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Leiders met lef,
visie, passie en
compassie gezocht!

‘Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout
aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te organiseren en het werk in
te delen. Maar leer mensen verlangen naar de uitgestrektheid van de zee. Het
schip komt er dan zeker, de geschikte bemanning ook.’
Antoine de Saint-Exupéry, La Citadelle, 1948

D

groter dan zijzelf, innerlijke krachtbronnen, grote dromen
en passie. het type dat in staat is tot delen en verbinden

niet de vereiste capaciteiten, de geschikte mentaliteit en

en een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. Geen leider

het juiste karakter. Ze genieten ook niet meer het vertrouwen van de burger. De complexiteit van de 21ste eeuw

die zich beperkt tot het uitoefenen van een beroep. Deze
vorm van leiderschap is niet gebaseerd op macht, rijkdom,

schreeuwt om een type leider dat met een heel andere
aanpak het voortouw gaat nemen. hebben we rolmodellen die dit broodnodige type leider vertegenwoordigen

publieke rechten of bevoorrechte privileges. Er is geen
sprake van verhaal halen op anderen of gebruikmaken van
macht. Deze leiders verrijken zich niet ten koste van ande-

en aan wie we ons kunnen spiegelen? Leiders die respect
genieten en dat weten uit te dragen binnen de mondiale
context? Waar komen ze vandaan en wat drijft hen? Wat
zien ze als hun grootste opdracht? hoe nemen zij hun

ren. Zij doen hun leiderschap geen afbreuk door zich in te
laten met corruptie of extreme weelde.

mensen daarin mee?

Het type leider dat de 21ste eeuw nodig heeft

bevorderen verbinding en zijn ruimhartig. het zijn experts
binnen hun vakgebied, maar ook bouwers, vredestichters en vechters voor gelijke rechten. het is het type lei-

De 21ste eeuw is een interessant, maar bijzonder complex
tijdperk. Met alle crisissen die het Westen kent, de milieuproblemen, het oprukkende terrorisme, de groeiende
kloof tussen arm en rijk, het gebrek aan vertrouwen van

derschap waarbij sociale, fysieke, mentale en spirituele
dimensies verenigd zijn. Deze leiders zijn in staat communities te bewegen om samen de grote thema’s en dilemma’s waarvoor we staan het hoofd te bieden. het zijn de

burgers en consumenten, en het groeiende besef dat het
echt anders moet, groeit ook steeds meer het bewustzijn dat er ook een ander type leider nodig is om dit tij te

leiders die handelen vanuit hun mens-zijn.

keren. Leiders die in staat zijn een tribale community te
bouwen, voor wie het voornaamste doel het welbevinden
van de community is en niet hun persoonlijk succes. Dit
vraagt om bijzondere leiders.

the Elders, opgericht in 2007, is zo’n groep leiders. Zij
vormen, op initiatief van richard Branson (Virgin) en
Peter Gabriel (pop-icoon) en bijeengebracht door nelson
Mandela, een groep onafhankelijke wereldleiders die

De 21ste eeuw vraagt om leiders die in het luxe bezit zijn
van een balans waarin visie, lef, passie en compassie ver-

samen hun invloed aanwenden voor wereldvrede, het
bestrijden van menselijk lijden, het te lijf gaan van armoede, en gelijkheid voor iedereen, man en vrouw, oud en

enigd zijn. het type leider dat beschikt over een sterke en
doorleefde persoonlijkheid, gedreven door een missie,

jong, blank en zwart. het idee achter the Elders was het
besef dat er een nieuwe vorm van leiderschap nodig is

e vele crisissen van deze tijd zijn niet te bestrijden
met de leiders die ze veroorzaakt hebben. Zij hebben

Deze leiders denken en werken vanuit een brede visie,

The Elders

‘A leader ... is like a shepherd. He stays behind the flock, letting the most nimble go out ahead, whereupon the
others follow, not realizing that all along they are being directed from behind.’
Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, 1995

26

DE k r Acht VAn AF r Ik A Ans DEnk E n

in deze sterk geglobaliseerde wereld, naar analogie van
de rol die ouderen vroeger vervulden in tribale commu-

gekozen president van tanzania, na de onafhankelijkheid
in 1962. De Zuid-Afrikaanse president thabo Mbeki zegt

nities. Inmiddels kent the Elders twaalf leden, onder

het volgende over het leiderschap van Julius nyerere:

wie Desmond tutu, Jimmy carter, kofi Annan en Graça
Machel (de huidige vrouw van nelson Mandela). Zij geven,
gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan de huidige wereldleiders om globale problemen op te lossen en
aandacht te vragen voor de gezamenlijke belangen van
mensen overal ter wereld.
Onder the Elders bevinden zich opvallend veel nobelprijswinnaars voor de Vrede. Deze integrale en mensgerichte vorm van leiderschap geniet erkenning en respect in
de hele wereld. Prinses Mabel van Oranje-Wisse smit was
vier jaar algemeen directeur van the Elders.

‘Love for the people and loyalty to their cause;
commitment to the cause of peace; attachment to
principle; honesty, humility and personal integrity;
courage and a great intellect; the capacity to
sustain hope at the most difficult moments; the
determination to ensure that the sun shone over
Africa, to banish the dark centuries which
have been our heritage.’

Grote leiders en hun gevolg
De afgelopen tijd heeft veel grote leiders voortgebracht
op of met roots in het Afrikaanse continent. Grote, wijze
leiders, zoals Govan Mbeki en nelson Mandela, beiden

De bijnaam van nyerere was Baba wa Taifa, dat Father of
the Nation betekent. En zo werd hij door de tanzanianen
ook gezien. nyerere was een bescheiden man. hij noem-

uit Zuid-Afrika en oprichters van het Anc. Maar ook Ellen
Johnson sirleaf uit Liberia, de eerste vrouwelijke president van Afrika, en Barack Obama, de eerste zwarte pre-

de zichzelf een schoolmeester die per ongeluk president
werd. Zijn grootste ambitie na de kolonisatieperiode
was om van zijn land een moderne natie te maken.

sident van de Verenigde staten, met roots in kenia. Een
ander voorbeeld is kofi Annan, uit Ghana, topdiplomaat,
succesvol hervormer, stimulator en bruggenbouwer. Daar
kunnen we nog een andere nieuwe leider aan toevoegen:

Daarvoor had hij een geheel eigen ontwikkelingsprogramma bedacht, gebaseerd op een politiek van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. nyerere noemde het
concept Ujamaa (de grootfamilie), dat vergelijkbaar is

Paul kagame van rwanda. hij is onlangs door Time’s uitgeroepen tot één van de honderd invloedrijkste leiders van
dit moment.

met een socialistisch bewind met zelfvoorzienende leefgemeenschappen. hij verenigde tanganyika en Zanzibar
tot het land tanzania en verstrekte gratis onderwijs, wat

Deze leiders worden allemaal geroemd om hun kennis,
visie, vaardigheden, vermogen tot verbinden en hun

een einde maakte aan het wijdverbreide analfabetisme.
Onder zijn bezielende leiding gingen de honderd tribale stammen in tanzania weer met elkaar leven en wer-

doortastendheid.
Een voorbeeld van een leider die met zijn integrale en
mensgerichte vorm van leiderschap het respect wist te
winnen van de hele wereld, was Julius nyerere, de eerste

ken. Mede op grond van zijn weinig dogmatische manier
van oordelen werd hij als een van de grote, gezaghebbende Afrikaanse leiders gezien met erkenning tot ver
in het buitenland. hij beslechtte veel conflicten op het
Afrikaanse continent.
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Dr. Wafula Okumu (Institute of security studies, Pretoria)
zegt over leiders als nyerere:

‘Afrikaanse leiders hebben van oudsher en van kinds
af aan al begrepen dat zij de morele, politieke en
economische verantwoordelijkheid hadden om hun
mensen te dienen op een ethische, betrouwbare
en transparante manier.’

van zijn persoon, maar met gelijke rechten voor zwart
en blank.
Marinus knoope beschrijft in zijn boek De creatiespiraal
(1998) de stadia die iemand doorloopt van droom naar
werkelijkheid. Een van de stadia is het ondervinden
van tegenwind. hier moet je volhardend mee omgaan:
‘Mandela werd geen voorbeeld voor een hele natie omdat
hij zo gelukkig zat te zijn in de gevangenis. Hij werd een
rolmodel omdat hij de ambitie had om iets te veranderen.’
Mandela heeft met zijn positieve kijk, creativiteit en volhardendheid bergen verzet.

nelson rolihlahla Mandela werd geboren als zoon van
een plaatselijk stamhoofd. Later werd hij advocaat van
beroep. het bewogen levensverhaal van Mandela is over de

Charisma en authenticiteit

hele wereld bekend. het heeft vele mensen, oud en jong,
geïnspireerd. Mandela wordt alom geprezen om zijn strijd
tegen apartheid en de manier waarop hij zijn land naar vrijheid heeft geleid. Om dit te bereiken gebruikte ook hij de

elkaar verbonden. Ernestine Gordijn, hoogleraar sociale
psychologie aan de rijksuniversiteit Groningen, typeert
charismatische personen als mensen met een duidelijke
visie, een visie die zij heel goed weten te verwoorden.

waarden en normen die hij vanuit zijn tribale achtergrond
had verworven.

charismatische personen spreken met emotie. Zij maken
gebruik van bewogen taal, maken veelvuldig oogcontact
en weten met behulp van hun lichaamstaal een band te

Dromen en idealen omzetten in werkelijkheid

scheppen. Zij kunnen een wij-gevoel creëren. Vaak zijn ze
ook fysiek aantrekkelijk, ogen ze fris en zelfverzekerd, en
over het algemeen zijn ze goed gekleed.

Wat deze leiders ook met elkaar gemeen hebben, is het feit
dat ze niet tevreden waren met de situatie waarin zij en de
mensen in hun omgeving zich bevonden. Zij zaten niet bij
de pakken neer, maar kwamen in actie en ontwikkelden een
sterke drive om de situatie te verbeteren. En dat verlangen naar verbetering is de motor voor creativiteit. sterke
leiders leven niet om er zelf gelukkiger van te worden,
maar zijn gelukkig omdat ze een missie volbrengen. nelson
Mandela was niet bezig met persoonlijk gewin of erkenning

charisma, authenticiteit en leiderschap zijn sterk met

sterke leiders hebben een missie. Door hun eigen authenticiteit in te zetten bereiken zij mensen in hun omgeving
en brengen hen naar een hoger plan. Vanuit hun eigen
balans en ambitie tot zingeving zijn zij in staat mensen
om zich heen te leiden en uit te dagen tot groei en betekenis.

‘We are not loved because we are good, we are good because we are loved.’
Desmond Tutu
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Steensoep
Lang, lang geleden maakte een soldaat na de oorlog de

nog lekkerder smaken. Even later kwam iemand naar voren

lange tocht naar huis.
hij was te voet, want een paard had hij niet en de reis per
postkoets was te duur. hij had geen cent.

schuifelen met een klein zakje zout.
De soldaat deed het in de pot, proefde weer: heerlijk! Maar
een paar soepbotten in de soep zou nog beter zijn. Weer

het begon al te schemeren, toen hij moe en hongerig bij
een dorpje kwam.
De dorpsbewoners hadden hem al van verre zien aankomen
en stonden wantrouwig te kijken, terwijl hij zijn plunjezak

kwam er iemand uit de groep, nu met een paar botten die
eigenlijk voor de hond bestemd waren.
De soldaat zei, terwijl hij weer van de soep proefde, dat wat
aardappels de soep zo voedzaam zouden maken, en weer

van zijn rug haalde. hij strekte zijn rug en glimlachte.
Een dorpeling stapte naar hem toe. Als hij dacht dat hij hier
wat te eten kon krijgen, dan had hij het mis. De mensen

kwam er iemand, nu met een bakje aardappels.
Met een blij gezicht zei de soldaat dat de soep zo lekker
was, maar dat met wat groenten ... Van alle kanten kwamen

hadden ook honger. De oorlog had ook dit dorp gevonden,
de oogst was geroofd en wat er nog was, deelden zij zelfs
niet met elkaar.
De soldaat glimlachte nog steeds.

nu dorpsvrouwen, de een met een ui, de ander met twee
preien, een kooltje, wat wortels.
Er kwam een heerlijke geur uit de pot, toen een boer trots
naar de soldaat toekwam met een stukje spek en een worst.

nee, hij hoefde geen eten, maar als iemand een kookpot
met water had?
De boer dacht na, hij had een oude pot, waar hij eerder var-

Die had hij verstopt gehouden, maar in de soep zou dat vast
ook smaken.
Die avond at het hele dorp van de heerlijke steensoep en

kensvoer in kookte.
Die mocht hij wel gebruiken, het varken was toch weg en de
pomp was midden op het dorpsplein.
De soldaat maakte de pot helemaal schoon, vulde hem met

ging men met een volle maag naar bed.
De volgende ochtend, toen de soldaat klaarstond om verder
te gaan, vroegen de dorpsbewoners of zij die wondersteen
mochten hebben. Ze zouden dan nooit meer honger heb-

water en zette hem op een houtvuur, dat hij had gemaakt
van bij elkaar gezochte takken.
toen het water kookte, haalde hij uit zijn plunjezak een

ben.
De soldaat gaf hun de steen, bedankte hen voor hun gastvrijheid en drukte hun op het hart de soep precies te maken

lepel en een glanzende grijze steen, die hij in de pot met
water liet vallen.
De dorpsbewoners stonden met open monden te kijken en

als hij had gedaan.
hij nam zijn plunjezak weer op zijn rug en wandelde het
dorp uit naar zijn volgende bestemming.

de soldaat vertelde dat dit een soepsteen was.
Met deze soepsteen zou hij de lekkerste soep maken, die er
ooit gegeten was.
hij proefde met de lepel van de inhoud van de pot, knikte
waarderend. Maar als hij nog wat zout had, zou de soep

Buiten het zicht bukte hij zich, raapte een ronde, grijze
steen op, die hij in zijn zak stak, en liep neuriënd verder.

Auteur onbekend
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het is hun visie, spirit en uitstraling die maken dat de houding van de mensen in hun omgeving verandert. hierdoor
weten zij samen met de leider hun missie te bereiken. het
gaat de leiders niet om hun ego. Zij zien succes als iets wat
gezamenlijk tot stand is gebracht. De voldoening die zij
ervaren bij succes, is er een van collectief resultaat, niet
van individuele prestaties.

doorleefde ervaringen, wordt het vertellen van verhalen
een heel krachtig mechanisme voor het verbinden van mensen. herkenbaarheid en authenticiteit spelen hierbij een
grote rol en zorgen ervoor dat mensen zich op hun beurt
weer gaan verbinden met het verhaal. Een goed verhaal
kenmerkt zich door een doorbraak of onverwachte wending. het kent momenten van frustratie, zorg of uitdaging,
die herkenbaar zijn voor de ontvanger of tot de verbeel-

Een werkomgeving met spirit creëren

ding spreken.

Een groep is alleen succesvol als er een leider aanwezig is
die het groepsproces faciliteert en aanjaagt. seth Godin,
marketingexpert en onder meer schrijver van het manage-

Een verhaal bevat een boodschap, wijze les of een moraal.
het laat zien hoe iets eerder aangepakt is en wat het resul-

mentboek Tribes, zegt over leiderschap:

‘Leiders zijn geen “führers” maar mensen die op
een gepassioneerde manier verant-woordelijkheid
nemen en hun talent en creativiteit inzetten om het
groepsproces te bevorderen.’

taat was. Een goed verhaal wordt keer op keer doorverteld
aan iedereen die daarvoor openstaat en vormt daarmee
een belangrijke bouwsteen van een community, beweging
of organisatie. Zomaar een verhaal vertellen heeft geen zin.
het moet wel kloppen. Gedrag en verhalen moeten herkenbaar zijn en in elkaars verlengde liggen. Als dat niet zo is,
werkt het contraproductief.

‘Nog maar een paar maanden geleden kregen wij
Godin denkt hierbij niet aan traditionele managers, omdat
die zich vooral bezighouden met het beheersen van
bestaande processen.
Je hebt als leider geluk als je geboren bent in een cultuur
van verhalen vertellen, zoals het Afrikaanse continent die
kent. het vertellen van verhalen is een bijzondere manier
om gebeurtenissen van belang over te brengen. Ze spreken
tot de verbeelding. De 21ste eeuw heeft weer goede en
inspirerende verhalen nodig, binnen het persoonlijke leven
van mensen, maar ook binnen organisaties. Verhalen kunnen gaan over situaties of acties van personen, gedrag en
reorganisaties. Ze worden verteld vanuit het perspectief
van de verhalenverteller, die hiermee een betekenis wil
illustreren. Als de verhalen gebaseerd zijn op eigen, diep
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nog een heel verhaal te horen over People First.
Wij waren het kapitaal van de organisatie. Nou, dat
herken ik echt niet uit het saneringstraject waar we
nu in zitten.’ Medewerker tijdens een
reorganisatie bij een multinational

het is voor westerse leiders vaak moeilijk om hun omgeving
te enthousiasmeren. Ze willen het wel, maar meestal lukt
het niet. Presentatietrainingen, goed doordachte en doortimmerde PowerPoints, flitsende technieken, alles wordt
in stelling gebracht, behalve de authenticiteit, de passie en
het verhaal van de leider. En juist dit biedt leiders de kans
om een krachtige community te creëren.

‘Een ware meester is niet hij die de meeste leerlingen heeft, maar hij die de meeste meesters schept.
Een ware leider is niet hij die de meeste volgelingen heeft, maar hij die de meeste leiders schept.
Een ware koning is niet hij die de meeste onderdanen heeft, maar hij die de meesten naar het
koningschap leidt. Een ware leraar is niet hij die over de meeste kennis beschikt,
maar hij die ervoor zorgt dat de meeste anderen kennis verwerven.’
Neale Donald Walsch, Gelukkiger dan God, 2008

Opdracht aan leiders in the global arena

Slotopmerkingen

De grootste opdracht aan leiders in deze turbulente tijd
is het brengen van energie, creativiteit en een ziel in hun

In de 21ste eeuw zal een nieuw type leider naar voren
treden. Leiders die de nieuwe wereld veel kunnen leren.

omgeving, zodat deze op een duurzame manier het hoofd
kan bieden aan de uitdagende thema’s van deze tijd. Of het
hier nu hun familie, de maatschappij, een team of de orga-

Interessant is natuurlijk te achterhalen hoe het nu komt dat
juist Afrika veel grote leiders voortbrengt.

nisatie betreft.
En het is de taak van de leider om te scheppen, te faciliteren en daarmee anderen te leiden en te inspireren.

Van Afrikaanse kinderen weten we dat zij binnen de communities al van jongs af aan sterke waarden, zoals compassie, onbaatzuchtigheid en zorgzaamheid, hebben meegekregen in hun opvoeding. De onderlinge afhankelijkheid,

het eigen gedrag van de leider is hierbij het belangrijkste
instrument. het is niet mogelijk om goed leiding te geven
als je zelf, qua attitude, competenties en emotioneel, niet

neiging tot consensus en overleg behoren tot de oude tribale waarden van de Afrikaanse cultuur. Zij zorgden ervoor
dat een community wist te overleven. Deze waarden zijn

in balans bent. De 21ste eeuw heeft leiders nodig die
goed in balans zijn. Zij zijn vanuit deze balans bezig met
zingeving en willen een bijdrage leveren aan deze wereld.
Zij stellen de belangen van hun omgeving boven die van

terug te vinden in de eeuwenoude humanistische filosofie
Ubuntu. Een filosofie die over de Bantoelanden van het
Afrikaanse continent verspreid is geraakt en vele varianten
kent. Een oeroude filosofie die in de 21ste eeuw actueler

henzelf.
nelson Mandela wist vanuit zijn authenticiteit en zijn tribale

is dan ooit. In het hedendaagse Afrika wordt deze filosofie ingezet om te komen tot een krachtige, authentieke
Afrikaanse democratie. niet opgelegd door het Westen,

benadering het krachtige Anc op te zetten en te leiden,
zelfs vanuit de gevangenis. hij wist het land te leiden op
basis van hetzelfde gedachtegoed. hiermee liet hij als een

maar van binnenuit gevoed en gestaag groeiend. Ubuntu
kan het Westen tools en antwoorden aanreiken om de
grote uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

van de eerste verlichte geesten van zijn tijd zien dat tribaal
leiderschap niet alleen toepasbaar is op het leidinggeven
aan een community, maar ook aan een organisatie of een
land.
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het is tijd om de filosofie eens te gaan bekijken.

