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Het kan ook jou overkomen. Je stelt je kandidaat voor een fantas-

tische job, maar je denkt dat die zeker aan jouw neus zal voorbij-

gaan omdat je te jong, te oud, te onervaren,… bent. En dan komt het 

verlossende telefoontje: “De job is voor jou”. Al snel besef je dat 

er bij die job veel meer komt kijken dan je alleen aankunt. Daarom 

kreeg je wellicht een team toegewezen. Dit boek gaat over leiding-

geven aan een team.

Wat houdt je job als leidinggevende nu juist in? Word je als leiding-

gevende geboren of kun je dat worden? Dit boek bevat geen grote 

beschouwelijke omwegen waarlangs de do’s en don’ts van leiding-

geven worden uitgelegd, maar kant-en-klare, snel bruikbare tips die 

je meteen op weg helpen. Dit boek is bedoeld als houvast zodat je 

als leidinggevende kunt vallen, opstaan en slagen in jouw opdracht.

San Eyckmans werkt als trainer/coach. 

Ze werkt zowel met individuen als 

teams in profi t en non-profi t organisa-

ties op het vlak van loopbaanontwik-

keling, leidinggeven, communicatie, 

samenwerken, diversiteit en balans 

werk/privé. Ze schreef dit boek vanuit 

haar ervaringen als beginnend leiding-

gevende.
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I.Over leidinggeven en leiderschap

1.

‘Competentiemanagement: kunnen omgaan met

incompetente bazen.’

(Uitspraak van een afdelingshoofd)

Mijn eerste directe chef was een ongelooflijk goede coach. Ik
denk niet dat ik sindsdien één stap in mijn carrière heb gezet zon-
der hem te raadplegen. Het feit dat hij vertrouwen had in mijn
kunnen gaf me soms ook net dat extra beetje zelfvertrouwen dat
ik nodig had om ervoor te gaan. Van hem leerde ik de basiszaken:
dat een goede chef vertrouwen heeft in zijn/haar mensen, hun de
ruimte geeft om initiatieven te nemen, te scoren. Maar dat hij/zij
ook als het misloopt voor je opkomt, omdat wat je doet uiteinde-
lijk onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt. Voor zo iemand
gaan medewerkers door het vuur.

Maar ik heb ook ongelooflijk veel opgestoken van incompe-
tente bazen. En hier is alvast een gouden tip als je zelf in deze si-
tuatie zit. Noteer wat die baas allemaal verkeerd doet en verzin
hoe jij het zou aanpakken. Dit is onmisbare managementinfor-
matie waar je kunt naar teruggrijpen als je ooit zelf in een leiding-
gevende functie terechtkomt. Je kunt ontzettend veel leren van ie-
mand die laat zien hoe het niet moet. Op het moment zelf was ik
ontzettend teleurgesteld in zulke bazen. Ik kon niet begrijpen hoe
iemand op zo’n slechte manier mensen kon aansturen. Ondertus-
sen heb ik ingezien dat het niet zo eenvoudig is om een goede lei-



der te zijn. Het is geen aangeboren kwaliteit, het kost heel veel
energie om een team goed te laten functioneren, mensen te moti-
veren, wederzijds vertrouwen op te bouwen. Veel teams functio-
neren niet ‘omwille’ van het management, soms is het een wonder
dat ze functioneren ‘ondanks’ het management.

2.

Iedereen heeft bepaalde beelden of gevoelens bij ‘leiderschap’.
Omdat ik uit een links nest kom, hadden ‘leidinggeven’ en ‘veel
geld verdienen’ voor mij niet echt een positieve connotatie. ‘Lei-
dinggeven’ was een beetje synoniem van ‘de baas spelen’. En van
‘veel geld verdienen’ werd je alleen maar een kapitalist. Mijn beel-
den over leiderschap waren dus niet zo positief. Een leider of een
baas was de onderdrukker van de arbeiders. Als je toch een lei-
dersfunctie opnam, dan was dit een noodzakelijk kwaad en was
het je opdracht medewerkers te helpen groeien zodat het team
zelfsturend kon zijn en je leidersrol overbodig werd.

Vanuit deze achtergrond was het niet evident om de rol van
leidinggevende op te nemen, ik vond het ook heel moeilijk om te
zeggen dat ik de baas was. Wanneer je echter in je team je leiders-
functie niet opneemt en je niet als leider positioneert, dan zal
vaak iemand anders uit het team deze rol opnemen, met verwar-
ring en chaos tot gevolg.

Mijn beeld over leiderschap is veranderd door de ervaring van
het comfort dat leiding kan bieden aan medewerkers: er is minder
chaos en er worden knopen doorgehakt zodat niet elke beslissing
aanleiding geeft tot oeverloze discussies. Het is stressverhogend
als je moet voldoen aan de verwachtingen van iedereen. Het is
eenvoudiger als je aan een duidelijk verwachtingspatroon van één
persoon moet voldoen. Ik kan een leidinggevende nu zien als een
managementinstrument, een systeem dat ervoor zorgt dat de doe-
len die een team zich stelt gemakkelijker gerealiseerd kunnen
worden. Ook van het idee dat een leidinggevende als opdracht



heeft zichzelf overbodig te maken, ben ik afgestapt. Niet alle
teams moeten zelfsturend worden. Het is niet de kerntaak van
een leidinggevende om zich overbodig te maken, wel om ervoor
te zorgen dat een team zijn opdracht/doelen kan waarmaken.

3.

Voor mij is leidinggeven vergelijkbaar met de taak van een erva-
ren bergbeklimmer die een expeditiegroep helpt om de top van
de Mount Everest te bereiken. Het belangrijkste is niet dat je zelf
die top bereikt. Je taak is geslaagd als je klanten de top bereiken
en levend en wel terug naar het basiskamp terugkeren.

Het bepalen van je doelstelling: waarom managementboeken je om
de oren slaan met ‘missies’ en ‘visies’

De doelstelling van de Everestexpeditie is klaar en duidelijk. Vaak
is de doelstelling evenwel niet altijd zo helder te verwoorden. Dan
is het belangrijk dat het team ervan overtuigd is dat over de doel-
stelling werd nagedacht. Dat de doelstelling geschraagd is door
een visie.

Een visie kan je helpen om kansen te laten liggen wanneer die
je niet sneller naar je eindbestemming brengen. Als het voor me-
dewerkers duidelijk is wat hun aandeel is in het groter geheel, dan
leidt dit vaak tot betere prestaties. Met een duidelijke visie voor
ogen is het voor mensen op de verschillende niveaus gemakkelij-
ker om beslissingen te nemen. Ook je medewerkers kunnen im-
mers een boel taken elimineren die niet bijdragen tot het bereiken
van het einddoel. Een visie is niet hetzelfde als een duidelijk
meetbare doelstelling. Visies hebben een ruimer perspectief. Om
een visie op te stellen moet men durven dromen. Het lijkt een
beetje op de ideale toekomst, maar het is tegelijkertijd een bereik-
baar ideaal als iedereen er zich voor inspant.



Hoewel ik het belang van een missie en een visie niet wil mis-
kennen, is het belangrijk om hier als leidinggevende niet in te ver-
zanden. Medewerkers kunnen erg verschillende behoeften hebben
op dit vlak: voor sommigen is een missie/visie van cruciaal belang,
anderen hebben er minder nood aan. Dit is normaal. Als je met
een groep mensen werkt, gebeurt het zelden dat iedereen tegelij-
kertijd mee is.

Je kunt het vergelijken met de volgende voorstelling.

Een aantal mensen zitten in de kop: de voortrekkers. Als je die te
snel laat lopen, verliezen ze het achterstuk: de rest van het team.
De middenmoot van de vis vormt de verbinding tussen de voor-
trekkers en de staart. De medewerkers die de staart van de vis vor-
men, zijn behoudsgezind en willen niet te snel veranderen.

Als je veranderingen wilt doorvoeren en je wilt betrokkenheid
verkrijgen van mensen, dan moet je hen tijd geven om hierover
mee na te denken. Maar op een gegeven moment moet je ook een
lijn trekken. Als je merkt dat de meeste medewerkers op weg
kunnen, moet je als leider zelf ook vertrekken en moet je ervoor
zorgen dat een minderheid van het team die zaken niet altijd op-
nieuw ter discussie kan stellen. Je kunt blijven schaven aan de
perfecte visie en ondertussen niks concreet realiseren. Eens een vi-
sie voldoende richting geeft, is het motto: ‘Vooruit met de geit!’

Maak een duidelijke planning en afspraken over de te verdelen
taken

De bedoeling is dat het hele team de top van de Everest bereikt
en veilig terugkeert naar het basiskamp. Wanneer moet de top
bereikt worden? Wie doet wat in het hele voorbereidingstraject?



III.Wat moet je kunnen als je
kwaliteitsvol wil leidinggeven?

1.

‘Luisteren is niet gewoon stil zijn terwijl de andere

iets zegt.’

Luisteren is geen eenrichtingsverkeer. Luisteren ligt voor de helft
bij de ontvanger en voor de helft bij de zender. Veel van mijn
vriendinnen klagen dat, wanneer ze een probleem vertellen aan
hun man, die blijkbaar niet gewoon kan luisteren. Hij begint
meteen een oplossing te bedenken. Hij troost niet, hij lost het
probleem op. Als deze analyse klopt, dan hebben vrouwen een
voorsprong bij het luisteren én het coachen van hun medewer-
kers. Het is immers niet wenselijk om meteen een hoop oplossin-
gen over het probleem te gooien. Een medewerker leert veel meer
als hij/zij zelf de analyse kan maken en oplossingen bedenken. Je
moet dus als leidinggevende actief kunnen luisteren en vragen
stellen waardoor het voor de medewerker helderder wordt (niet
noodzakelijk voor jezelf ). Dit is niet gemakkelijk, zeker niet als je
de thematiek goed kent en de oplossing in grote letters op je net-
vlies verschijnt. Het is dan moeilijk om je aandacht te houden
waar hij hoort (bij de medewerker) en niet bij die briljante ideeën
die in jouw hoofd opduiken.

Voor wie nog niet geoefend is in het luisteren: belangrijke za-
ken worden herhaald. Omdat het voor mensen heel belangrijk is
dat ze gehoord en gezien worden, zullen ze hier zelf voor zorgen.
Stiltes kunnen een functie hebben en zeer zinvol zijn: ze kunnen





de zaken laten bezinken en de gesprekspartners meer tijd geven
om na te denken over een vraag of antwoord.

Het kan vreemd in de oren klinken, maar luisteren betekent
ook ‘kijken’. Naast wat mensen zeggen, kun je als leidinggevende
ontzettend veel managementinformatie krijgen uit het non-verba-
le. Het komt er dan vooral op aan om die non-verbale communi-
catie goed te herkennen, te interpreteren en de dingen die je ziet
gebeuren in een groep te benoemen. Het is wel belangrijk om te
weten wat je echt ziet gebeuren tijdens een vergadering en wat de
interpretatie is die je daaraan geeft. Vaak zijn er immers verschil-
lende interpretaties mogelijk. Een voorbeeld: een medewerker zit
onrustig te schuifelen op de stoel. Je kunt dit interpreteren als het
feit dat het de medewerker allemaal niet interesseert en dat hij/zij
zo snel mogelijk weg wilt, maar er zijn ook andere verklaringen
mogelijk: misschien moet de medewerker naar het toilet of is
hij/zij erg zenuwachtig. Wat je kunt benoemen is: ‘Ik zie dat je op
je stoel zit te wiebelen.’ Op die manier nodig je de medewerker
uit om zijn/haar gedrag te verklaren. Als je zelf interpreteert en je
interpretatie is verkeerd, dan zul je (terecht) weerstand opwek-
ken.

Ook medewerkers verwarren soms ‘feiten’ en ‘interpretatie’.
Een voorbeeld: een medewerker licht op een vergadering een dos-
sier toe dat voor hem/haar heel belangrijk is. De leider geeuwt.
De medewerker wordt erg defensief in de rest van zijn/haar be-
toog, want die geeuw wordt beschouwd als een bevestiging van
zijn/haar vrees dat de leider geen interesse heeft in dit dossier. De
conclusie ‘de leider is ongeïnteresseerd’ is een interpretatie van
wat men zag: ‘de geeuw’. Misschien heeft de leider gewoon te
weinig geslapen.

Als het benoemd wordt, is het hanteerbaar. Het is je taak als
leidinggevende om hierbij te sturen en te helpen: goed omgaan
met non-verbale communicatie is daarbij van essentieel belang.
Mensen zijn heel fascinerende wezens. Als mensen met elkaar
communiceren, wordt er veel gezegd met lichaamstaal. Voor mij
ging een nieuwe wereld open toen ik dit besefte. Saaie vergade-



ringen werden plots erg boeiend als ik als deelnemer lichaamstaal
begon te observeren. Ik probeerde dan aan de lichaamstaal te zien
welke deelnemers het goed met elkaar konden vinden en welke
elkaar vijandig gezind waren.

Er bestaan interessante modellen om naar communicatie te
kijken. Zowel het Johari-model als de roos van Leary hebben mij
geholpen om naar mijn eigen gedrag te kijken en om het gedrag
van medewerkers te kunnen plaatsen waardoor communicatie ef-
ficiënter werd.

Het Johari-model: inzicht in je lichaamstaal

Het Johari-model is een interessant model om naar lichaamstaal te
kijken. Het verhoogt het inzicht in hoe je overkomt bij mensen.

De linkerhelft slaat op de gedragingen, boodschappen, gedachten
en emoties die je bij jezelf herkent. Je bent je hiervan bewust. Je



15.

‘Stilstaan is juist extra nodig op momenten waar

iedereen druk doorloopt.’

(Gunter Loos)

Je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Als leidingge-
vende is het belangrijk dat je de introductie en het afscheid van
personeelsleden op je neemt. Als je deze opdracht aan iemand
anders geeft, creëer je een informeel leiderschap en dit is, zoals al
gezegd, te vermijden.

Eerste indrukken werken vaak lang door op mensen. Ik maak
altijd tijd vrij om een nieuw teamlid persoonlijk te verwelkomen,
er een uitgebreid gesprek mee te voeren en hem/haar voor te stel-
len in het eigen team en bij de andere diensten waar we op regel-
matige basis mee samenwerken. Tijdens dit gesprek geef ik altijd
uitdrukkelijk drie boodschappen mee: dat er geen overurencul-
tuur is op mijn dienst en dat ik dat graag zo wil houden, maar dat
ik wel wil dat mensen werken tijdens de werkuren; dat fouten ma-
ken mag en dat ik openheid hierover erg waardeer, zodat we eruit
kunnen leren en ze de volgende keer kunnen vermijden; en ten
slotte, dat mijn agenda er soms uitziet als die van een beroemd ar-
tiest, maar dat ik steeds bereid ben om tijd te maken als er proble-
men zijn of als belangrijke zaken moeten worden besproken.

Het is fijn voor een nieuwe medewerker te zien dat hij/zij ver-
wacht werd. Dat betekent dat er een computer klaarstaat met een
gepersonaliseerd mailadres, dat het nodige bureaumateriaal klaar-
ligt. Iemand die pas start en onbekend is met de organisatie heeft
heel veel vragen. Om dit gedeeltelijk te kunnen opvangen, heb-
ben wij een lijstje met de belangrijkste afspraken binnen ons team
opgemaakt: om hoe laat moet je er ten laatste zijn; afspraken over
telefoonpermanentie; afwezigheid bij ziekte. De eerste dagen is er
tijd om dit eens grondig door te nemen en vragen te stellen. Je
kunt ook iemand in het team aanstellen om de inwerkperiode
makkelijker te maken.



16.

Er zijn maar een paar mensen, die weten hoe groot mijn spreek-
angst is geweest. In mijn vorige betrekkingen was het altijd ge-
makkelijk om die taak te delegeren. Er was altijd wel een ambi-
tieuze collega in de buurt die dat spreken voor een publiek geen
probleem vond (zeker als ik de speech al had uitgeschreven).
In de job als opdrachthouder Emancipatiezaken kon ik er niet
meer omheen. Juist omdat mijn spreekangst zo groot was, vonden
mensen mijn optredens meestal erg geslaagd. Het kwam spontaan
en direct over, maar dat kwam omdat ik lang nadacht over wat
interessant was voor het publiek in kwestie. De avond ervoor
repeteerde ik de hele presentatie ook minstens vijf keer voor de
spiegel. Ik kon mij niet voorstellen dat ik op een dag ooit ergens
zou gaan spreken en daar de nacht voordien niet van had wakker
gelegen. Het zal nooit zo worden dat ik naar het podium stap
zoals een boer naar zijn veld, maar ik heb ondertussen wel een
paar manieren gevonden om dergelijke momenten in goede ba-
nen te leiden. En... tegenwoordig heb ik er zelfs plezier in.

Tips bij het spreken voor een groep

Vooraleer je enthousiast je presentatie begint voor te bereiden, is
het belangrijk om over een aantal aspecten na te denken.

Wie is het doelpubliek van de activiteit? Zijn het experts die
over de nodige basiskennis beschikken of moet je ook een duide-
lijk basiskader schetsen zodat iedereen kan volgen? Waar zijn deze
mensen in geïnteresseerd? Wat is de essentie of de boodschap die
je wilt overbrengen?

Hoe wil je de presentatie brengen? Als je weinig spreektijd
hebt, is er geen ruimte voor interactie met het publiek. Als je die
wel hebt en je durft de confrontatie met het publiek aan, dan kun
je meer betrokkenheid verkrijgen door hen ook te bevragen via
bijvoorbeeld stellingen die je meegeeft, een opdracht die je hun
laat uitvoeren. Denk eraan dat zo’n dingen extra uitleg vragen en



misschien discussies tussen de deelnemers met zich meebrengen.
Je moet daar tijd voor incalculeren. Een dergelijke aanpak geeft
mensen in het publiek wel het idee dat hun ideeën en meningen
meetellen, dat ze belangrijk zijn. De betrokkenheid kan dus ge-
voelig vergroot worden.

Hulpmiddelen voor jezelf

Laat eens een goede vriend/in naar die belangrijke spreekbeurt
luisteren en vraag naar hun eerlijke mening en gedachten hier-
over. Als hij/zij goed observeerde, kun je vaak interessante feed-
back krijgen. Wat zijn je stopwoorden, je tics? Waar ga je te snel,
waardoor je het risico loopt een deel van je publiek kwijt te spe-
len? Welke onderdelen smeken om een voorbeeld? Welke van je
favoriete items moet je inkorten?

Time je uiteenzetting en zet de ‘tussentijden’ op een spiekbrief.
Probeer tijdens de presentatie min of meer dit tijdsplan te volgen.
Daartoe leg je een horloge of – duidelijker – een chronometer
voor je.

Als je een powerpointpresentatie gebruikt, zorg dan dat deze
duidelijk en leesbaar is. Het is een houvast voor het publiek (en
voor jezelf ) om de uiteenzetting te kunnen volgen/geven.

Kom goed op tijd. Dat is minder stresserend voor wie de bij-
eenkomst organiseert (‘Oef, de spreker is er!’) én voor jezelf. Het
geeft je de kans om de technische zaken na te kijken en eventueel
nog te vragen hoe bepaalde toestellen werken.

Als je in de positie verkeert dat het kan: spreek dan alleen over
zaken waar je expertise over bezit en die je echt boeien. Als de
spreker al niet geboeid is door het thema, dan kun je dit van het
publiek al helemaal niet verwachten. Geef dan iemand anders de
kans om te spreken.

Spreek traag en duidelijk. Soms fluisterde één van mijn mede-
werkers ‘trager’; soms had ik het gewoon in grote letters op een
blad staan, zodat ik er bleef aan denken. Als je je meer op je ge-
mak voelt, kun je ook het publiek inschakelen om je snelheid te



bewaken: ‘Beste mensen, ik ben zo geboeid door dit onderwerp
dat ik soms sneller en sneller ga praten uit puur enthousiasme.
Geven jullie een teken als het de spuigaten uitloopt?’

Ik ben zelf meestal ontzettend zenuwachtig helemaal in het
begin van mijn presentatie. Door deze zenuwachtigheid ging ik
met een topsnelheid door mijn goed voorbereide presentatie. Dit
had twee gevolgen. Ik verloor de aandacht van mijn toehoorders,
want die konden het geratel nog onmogelijk volgen. En ik werd
nóg zenuwachtiger, want ik besefte dat ik straks nog een heleboel
tijd zou overhebben, maar geen presentatie meer. Een trucje dat
ik vaak hanteer, is iets los van mijn presentatie te brengen: een
korte voorstelling van wie ik ben of van mijn organisatie, iets wat
mij opgevallen is bij de vorige sprekers, een grapje, ... Eigenlijk
maakt het niet uit, zolang het mij maar de kans biedt om voor
dat publiek te staan, eventjes terug op mijn positieven te komen
en rustig te kunnen starten. Zorg er ook voor dat je altijd je pu-
bliek bedankt.

Ik ben niet zo voor technische snufjes. Dat komt omdat ik heb
ondervonden dat je met het gebruik van technische hulpmidde-
len meteen ook de spreekwoordelijke Murphy op het podium uit-
nodigt. De wet van Murphy lijkt te zeggen: ‘Hoe prachtiger de
powerpointpresentatie, hoe groter de kans dat de computer het
niet doet.’

In feite gebeuren ongelukjes zelden. Maar het feit dat ze
kúnnen gebeuren, maakt je extra zenuwachtig. Daarom voorzie ik
altijd een ‘worst case scenario’. Ik heb gewoon mijn tekst bij mij,
afgedrukt in een iets groter lettertype. Het is fijn om niet afhan-
kelijk te zijn van zaken die je in de steek kunnen laten, in dit ge-
val de moderne techniek. Blijf ook niet hopeloos knoeien met de
apparatuur. Als ze kuren vertoont, is het vaak het beste deze din-
gen gewoon uit te zetten en zonder hun hulp je verhaal af te ma-
ken.
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gevende geboren of kun je dat worden? Dit boek bevat geen grote 

beschouwelijke omwegen waarlangs de do’s en don’ts van leiding-

geven worden uitgelegd, maar kant-en-klare, snel bruikbare tips die 

je meteen op weg helpen. Dit boek is bedoeld als houvast zodat je 

als leidinggevende kunt vallen, opstaan en slagen in jouw opdracht.

San Eyckmans werkt als trainer/coach. 

Ze werkt zowel met individuen als 

teams in profi t en non-profi t organisa-

ties op het vlak van loopbaanontwik-

keling, leidinggeven, communicatie, 

samenwerken, diversiteit en balans 

werk/privé. Ze schreef dit boek vanuit 

haar ervaringen als beginnend leiding-

gevende.
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