
Leiderschap anno 2020, verkenning.
EMC Performance komt vaak in aanraking met het begrip leiderschap. Leiderschap is 

een containerbegrip en wordt op vele manieren omschreven in de literatuur. Vanuit EMC 

Performance zijn we vaak in gesprek over dit begrip en we bemerken dat ‘leiderschap’ fl ink in de 

belangstelling staat. Discussie over leiderschap anno 2020 en verder was al ruim gaande voor 

de corona-tijd, maar is nu meer dan ooit actueel. In een verkennend onderzoek bij onze relaties, 

onze  “EMC-Friends” hebben we ingezoomd op dit bijzondere vakgebied en hieronder volgt een 

samenvatting naar aanleiding van 5 gestelde  vragen. 

Wat betekent leiderschap voor onze relaties?

Er wordt een onderscheid gemaakt in persoonlijk leiderschap en leiderschap. Persoonlijk 

leiderschap zien onze relaties als; ‘weten waar je naar toe wilt en jezelf in beweging brengen 

richting dit doel’. Naast persoonlijk leiderschap zien onze relaties leiderschap ook als het 

uitdragen van een bepaalde visie waarin medewerkers in worden meegenomen. Hier is veel 

aandacht voor het faciliteren van medewerkers zodat zij in hun kracht komen te staan om zo hun 

doelen of organisatiedoelen kunnen realiseren.

Wanneer is een leider een succesvolle leider?

Een leider is succesvol als er doelen bereikt worden op zowel organisatie, teams- als persoonlijk  

niveau. Hierbij vinden onze relaties het belangrijk dat de leider een faciliterende en inspirerende 

rol heeft zodat de medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen presteren.

Welke kwaliteiten passen bij leiderschap?

De top 5 kwaliteiten die onze relaties bij leiderschap vinden passen zijn:

1. Vertrouwen

2. Communicatieve vaardigheden

3. Delegeren

4. Luisteren

5. Visie



Daarnaast zijn er nog vele andere kwaliteiten die onze relaties bij leiderschap vinden passen. 

In de Wordcloud hieronder kunnen je alle genoemde kwaliteiten zien. Hoe groter de kwaliteit 

gepresenteerd is, hoe vaker de kwaliteit genoemd werd.

Welk vakmanschap vraagt leiderschap in de dagelijkse praktijk van onze relaties?

In de praktijk vraagt leiderschap om als voorbeeldfi guur zichtbaar te zijn voor je medewerkers 

en hierbij aanvoelen wat er speelt en daarop anticiperen. Hierbij is het belangrijk dat een leider 

het grotere geheel en samenhang ziet, waardoor een leider de medewerker, het team en de 

organisatie op de juiste koers weet te houden.  Hierbij vinden onze relaties het belangrijk dat er 

wordt gezegd hoe medewerkers iets moeten doen, maar er hulp geboden moet worden in het 

kiezen van een pad dat bij de medewerker past. 

Welke complexiteit ervaren onze relatie op het gebied van leiderschap? 

Onze relaties ervaren het managen, leiden en coachen in combinatie met de dagelijkse praktijk 

als complex. Doordat je als leider soms overspoeld wordt met de dagelijkse praktijk is het nog 

niet zo makkelijk om hiervan afstand te nemen en te refl ecteren op je eigen handelen. Daarbij 

komt het soms voor dat het persoonlijk belang niet overeenkomt met de prioriteitstelling vanuit 

de top. Daarnaast hebben onze relaties nu steeds meer te maken met ‘leiderschap op afstand’, 

wat weer om extra competenties vraagt.   

Leiderschap begint met leiding nemen over je eigen bestaan en begrijpen hoe mensen in elkaar 

zitten. Daarna kun je jezelf inzetten in een organisatie om ook anderen mee te nemen en te 

begeleiden in de juiste koers.


