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Het betere leidinggeven

“Een belangrijke versneller van vernieuwing van de business is transformationeel leiderschap.” Aan het woord was een hoogleraar, die over zijn onderzoek
vertelde aan een groepje geïnteresseerden, waaronder ik. “Wat is dat, transformationeel leiderschap?”, vroeg ik. “Kom op, dat weet jij best, je bent immers
organisatiepsycholoog!”
Inderdaad heb ik regelmatig academisch
leesvoer over transformationeel leiderschap tot me genomen. Maar of ik daarmee
weet wat het is? Ik sloeg de boeken er nog
eens op na. “Transformationeel leiderschap
betekent dat de leider charismatisch is,
zijn mensen intrinsiek motiveert, hen
intellectueel uitdaagt en aandacht heeft
voor hun ontwikkeling”, las ik. Mooie
woorden. Maar of ze me wijzer maakten?
Ik stelde mezelf maar eens een heel andere
vraag: hoe vaak heeft een leidinggevende
mij eigenlijk getransformeerd? Ervoor
gezorgd dat ik een betere versie van mezelf

‘Veranderen en verbeteren
doen we uiteindelijk zelf ’
werd? In gedachten liet ik de stoet leidinggevenden die ik in mijn werkende leven
heb gehad aan me voorbij trekken. Van de
één leerde ik structuur aan te brengen in
mijn teksten; de ander inspireerde me voor
de ‘vrouwenzaak’; nog een ander leerde
me dat er meerdere manieren zijn van
wetenschap bedrijven. Maar of één van
hen me echt getransformeerd had? Mwah.
Veranderen en verbeteren, dat doen we uiteindelijk allemaal zelf. Hooguit pikken we
op cruciale momenten her en der wat
lessen op.

Dat wil niet zeggen dat transformationeel
leiderschap onbelangrijk is. Maar misschien remmen hoogdravende termen eerder af dan dat ze inspireren. En helpt het
om concreet te benoemen wat het nu echt
is in leiderschap, waardoor mensen hun
betere zelf ontwikkelen en laten zien in
hun werk? Wat doen zulke leidinggevenden dan precies? Als je het mij vraagt, dan
geven ze je het goede voorbeeld. Ze doen
dingen die jij nog niet kan, die je graag
wilt leren, waaraan je je wilt optrekken. Ze
zijn dus vaak meewerkende voormannen
of -vrouwen, die laten zien wat vakmanschap in jouw specifieke beroep is. Geen
managers dus, maar mensen die letterlijk
voorgaan en voordoen hoe iets moet of
kan. Daarnaast hebben ze veel oog voor
jou, hun medewerker. “Hoe kan ik je helpen om nog beter te worden?”, zou een
vraag kunnen zijn die ze je in allerlei variaties stellen. En dan niet voor de vorm,
maar omdat ze het oprecht menen. Zo’n
vraag nodigt uit tot een open gesprek,
waarin jij als medewerker je zwakheden
op tafel durft te leggen, en je baas van de
weeromstuit ook. Dan leer je allebei, ga je
de dingen nog beter doen, of – nog beter –
de betere dingen doen. En dan kan het niet
anders of je draagt allebei bij aan die ‘nu
nog betere’ versie van het bedrijf. •
Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar
employability in werkrelaties
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