobservatie, 

prikkelmodificatie, zelfbeloning, zelfkritiek/-bestraffing, cognitief zelfleiderschap, 

zelfversterking en zelfverwachting. 

 

Gedeeld leiderschap – functioneel perspectief 

 

Samenstellen team 

 

Het selecteren van taakgeschikte individuen en zorgen dat de teamsamenstelling geschikt 

blijft naarmate het team en haar leden verder ontwikkelen (Morgeson et al., 2010, p. 12). 

Definiëren missie Ervoor zorgen dat de missie van het team duidelijk, pakkend en uitdagend is en gedragen 

wordt door teamleden (p. 13).  

Structuren en 

plannen 

 

Het assisteren bij het vaststellen van de werkmethoden, wie welk aspect van het werk zal 

verrichten en wanneer taken uitgevoerd zullen worden (planning/timing activiteiten) (p. 

15).     

Training en 

ontwikkeling 

Het ontwikkelen van benodigde taakgerelateerde/ inter-persoonlijke capaciteiten en 

vaardigheden door training, ontwikkeling, coaching en mentoring (p. 16-17). 

Betekenisgeving 

 

Het identificeren en interpreteren van interne en externe gebeurtenissen en door 

communicatie hiervan in het team, als consultant of facilitator, het team helpen de impact 

hiervan in te zien (p. 18). 

Feedback geven 

 

Het geven van feedback met betrekking tot teamprestaties, ten opzichte van gestelde 

mijlpalen en verwachtingen, zowel taak (intern) als omgeving gerelateerd (extern) (p. 18-

19). 

Monitoren team 

 

Het monitoren en evalueren van de progressie van het team met betrekking tot de 

voltooiing van taken, de beschikbare hulpbronnen, de externe omgeving en individuele 

prestaties (p. 20).  
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Gedeeld leiderschap – functioneel perspectief (vervolg)  

Externe 
vertegenwoordiging 

 

Beheren van relaties tussen het team en haar context, door vertegenwoordiging van 
teambelangen naar externe personen en partijen en het coördineren en uitvoeren van 

externe teamactiviteiten (p. 21).  

Voltooien 

teamtaken 

Leveren van een actieve bijdrage in het voltooien van teamtaken door participatie en 

interventie om teamleden te helpen het werk afgerond te krijgen (p. 22-23). 

Oplossing 

problemen 

Directe betrokkenheid bij of het ondersteunen van het analyseren van problemen en het 

ontwikkelen en implementeren van oplossingen (p. 23) 

Verkrijgen 

hulpbronnen 

Verkrijgen en voorzien van informatie, financiële, materiële en personele middelen 

(Morgeson et al., 2010, p. 24); het verkrijgen van politieke steun voor het team (Yukl, 

2006). 

Faciliteren 

besluitvorming 

Het coördineren en faciliteren van het besluitvormingsproces en het implementeren van 

besluiten, door meetings voor te bereiden en leiden en administratief papierwerk af te 

handelen (Yukl, 2006).  

 

Contextspecifiek  

Vrijheid Vrijheid met betrekking tot het werk; vrijheid om binnen de visie en doelstellingen van 

de groep persoonlijke doelstellingen te bepalen; vrijheid en om naar eigen inzicht te 

handelen tijdens het realiseren van resultaten. 

Plaats- en tijd-

onafhankelijkheid 

De mogelijkheid om het werk plaats- en tijdonafhankelijk uit te voeren; thuiswerken; 

flexibele werktijden. 

Verant-

woordelijkheid 

Persoonlijke verantwoordelijkheid; geïnternaliseerd gevoel van verantwoordelijkheid; 

eigenaarschap met betrekking tot doelstellingen. 

Proactief gedrag Het nemen van initiatief voor het verbeteren van de huidige omstandigheden of het 

creëren van nieuwe; het uitdagen van de status quo in plaats van passief aan te passen 
aan de huidige condities (Crant, 2000, p. 436) 

Vertrouwen Zekere, positieve verwachtingen met betrekking tot andermans gedrag (Lewicki et al., 

1998, p. 439); uiting van dit vertrouwen (als waardering, ondersteuning of 

aanmoediging).  

Schending van 

vertrouwen 

Incidenten die een negatief effect hebben op vertrouwen.  
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