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Mijnheer de Rector Magnificus
Zeer gewaardeerde collega’s, studenten en toehoorders
Lieve familie en vrienden,

 Vandaag neem ik afscheid van de leerstoel Dialogical Leadership, die ik zeven 
jaar heb mogen bekleden. Ik ga met u terugkijken en vooruitkijken.

Leeswijzer: zie voetnootii

 Eerst waar ik rond in het heden.

 Mijn goede vriend Jan Holiii stelde mij de vraag: “Rens, na al die jaren van 
theoretische studie en praktijk ‘wat is het grootste goed in leiderschap?’” Jan en 
ik kennen elkaar meer dan vijftien jaar. Toen hij als directeur Communicatie 
bij Océ werkte, hebben we samen een leiderschapstraject gedaan met zijn afde-
ling. Ik heb inmiddels vijfendertig jaar gewerkt in organisaties, met individuele 
bestuurders, directeuren en managers, met hun teams en soms met de organisa-
tie als geheel. Ik ben oorspronkelijk geschoold in de filosofie, door mijn promo-
tie geïntegreerd met psychologie en later is de organisatieleer toegevoegd. Al met 
al een hele brok ervaring, heel veel theorie en vaak zoeken naar de juiste bena-
dering, via gesprek en analyse, via assessment centers, door middel van team- en 
organisatie interventies, middels rapporten, discussies en dialogen. Voor mij 
is werken in deze praktijk een voortdurende zoektocht geweest naar de juiste 
benadering, een die recht doet aan de complexiteit van mens en organisatie, en 
tevens mensen die om hulp vragen een handvat biedt voor hun ontwikkeling. 
De vraag van Jan zette mijn denken in beweging, en reikte mij een structuur 
aan als leidraad voor deze afscheidsrede, die in één zin mijn visie op leiderschap 
verwoordt. Ik antwoordde: “Het grootste goed in leiderschap is het creëren en 
onderhouden van de condities voor anderen - medewerkers, studenten, kinderen 
– om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Goed in drievoudige zin: 
effectief, authentiek en ethisch.iv ”

 Zo kernachtig, zo eenvoudig en zo complex is de opgave voor leiding-
gevenden, ouders, leraren. 

 Laten we eerst eens een blik werpen op de huidige stand van zaken in de 
 leiderschapstheorie. Samengevat kunnen we zeggen: 
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• Leiderschap is per definitie relationeel en contextueel.
• Leiden en volgen zijn twee perspectieven binnen een en dezelfde relatie.
• De nadruk op leiderschap verandert van positioneel (hiërarchisch) naar rela-

tioneel tussen mensen.v

 Dit betekent dat goed leiderschap impliceert dat je als leider effectief kunt 
omgaan met complexiteit, je authentiek kunt voelen bij ambiguïteit, bij jezelf 
blijven en niet vervallen in een of andere gekunstelde rol, en dat je ethisch 
bewust handelt vanuit een hoger doel dat meer is dan alleen het bevredigen van 
je eigenbelang vi en tegelijkertijd je eigen waarden, die van de organisatie en de 
samenleving intact houdt. Positief geformuleerd betekent dit dat mannelijk alfa-
leiderschap voorbij zou zijn, en dat leiderschap een sociale praktijk wordt, een 
afwisseling van leiden en volgen in een sociale context. Dat het altrocentrisch is, 
het gaat niet meer alleen om jezelf, maar om waarden en innerlijke kracht. Die 
zijn bepalend: uitgerijpt ego, empathie, nieuwsgierigheid, emotionele openheid 
vanuit ethische grondwaarden.vii De vraag is of dit reëel is, gezien het aantal 
autocratische leiders dat we momenteel in de wereld zien.viii ‘Eenvoudige ant-
woorden’ op complexe vraagstukken zijn niet mogelijk.ix

Wat als ons zelf geen eenheid meer is?
“Wij zijn onze taal, maar onze ware taal, 

onze ware identiteit, schuilt in de innerlijke spraak,
 die eindeloze stroom en toekenning van betekenis, 

waaruit het denkproces bestaat.”
Vygotskyx

 Voordat we de diepte ingaan, zal ik de kern van de Dialogical Self Theory kort 
weergevenxi. Het zelf is een dynamisch proces van relaties, geen statische op 
zichzelf bestaande eenheidxii. Dialogisch zelf als psychologisch concept draait om 
het vermogen van de menselijke geest om in een innerlijke dialoog verschillende 
posities (ik-posities), rollen, standpunten in te nemen. Het zelf is een dynami-
sche veelheid van ik-posities, die met elkaar kunnen samenwerken maar ook 
in conflict kunnen komen. De auteur van de roman Einde van de Eenzaamheid, 
Benedict Wells, geeft in één zin de essentie van de Dialogical Self Theory weer:
‘In de roman kan ik iedereen tegelijk zijn’. Vervang roman door ‘leven’ en je hebt 
de kern. Hij noemt de volgende ik-posities: ‘Ik als kleine jongen die bang is voor 
alles’; ‘Ik als kind dat met doodsverachting de helling af fietst’; ‘Ik als buiten-
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staander die zich terugtrekt en droomt’; ‘Ik als temperamentvolle schooljongen 
die populair is bij de meisjes’; ‘Ik als puber die in eenzaamheid wegglijdt’; ‘Ik als 
vrolijke zelfverzekerde student’; ‘Ik als gedesoriënteerde jongen die zijn studie 
heeft afgebroken’; ‘Ik als fotograaf’; ‘Ik als schrijver, die zich met zijn vader heeft 
kunnen verzoenen’.xiii Merk op dat de ik-posities complementair én polair zijn: 
hoe kan iemand voor alles bang zijn en toch met doodsverachting de helling af 
fietsen? Deze spanning zien we niet alleen terug bij personages in romans, bij 
mensen in psychotherapie, maar ook bij leiders in organisaties en samenleving. 
Bij ons allemaal.xiv

Wetenschapper en Dichter 
 Een uitstapje naar mijn eigen historie, dat het balanceren tussen intuïtief 
denken en rationeel denken illustreertxv. Ik ben in mijn ontwikkeling op het 
spoor gezet van het bestaan van meerdere ik-posities, toen ik in contact ben 
gekomen – tijdens mijn promotieonderzoek – met de boeken van Catharina 
Dessaur en haar alter ego Andreas Burnierxvi. Naast een aantal inhoudelijke les-
sen, heb ik van haar geleerd dat een mens zich op verschillende manieren kan 
uitdrukken: in de rationele taal én in de taal van intuïtie en gevoel. Ze heeft dit 
fenomenaal gedaan in haar eigen werk, en was daarin voor mij een voorbeeld, 
dat ik voor ogen heb gehouden tijdens mijn hele carrière: ik heb me niet geredu-
ceerd tot óf wetenschapper óf dichter. Ik heb er een derde ik-positie aan kunnen 
toevoegen, ik als beoefenaar van tai chi, een van oorsprong Chinese meditatieve 
danskunst. In termen van de Dialogical Self Theory heb ik drie basisposities 
in mijn repertoire, die mijn hele leven met en tegen elkaar hebben geageerd: 
denker, dichter en danser. Toen die drie elkaar hebben gevonden, kon ik rust en 
geluk ervaren! 

 Hoewel sommigen zeggen dat de Dialogical Self een onnodig ingewikkelde 
theorie is en niet actueel en urgentxvii, wijst een blik in de krant anders uit. In 
2020 is Mark Rutte zichzelf radicaal aan het heruitvinden: “de uitkomst van die 
innerlijke zoektocht is belangrijk. Als Rutte de kamer niet kan overtuigen van 
zijn nieuwe ‘ik’ kan hij zijn gedroomde nieuwe kabinet wel vergeten” xviii. We 
zien dat zichzelf heruitvinden actueel en urgent kan zijn. Ditzelfde kunnen we 
constateren als directeuren, managers en professionals dreigen weg te lopen bij 
een organisatie met een niet goed functionerende bestuurder. En we zien dat 
het moeilijk is jezelf opnieuw uit te vinden, omdat ik-posities in de loop van het 
leven als het ware onmerkbaar en vaak niet bewust worden gevormd, en niet 
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– als een soort archetypen – klaarliggen in het zelf om geactiveerd te worden. 
Dit betekent bewust nieuwe ik-posities creëren, oude ik-posities loslaten en een 
nieuwe inhoud geven. Bijvoorbeeld: de positie van voorzitter van het College 
van Bestuur betekent het loslaten van de ik-positie als de beste wetenschapper 
en het opnieuw vormgeven van de vakinhoudelijke rol.xix De vorming van het 
zelf als repertoire van ik-posities is dus een voortdurend, relationeel en steeds 
veranderend proces van reflectie en actie. In deze zin is de Dialogical Self 
Theory radicaal relationeel en constructionistisch: alle ik-posities worden in de 
loop van het leven als een narratief (zelf-verhaal) geformeerd in een relationeel 
(vaak onbewust, soms bewust) proces van co-creatie. Er is dus – in termen van 
de Dialogical Self Theory - geen waar zelf, geen authentiek, dieper of hoger 
zelf, alle ik-posities zijn narratieve constructies. Wij hebben de neiging ons te 
identificeren met ons ‘verhalende zelf’. Als we ‘ik’ zeggen, bedoelen we meestal 
het verhaal in ons hoofd, en niet de voortdurende stroom van ervaringen die we 
ondergaan, ons ‘ervarende zelf’. Yuval Harari formuleert dit kernachtig als “Eén 
authentiek zelf is net zo werkelijk als sinterklaas of de paashaas. Als ik echt diep 
in mezelf durf te kijken, lost de eenheid die ik voor waar zou willen houden 
op in een kakofonie van met elkaar conflicterende stemmen, waarvan er geen 
een ‘mijn ware zelf is’. Mensen zijn geen individuen, zij zijn ‘dividuen’”xx. Ik zal 
verderop laten zien hoe authenticiteit een plaats kan krijgen in de Dialogical 
Self Theory en een plaats heeft binnen de theorie en praktijk van Dialogisch 
Leiderschap. In mijn persoonlijke ervaring geldt dat de veelheid van ik-posities 
en stemmen in mijzelf, die me aanvankelijk heeft verward, me later juist gehol-
pen heeft een proces van diepgaande integratie door te maken, en uiteindelijk 
in dat proces van relationele co-constructie tot een meer geïntegreerd zelf te 
komen. In mijn visie schuilt hierin de toegevoegde waarde van de Dialogical Self 
Theory. xxi

Wat heeft leiderschap met dialoog te maken?
 De leerstoel bevat twee componenten: Dialoog & Leiderschap. Onze samen-
leving is sterk in ontwikkeling; we gaan van controle en zekerheid - wie werkt 
er nog twintig jaar bij één bedrijf? - naar een samenleving die complexer en 
onzekerder is en vraagt om constante aanpassing en ontwikkeling.xxii Daarnaast 
worden we meer gestuurd door waarden als vertrouwen, kwaliteit van leven 
en geestelijk welzijn. Zowel de nieuwe waarden die ons gedrag sturen, als een 
omgeving die continu verandert, vragen om nieuwe manieren van organiseren 
en (aan)sturen. We zien een aantal belangrijke ontwikkelingen in manieren van 
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leidinggeven, welke samengevat kunnen worden als: de leidinggevende van de 
toekomst gaat in relatie, de ene keer als degene die leiding geeft, dan weer als 
degene die een ander volgt, soms als collega, dan weer als medewerker in een 
team. We zijn ons steeds meer bewust van het feit dat mensen zelf kiezen of ze 
meegaan of niet in de leidinggevende beweging van de ander. 

 Dat wil zeggen dat we een beweging zien in de verticale as, dat er reeds vroeg 
wordt gekeken naar een potentiële ontwikkeling in iemands carrière. Er wordt 
getraind, gecoacht en gementord bij het leven, assessment- en opleidingsinsti-
tuten en de coachingbureaus groeien als paddenstoelen. Iedereen weet tegen-
woordig wel of hij geel (visionair), groen (people manager), oranje (ondernemer), 
blauw (bestuurder), rood (autoriteit) of paars (nestor) isxxiii. Ondanks de tech-
nisch geavanceerde en vaak uitvoerige rapporten blijkt het daadwerkelijk goed 
selecteren van mensen voor leidinggevende functies nog niet zo gemakkelijkxxiv, 
iets wat ik in mijn dagelijkse praktijk in organisaties (zowel profit als non-profit) 
kan bevestigen. Veel organisaties promoveren hun beste – vakinhoudelijke - 
medewerker tot leidinggevende, waarmee in sommige gevallen het toekomstige 
probleem wordt geformeerd: de professional blijft in hart en nieren professio-
nal en wordt een matige of slechte leidinggevende. De overgang van vakinhoud 
naar leidinggeven is een kwestie van motivatie én competentie, van willen én 
 kunnenxxv. 

 Tegelijkertijd zien we dat de maatschappij steeds meer moeite krijgt met 
hiërarchie en platter wordt. Leidinggevenden moeten ook leren om feedback in 
ontvangst te nemen, politici en ambtenaren kunnen niet zomaar iets besluiten, 
omdat ze nu eenmaal de macht hebben. Teams worden meer zelfsturend, even-
als individuele medewerkers, waarvan wordt verwacht – versterkt door de trend 
van thuiswerken tijdens de Covid-19 pandemie – dat ze zelf hun doelen stellen 
en realiseren, zonder dat er steeds iemand over hun schouder meekijkt. Nieuwe 
leiders worden dan ook steeds meer coaches, facilitators, in plaats van super-
visors. Ze moeten in staat zijn mensen aan te trekken, te inspireren en (talent) 
te behouden. Een team moet zichzelf organiseren om samen te werken in een 
netwerk van teams. De leidinggevende is als coach visionair en eindverantwoor-
delijk, maar bemoeit zich niet direct met de dagelijkse gang van zaken. 

 Deze ontwikkeling is ook een belangrijke reden voor de toegenomen 
belangstelling voor de rol die dialoog speelt in bedrijf en samenlevingxxvi. 
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Leidinggevenden en medewerkers zijn continu met elkaar in gesprek (dialoog), 
gedurende het hele jaar. De leidinggevende faciliteert en stimuleert deze conti-
nue dialoog, waarbij zowel vooruit als achteruit wordt gekeken. Dit is voor veel 
organisaties een grote verandering ten opzichte van het model, waar slechts een 
of twee keer per jaar een ‘gesprek’ werd gevoerd voor beoordeling (en dat soms 
niet eens). De dialoog tussen leidinggevende en medewerkers is wederkerig; het 
gaat om het functioneren in de relatie als leidinggevende en medewerker, en niet 
om een van beide. Doel van de gesprekken is de zelfreflectie te stimuleren, zodat 
de impact van het eigen handelen op de anderen realistisch kan worden beoor-
deeld.

Dialogisch leiderschap in de huidige maatschappij
 Dialogisch Leiderschap kunnen we omschrijven als het vermogen van men-
sen om ruimte te creëren in zichzelf en hun relatie met de wereld om hen heen, 
om daardoor zichzelf beter te leren kennen en effectiever, authentieker en ethi-
scher te kunnen handelen.xxvii Het Japanse karakter ‘ma’ (間)xxviii combineert in 
één concept: fysieke ruimte, ruimte in de tijd, relatie, stilte. Op deze manier kan 
het functioneren als een bron voor zelfkennis en reflectie, ‘ma’ creëert een vorm 
van metabewustzijn.xxix

 Terug naar het huidige leiderschap in de wereld. Steeds weer blijkt dat het 
vermogen een interne en externe dialoog te voeren een noodzakelijke vaardig-
heid is voor leiders en hoe moeilijk het is om ‘afstand te nemen van jezelf’ en 
te kijken naar het grotere belang. De maatschappij heeft dit nodig, daarvoor 
hoeven we maar te kijken naar de complexe problemen die op het bordje van de 
huidige mensheid liggen: opwarming van de aarde door klimaatverandering, 
migratie en vluchtelingenstromen over de hele wereld, toenemende tweedeling 
in de wereld tussen rijkdom en armoede, en de voortdurende dreiging van terro-
risme en radicalisering. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe moeilijk het 
is nieuwe betekenis te genereren, lees: te veranderen van denken en doen, om de 
problemen waarmee het huidige publieke en private leiderschap wordt gecon-
fronteerd op te lossen, of in ieder geval een aanzet te geven tot een oplossing. 
Door de snelheid en de dwang van de markt wordt het vermogen tot zelfreflectie 
onder druk gezet, systemen zijn zo machtig geworden, dat mensen zich daarte-
gen niet meer kunnen wapenen (zie de toeslagenaffaire, de explosieve stijgin-
gen van de prijzen op de woningmarkt, etc.). We kunnen niet meer zeggen ‘zo 
zijn we nu eenmaal gewend om te leven, denken en handelen’. De mensheid 
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moet veranderen, om niet te ontaarden in een kwaadaardig gezwel op aarde.xxx 
Andreas Kinneging analyseert dit met een zekere felheid: “De moderne politieke 
wetenschap is een misbaksel en aanfluiting. Eerst en vooral omdat ze uitgaat 
van een onrealistische psychologie, afkomstig uit de Verlichting (nutsmaximali-
satie) of Romantiek (authenticiteit). De verlichtingsvariant is daarnaast innerlijk 
tegenstrijdig. Enerzijds verdedigt zij met hand en tand de democratie, omdat dit 
het systeem is van vrijheid en gelijkheid. Anderzijds ondergraaft zij die verdedi-
ging ook zelf weer door haar ambitie ‘waardevrij’ te zijn, zoals ook de moderne 
natuurwetenschap.”xxxi

 De hedendaagse mens, leider of niet, is genoodzaakt het ‘ik’ te laten wijken 
voor het ‘wij’.xxxii
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 Wetenschappers proberen hun veld van onderzoek zo helder en eenduidig 
mogelijk te definiëren met als doel er een alomvattende theorie, onderzoeksme-
thode en handelingspraktijk van te kunnen maken. Voor het domein leiderschap 
is de poging van Kilburg &Donohuexxxiii een van de meest nauwkeurige. Zij 
omschrijven leiderschap als: “een complex proces, waarin leiders en volgers en 
andere stakeholders (formeel en informeel) deelnemen in de context van een 
onderneming, en hun persoonlijke gedrag inzetten om relaties te creëren die de 
doelen van de onderneming moeten realiseren, binnen het gekozen domein in 
een competitief ecosysteem van organisaties.”xxxiv. Over elk van de aspecten in de 
definitie zijn een of meer (hoofdstukken in de) handboeken leiderschap geschre-
ven. 

 Hierop voortbordurend omschrijf ik het grootste goed in leiderschap als ‘het 
creëren en onderhouden van de condities voor anderen om zich zo goed moge-
lijk te kunnen ontwikkelen’ waarmee we naar een metatheoretisch niveau van 
leiderschap gaan, dat boven de omschrijving van Kilburg & Donohue uitgaat. Ik 
doe dat hier door drie aspecten te beschrijven, die op de definitie van leiderschap 
van toepassing zijn: effectiviteit, authenticiteit en ethiciteitxxxv. 

 Hoewel het niet gemakkelijk is om te leven en werken vanuit de driehoek 
effectiviteit – authenticiteit – ethiciteit, geeft het voldoening als je erin slaagt. 
Het draagt bij aan je gevoel van een hoger doel (purpose) te hebben in je leven 
en werken in samenleving en organisaties. In Japan wordt hiervoor het begrip 
‘ikigai’ gebruikt, dat verwijst naar ‘a reason for being’ of ‘a life worth living’.xxxvi

 In de volgende passages werk ik de drie perspectieven verder uit.

Effectief worden
 Om effectief te worden, iets voort te brengen (produceren), is het nodig dat 
je als leider, als ouder, als mens, handvatten krijgt om je in de wereld te handha-
ven, te overleven en dingen voor elkaar te krijgen, te regelen, te maken, te reali-
seren. Doordat je iets doet, gebeurt er iets in de buitenwereld, er verandert iets 
‘objectiefs’, je kunt zien dat er iets veranderd is. Het huis stond er eerst niet en 
nu wel, er is iets veranderd in de materiële wereld. Eerst droegen mensen geen 
mondkapje, en toen wel, er is iets veranderd in het gedrag. Voorheen was de 
aarde plat en nu denkt bijna niemand dat meer, er is iets veranderd in het den-
ken.
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 Effectiviteit is een belangrijk criterium voor leiderschap, zoals blijkt uit de 
literatuur. Er is veel onderzoek naar gedaan en er wordt voortdurend onder-
zoek naar gedaan. Duizenden boeken en artikelen werden en worden hierover 
geschreven en iedere auteur bedenkt weer een eigen model van effectief leider-
schap. Een paar voorbeeldenxxxvii: om effect te bereiken als leider moet je in staat 
zijn flexibel te wisselen tussen instructie geven, coachen, ondersteunen of delege-
ren. Dit zijn de vier basisstijlen die Blanchard onderscheidt. Als je het zo leest 
zijn het vier eenvoudige stijlen om effectief leiding te geven, maar complex in 
het toepassen, omdat er voortdurend een inschatting aan moet voorafgaan welke 
stijl toe te passen, die dan ook in het competentierepertoire van de handelende 
persoon moet zitten.xxxviii Om snel effectief te worden moet je volgens Blanchard 
het doel vaststellen, bepalen of je medewerker dat ‘kan’, of die de competentie 
bezit, dan op de taak zetten en leveren.xxxix Wederom, zo eenvoudig als het hier 
is weergegeven, zo complex is het in de praktijk, want het is de leidinggevende 
die dit proces moet doorlopen, die daarvoor mentale ruimte in het bewustzijn 
en het handelen moet hebben, iets dat bij veel leiders onvoldoende het geval is. 
Om resultaat te bereiken en effectief te worden moet een leider in de theorie van 
Ulrich e.a.xl richting geven (een visie op klanten en de toekomst), individueel 
commitment mobiliseren voor de visie (anderen betrekken en macht delen) en 
capaciteit genereren om daadwerkelijk resultaten te boeken in de organisatie 
(teams opzetten en veranderingen managen). Om dit te kunnen realiseren is het 
van belang dat degene die dit propageert voldoende cognitieve capaciteiten heeft, 
de zaak begrijpt, en daarenboven, karakter toont, een voorbeeld is voor anderen, 
en zichtbaar integer is. Nog een voorbeeld, een klassieker. Bijna elke manager 
kent wel (stukken van) de theorie van Covey voor effectief leiderschapxli. Hij 
heeft een relatief eenvoudig model beschreven om effectief te worden, maar 
hierin is impliciet aanwezig dat de leider in staat moet zijn naar zichzelf te kij-
ken (te reflecteren op de impact van het gedrag) vooraleer een handelwijze toe 
te passen. Effectief leiderschap kent volgens Covey zeven eigenschappen, zijn 
beroemde ‘seven habits’. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen in mijn vijf-
endertigjarige praktijk die al deze gewoonten had! Ik vat ze kort samen: 1. Wees 
proactief; 2. Begin met het doel in gedachten; 3. Doe de belangrijkste dingen 
eerst; 4. Denk win/win; 5. Probeer eerst de ander te begrijpen, voordat je zelf 
begrepen wordt; 6. Creëer synergie, werk samen; en overkoepelend, 7. Houd de 
zaag scherp, zorg dat je je voortdurend blijft ontwikkelen en leren. De gewoon-
ten 5, 6, en 7 zitten het dichtst bij de houding en vaardigheden voor de dialoog. 
Maar voor al deze gewoonten is het nodig dat je je niet identificeert met je posi-
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tie, dat je vrije ruimte (‘ma’) in je bewustzijn hebt. Dit is iets wat veel mensen 
onvoldoende hebben in onze door de digitale media gedomineerde wereld.xlii

 Zo zijn er honderden modellen van effectief leiderschap ontwikkeld in de 
loop der tijd. Hoeveel verschillende visies er ook op mogen zijn, leiderschap gaat 
over ‘iets teweeg brengen in de wereld, de materiële of immateriële wereld’. Alleen 
mooie praatjes volstaan niet. In de theorie van dialogisch leiderschap zijn we 
naar een metaniveau gegaan: los van de effectiviteitsmodellen in leiderschap 
is een ‘reflectief bewustzijn’ vereist bij handelende personen, of dit nu leiders 
of volgers zijn. Dat veronderstelt dat je niet samenvalt met wat je aan het doen, 
denken of voelen bent. In de theorie van het dialogisch zelf noemen we dit ‘een 
metapositie kunnen innemen ten opzichte van andere ik-posities in je repertoire’ 
en ‘de positie van leider niet overpositioneren’.xliii In mijn praktijk in het werken 
met toezichthouders, bestuurders en directeuren stel ik de vraag: “Wanneer ben 
je in staat ruimte te creëren en wanneer niet? In welke omstandigheid (wat, wie, 
wanneer) loop jij het gevaar je te identificeren met een standpunt of visie, zon-
der die nader te onderzoeken in de relatie met je collega’s, stakeholders, intern 
en extern?” Voor veel mensen is dit een spannend startpunt van een gesprek, 
omdat vaak blijkt dat de ruimte in het bewustzijn verdwenen is, geheel of gedeel-
telijk.

 En nu gaat het erover hoe je die resultaten bereikt: is dat op een authentieke 
manier? Is dat op een ethische wijze? Dat gaan we in de volgende twee paragra-
fen bekijken. 

Authentiek worden
“We can say that what is worse than being a machine 

is being a machine that believes itself to be god.”
Bennett xliv

 Authenticiteit is in de loop der tijd een belangrijk criterium geworden voor 
goed leiderschap. De vraag is wat we precies bedoelen met dat begrip: als we 
spreken over ‘jij bent een echte leider’, bedoelen we dan dat je authentiek bent? 
“γνῶθι σεαυτόν” als ‘Ken jezelf’, ben je dan authentiek? Is dat al je ik-posities 
bestaansrecht geven, ook al zou je ze liever kwijt willen, zoals bijvoorbeeld de 
ik-positie die erop uit is zijn macht te versterken over andere mensen? Is het 
misschien een onontkoombare consequentie van de Dialogical Self Theory dat je 
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niet kunt spreken over een authentiek zelf, maar dat het altijd een min of meer 
toevallige samenloop van ik-posities is, waarvan er sommige bewust zijn gecon-
strueerd binnen een functie of een rol en andere niet? Het begrip authenticiteit 
stelt ons voor vele vragen. Het is moeilijk te objectiveren, en tegelijkertijd lijkt 
het erop alsof mensen onmiddellijk intuïtief waarnemen of jij authentiek bent of 
niet. 

 Is dat zo? Wat zegt de leiderschapstheorie?

 Zoals we hebben gezien, meent Harari dat het authentieke zelf een illusie 
is.xlv Authenticiteit komt in de index van Hermans’ hoofdwerk over de Dialogical 
Self niet voor.xlvi In twee handboeken over het zelf, Taylor en Gallagher & Shear 
ontbreekt het begrip authenticiteit ook in de indexxlvii. Is dat verwonderlijk? Ja, 
want het is een ervaringsgegeven voor mensen. Of nee, het is moeilijk concep-
tueel en empirisch te vatten. Gergenxlviii beschrijft authenticiteit als relationeel, 
dat wil zeggen, we kunnen niet authentiek zijn als we op onszelf zijn, alleen, 
maar we zijn altijd – per definitie - in relatie: “Authenticity is a relational achie-
vement of the moment”. En als anderen onze motieven in twijfel trekken, of 
ons beschuldigen – als retorische techniek, zoals vaak in discussies en politieke 
debatten gebeurt – dan verschraalt het, en kunnen we zelfs zelf gaan twijfelen 
aan onze eigen gevoelde authenticiteit.

 Als we de uitdrukking gebruiken ‘jij blijft dichtbij jezelf!’ of ‘ik was echt niet 
mezelf toen ik zo boos werd!’, verwijzen we dan naar authenticiteit? In onze 
gesprekken komen Hermans en ik tot de conclusie dat binnen de Dialogical Self 
Theory authenticiteit noodzakelijkerwijs dialogisch is, d.w.z. leven en handelen 
in overeenstemming met de unieke mogelijkheden en beperkingen van je eigen 
positie-repertoire.xlix

 Als we dit verbreden en toepassen op leiderschap, dan zien we dat in de lite-
ratuur de moderne leider wordt gezien als iemand die zonder verlies van integri-
teit, authenticiteit en effectiviteit zich kan aanpassen aan de omstandigheden. 
Merk op, hoe veeleisend dit is, als we om ons heen kijken naar falend leider-
schap in maatschappij en politiek. Goleman pleit ervoor dat leiders soepel van de 
ene naar de andere stijl kunnen bewegen, van dwingend, autoritair, naar verbin-
dend, democratisch en coachend. Ook hier zien we dat de werkelijkheid taaier is 
dan de beschrijving in de theoriel. 
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 Als authentiek leiderschap beschreven wordt als ‘zelfbewust, reflectief, balan-
cerend tussen stijlen, en ethisch, relationeel transparant’, valt op dat dit ook ken-
merken van de dialoog zijn: open, respectvol, zonder oordelen. Dit doen auteurs 
als George, Grint, Litaer, en Luthans & Avolioli. We zouden dan in het verlengde 
kunnen concluderen dat authenticiteit te maken heeft met deze kenmerken van 
de leider (en de volger). Het meest precies wordt dit uitgedrukt door Kernislii , 
die vier kenmerken beschrijft van authenticiteit voor leiders: een accuraat zelfbe-
wustzijn van de eigen sterkte/zwakte; relationele transparantie, je eigen impact 
op de ander reëel inschatten; effectief met informatie kunnen omgaan, en niet 
aarzelen om oordelen op te schorten en te herzien, indien nodig; en tot slot een 
scherpe, goed geïnternaliseerde afbakening van morele grenzen en waar je voor 
staat in je leiderschap. Met deze vier kenmerken wordt in mijn visie authentiek 
leiderschap goed weergegeven. Het mooie van deze laatste beschrijving is dat het 
ook raakt aan de andere twee aspecten van goed leiderschap: effectiviteit en ethi-
citeit.

 Samenvattend: een authentiek leider (/volger) creëert bewust vrije energie, 
vrije ruimte (‘ma’), en daarin kunnen de drie aspecten van goed leiderschap 
samenkomen. Of dit werkelijk gebeurt is niet zomaar te controleren en beheer-
sen, er komt een flow op gang, die door Isaacs wordt aangeduid als ‘metaloog’, 
de hoogste vorm van dialoogliii, door Jaworski als ‘synchroniciteit’liv.

 Dit onderwerp verdient meer onderzoek in de toekomstlv. 

Ethisch denken en handelen
“Moreel leiderschap kan ik ontwikkelen

door op evenwichtige wijze aandacht te schenken
aan de drie belangrijke elementen in ons bestaan:

logos, pathos en ethos”
Brenninkmeijerlvi

 Het grootste goed in leiderschap verwijst ook naar de ethische, morele com-
ponent. Hierover is veel te zeggen, ik beperk me hier tot een paar punten. Ik 
begin met het werk van Brenninkmeijer, die ruimschoots ervaring heeft met 
moreel leiderschap, en het gebrek daaraan, als rechter, nationale ombudsman, 
lid van de Europese Rekenkamer en hoogleraar. In zijn boek Moreel Leiderschap 
komt hij tot de conclusie. “Als kernwaarde van moreel leiderschap heb ik de 
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democratische rechtsstaat genoemd. […] In het democratisch proces is als het 
goed is ruimte voor een evenwichtige afweging van logos, pathos en ethos, en 
een moreel leider kan daarbij een bemiddelende rol vervullen.lvii Dat betekent 
dat je als leider van macht naar gezag beweegt, dat je in staat bent te weten 
wanneer je een debat moet voeren of een dialoog, en dat je responsief bent 
en niet eenzijdig voorschrijvend.lviii Dit gaat over het creëren van de condities 
voor dialoog op het niveau van het denken (logos), intuïtie en gevoel (pathos), 
en gedragingen en gewoonten (ethos). In mijn begeleiding van leiders werken 
we in een dialoog samen aan het helder(der) formuleren van hun waarden en 
hun hoger doel in werk en leven. Het is mij opgevallen dat dit voor velen een 
complexe exercitie is, omdat ze dit niet scherp hebben en zich soms verschuilen 
achter een gemeenplaats, die de lading voor hun werk en leven onvoldoende dekt 
(zoals bijvoorbeeld ‘de wereld een beetje beter achterlaten’). Als je je waarden en 
hoger doel helder hebt geformuleerd kan dat daadwerkelijk dienen als moreel 
kompas in de praktijk van alledag. De kunst van goed opleiderschap is dat dit al 
vroeg in hun carrière aan jonge mensen wordt geleerd. Van Luijk geeft een paar 
mooie voorbeelden van hoe dit geleerd kan worden aan leiders: na iedere ‘brain-
storming’ een moment van ‘brainstilling’, de ‘weg naar binnen’ gaan en gevoel 
ontwikkelen voor het ‘spirituele verband der dingen’.lix De psychiater Van Praag 
schrijft over de rol van het opschorten van je oordeel en het durven en kunnen 
denken buiten de eigen kaders in zijn boek Hommage aan de twijfellx: “Ik ben 
wijzer geworden, niet zekerder.” “Twijfel behoedt een mens voor intellectuele 
hoogmoed, eigenwijsheid en scherpslijperij, met als eindresultaat onverdraag-
zaamheid, onvermogen de ander aan te horen.” “Ik word, en dat wordingsproces 
zal geen einde kennen.” 

 Het in de relatie met collega’s, bestuurders en medewerkers zichtbaar maken 
van twijfel zou vele leiders (en volgers) kunnen helpen tot een evenwichtiger 
oordeel te komen over complexe kwesties, over zichzelf en de hen omringende 
wereld. Maar we zien dat twijfel uit het publieke debat verdreven lijkt te zijn. In 
plaats daarvan worden stellige antwoorden en meningen gegeven. In de dialoog 
wordt de twijfel systematisch gebruikt om de complexiteit van kwesties te bena-
deren, waardoor het morele kompas van mensen ‘herijkt’ kan worden. 

 In het denken over toekomstig (ideaal) leiderschap brengt Peters naar voren 
hoe belangrijk het is een open, receptieve blik te ontwikkelen. Omdat de context 
van onze maatschappij volatiel, vluchtig is, moet toekomstig leiderschap flexibel 
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zijn (agile) en zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Daarbij gaat het om 
de ander, toekomstig leiderschap zou altrocentrisch moeten zijn (tegenover ego-
centrisch), gericht op verbinding met anderenlxi. 

 Het universiteitsbrede leiderschapsconcept binnen Tilburg University is geti-
teld Connected Leading, en probeert precies dit aspect uit te drukken, relationeel, 
in verbinding, gericht op samenwerking, verantwoordelijkheid en is erop gericht 
effectief om te gaan met complexiteit en turbulentielxii. 

 Ismaillxiii noemt het vermogen tot transformeren en proactief werken met het 
eigen ik-positierepertoire, zoals we dat uitwerken en toepassen in de Dialogical 
Self Theory en Dialogical Leadership van groot belang: ‘extreem flexibel’ zijn, in 
de zin dat je in staat bent van alles wat er gebeurt te leren en jezelf en je vaar-
digheden voortdurend te transformeren afgestemd op de ontwikkelingen in de 
technologie, de organisatie, de maatschappij en jezelf. ‘Radicaal open’ zijn, dat 
wil zeggen dat je in staat bent je oordeel los te laten, dat je ideeën en gedachten 
opnieuw ‘kunt denken’, dus open blijft staan voor wat er in de buitenwereld 
wordt gedacht, je kunt dus twijfelen en ergens op terugkomen. De laatste twee 
eigenschappen passen naadloos bij het creëren van de condities voor dialoog, 
waarbij aanpassingsvermogen en openheid cruciaal zijn. 

 De meest uitdagende eis die kan worden gesteld aan leiders is ‘zelfloos’ te 
zijn. Wie is als leider of volger, wie is als mens in staat om zelfloos te zijn, zich 
niet te identificeren met welke positie dan ook? Dat is geen eenvoudige opgave, 
we hebben immers de neiging ons met allerlei rollen en ik-posities te identifice-
ren. Wie is in staat om de eigen carrière op te geven ten gunste van de organi-
satie, de maatschappij? Ismail noemt deze eigenschap ‘hyperzelfvertrouwen’, iets 
wat ik onderschrijf vanuit de houding van ‘zelfverzekerdheid bij voortdurend 
twijfelen’, zoals belicht door Van Praag in zijn eerder genoemde boek Slecht 
Zicht.lxiv Wat ik buitengewoon interessant vind, is dat Ismail vanuit exponenti-
ele organisaties, en Van Praag vanuit de verticale, transcendente dimensie in 
het menszijn tot dezelfde kenmerken komen. Dit komt treffend tot uitdrukking 
in de zin “Om te kunnen leven op de exponentiële curve en niet gevangen te 
raken in de lineaire mindset van de bureaucratie van een bedrijf, moet je bereid 
zijn ontslagen te worden of zelfs jezelf te ontslaan.”lxv ‘Zelfloosheid’ – als niet 
gehecht zijn aan status en positie - impliceert dat je extreem veel vertrouwen 
in jezelf én anderen hebt, je moet in staat zijn je positierepertoire intentioneel 



22 Het grootste goed – Op zoek naar de juiste verhouding tussen effectief, authentiek en ethisch leiderschap 

en proactief te organiseren, reorganiseren indien nodig, zowel intern als in de 
buitenwereld, waarin je zichtbare posities en rollen inneemt. In termen van de 
Dialogical Self Theory betekent dit dat je voortdurend in staat bent een metapo-
sitielxvi in te nemen ten opzichte van al je andere ik-posities. Zo vat Ismail de 
eigenschappen van Dialogisch Leiderschap kernachtig samen.
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 “Leiderschapsontwikkeling betekent dat je leert om vanuit de bedoeling 
– van binnen naar buiten – te kijken en te interveniëren.” Volgens Hart en 
Buitinglxvii is ‘ont-wikkeling’ te beschouwen als het kleiner maken van de rationele 
dominantie van de systeemwereld, die door velerlei regels en systemen ‘ingewik-
keld’ is gemaakt/geworden, waardoor de leefwereld van mensen beperkt wordt/
kan wordenlxviii. Toegepast op dialogisch leiderschap impliceert dit dat je de con-
dities creëert voor het goede gesprek, dat wil zeggen dat duidelijk moet worden 
of je spreekt vanuit de bedoeling – hetgeen rechtstreeks verwijst naar het voeren 
van een dialoog – of vanuit het systeem – hetgeen verwijst naar een meer ratio-
nele discussie. Wat Dialogisch Leiderschap kenmerkt als een metatheorie is dat 
het je in staat stelt om per kwestie expliciet te onderzoeken wat voor gesprek je 
gaat voeren: instructie of informatie, discussie of debat, of dialoog. Hiervoor zijn 
vier soorten vragen relevant:

1. Wat voor kwestie is aan de orde? Wat voor gesprek gaan we daarover voeren? 
Is de kwestie een crisis? Is het een technisch, gecompliceerd iets? Is het 
een complexe zaak? Of een combinatie van deze drie, zoals bijvoorbeeld de 
Coronapandemie?lxix

2. Hoe organiseren we de juiste condities voor de manier van bespreken (voor-
zitter, agenda, deelnemers, vergaderdiscipline)?

3. Hoe beïnvloeden we elkaar? Een dialoog vraagt een andere stijl van spreken 
en handelen dan een discussie of een debat. Zijn de deelnemers zich vol-
doende bewust van de wijze van reageren en sturen?

4. Wordt er in de gesprekken voldoende gebruik gemaakt van metataal? 
Waarom spreken we zoals we doen en wanneer wijken we daar – onbewust 
en niet bedoeld – vanaf? Als dit door de deelnemers bewust wordt gesigna-
leerd komt dat de kwaliteit van een overleg ten goede.

Dit staat samengevat in figuur 1.lxx

 Vanuit een psychologisch en filosofisch concept van dialoog en leiderschap 
komen we zo tot een praktisch toepasbaar model voor het dagelijks handelen van 
de leider, ouder, docent, die het grootste goed probeert te praktiseren. 

 Tot slot kijken we nog naar de verticale, spirituele dimensie van de dialoog.
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Figuur 1: Handvatten voor het creëren en onderhouden van de condities voor het goede gesprek
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“Het geschreven woord is inherent gemankeerd.
Het levende en ademende woord van iemand die weet, 

dat kan zich verdedigen.” 
Platolxxi

 In lijn met het denken van Martin Buber omschrijf ik de spirituele dimensie 
van de dialoog als het verzoenen van tegenstellingen door het zelf te overstijgen, 
innerlijk in dialoog met jezelf, uiterlijk in dialoog met anderen. Buber gebruik-
te daarvoor de uitdrukking: waar twee mensen samenkomen is de dialoog de 
hoogste vorm van wederkerigheid die mensen kunnen bereiken. Hij noemt 
dit ‘dialogica van de ziel’. Hier spreekt de ziel tot zichzelf via de relatie met de 
anderlxxii, en als het gesprek een niveau bereikt dat meer is dan de twee (of meer) 
deelnemers zijn, dan is volgens Buber God aanwezig in de interactie. In de stu-
dies van de dialoog, noemen we dit metaloog, waarbij het lijkt alsof woorden door 
ons spreken. In plaats van dat wij zelf de woorden kiezen en uitspreken ‘worden de 
woorden gesproken door ons’. In het evangelie, zoals beschreven in de Bijbellxxiii, is 
dit de pinksterervaring, spreken in tongen, begrijpen wat er wordt gezegd, al is 
het woordloos: “Waar twee mensen, zij het ook woordloos, zonder enig voorbe-
houd zo waarachtig samen zijn geweest, daar heeft het dialogische woord sacra-
menteel plaatsgevonden.”lxxiv Dit kan klinken als hoogdravende taal van Buber, 
maar wat ik hier wil uitdrukken is dat de praktijk van het voeren van de dialoog 
ons (de ander, mijzelf) deze ervaringen meermalen heeft bezorgd. Ik noem dat 
spirituele ervaringen, die het ik overstijgen. Voor mij persoonlijk is dit een ster-
ke motivatie geweest, en nog steeds, om dialogen met individuele cliënten en 
groepen van mensen op te zetten. Precies dit aspect, dat onverwachts verschijnt, 
en verdwijnt als ik het probeer te grijpen, maakt leven en werken van mensen 
betekenisvol. Het vraagt dat ik in het hier-en-nu aanwezig ben. 
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De hemelladder ©Juke Hudig lxxv
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“Taal staat alles toe. Taal kent geen ethische grenzen.”
Steinerlxxvi

 Ik heb vijfendertig jaar gewerkt met de theorie van het Dialogisch Zelf en 
haar voorgangers, de Waarderingstheorie en de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)
lxxvii. Ik heb dat met veel plezier gedaan, omdat het de beoefenaar in staat stelt het 
unieke van de persoon te zien en samen te zoeken naar algemene wetmatighe-
denlxxvii.

 Waar staan we nu met de Dialogical Self Theory en haar toepassing in 
Dialogisch Leiderschap? In de praktijk zien we dat de toepassing bij cliënten 
geliefd is, zowel individueel, in team- en in organisatieverband. In onze eigen 
praktijk wordt dat concreet in uitgebreide veeljarige trajecten voor grote organi-
saties, zowel in de zakelijke als de publieke sectorlxxix. Over de wetenschappelijke 
verankering in het academisch onderwijs in Nederland en daarbuiten ben ik 
bezorgd. De hoofdstroom in de psychologie heeft moeite met de Dialogical Self 
Theory en is niet geneigd om haar op te nemen. We weten allemaal dat verande-
ring van paradigma gepaard gaat met weerstand, maar niettemin is het belang-
rijk dit serieus te nemen en te werken aan een erkenninglxxx. Helaas houdt deze 
leerstoel aan de Tilburg University op in deze vorm te bestaan met mijn emeri-
taat. Ik zal colleges blijven geven bij TIAS, de VU en bij de Comenius-leergangen, 
waar Dialogisch Leiderschap inmiddels een vast onderdeel is geworden. De 
Radboud universiteit heeft sinds 2021 een bijzondere leerstoel Grondslagen van de 
Dialogical Self Theory, bekleed door Prof. Dr. Inge van Nistelrooij. Zij zal voor een 
inbedding binnen de Radboud universiteit moeten zorgen.

 Wat betreft de toepassing in de wereld van leiderschap en organisatieont-
wikkeling zullen wij een leergang starten die diepgaand ingaat op theorie en 
praktijklxxxi. Een gedegen opleiding in de toepassing van de grondbeginselen van 
Dialogisch Zelf en Dialogisch Leiderschap is relevant en urgent, omdat veel psy-
chologische instrumenten voortkomen uit de nomothetische psychologie en de 
uniciteit van het individu opgeofferd wordt aan snelheid, kwantificeerbaarheid 
en digitaal gemak. Terwijl er in onze tijd zoveel behoefte is aan de erkenning 
van het individuele, unieke van elk mens. Het voeren van een dialoog vraagt 
vertraging, aandacht, tijd en de bereidheid om je vooronderstellingen te onder-
zoeken en oordelen op te schorten, en echt te luisteren naar het verhaal van de 
Ander.
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 Het zal dus nog een spannende tijd worden, of we als mensheid erin slagen 
de complexe kwesties – die zich manifesteren als crises – op de juiste manier 
aan te pakken. Zullen wij erin slagen om (jonge) mensen reeds tijdens hun 
opleiding te leren hoe zij maat en balans kunnen houden, tussen effectief, 
authentiek en ethisch zijn? Dat is de grote uitdaging voor business-universitei-
ten, bedrijven, en niet te vergeten de politiek.

Beatrice onder de boom der kennis © Juke Hudig lxxxii
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 Voordat ik overga tot het slotwoord, wil ik nog twee zaken aan de orde stellen, 
die in toekomstig onderzoek centraal zouden moeten staan. 

 Ten eerste: wat de Dialogical Self Theory en haar toepassing in Dialogical 
Leadership zo krachtig maakt is dat de verschillende vormen van taal die we 
kennen – verbale taal, beeldtaal, lichaamstaal – geïntegreerd kunnen worden 
vanuit één theorie in een meervoudige praktijk. De beeldtaal heeft het vermogen 
het denken en oordelen van mensen op te rekken, te verbreden en te doorbreken. 
Beeldtaal – zoals symbolen – is inherent meerduidig en kan vrije ruimte in het 
bewustzijn creëren: je moet zelf nadenken om een beeld te kunnen interpre-
teren.lxxxiii Dit is wat Hannah Arendt ‘denken’ noemt; dit bedoelt Bohm als hij 
spreekt over ‘het genereren van nieuw denken’; dit is wat de dialoog kan bewerk-
stelligen als wij met andere mensen spreken, als leiders, als ouders, als leraren. 
Woord, beeld en lichaam kunnen in de Dialogical Self Theory op natuurlijke 
wijze worden geïntegreerd als ik-posities. 

 Ten tweede: de rol van de beeldtaal en de poëzie. Onlangs verschenen de ver-
zamelde werken van Alfred Schafferlxxxiv, de Nederlandse dichter en winnaar van 
de P.C. Hooftprijs 2021. Waarom poëzie? Hij zegt daarover “Anders dan andere 
talige kunsten is poëzie de vorm van het omcirkelen: het benoemt veel door het 
niet te benoemen. Het komt daarmee het dichtst in de buurt van hoe wij denken 
en associërenlxxxv. Dat is poëzie in essentie, wat mij betreft. (…) Het gaat over 
beeldtaal die iets laat zien maar het niet helemaal zegt. Het is multi-interpreta-
bel: wat jij erin leest, lees ik er misschien niet in. En zo is het in het leven.”lxxxvi 

 Wij zouden in ons leiderschap, ons ouderschap en ons leraarschap deze 
dimensie meer kunnen laten zien. Ik besluit met een gedicht van mijzelf. De 
ik-positie als dichter is voor mij van cruciaal belang. Als wetenschapper heb ik 
de beeldtaal nodig om niet te verschralen, niet te rationeel te worden, om het 
mysterie van het bestaan, dat we als mens kunnen reflecteren en spreken, niet te 
vergeten.
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eeuwig stromend water 
verlangen 

naar de bron

hemel en aarde 
verscheurd
in de mens

mysterieuze bloem 
uiting van het goddelijkelxxxvii

 

Kobo Daishi Gobyo © Iris van Loon
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Slotwoord
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Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde collega’s, studenten en toehoorders,
Lieve familie en vrienden,

“In een wereld die doordrongen is van God
hoort het gebed ook eigenlijk net zo constant te zijn

als je ademhaling.”
Franzenlxxxviii

 Ik heb in mijn leven grondig kennisgemaakt met de wetenschappelijke 
wereld – als promovendus, als wetenschappelijk medewerker en als hoogleraar 
én het bedrijfsleven – als directeur-eigenaar van een adviesbureau, als con-
sultant, en als director Leadership & Learning bij Deloitte. Die ervaring heeft 
mij iets geleerd, dat ik niet had kunnen leren als ik niet in beide werelden had 
gefunctioneerd. Het heeft mij onder andere geleerd hoe het is om van de ene 
wereld over te stappen naar de andere. Het heeft me laten ervaren hoe moeilijk 
en boeiend het is om in meerdere werelden tegelijkertijd goed te kunnen functi-
oneren. Het heeft mij laten inzien dat het hierbij niet alleen gaat om wat en hoe 
je denkt en handelt, maar ook om subtielere zaken zoals hoe je je non-verbaal 
gedraagt in een vergadering of tijdens een receptie, zaken waar je je meestal 
niet van bewust bent. Voor mij is het waardevol geweest, omdat dit me in staat 
stelde de psychologische theorie, van waaruit ik in mijn carrière heb gewerkt, 
gehandeld en geschreven, aan den lijve te ervaren. Als mens leef je niet alleen 
in verschillende werelden, die niet zomaar met elkaar te verenigen zijn, je beli-
chaamt ook nog verschillende ik-posities die elkaar nogal eens in de weg zitten. 
Dat geheel is voor mij een buitengewoon interessante – en vaak moeilijke – leer-
school geweest, waar mijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen voortdurend 
op de proef werden gesteldlxxxix. Dat is wat we bedoelen met inclusiviteit. Als 
dat lukt, is de bevrediging groot en ook het geluk dat daarmee gepaard gaat. Ik 
kan oprecht zeggen, dat ik – uiteindelijk – geworden ben wie ik wilde zijn, de 
essentie van de zoektocht naar authenticiteit die door een mens wordt gemaakt 
gedurende het leven. Dat het leven maakbaar zou zijn, heb ik achter me gelaten. 
Dat je invloed kunt uitoefenen op hoe je omgaat met wat door het leven op je pad 
wordt gestuurd heb ik steeds duidelijker ingezien. 

 ‘Ik ben geworden wie ik nu ben’ door mensen op mijn levenspad. Een college 
begin ik met een aantal foto’s van mijn leraren: Lao-Tse, Plato, Nietzsche, Frankl, 
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Lievegoed, Libbrecht, Peperzak, Hermans. Een speciale plaats nemen schrijvers 
in als Dostojewski, Murakami, Burnier en Kopland. Ze hebben mij geleerd dat 
je om te lopen twee benen moet hebben. Tai chi leraren hebben me werkelijk 
leren dansen in de wereld, Al Huangxc als eerste. Om de essentie van de dialoog 
te ervaren in de beweging. Vanuit het mysterie van leven in beweging komen, 
in het meest verheven (太極拳xci) balanceren van Yin en Yang, de moeder van de 
tienduizend schepsels op deze wereld. Mijn moeder, die haar Joodse wortels aan 
mij heeft doorgegeven, zonder daarop de nadruk te leggen. En onze kinderen en 
kleinkinderen, die ons hebben laten zien hoe je zonder oordeel ingevoerd wordt 
in de wereld, om daarna de rest van je leven te proberen die oorspronkelijke staat 
van zijn weer terug te krijgen, terwijl je leeft in deze wereld. Mijn vrouw Roos als 
mijn gezellin op dit levenspad dat heeft gekronkeld door paradijstuinen, donkere 
bossen, over hoge bergen door diepe dalen, open vlaktes met zonneschijn, en 
oases van rust en beschutting. 

Ik besluit hier met mijn lievelingsvers uit de Tao Teh Ching, het boek waarop ik 
als jonge student ooit ben afgestudeerd, een boek dat ik nooit helemaal begrepen 
heb met mijn rationele verstand, ondanks dat ik lange tijd mijn best heb gedaan. 
Een boek dat ik ervaren heb met heel mijn intuïtieve wezen. Een boek dat mij 
iedere dag weer hoop geeft.
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The spirit of the valley never dies.
This is called the gate of the mysterious female.

The gateway of the mysterious female
Is called the root of heaven and earth.

Dimly visible, it seems as if it were there,
Yet use will never drain it.xcii

Kiyomasa´s bron © Iris van Loon 

Ik heb gezegd.
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Bijlage
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Bijlage I
CONCEPTEN BESCHRIJVING

I positioning Forms of energy that have the power to radiate to their 
environment

Internal positioning Position in the internal domain of the self (e.g., “I as a 
dedicated professional” or “I as a fighter who never gives up”)

External positioning Position in the external domain of the self: the “other in the 
self” (e.g., the voice of a parent, teacher, or group)

Over positioning Exaggerating a position to a degree that the balance in the self 
is lost due to the lack of effective counter-positions

Under positioning A position that lacks the energy to play a constructive role in 
the micro-society of the self

Counter positioning A position that responds to another position from which it is 
spatially differentiated

Centering processes Centripetal movements that lead to order and structure in the 
position repertoire

Decentering processes Centrifugal movements that disorganize the existing order in 
the position repertoire and create space for its innovation

Meta positioning A super-ordinate position that allows a helicopter view of 
other positions and their patterning and offers a long-term 
and cross-situational perspective

Promoter positioning A position that organizes and gives direction to the 
development of other positions in the repertoire and is able to 
generate new ones

Trans positioning A position transposed from another context into the current 
thinking about a role or I-position to stimulate growth and 
innovation of the position repertoire

Noot: Deze tabel is tot stand gekomen op basis van Hermans, H.J.M. (2018). Society in the 
Self. A Theory of Identity in Democracy. (NY: Oxford University Press) p. 399-400, met een 
aantal weglatingen, wijzigingen in formulering en aanvullingen.
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Eindnoten
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i Martin Buber. A Life of Faith and Dissent. Paul Mendes-Flohr, 2019, p. 62. 
Yale University Press, New Haven and London.

ii Leeswijzer: verwijzingen naar literatuur, uitweidingen heb ik in voetnoten 
gezet. Ook de literatuur staat in de voetnoten, niet in een aparte alfabeti-
sche literatuurlijst.

iii Jan Hol is voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke 
Hogeschool in Ede (CHE).

iv Ik dank deze driedeling onder andere aan het werk van mijn International 
Leadership Association (ILA) collega Dr. Gill Robinson Hickman, die in 
2016 het boek publiceerde Leading Organizations. Perspectives for a New 
Era. (Thousand Oaks: Sage Publications Inc. p. 1). Dit boek werkt deze 
driedeling – effectief, authentiek en ethisch - uitvoerig uit op basis van 
contextueel en relationeel leiderschap voor organisaties van de toekomst, 
voor de huidige leiderschapstheorieën, voor gedeeld leiderschap, voor cul-
tuur en inclusie, voor ethiek, voor organisatieverandering, en voor sociale 
verantwoordelijkheid. Mijn collega bij Deloitte, Jorrit Volkers, Dean van 
Deloitte University, droeg dit boek bij zich als een soort bijbel voor leider-
schapsontwikkeling.

v Een paar verwijzingen naar de literatuur, waarin relationeel leiden/volgen 
centraal staat:  
Gergen, K. J. (2009). Relational being: Beyond self and community. New 
York: Oxford University Press.  
Hosking, D. M. (2011). Moving relationality: Meditations on a relational 
approach to leadership. In A. Bryman, D. Collinson, K. Grint, B. Jackson, 
& M. Uhl-Bien (Eds.), The SAGE handbook of leadership (pp. 455–467). 
London, UK: Sage.  
Cunliffe, A. L., & Eriksen, M. (2011). Relational leadership. Human 
Relations, 64(11), 1425–1449.  
Hersted, L., & Gergen, K. J. (2013). Relational leading. Practices for 
 dialogically based collaboration. Chagrin Falls, Ohio: TAOS Institute 
Publications.  
Koonce, R. (2016). All in “The family”: Leading and following through 
individual, relational, and collective mindsets. In R. Koonce, M. C. Bligh, 
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M. K. Carsten & M. Hurwitz (Eds.), Followership in action. cases and com-
mentaries (pp. 3–14). Emerald Books.  
Shotter, J. (2012). Gergen, confluence, and his turbulent, relational onto-
logy: The constitution of our forms of life within ceaseless, unrepeatable 
intermingling movements. Psychological Studies, 57(2), 134–141. 
Twee van de PhD projecten die ik begeleid heb de afgelopen jaren hadden 
relationeel leiderschap als onderzoeksthema:  
C. Hornstrup (2015). Strategic Relational Leadership. Building 
Organizational Capacity to Change. (Dissertation TiU).  
S.A. Moore (2014). Practices of Relational Leadership in Action Learning 
Teams. (Dissertation TiU).

vi Vaak afgekort als GSM: geld, status en macht.

vii Zie onder andere: EFQM (2018). Role Models of Leaders in Excellent 
Organisations. (p 11); Salim Ismail, Malone & Van de Geest (2014). 
Exponential Organizations p. 211-212.

viii In het Financieel Dagblad van 30.5.20 maakt Noël Ummels zich zorgen 
over de extreme vermannelijking van de macht, als laatste stuiptrekking 
van het patriarchaat, onder de titel Stop de man. Hij noemt als voorbeel-
den van autocratisch leiderschap Recep Tayyip Erdogan, President van 
Turkije; Jair Bolsonaro, President van Brazilië; Boris Johnson, Premier 
van het Verenigd Koninkrijk; Nicolás Maduro, president van Venezuela; 
Xi Jinping, president van de Volksrepubliek China; Viktor Orbán, Premier 
van Hongarije; Mohammad bin Salman al-Saoed, kroonprins van Saoedi-
Arabië; Benjamin Netanyahu, voormalig premier van Israël; en Donald 
Trump, voormalig President van de Verenigde Staten.  
Om het fenomeen macht beter te begrijpen: Frank Schaper (2015). Het 
Dictatorvirus. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. (Scriptum). Hij beschrijft 
hoe het verwerven en in stand houden van macht in het verleden en het 
heden bewust geregisseerde processen zijn.  
Voor nuancering: Oscar David (2014). Macht! Van instinct tot integri-
teit. (Mediawerf). En het boek van A. Brenninkmeijer (2019) Moreel 
Leiderschap (Prometheus). Brenninkmeijer beschrijft het proces van een-
zijdig naar relationeel en responsief leiderschap, van macht naar gezag, 
van debat naar dialoog in de Nederlandse politiek op een verhelderende 
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wijze, die een illustratie kan zijn van het concept Dialogisch Leiderschap.

ix Caspar Thomas, Financieel Dagblad. De wereld in 2019, December 2018, 
jaargang 11. p. 75.

x L.S. Vygotsky (1962). Thought and Language. MIT Press.

xi Hoofdwerk: Hermans, H.J.M. (2018). Society in the self: A theory of identity 
in democracy. New York: Oxford University Press. Als de lezer dit boek 
doorgrondt, heeft zij de kern van de theorie te pakken.  
Voor een begrip van de narratieve psychologie en haar invloed op 
deze manier van denken: Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. 
(1995). Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. New 
York: Guilford Press.  
Voor de Nederlandstalige lezer raad ik aan: Hermans, H. J. M., & van 
Loon, R. (2016). Dialogical Self in actie: De meerwaarde van meerstem-
migheid. De Psycholoog, (9), 10-21. In dit korte artikel wordt de kern weer-
gegeven.  

xii Hubert Suszek heeft in Alexandra M. Columbus (ed.) (2017). Advances 
in Psychology Research. (Volume 131, p. 97-138) zijn Critique of Dialogical 
Self Theory  een aantal andere theorieën aangehaald, die uitgaan van de 
meervoudigheid van het zelf. Naast Voice Dialogue (Stone & Winkelman, 
1985), zijn dat Internal Family System Therapy (Schwartz, 1995), Ego Status 
Therapy (Watkins & Watkins, 1997), Process Experiential Therapy (Elliot & 
Greenberg, 1997), en Subpersonality Theories (Satir, 1978; Rowan, 1990; 
Cooper & Cruthers, 1999).

xiii Benedict Wells (2017). Het einde van de eenzaamheid. Roman. Meulenhoff. 

xiv Zie ook: Bessel van der Kolk (2014). The body keeps the score. Mind, brain 
and body in the transformation of trauma (Penguin Books), die – als psychi-
ater en psychotherapeut – het zelf beschrijft ‘als een soort van maatschap-
pij’, als een mozaïek, waarin ruimte moet worden gecreëerd (o.m. met 
behulp van de psychotherapeut) om tegenstellingen in het zelf te verzoe-
nen (p. 335-341). Zijn visie sluit naadloos aan op de Dialogical Self Theory.
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xv Zie ook: Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, 
Straus and Giroux. Beide vormen van denken vereisen wederkerige vali-
datie: vanuit het snelle denken van de intuïtie naar het trage denken van 
de ratio en viceversa. We zien dat mensen de neiging kunnen hebben een 
van beide te verabsoluteren, de toegevoegde waarde schuilt in het voortdu-
rend balanceren tussen deze vormen van weten. 

xvi C.I. Dessaur (1984 2e herziene druk). Droom der Rede. Het mensbeeld in 
de sociale wetenschappen. Een poging tot criminosofie. Amsterdam: Querido. 
Andreas Burnier (1986). De Trein naar Tarascon. Amsterdam: Querido.  
Ik heb geprobeerd ook daadwerkelijk door haar begeleid te worden als stu-
dent, maar dat wilde Dessaur niet. Ik heb me tevreden moeten stellen met 
het lezen en interpreteren van haar werk. Ik heb haar een keer in levende 
lijve mogen ontmoeten, op het oude postkantoor in Nijmegen, en daarbij 
heb ik haar kracht gezien en gevoeld, terwijl ik achter haar in de rij stond 
te wachten om postzegels te kopen.  
Tijdens een workshop Symboliek en Ervaring (thema van mijn promotie-
onderzoek) hebben we een passage uit De trein naar Tarascon gebruikt 
(p. 79-80), waarin de hoofdpersoon William schrijft over de ziel: “Nu 
weetik hoe de siel eruitsiet [William zit onder de Maprosal] (…..) Het enige 
wat nodigwas, was dat ik stap-terug deed tenaansien-van-mijself. (…) In 
mijngeval was de siel als een ronde silveren schaal waarinsich een niet-
materiële “substansie” bevond, die alle mogelijkekleuren en vormen kon 
aannemen. Ook was de omvang vandesiel volstrek plasties: van een kleine 
compacte schaal kon sij worden tot overbruisend en kosmies wijd.” (p.79).  
In deze tekst van Burnier zit zoveel gevoel van de psychiatrische patiënt 
dat lezing van de tekst mij de psychose van William liet ‘voelen’.   

xvii Dit wordt wel gezegd in vergelijking met Voice Dialogue: Stone, H. & 
Stone, S (2009). The basic elements of Voice Dialogue, Relationship and 
the Psychology of Selves. Voice Dialogue als een dialoog met je innerlijke 
stemmen, stelt iemand in staat welbewust naar iedere stem te luisteren in 
zichzelf. Je ontmoet je subpersonen en je leert ze kennen b.v. de perfectio-
nist, het kwetsbare kind in jou.

xviii De Volkskrant 10 mei 2020.
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xix We gebruiken hiervoor de drieslag in het veranderproces: constructing als 
een nieuwe ik-positie creëren, de-constructing als een oude ik-positie losla-
ten en re-constructing als een nieuwe inhoud geven aan de oude ik-positie.

xx Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. Random 
House. p. 293. Hij schreef ook: The ultimate experience: battlefield revela-
tions and the making of modern war culture, 1450-2000. (2008). Sapiens: A 
brief history of humankind. (2014). En 21 lessons for the 21st century. (2018).  
Het laatste boek geeft meer praktische aanwijzingen, bijvoorbeeld over 
zijn Vipassana meditatiepraktijk en de relatie tot zijn werk als schrijver en 
hoogleraar geschiedenis.

xxi Patricia de Martelaere heeft in 2001 een voordracht gehouden voor het 
Titus Brandsma Instituut met als titel Wie is er bang voor de dood? (TBI: 
Valkhof Pers). Het proces van leven dat zij beschrijft als hechten, onthech-
ten, vrezen, verlangen en geloven, kenmerkend voor de ontwikkeling van 
het zelf van een mens, in haar taal de ziel, zou helemaal kunnen worden 
beschreven in termen van ik-posities, zoals aangegeven in bijlage 1. In 
deze zin kan de ziel omschreven worden als de ‘metapositie’, die naar alle 
andere aspecten van het zelf kan kijken, die kan ontwikkelen, zich eraan 
hechten en ook weer loslaten: “De ziel als dat wat wil loslaten.” (p. 22). In 
deze zin is de Dialogical Self Theory een hedendaagse weergave voor een 
theorie van de ziel.

xxii Hans van der Heijden beschrijft in zijn boek Zeven Megatrends (2017) 
(Vakmedianet) hoe onze wereld verandert aan de hand van zeven trends, 
die dieper ingaan op technologische ontwikkelingen en maatschappelijke 
vraagstukken. De wereld wordt digitaler, grenzelozer, pluriformer, onze-
kerder, verantwoordelijker, vitaler en ondernemender. 

xxiii In het handboek Management Drives. Mastering Leadership worden zes 
stijlen van leiderschap vanuit zes drijfveren behandeld en verhelderd. 
In bijna alle organisaties waar ik tegenwoordig kom, wordt dit jargon 
gebruikt, zonder blikken of blozen zegt men: “Ja, Jan is nu eenmaal 
blauw!”, “nee, met Margreet werkt hij niet zo goed samen, die is groen-
geel! Geen wonder dat het niet botert.”  
Deze sterk vereenvoudigde methode van diagnosticeren is oorspron-
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kelijk gebaseerd op het werk van Don Edward Beck & Christopher C. 
Cowan (1996). Spiral Dynamics. Mastering values, leadership, and change. 
Blackwell Publishing. 

xxiv Morris Oosterling. (2019). Op zoek naar leiderschap. De top in non-profit 
organisaties bezien vanuit selectie. (PhD TiU).

xxv Ik heb hierover geschreven, zie onder andere Dialogisch Leiderschap 
(2019), p. 63-66. Zie ook de gevalsbeschrijvingen in Creating 
Organizational Value through Dialogical Leadership (2017), waar de over-
gang van ik-positie als professional naar ik-positie als leidinggevende 
onderwerp is van een intensief veranderingsproces p. 155-191.

xxvi Als je op google ‘dialoog in bedrijf en samenleving’ intoetst, volgt een 
reeks van hits, variërend van maatschappelijke dialoog, oprechte dialoog 
in het bedrijf, tot dialoog met stakeholders, et cetera. Ook ‘dialogisch lei-
derschap’ levert verscheidene hits op.

xxvii Mijn visie is geïnspireerd door Morioka, M. (2012). Creating dialogi-
cal space in psychotherapy: meaning-generating chronotype of ma. In: 
Hermans, H.J.M. & Gieser, Th. (Eds.) (2012). Handbook of Dialogical Self 
Theory. Cambridge: University Press, p. 390-404. 

xxviii Het karakter Ma (間) bestaat uit twee delen, 門 betekent deur of opening 
en 月 kan vertaald worden als zon of maan. De twee karakters samen 
beschrijven het moment dat licht door een gat of deuropening schijnt. In 
deze beschrijving heeft de opening, de leegte, de grootste invloed op wat 
er gebeurt: licht schijnt er doorheen. De aanwezigheid van de opening 
is essentieel voor de beleving. Zie: Jacob Voorthuis en Christopher Ho 
(2012)間 Ma Philosophy in architecture.

xxix Ook de Bijbelse traditie kent een soortgelijk begrip ‘Rechobot’ (‘Bron 
van Ruimte’). Zie Genesis, hoofdstuk 26, vers 22, waar het verhaal ver-
teld wordt van het graven van waterputten en dat één van deze putten 
‘Rechobot’ genoemd wordt: ‘Want de Here heeft ruimte voor ons gemaakt, 
zodat wij in dit land aangenaam kunnen wonen.’
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xxx Andreas Kinneging (2020). De onzichtbare Maat. Archeologie van goed en 
kwaad. Amsterdam: Prometheus. ‘Door de pessimisten is wel eens het 
beeld gebruikt van de mensheid als een voortwoekerend kankergezwel in 
de boezem van Moeder aarde’ (p. 197). 

xxxi Kinneging (2020), p. 334.

xxxii Rens van Loon (2019). Dialogisch Leiderschap. Als het ik wijkt. 
(Amsterdam: Mediawerf).

xxxiii “Complex multidimensional, emergent process in which the leader(s), fol-
lower(s) and other stakeholders (formal and informal) in a human enter-
prise use their characteristics, capabilities, thoughts, feelings and beha-
vior to create mutually influencing relationships, that enable to co-evolve 
strategies, tactics, structures, processes, directions and other methods of 
building and managing human enterprises with the goal of producing 
adaptive success in their chosen niches in the competitive evaluative and 
evolving ecology of organizations.”  
Kilburg, R., & Donohue, M. (2011). Toward a “grand unifying theory’ 
of leadership: Implications for consulting psychology. In Consulting 
Psychology Journal: Practice and Research, 63(1), 6–25. American 
Psychological Association.

xxxiv Een recent literatuuronderzoek – Wetenschappelijke Literatuurstudie 
Publiek Leiderschap (2021) -  uitgevoerd door het Leiden Leadership 
Centre, in opdracht van het Bureau ABD van de overheid, definieert lei-
derschap (p. 7): “als een sociaal proces van invloed uitoefenen op anderen 
om te komen tot overeenstemming over wat er gedaan moet worden en 
hoe dat gerealiseerd kan worden, alsmede het faciliteren van individue-
le en collectieve inzet om deze gemeenschappelijke doelen te behalen” 
(gebaseerd op Yukl, G. (2012). Effective Leadership Behavior: What We 
Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management 
Perspectives, 26(4), 66–85).

xxxv In lijn met Hickman (2016).

xxxvi Nick van Dam (2016). Learn or lose. Inaugural Lecture. Nyenrode 
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Business University.

xxxvii Ik heb hier bewust gekozen voor een aantal klassieke modellen, uit het 
begin van de leiderschapstheorie: Blanchard (1985; 2005), Ulrich e.a. 
(1999) en Covey (1989). 

xxxviii Ken Blanchard, Susan Fowler & Laurence Hawkins (2005). Self Leadership 
and the One Minute Manager. Increasing Effectiveness through Situational 
Self Leadership. New York: Harper Collins Publishers. 

xxxix Ken Blanchard, Patricia Zigarmi & Drea Zigarmi (1985). Leadership 
and the One Minute Manager. Increasing Effectiveness through Situational 
Leadership. Blanchard Management Corporation. p. 94-95.

xl Dave Ulrich, Jack Zenger & Norm Smallwood (1999). Results-based 
Leadership. How Leaders Build the Business and Improve the Bottom Line. 
Boston: Harvard Business School Press. p.7. Ulrich was jarenlang een van 
de belangrijkste auteurs voor de ontwikkeling van competence manage-
ment.

xli Stephen Covey (1989). The 7 habits of highly effective people. Powerful 
 lessons in personal change New York: Fireside. p. 285. 

xlii T. Compernolle (2006). Stress, Vriend en Vijand. De aanpak van stress, thuis 
en op het werk.  Lannoo Tielt (7e druk). Op de vraag of de mens kan multi-
tasken, antwoordt de neuropsychiater Compernolle eenduidig en beslist, 
op basis van jarenlang onderzoek. Een groot deel van onze hersenen kan 
meerdere dingen tegelijk doen, en dat is het reflexbrein (routinebrein). 
Dit kan tegelijkertijd meerdere bronnen van informatie verwerken. Maar 
het denkende brein kan dat beslist niet. Telkens als je hersenen moeten 
switchen (van de ene taak naar de andere) verliest de mens energie, creati-
viteit. Elk mailtje, berichtje, dat tussendoor verschijnt op je scherm onder-
breekt je concentratie, en kost een paar minuten om weer op het oude 
concentratieniveau te komen. 

xliii ‘Meta positioning’, ‘Over positioning’: zie tabel in bijlage 1. 
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xliv J. Bennett (1978). Deeper Man. London: Turnstone Books, p. 37.

xlv Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: A brief history of tomorrow. Random 
House. p. 293.

xlvi Hermans (2018). Society in the self.  
In een eerder werk (2010). Dialogical Self Theory. Positioning and Counter-
Positioning in a Globalizing Society is uitgebreider aandacht besteed aan 
de relatie tussen authenticiteit en emoties: “Authenticity emerges at the 
dialogical interface between two emotions or groups of emotions, that is, 
between my emotions and the emotions of the actual other or the other-
in-the-self.” p. 276.

xlvii Charles Taylor (1989). Sources of the Self. Cambridge: Harvard University 
Press. Shaun Gallagher & Jonathan Shear (1999). Models of the Self. 
Charlottesville: Imprint Academic.

xlviii Ken Gergen (2009). Relational Being. Beyond Self and Community.  
New York: Oxford University Press. p. 41, 106, 138.

xlix Van Loon (2017), p. 10.

l Van Loon (2017), p. 45.

li George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating 
lasting value. New Jersey: Jossey-Bass. (2007). True north: Discover your 
authentic leadership. New Jersey: Jossey-Bass. Grint, K. (2005). Problems, 
problems, problems: the social construction of “leadership”. Human 
Relations, 58, 1467–1494. (2010). Wicked problems and clumsy solutions: 
The role of leadership. In S. Brookes & K. Grint (Eds.), The public new 
leadership challenge pp. 169–186. New York: Palgrave Macmillan. Litaer, 
G. (1993). Authenticity, congruence and transparency. In D. Brazier (Ed.), 
Beyond Carl Rogers pp. 17–46. London: Constable. Luthans, F., & Avolio, 
B. (2003). Authentic leadership development. In K. S. Cameron, J. E. 
Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship pp. 241–
258. San Francisco: Berrett-Koehler.
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lii Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. 
Psychological Inquiry, 14(1), 1–26.

liii Isaacs, W. N. (1999). Dialogue and the art of thinking together. A pionee-
ring approach to communicating in business and in life. New York, NY: 
Doubleday.

liv Jaworsky, J. (1998). Synchronicity: The inner path of leadership. San 
Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

lv Een van mijn promovendi, Philip Merry, heeft onderzoek gedaan naar hoe 
leiders omgaan met synchroniciteit en komt tot de bevinding dat het voor 
leiders niet vanzelfsprekend is goed om te gaan met ‘toeval’. 
(2017). Synchronicity and Leadership. Dissertation TiU. 

lvi A. Brenninkmeijer (2019). Moreel Leiderschap, p. 300. Amsterdam: 
Prometheus.

lvii Idem p. 256.

lviii Idem p. 307.

lix Henk van Luijk (2004). Het kan ook anders. Ethiek van binnenuit. Assen: 
Van Gorcum. p. 141-143.

lx Herman van Praag (2017). Slecht zicht. Een hommage aan de twijfel. 
Damon. (hoofdstuk 9).

lxi Freek Peters (2020). Face the Future. Leadership Skills for the Next 
Generation. Uitgeverij Stili Novi. 

lxii Connected Leading | Tilburg University.

lxiii  Salim Ismail, Malone & Van de Geest (2014). Exponential Organizations. 
p. 211-212.
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lxiv Ik heb dit uitgewerkt in verschillende teksten. Zie:  
Van Loon, R., & Buster, A. (2019). Dialogical Leadership: Leading yourself 
across boundaries of self and culture. In H. Alma, & I. Ter Avest (Eds.), 
Moral and Spiritual Leadership in an Age of Plural Moralities. pp. 107-127. 
(Studies in World Christianity and Interreligious relations). London and 
New York: Routledge. 
Van Loon, R. (2020). Radicalization in Leadership: From Over-Positioning 
to Trans-Positioning. Journal of Constructivist Psychology.  
In 2022 komt een nieuw boek van Hermans uit met als titel Liberation 
in the Face of Uncertainty. A New Development in Dialogical Self Theory, 
(Cambridge University Press), dat ook dit thema behandelt.

lxv Ismail et al. (2014). p. 211-212. 

lxvi Zie tabel in bijlage 1 en de voetnoot over Patricia de Martelaere.

lxvii Wouter Hart & Marius Buiting (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar 
de bedoeling.  Management Impact. Deventer: Vakmedianet, p. 34.

lxviii Ook de toeslagenaffaire van de belastingdienst is hiervan een voorbeeld. 
Daarbij hebben belastingdienst, rechters die hebben moeten oordelen 
over rechtmatigheid en politici teveel vanuit het systeem gedacht en te 
weinig vanuit de bedoeling van de regels.

lxix Ik heb de aanpak van  de Coronapandemie samen met de voorzitter van 
de RvB van het Jeroen Bosch ziekenhuis uitgebreid beschreven in het arti-
kel. Leiderschap in tijden van crisis. Holland Management Review (2020) 
(HMR 193, september-oktober), 14-23.

lxx Voor een uitgebreide beschrijving van de vier onderdelen verwijs ik naar 
het boek Dialogisch Leiderschap. Als het ik wijkt. (Amsterdam: Mediawerf) 
p. 86-87; 99; 128.

lxxi Phaedrus 275c-276a. 

lxxii Zie ook: Blachowitz, J. (1999). The Dialogue of the Soul with Itself.  
In: S. Gallagher & Jonathan Shear (1999). Models of the Self. p. 177-200.
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lxxiii Handelingen 2:1-13.

lxxiv M. Buber (2007). Dialogisch Leven. Utrecht: Erven J. Bijleveld. p.72.  
“Het is de geest, die in het wezen van de mens ingetreden, hem de capaci-
teit en de volmacht heeft verschaft tot het tegenover-presentzijn in distan-
tie en relatie (…). Uit dit oergebeuren is ook de hoogste werkmogelijkheid 
van de mens, de taal, voortgekomen, de openlijke manifestatie van de 
bestaande wederkerigheid tussen de één en de ander.”(p. 59). 

lxxv Juke Hudig (2014). Dante’s Divina Commedia in 111 pastels. Zuid-
Scharwoude: Aurora Productions.  
“Saturnus, de zevende hemel, is het symbool van contemplatie. In het 
fonkelende licht ziet Dante de gouden hemelladder, die hoger reikte dan 
de dichter kan bevatten. Langs haar treden dalen en stijgen de engelen.” 
p. 210-211. 

lxxvi George Steiner in De Volkskrant van 5.2.20.

lxxvii Ik zet de belangrijkste werken op een rij – die niet reeds genoemd zijn -, 
waarbij ik me concentreer op Waarderingstheorie en ZKM en Dialogisch 
Zelf. 
Hermans, H. J. M. (1974). Waardegebieden en hun ontwikkeling. 
Amsterdam: Swets & Zeitlinger.  
Hermans, H. J. M. (1975). Gaat de unieke persoon in de psychologie ten 
onder? Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 
Hermans, H. J. M., Hermans-Jansen, E., & Van Gilst, W. (1985). De grond-
motieven van het menselijk bestaan: Hun expressie in het persoonlijk waarde-
ringsleven. Lisse: Swets & Zeitlinger.  
Hermans, H. J. M. (1986). Het verdeelde gemoed: Over de grondmotieven in 
ons dagelijks leven. Baarn: Nelissen.  
Hermans, H. J. M., Kempen, H. J. G., & Van Loon, R. J. P. (1992). The dia-
logical self: Beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 
47, 23-33.  
Hermans, H.J.M., & Hermans-Konopka, A. (2010). Dialogical Self Theory: 
Positioning and counter-positioning in a globalizing society. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press.  
Hermans, H.J.M., & Gieser, T. (Eds.) (2012). Handbook of Dialogical Self 
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Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

lxxviii Hermans, H. J. M. (1988). On the integration of idiographic and nomo-
thetic research methods in the study of personal meaning. Journal of 
Personality, 56, 785-812.

lxxix Twee voorbeelden. Voor Océ-Canon hebben we meer dan tien jaar gewerkt 
aan het ontwikkelen van het leiderschap, wereldwijd. Hiervan is een 
case-study gepubliceerd in het boek Creating Organizational Value through 
Dialogical Leadership (2017), hoofdstuk 7. Voor CRH-Europe zijn verschil-
lende grote projecten uitgevoerd, waarover is gepubliceerd in Tijdschrift 
voor Management Development (2012) door Van Loon, R., & Knaapen, K. 
met als titel ‘Leiders ontwikkelen door dialoog’.

lxxx Angel Buster en Rens van Loon werken aan een reeks artikelen die in de 
loop van 2022 en 2023 zullen worden gepubliceerd om dit thema verder 
uit te werken.

lxxxi Deze leergang Dialogisch Leiderschap (https://dialogischleiderschap.com) 
wordt verzorgd door Jindra Kessener en Rens van Loon, bestaande uit drie 
modules over twee jaar met theorie, praktijkopdrachten, intervisie en coa-
ching (start 25 maart 2022). 
Module 1: Jij als individu. Hoe je zelf als leider gezond te houden in een 
veeleisende, beweeglijke werkomgeving, door een dynamische balans te 
vinden tussen non-verbaal gedrag (je lichaam), ratio (je denken) en intuï-
tie (je voelen).   
Module 2: Jij als leider van je team(s). In deze module focussen we op de 
dialoog met je team(s), waarbij we je persoonlijke positie-repertoire voort-
durend verder ontwikkelen, zodat niet alleen je effectiviteit groter wordt, 
maar ook je authenticiteit en je vermogen in lijn met je eigen waarden en 
die van de organisatie te handelen. 
Module 3: Jij als leider van je organisatie (toezichthouder, bestuurder, 
manager). Hier gaat het over de dialoog als manier om complexe vraag-
stukken en organisatieverandering te begeleiden in de organisatie als 
geheel. 

lxxxii Juke Hudig (2014). Dante’s Divina Commedia in 111 pastels. Zuid-
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Scharwoude: Aurora Productions.  
“Terwijl een deel van de processie ten hemel vaart, blijft Beatrice achter 
bij de boom der kennis van Goed en Kwaad, als hoedster van de zege-
wagen. De triomfwagen is het zinnebeeld van de ware Kerk en Beatrice 
personifieert de goddelijke wijsheid.” p. 174-175.

lxxxiii Jaap Voigt heeft dit in het boek Leven & werken in het ritme van de seizoe-
nen (met fotografie van Hapé Smeele (2020, 5e druk) (Hilversum: Uitgeverij 
Nachtwind) mooi omschreven: “De heiligen en wijzen stelden beelden op 
om hun gedachten volkomen te kunnen uitdrukken, zij stelden tekens op 
om het ware en het valse volkomen uit te drukken. Daar voegden zij nog 
de oordelen aan toe, zo konden zij hun woorden volkomen uitdrukken.” (p. 
131). [cursivering RLN]. Van beelden en symbolen naar tekens naar oorde-
len, en terug van oordelen naar tekens naar beelden, beschrijft exact de 
gang die we maken in de dialoog. Kijken en luisteren, je oordeel opschor-
ten en proberen door te dringen tot het niveau van het beeld.  

lxxxiv Alfred Schaffer (2021). ,zo heb ik u lief. alle gedichten tot nu toe. 
(Amsterdam: De Bezige Bij). 

lxxxv Zie ook de eerder aangehaalde auteur Blachowitz, J. (1999). The Dialogue 
of the Soul with Itself. In: S. Gallagher & Jonathan Shear (1999). Models 
of the Self. p. 177-200. Hij probeert dit associëren en het spreken in jezelf 
voordat je tot de ander spreekt te beschrijven.  

lxxxvi Interview De Volkskrant 28.8.21.

lxxxvii Rens van Loon (2020). Het Groene Paard. Vertelling uit een tempelboek. 
(vormgeving Jannie de Groot). Hilversum: uitgeverij Nachtwind.

lxxxviii Jonathan Franzen (2021). Kruispunt. Amsterdam: Prometheus, p. 516.  
Het citaat is door mij in de tegenwoordige tijd gezet.

lxxxix Om dit beter te begrijpen nodig ik de lezer uit het non-verbale gedrag (de 
manier van lopen, bewegen, zich opstellen in de ruimte, wijze van kijken, 
etc.) te observeren van mensen uit de politiek en dan te onderzoeken in 
welke context ze dat gedrag hebben geleerd: bijvoorbeeld een adviseur van 
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McKinsey of een advocaat van een groot advocatenkantoor, die minister 
worden ten opzichte van een ambtenaar die na twintig jaar trouwe dienst 
bij een ministerie de positie van staatssecretaris of minister krijgt. Je kunt 
dit uiteraard ook op jezelf toepassen, maar dat is moeilijker te zien!

xc Al Chung-Liang Huang. (1975). Omhels de tijger. Keer terug naar de berg. 
De essentie van t’ai tsji. Meppel: Boom.

xci Yin en yang () worden met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Yin 
en yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, die staat voor Dao.

xcii Lao Tzu (1963). Tao Te Ching, translated by D.C.Lau. Penguin Classics, 
vers VI.
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