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1     Introductie
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Wellicht verrassend, met deze whitepaper – waarin menswaardigheid en de kwaliteit van
onze leefomgeving centraal staan – neem ik je eerst mee naar een andere wereld: Sapmi
(dit ken je als Lapland, maar deze benaming heeft erg negatieve connotaties. voor de
Sami). Een louterend, ongerept en oorspronkelijk toendra-achtig gebied. Het zal je
spoedig duidelijk worden waarom ik dat van belang acht. 

Zoals de naam SAMI-training al doet vermoeden, ben ik geïnspireerd door de Sami: de
oorspronkelijke bewoners van Sapmi. Het fascineert me dat dit natuurvolk, dat een
nomadisch bestaan leidt, met beperkte middelen in een klimaat van uitersten kan
overleven (-50/+30 graden C en acht wisselende seizoenen).

In nauw contact met dit opdringerige, liefdevolle en meedogenloze klimaat en met
schaarse middelen hebben zij – met als inzet een menswaardig bestaan voor zichzelf en
hun gemeenschap – (hardhandig) geleerd hier te gedijen én zich voortdurend aan te
passen aan de wisselende omstandigheden. Voor mij zijn de Sami verandermanagers bij
uitstek! 

De Sami, meesters in het volgen én leiden
In dit klimaat overleven, vraagt om het ontwikkelen van omgevings-, relationele- en
emotionele sensitiviteit. Verbinding maken met jezelf, de ander(en) en het andere zijn
hierin cruciaal. Je zult voortdurend zowel ontspannen als alert moeten zijn. De situaties
waarin je verzeild raakt, zal je in volle omvang moeten (leren) lezen. 

Moeten nemen ook trouwens. Met 'nemen' bedoel ik dat je jezelf bij tijd en wijle zal
moeten overgeven aan de situatie waarin je verzeild geraakt bent. Deze overgave is een
berusten in, een toegeven aan of zelfs een uit handen geven van. Deze beweging is vaak
veel lastiger te maken dan tegen iets vechten. Toch ontkom je er niet aan deze attitude te
ontwikkelen.

Je ervaart in deze wildernis dat je nietig bent en dat de natuur tegelijkertijd lieflijk en
onverbiddelijk is. Je kunt je hier nergens uitkletsen, niets verbloemen, aan niets
onttrekken. Tegen deze oerkrachten vechten is stompzinnig. Het heeft al menigeen zijn
gezondheid of zelfs zijn leven gekost. Eraan overgeven, meebuigen en erop afstemmen is
de enige optie. Als je ergens getest wordt op persoonlijk en functioneel leiderschap – dus
op hoe je als mens en als professional in de wereld staat – dan is het hier wel .

Volgen
Het arctische klimaat – een ecosysteem dat zich kenmerkt door een complex van zowel
fragiele als robuuste kringlopen – is ongelofelijk imponerend. Het valt als een sluier over je
heen. Om stil van te worden. Je ervaart ineens dat je deel uitmaakt van iets dat groter is
dan de mens(heid) zelf. ‘Iets’ waar je niet los van staat. Als je het hier comfortabel wilt
hebben, ontkom je er niet aan een ootmoedige houding aan te nemen. Je dient hier de
bewegingen en grillen van de natuur te kunnen volgen.

1 SAMI-training organiseert trainingen persoonlijk leiderschap in Sapmi. 
Voor meer info: zie www.sami-training.com. De natuur is hier nog oorspronkelijk en louterend. Ze kan je
diepgaande inzichten geven over groei en ontwikkeling. 
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In een nimmer eindigende cyclus
balanceren en schakelen de Sami
voortdurend tussen volgen en leiden [figuur
1]. Er komt in dit klimaat enorm veel op hen
af waar zij betekenis aan moeten ontlenen
en aan moeten geven. Twee ogenschijnlijk
tegengestelde bewegingen … totdat je ze
leert verbinden. Of anders gezegd, de Sami
maken voortdurend contact met zichzelf, de
ander(en) en het andere. 

Dit leren verbinden – wat meer behoort te
zijn dan een modewoord – vindt plaats in de
leidinggevende zelf. Het vraagt om een
passende attitude en diepgaande
bewustwording en inzichten. Het vraagt ook
lef en vaardigheid om te zeggen wat er
gezegd dient te worden en daarbij de
ander(en) heel te houden. 

Figuur 1: Twee bewegingen waar een
leidinggevende die een hoge graad van

leidinggeven wilt ontwikkelen niet aan ontkomt. 

Het vraagt naast deze ootmoedige houding ook om typische leiderschapsvaardigheden:
het ontwikkelen van strategisch, tactisch en operationeel denken en handelen.
Onmisbaar als je passend antwoord wilt geven op de situatie die op je afkomt of waarin je
verzeild geraakt bent. Het zijn broodnodige vaardigheden als je de regie wilt (her)pakken,
dus als je wilt leiden.

Wijsheid, sensitiviteit, compassie, anticipatie, doortastendheid, besluitvaardigheid,
waarnemend en adaptief vermogen, berusting … het is een greep uit de vele kwaliteiten
die je nodig hebt om deze wildernis te overleven en er te gedijen.

Leiden

Daarom is het van groot belang dat de leidinggevende bereid is te onderzoeken ‘wat er in
haar werkt’. Het zijn deze bereidheid, deze houding en vaardigheden die ik iedereen en in
het bijzonder leidinggevenden toewens. 

True leaders reflect and act.

Servaas Klute
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2     Kwaliteit leefomgeving 
en menswaardigheid
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We leven in turbulente en onzekere tijden. De mensheid, landen, instituten, organisaties,
teams, individuen – onze sociale systemen – staan onder druk, soms zelfs op knappen.

Er zijn crises te over. Dicht bij huis, ver weg. Opdringerig aan de oppervlakte en
sluimerend in de diepte. Op macro-, meso- en microniveau. Om maar wat voorbeelden te
noemen: klimaat (versterkt broeikaseffect, verlies van biodiversiteit, waterspiegelstijging),
vergrijzing, de medische, financieel economische, emotionele schade door Covid-19,
afvalberg, immigratie, toeslagenaffaire, aardbevingsschade in Groningen, Zwarte Piet-
discussie, adoptiebeleid, ‘val’ van instituten (overheid, het Britse Koningshuis), racisme,
vrouwonvriendelijkheid, hongersnood, misstanden in de RK-kerk, misstanden in de
turnbond, brandhaarden in de wereld, et cetera.

Deze crises beuken voortdurend op de voordeur en ze dringen – in volle glorie, vermomd
en versluierd – door in onze samenleving, in onze instituten, organisaties, onze teams,
onze leidinggevenden, onze gezinnen, onze kinderen, ons welbevinden. Sterker nog, het is
onze samenleving.

Deze crises – kortheidshalve noem ik ze in deze whitepaper de klimatologische, de
ecologische en de humanitaire crises – creëren een enorme sociaal maatschappelijk
onrust en schade en werken ontwrichtend. Je zal maar jong zijn in deze tijd en deze crises
op je af zien komen. Om bang van te worden.

Weeffout
Ik vind het pijnlijk om te realiseren dat dit de wereld is die we gebouwd hebben.
Schijnbaar zit er in alle vooruitgang die we geboekt hebben een structurele weeffout. Een
weeffout die ondubbelzinnig zichtbaar wordt in de finalisering: het moment dat we naast
de voorziene ook een onvoorziene rekening gepresenteerd krijgen van onze gemaakte
welvaartsstappen. ‘Ineens’ worden we met de neus op de keiharde feiten gedrukt en
komt de ene na de andere crisis binnenrollen. Blijkbaar zit er bij aanvang van onze
inspanningen een enorme disbalans, een blinde vlek of zelfs een perversiteit in de
belangenafweging. 

Door de crises worden we niet alleen gedwongen organisatorisch inhoudelijk een enorme
transformatie door te maken. Ze dwingen ons nadrukkelijk ons leiderschap tegen het licht
te houden.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ...
Sociale systemen nemen uiteindelijk de constitutie aan of vormen zich naar het
spiegelbeeld van de leidinggevende. Als de bovengenoemde crises het uiteindelijke
spiegelbeeld van ons leiderschap zijn, dan staan we voor een enorme opgave.

Gelukkig ontstaan er ook tegenbewegingen. Er zijn ongelofelijk veel formele en informele
initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid, zero-waste,
gelijkwaardigheid. Innovatie bloeit als nooit tevoren. Denk aan: Buurtzorg (zelfsturende
teams), Tony's Chocolonely (slaafvrije chocolade); The Ocean Clean Up (opschonen van
oceanen en rivieren); Too Good to Go (restaurants/supermarkten die zich aansluiten bij
een initiatief tegen voedselverspilling); Black Lives Matter activisme; organisaties zoals
Amnesty International; landen waar mannen en vrouwen evenveel ouderschapsverlof
krijgen; 'stem op een vrouw' initiatief; landen waar menstruatieproducten gratis zijn om
per
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'period poverty' tegen te gaan (zodat meisjes naar school kunnen).

Maar … hoe blij we ook mogen zijn met deze tegenbewegingen, we moeten ons beseffen
dat deze bewegingen een bepaalt leiderschapsvacuüm vullen. De gevolgen van dit
leiderschapsvacuüm zijn zelfs zo bedreigend dat het water spoedig letterlijk aan onze
lippen staat. 

We ontkomen er niet aan onze wereld anders vorm te geven. Dat heeft natuurlijk grote
consequenties voor ons leiderschap, en daarmee bedoel ik zowel ons functionele- als ons
persoonlijke leiderschap. Niet alleen onze leefwereld maar ook het leiderschap en
medewerkerschap vragen om een transformatie. En we mogen dit zeker niet alleen
overlaten aan de jonge mens van nu of de toekomstige generaties.

Het is een diepe en omvangrijke opgave aan ons allen en vraagt een heroriëntering op
leiderschap.

Vergrootglas op leiderschap
Leiderschap gaat niet over het domineren en onder controle houden van de ander(en),
maar over de diepe vraag: Hoe kan ik het volledige individuele en collectieve potentieel
dat mijn sociale systeem   rijk is aan de oppervlakte brengen? 

Leiderschap draagt daarom naast een sturende ook een dienende en een educatieve
component in zich. De sturende component omvat de leidende beweging. De dienende
component omvat de volgende beweging. De educatieve component omvat een
aanroepende beweging. Deze laatste is dé beweging die ‘alles’, dus de transformatie, in
gang zet. De educatieve component is cruciaal in het ontwikkelen van eigenaarschap,
zelfsturing en zelforganisatie.

Leiderschap staat niet op zich. Het krijgt haar ware betekenis pas door het af te meten
aan het interne kompas en het doelstellingenhuis van een sociaal systeem . Deze twee
instrumenten vormen een gemeenschappelijk referentiekader – voor zowel
leidinggevenden als medewerkers – om bewaarheidende en bezielde gesprekken te
kunnen voeren over geëtaleerd gedrag en behaalde resultaten.

In hun opgave om zowel het volledige individuele als collectieve potentieel van het sociale
systeem dat zij (bege)leiden aan de oppervlakte te brengen, geven en ontlenen
leidinggevenden voortdurend betekenis aan de situatie waarin zijn zich bevinden en aan
het geëtaleerde gedrag. Hierdoor worden er ruwweg twee bewegingen zichtbaar die een
leidinggevende kan maken: een leidende en een volgende beweging.

Twee ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen of tegendelen die zich in een bepaalde
mate evenwichtig tot elkaar zouden moeten verhouden. Of beter, die elkaar zouden
moeten versterken: volgen x leiden = leidinggeven.

Een leidinggevende met een hoge graad van leidinggeven kenmerkt zich door een
dynamische evenwichtigheid en beweging. Subtiel en dansant schakelt deze
leidinggevende  

2 Onder sociale systemen versta ik individuen, teams, organisaties, instituten, landen en zelfs de
mensheid.
3 Klute S.H.J.J., 2020. Leiderschap, laat liefde stromen.
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leidinggevende op de juiste momenten tussen
de polariteiten volgen en leiden [figuur 2].  

Als deze leidinggevende leidt, geeft zij haar
sociale systeem richting en stuurt zij op
inhoud, procedures en samenwerkings-
processen. In het leiden zit een gevende en
nemende beweging besloten.

Als deze leidinggevende volgt, laat zij de
actuele werkelijkheid op verschillende lagen
en diepten op zich afkomen. Zij wordt zich in
voorvolle omvang bewust van datgene wat er zich voor haar afspeelt. Dan kan haar het
wezenlijke toevallen. Als de leidinggevende volgt, krijgt zij feitelijk haar leidende
inspanningen gespiegeld terug. Wát zij ook terug krijgt, het is gouden informatie omdat
zij de volgende ontwikkelstap op een presenteerblaadje van een medewerker, team of
organisatie aangereikt krijgt. In het volgen zit een ontvangende beweging besloten.

De leidinggevende die volgt, is er op uit de oppervlakkige, de diepere én de diepe
betekenis der dingen waar te nemen. 

Een leidinggevende met een hoge graad van leidinggeven is in staat zowel een naar
buitengaande beweging (leiden) en een naar binnengaande beweging (volgen) te
initiëren. Het zijn beide bewegingen die zich onherroepelijk vertalen naar het sociale
systeem. Bewegingen die van belang zijn voor de kwaliteit van het leren, ontwikkelen en
groeien van elk sociaal systeem.

Naast bovenstaande ideaaltypering kunnen er nog twee vormen bestaan. Twee vormen
die zich kenmerken door een statische disbalans  én een bewegingsbeperking. Één van
de polariteiten vergroot zich terwijl de tegenoverliggende verschrompelt [figuur 3 en 4].
Als hiervan sprake is, heeft de leidinggevende (on)bewust een te sterke voorkeur voor één
van de polariteiten. Met als gevolg dat deze disbalans zich naar het sociale systeem
vertaalt. Het zicht op de nimmer eindigende kringloop van volgen en leiden en volgen en
leiden en volgen en leiden wordt hierdoor verbroken. 

Zo’n eenzijdige voorkeur is desastreus voor het bereiken van het SAMI-adagium [pagina
2]. Desastreus omdat hierdoor de kwaliteit van de sturende, de dienende en de educatieve
verbinding van de leidinggevende met het sociale systeem averij oploopt. Het zet
sluimerende maar gestaag groeiende dysfunctionele patronen en systeemdynamieken in
het sociale systeem in gang.

4 Ik ben me ervan bewust dat er vele tussenvormen bestaan. Omwille van de essentie van leidinggeven
beperkt ik me tot de synthese én de twee polariteiten.
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Figuur 2: Een evenwichtige dynamische balans
tussen volgen en leiden. 

4

Figuur 3 en 4: Disbalans door eenzijdig leiden en disbalans door eenzijdig volgen. 



5 “Ja, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders”, hoor ik menig lineair leidinggevende over de schade
zeggen. Maar daarmee mag de kous niet af zijn. Zij dragen immers de verantwoordelijkheid voor het
succes, de schade en de nevenschade. Dus ook voor de schade waardoor er wereldwijd een
klimatologische, ecologische en humanitaire noodklok gaat luiden. Om van de sluimerende crises nog
maar niet te spreken. Lineair leiderschap vervuilt en vernietigt onze leefomgeving en zet de menselijke
waardigheid onder druk. We staan voor de torenhoge opgave hier verandering in aan te brengen. 

Als de situatie erom vraagt dat de leidinggevende zou moeten schakelen naar de
tegenoverliggende polariteit blijft zij haar voorkeur uitoefenen … en verliest daarmee in
een bepaalde mate de regie op de situatie. Het zijn die momenten dat de leidinggevende
zich na afloop bijvoorbeeld ontevreden, boos, geïrriteerd, onbegrepen, enz. voelt, zichzelf
of de ander(en) iets verwijt en de onderlinge verhoudingen verstoord raken.

Het bovengenoemde schakelmoment is cruciaal. Het vraagt omgevings-, relationele- en
emotionele sensitiviteit van de leidinggevende. Te veel leidend betekent te veel sturend
en te weinig dienend en educatief. Het is als de spin in het web die geen leidende
initiatieven van anderen duldt. Te veel volgend betekent te veel dienend en educatief en
te weinig sturend. Het is als de zachte heelmeester die stinkende wonden maakt.

We komen uit een tijdperk waarin lineair of oud leiderschap mainstream was. Lineair
leiderschap is een manier van leidinggeven waarin de nadruk of voorkeur van
leidinggevende(n) vooral op leiden en veel minder of zelfs niet op volgen ligt. Sterker nog:
in deze stijl worden leiden en volgen in hoge mate ontkoppeld en over verschillende
partijen verdeeld [figuur 5]. Deze stijl, ontstaan tijdens de industriële revolutie, waarin
leidinggevenden met een mechanische bril op naar hun werkelijkheid kijken – waar dus
aan geschroefd kan worden – heeft ons veel vooruitgang, succes én tegelijkertijd veel
remming, crises en schade opgeleverd . 

Lineair leiderschap succes en schade

Figuur 5: We kennen ze allemaal, 'de baasjes' die slecht luisteren, in een bepaalde mate vol zijn van zichzelf en
je voortdurend vertellen wat je moet doen. Ze roepen bij de anderen de plicht (hen te volgen en zich te

verantwoorden) aan. Ze zijn niet in staat het intrinsieke leren, het ontwikkelen en de groei van de sociale
systemen die zij begeleiden aan te roepen.

Circulair leiderschap | Met het oog op de wereld van morgen 10

5

Als volgen en leiden ontkoppeld worden
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, ontstaan er organisatie breed remmende en
schadelijke bewegingen (dysfunctionele patronen en systeemdynamieken) waardoor er
ongelofelijk veel beschikbare individuele en collectieve kennis en kunde verloren gaan en
waarbij de leefomgeving (sfeer, klimaat) ernstige averij oploopt. Om nog maar niet te
spreken van de invloed op de gewenste (financiële) resultaten.

In alle ijver heeft de lineair leidinggevende (nog) niet door (of is niet geïnteresseerd in) wat
zij uiteindelijk in gang zet. Vervolgens is zij (straks) wel druk met het opruimen van de
storingen, het gedoe of de last die hierdoor ontstaan.



Ontkoppeling en onevenwichtige appèls

Een mentaal appèl: ‘Ik weet het (beter)’.
Een relationeel appèl: ‘Ik heb het hier voor het zeggen’.
Een emotioneel appèl: ‘Wees loyaal aan mij’.

Als leiden en volgen losgekoppeld en over verschillende partijen verdeeld worden, dan
zendt de lineair leidinggevende – hoe goed bedoeld ook – in haar attitude, haar taalveld,
haar positionering drie onevenwichtige appèls uit: 

Alle drie de appèls stellen de leidinggevende centraal. In het verlengde hiervan worden de
sturende, de dienende en de educatieve component van leiderschap ernstig verzwakt.
Daarmee wordt vroeg of laat de ontwikkeling en groei van het sociale systeem dat zij
begeleidt belemmerd.

Op zichzelf is ‘nadrukkelijk leiden’ helemaal geen probleem. Heel veel situaties in het
dagelijks leven vragen hier om. Denk aan cruciale interventies op een operatietafel, in de
klas, in het gezin, in het politiewerk en tijdens situaties in oorlogsgebieden. Veel
managementvraagstukken vragen op een bepaald moment om een nadrukkelijk leiden.

Tegelijkertijd zijn er veel managementvraagstukken en situaties in het dagelijks leven
waarbij eenzijdig leiden ongepast is. Dan sluit leiden niet aan op de actuele situatie. Denk
hierbij aan de leidinggevende die zijn medewerkers niet uit laat praten en voortdurend
onderbreekt. Of de leidinggevende die de argumenten of ideeën van de ander subtiel van
tafel veegt. Dan wordt – als de leidinggevende blijft leiden – gek genoeg de ontwikkeling
en groei van het sociale systeem geremd. 

In sociale systemen waar thema’s als menswaardigheid, zorg voor de leef/werkomgeving,
eigenaarschap, zelfsturing, zelforganisatie, ontwikkeling, groei, resultaten en innovatie
hoog in het vaandel staan werkt deze ontkoppeling desastreus: het maakt het
beschikbare individuele en collectieve potentieel onvoldoende vrij.
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Figuur 6: SAMI-training werkt
met drie kennisbronnen: hoofd,

hart en intuïtie (buik). Ze zijn
onmisbaar als je passend

antwoord wilt geven op de
uitdagingen die op je afkomen.

de organisatorisch inhoudelijke werkelijkheid: 
de relationele werkelijkheid;

Volgen vraagt om een specifieke attitude (dienend
leiderschap), specifieke doorvoelde kennis van integrale
organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke
ontwikkeling én specifieke vaardigheden waaronder in
ieder geval het ontwikkelen van omgeving-, relationele-
en emotionele sensitiviteit [figuur 6]. 

De leidinggevende die volgt, is in staat een beweging
naar binnen te maken. Deze beweging naar binnen
betekent feitelijk dat de leidinggevende haar drie
kennisbronnen: het hoofd (rationele kennisbron), het
hart (relationele kennisbron) en de buik (intuïtieve
kennisbron) raadpleegt. 

Deze kennisbronnen zijn van een andere orde en
bieden bron-specifieke informatie. Ze stellen de
leidinggevende in staat de actuele situatie zo passend
mogelijk – op drie lagen van de werkelijkheid – te lezen: 



6 Of het functioneel dan wel dysfunctioneel is, zou moeten afhangen van de ambitie (het interne
kompas) en het doelstellingenhuis van een sociaal systeem en niet van het persoonlijke belang van de
leidinggevende. 

de emotionele werkelijkheid.
In de volksmond worden deze lagen de bovenstroom en onderstroom genoemd.
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Figuur 7: Elke leidinggevende doet
er goed aan zich te realiseren dat

deze stromingen er altijd zijn.

Elke leidinggevende heeft te maken met de drie
werkelijkheidslagen [figuur 7]. Ze zijn er, altijd. Elke
stroming vraagt om volgende en leidende aandacht.
Onvoldoende en eenzijdige aandacht voor een of
meerdere van deze stromingen betekent dat ze op
gaan spelen: er ontstaan storingen, last en gedoe in het
sociale systeem.

Om de organisatorische bovenstroom goed te kunnen
leiden heb je de kennisbron van het hoofd nodig. De
relationele onderstroom vraagt om de kennisbron van
het hart. De emotionele onderstroom vraagt om de
intuïtieve kennisbron.

Om een passende regie te zetten op alle drie de
stromingen zal de leidinggevende zijn drie
kennisbronnen moeten ontwikkelen. Elke kennisbron
correspondeert met een van de stromingen.

Voorbeeld: Mark Rutte vloog tijdens de verkiezingen ernstig uit de bocht. “Ik heb er geen
herinnering aan” (ratio). Hem werd ‘liegen’ verweten en de relatie met collega’s werd
ernstig op scherp gezet. Vertrouwen werd ernstig beschadigd (emotie). Hij deed een
verwoede poging dit verwijt rationeel weg te poetsen. Zonder succes. Zowel de
emotionele als de relationele onderstroom bleken voor veel collega’s halszaak.

Terug naar de Sami.  

Als zij het volgen en leiden zouden loskoppelen, overleven zij hun natuurlijke wildernis
niet. Dan lopen ze bijvoorbeeld onvoorbereid een sneeuwstorm tegemoet. Onderkoeling
of zelfs bevriezing ligt dan in het verschiet. Is het dan verstandig dat wij in de illusie leven
dat wij onze geciviliseerde wildernis wel overleven? Hoe vaak redeneren of wuiven wij
gedoe op de werkvloer weg?

De hekgolf en het kielzog

Wat voor stijl er ook gehanteerd wordt, elke leidinggevende brengt in haar aansturing
(on)bewust bepaalde bewegingen (patronen en systeemdynamieken) op gang die zich in
haar sociale systeem gaan nestelen tot vanzelfsprekendheden. 

Dat kunnen functioneel/gewenste of dysfunctioneel/ongewenste vanzelfsprekendheden
zijn . Door dit mechanisme nemen sociale systemen uiteindelijk de constitutie aan- of
worden het spiegelbeeld van de leidinggevende zelf.

Prachtig en uitvergroot voorbeeld in deze is president Trump. De hekgolf en het kielzog
die
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Zichtbare dysfunctionele bewegingen

In de volgende alinea’s beschrijf ik ter verduidelijking – zonder volledig te zijn – een aantal
dysfunctionele bewegingen die ontstaan vanuit de onevenwichtige appèls. 

A. Bewegingen van de ‘almachtige’ ratio 
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, gaat de ‘almachtige ratio’ het voortouw nemen. 

In het huidige tijdvak worden we geconfronteerd met een maakbaar en rationeel
mensbeeld. Het wordt ons voortdurend ingeprent dat de rationele, logische redelijkheid
onze beste raadgever is. Overal horen we een alomvattend vertrouwen in onze
verstandelijke vermogens. Maar …, doen we dit niet tegen beter weten in? De crises laten
immers iets anders zien en spreken boekdelen. Wordt het daarom geen tijd dat we de
almacht van ons hoofd – dus het mentale appèl: ‘Ik weet het (beter)’ – met een korreltje
zout gaan nemen? Onze wereld toont dat de mensheid ook instinctief, ongenuanceerd,
onzuiver, in disbalans en onredelijk handelt, terwijl diezelfde mensheid voortdurend
meent zich op redelijke gronden te gedragen. De overwaardering van ons hoofd lijkt
helemaal niet te resoneren met de realiteit. 

Sociale systemen die zich uitsluitend laten leiden door het ‘weten’ (de ratio) staan voor de
ontwikkelstap het ‘doorvoelde weten’ tot ontwikkeling te brengen. De ratio is immers niet
de enige kennisbron waar de mens over beschikt.

B. Bewegingen van macht en onmacht 
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, gaat de thematiek van macht en onmacht
spelen. We kennen allemaal voorbeelden van de machtige. Op welke wijze zij het ook
verpakt, zij zendt uit dat zij het voor het zeggen heeft. ‘Volg mij, luister naar mij’ is haar
onderliggende boodschap. We kennen ook de machtige die op de apenrots zit en die, als
zij in het nauw gedreven wordt, onredelijk en onsportief van zich afblaft. ‘Wees loyaal aan
mij, anders …’ is haar dwingende boodschap. In haar communicatie roept de machtige
haar mensen voortdurend tot verantwoording. De machtige heeft de onmachtige nodig
want anders heeft zij geen bestaansrecht. Dat organiseert zij dus door te doen zoals zij
doet. Tegelijkertijd heeft zij niet door dat zijzelf onmachtig is haar sociale systeem passend
te (bege)leiden.

De onmachtigen kennen we ook. Zij doen gedwee wat hen gezegd wordt (soms zelfs
tegen beter weten in). Soms zijn zij moeilijk in beweging te krijgen, tonen ze weinig
initiatief en zijn ze reactief (‘Ja, ik ga daar niet over’). Ze nemen een onmachtige houding
aan. 
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die hij tijdens en na zijn regeerperiode achterliet is een glashelder spiegelbeeld en
karikatuur van zijn persoonlijkheid en spreekt boekdelen. Een pijnlijk voorbeeld is ook de
toeslagenaffaire.

Een schrijnend voorbeeld in Sapmi is het feit dat er zoveel windmolenparken geplaatst
worden. Sapmi is dunbevolkt en ongelofelijk uitgestrekt. Door de onbegrensde ruimte lijkt
het niet uit te maken waar je een windmolenpark plaatst. De werkelijkheid is anders.
Momenteel zijn er, ondanks protesten, windmolenparken geplaatst op de trekroutes van
de rendieren. De genetisch biologische klok van deze dieren raakt daardoor zo ontregeld
dat er een ongewone sterfte onder de dieren plaatsvindt. Vanzelfsprekend wordt er met
de belangen van de Sami nauwelijks rekening gehouden.



Sociale systemen waar de thematiek van macht en onmacht speelt zijn psychologisch
onveilig en/of benutten slechts een klein percentage van hun beschikbare potentieel. Niet
leiden en groeien, maar leiden en lijden gaan hier hand in hand.

 
C. Bewegingen van ongelijkwaardige relaties

Als volgen en leiden ontkoppeld worden, ontstaan er
ongelijkwaardige relaties. Dat levert natuurlijk spanning
en gedoe op. De machtige neemt voortdurend een hoge
status positie in en drukt de ander(en) in een lage status
positie. Deze laatsten worden hierdoor ontkracht (en laten
zich ontkrachten). De eersten ook trouwens. Dat
ontkrachten is opmerkelijk als je bedenkt dat organisaties
die hun ambities waar willen maken hun medewerkers
juist in hun kracht zouden moeten zetten.

In een tijdperk waarin individualisering en diversiteit
hoogtij viert, worden ongelijkwaardige situaties steeds
minder gepikt (Internationale Vrouwendag, Black Lives
Matter, anti-Zwarte Piet protesten, LGBTQ+beweging).
Sociale systemen die zich kenmerken door
ongelijkwaardige relaties benutten slechts een beperkt
deel van hun potentieel. Zij staan voor de opgave te leren
asdf

7 Klute S.H.J.J., 2020. Leiderschap, laat liefde stromen.
8 In het SAMI-concept wordt iedereen geacht uit vrije wil loyaal te zijn naar het gemeenschappelijke
interne kompas. Dit interne kompas omschrijft de waarden, visie en missie van een sociaal systeem. 

Figuur 8: SAMI-training werkt
met triades. Ze zijn onmisbaar
als je inzicht wilt krijgen in - en

als je passend antwoord wilt
geven op de uitdagingen die

op je afkomen.

schakelen tussen drie verschillende relatieposities  [figuur 8].
 
D. Bewegingen van loyaliteit 

Als volgen en leiden ontkoppeld worden, worden medewerkers geacht te volgen. Menig
medewerker heeft ergens in zijn carrière – met name in conflictsituaties – wel eens te
horen gekregen dat zij loyaal aan de leidinggevende moet zijn. Feitelijk wordt de
medewerker dan gevraagd in de afhankelijkheid te stappen. Uitvergroot betekent dit dat
de medewerker in een bepaalde mate gevraagd wordt eigenaarschap, zelfsturing,
zelfbeschikking en talent in te leveren. En je begrijpt, op andere momenten wordt haar
deze afhankelijkheid juist weer kwalijk genomen .

Sociale systemen die zich kenmerken door een onzuivere loyaliteit benutten slechts een
klein deel van het beschikbare potentieel. Zij staan voor de grote opgave een gezamenlijk
intern kompas en doelstellingenhuis te ontwikkelen. Het zijn instrumenten die het
vertrekpunt, het onderweg zijn en de bestemming van het sociale systeem expliciteren.

E. Bewegingen van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling 
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, werkt dat in mindere of meerdere mate
inperkend op de persoonlijke ontwikkeling, de teamontwikkeling en organisatie-
ontwikkeling. Het zet de sturende, de dienende en de educatieve component van
leiderschap onder druk. Leidinggevenden die goed kunnen volgen zijn nieuwsgierig naar
de groeipaden en ontwikkelroutes van hun mensen, hun teams en hun organisatie. Zij
realiseren zich dat deze divers zijn en zij leveren een oprechte inspanning zich hierop aan
te sluiten. Lineair leidinggevenden volgen onvoldoende waardoor deze dienende en 
 addsd
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educatieve component buiten beeld blijft. Ze hebben niet door dat daardoor hun
sturende component ernstig verzwakt. Hier vloeit uit voort dat het zelfreinigend
vermogen binnen een organisatie ernstig averij oploopt.

Sociale systemen die het volledige individuele en collectieve potentieel willen benutten
staan voor de grote opgave de raderen van organisatie-, leiderschaps-, team- en
persoonlijke ontwikkeling op elkaar in te laten grijpen. Die raderen moeten elkaar
versterken en niet verzwakken. Dit vraagt om een integraal concept.

F. Bewegingen van feedback 
Als volgen en leiden ontkoppeld worden heeft dat invloed op de feedbackloops binnen
het sociale systeem. Feedback geven van leidinggevende naar medewerker (top down)
zal zeker gepraktiseerd worden. Het feedback geven van medewerker naar
leidinggevende (bottom up) is een ander verhaal. Dat zal enorm lastig of zelfs onveilig zijn,
dus veel mensen beginnen er niet aan. De lineair leidinggevende dooft hiermee de
bottom up feedback. Dit levert een wrange bijkomstigheid op voor het sociale systeem:
de leidinggevende blokkeert hier (on)bedoeld op indringende wijze de feedbackstroom
die voor hem bedoeld is.

Ken je de leidinggevende die zegt: ‘tegen mij kunnen ze alles zeggen’ (en intussen doet
niemand het)? Zo’n leidinggevende heeft in voorgaande situaties tussen de regels door
de ander(en) te kennen gegeven op hun woorden te passen (… want anders).

Als van het bovenstaande sprake is ontstaat er een breuk in de informatie-uitwisseling.
Kennisdeling en kennisvermeerdering komen hierdoor onder druk te staan.
Teamvorming loopt averij op. In een onveilige setting kijk je immers wel uit om jezelf bloot
te geven. Ernstig is dat de leidinggevende zelf door dit gedrag nooit de feedback
ontvangt die zij verdient en zichzelf en haar sociale systeem noodzakelijke
ontwikkelstappen onthoudt.

En er is meer. Zo’n leidinggevende zorgt er (on)bedoeld voor dat de organisatorisch
inhoudelijke, de relationele en de emotionele uitwisseling tussen verschillende
medewerkers stagneert of zich beperkt tot small-talk. Daarmee kunnen belemmerende
overtuigingen en opvattingen van medewerkers maar heel moeilijk verschuiven. Dat remt
de professionele ontwikkeling. Zeker als medewerkers zich door dysfunctionele
overtuigingen en opvattingen laten leiden.

Sociale systemen die het volledige individuele en collectieve potentieel willen benutten
staan voor de grote opgave hun sociale systeem op zo’n manier op te bouwen en in te
richten dat er een effectief en veilig feedbackveld gecreëerd wordt. Bij die inrichting hoort
ook het aanbrengen van een gemeenschappelijke leiderschapstaal die zowel het
functioneel als persoonlijk leiderschap (van zowel leidinggevenden als medewerkers)
omschrijft. Zo’n gemeenschappelijke taal stelt de mens in staat duiding te geven aan
datgene wat zich afspeelt. De taal zorgt ervoor dat men elkaar veel beter gaat verstaan.
Een gezond feedbackveld valt en staat bij deze gemeenschappelijke leiderschapstaal.

G. Bewegingen die de last doorschuiven 
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, vindt ‘het doorschuiven van de last’ een
weldadige voedingsbodem. In elk sociaal systeem ontstaan er storingen en gedoe. Dat is
volstrekt normaal. Op zo’n moment ontstaat er een bepaalde last. Maar als bovenstaande 
 op
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Ordening
Geven en nemen/ontvangen
Binding

dysfunctionele bewegingen het sociale systeem domineren, zal niemand zo’n zware last
op zijn bord willen hebben. Dat betekent maar een ding: de last moet worden
doorgeschoven. Soms is dit letterlijk zichtbaar doordat er een dossier van bureau naar
bureau verhuist. En veel erger … in het huidige politieke landschap worden dure lasten
naar volgende generaties verschoven.

H. Bewegingen van de basiswetten van sociale systemen 
Als volgen en leiden ontkoppeld worden, overtreedt de leidinggevende (on)bedoeld en
(on)bewust de drie basiswetten van sociale systemen [figuur 9]: 

Autonomie
Relatie
Competentie

Deze basiswetten zijn allesbepalend voor het
stromen van de energie, inspiratie en vitaliteit
binnen het sociale systeem. Ze bevinden zich
in de diepte van elk sociaal systeem. Zijn ze op
orde, dan kan het sociale systeem leren,
ontwikkelen en groeien (in lijn met de ambitie
van het sociale systeem).

Door de ontkoppeling van het volgen en leiden
worden deze basiswetten overtreden en
ontstaan er als vanzelf storingen, last en gedoe
aan de oppervlakte van het sociale systeem.
Vervolgens is de leidinggevende druk om deze
storingen, last en gedoe – dus de storingen, last
en gedoe die zij zelf (on)bedoeld veroorzaakt
heeft – weer op te ruimen. Het resultaat ervan
is in ieder geval dat het leren, het ontwikkelen
en het groeien in mindere of meerdere mate
stagneren. Door deze manoeuvres komen de
drie basisbehoeften van het sociale systeem
(individu, team, organisatie, land) onder druk te
staan [figuur 10]: 
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Figuur 9: De basiswetten komen voor
menigeen wat zweverig over ... totdat je

de rijkwijdte gaat begrijpen. 

Figuur 10: De kern van leiderschap. Hier
bepaal je of het een stroomlijn of een

wildernis wordt. 

Ordeningsopgave
Uitwisselingsopgave
Positioneringsopgave

Deze basisbehoeften hebben een grote invloed op het groeien van het zelfvertrouwen, de
eigenwaarde en het welbevinden van het sociale systeem.

Uit de basiswetten volgen drie fundamentele sturingsopgaven voor elke leidinggevende
[figuur 11]:

Ordeningsopgave
Binnen je ordeningsopgave geef je antwoord op de vraag: wie en wat heeft het op welk
moment voor het zeggen? Ben je hier onduidelijk over? Bewaak je dit onvoldoende? Dan
spanning kan zich



creëer je bedoeld of onbedoeld spanning in je
sociale systeem. Die spanning uit zich
bijvoorbeeld in bemoeizucht. Dit kan leiden tot
ellenlange onzinnige vergaderingen. De
spanning kan zich ook uiten in mensen die zich
maar al te graag willen onttrekken aan de
functionele verantwoordelijkheid die zij wel
hebben. Dit zorgt voor een belasting van het
sociale systeem, omdat een
verantwoordelijkheid heel geraffineerd wordt
verplaatst van het ene naar het andere bordje.

Uitwisselingsopgave
Binnen je uitwisselingsopgave bewaak je de
 asdf

Circulair leiderschap | Met het oog op de wereld van morgen 17

Figuur 11: De kern van leiderschap. Hier
bepaal je of jouw sociale systeem zich

stroomlijnt of dat het een wildernis wordt.

dynamische balans tussen enerzijds geven en anderzijds nemen of ontvangen. In het spel
van de onderlinge verhoudingen en relaties moet hier een wederkerigheid te zien zijn. Is
die er niet, dan ontstaat er spanning in je sociale systeem. 

Ik zie bijvoorbeeld in zorginstellingen dat medewerkers geneigd zijn erg veel te geven.
Daar wordt een extra appèl op gedaan, doordat de zorg financieel en qua werkstress
onder druk staat. Een gevolg hiervan is dat veel medewerkers nog meer gaan geven. Het
is logisch dat hun batterij door deze disbalans snel leegloopt. Stressklachten en burn-out
komen hierdoor veelvuldig voor in de zorg.

Positioneringsopgave
Binnen je positioneringsopgave bewaak je dat elk lid van je sociale systeem een
volwaardige plek inneemt. Dit lid ervaart ten volle dat haar bijdrage ertoe doet. Dat zij dus
bijdraagt aan de ambitie van het sociale systeem. Als ieder lid dat ervaart, doet het sociale
systeem dat ook. Ervaren te veel leden dat niet, dan komt het sociaal systeem
onherroepelijk onder druk te staan.

Pesten kan hiervan een gevolg zijn. Pesten op de werkvloer is een ernstig en niet te
ontkennen probleem. Het komt al dan niet versluierd in vele sociale systemen voor.

De balans herpakken
Het is overigens volstrekt normaal dat in de bovenstaande opgaven de balans bij tijd en
wijle zoek is. Een sociaal systeem is een levend organisme. Het leert, ontwikkelt en groeit
hoe dan ook. Met als gevolg een voortdurend uit balans raken, om vervolgens ook
voortdurend weer die balans te herpakken of te hervinden. 

In een notendop

Wordt het een onevenwichtige leiderschapsstijl;
Ontstaan er dysfunctionele bewegingen en systeemdynamieken;
Leert de leidinggevende haar drie kennisbronnen niet integraal te benutten;
Verliest men het zicht op de drie sturingslagen van de werkelijkheid;
Treedt de leidinggevende (on)bedoeld de basiswetten van sociale systemen;
Wordt het eigenaarschap, de zelfregulatie en de zelforganisatie van sociale systemen
geremd;

Lineair of oud leiderschap ontkoppelt het volgen van het leiden. De mainstream stijl is
dominant gericht op leiden. Volgen wordt ondergewaardeerd en/of veelvuldig verlegd
naar andere partijen. Door de ontkoppeling:



Transformatie

Gedwongen door de vele crises vraagt het huidige tijdvak om een
leiderschapstransformatie van lineair leiderschap naar circulair leiderschap [figuur 12]. In
die transformatie zullen volgen en leiden evenwichtig en cyclisch vorm moeten krijgen.

Lineair leiderschap stuurt hoofdzakelijk op de organisatorisch inhoudelijke bovenstroom
en veel minder of niet op de relationele en emotionele onderstroom. Hierdoor verrast
lineair leiderschap ons uiteindelijk met een moment waarbij we naast de voorziene ook
een onvoorziene rekening gepresenteerd krijgen van onze gemaakte welvaartsstappen.
De drie basiswetten van sociale systemen worden er voortdurend overtreden en het heeft
een ernstig remmende invloed op het SAMI-adagium.

Circulair leiderschap is voller, omvattender en doet veel meer recht aan de drie
werkelijksheidslagen [pagina 11]. Menselijke waardigheid en de kwaliteit van de
leefomgeving varen er wel bij. Circulair leiderschap veronderstelt dat sociale systemen
anders ingericht en opgetuigd worden dan bij lineair leiderschap. Er wordt voortdurend
afgestemd op de drie basiswetten van sociale systemen. Dit heeft een positieve invloed op
het bereiken van het SAMI-adagium.

Circulair leiderschap
Mond uit in sociale systemen

waarin de kwaliteit van
menswaardigheid en de kwaliteit
van de leefomgeving hoog is en

blijft.
 

9 Om te diagnosticeren of jouw sociale systeem op orde is, is een krachtig instrument ontwikkeld: de
SAMI-health-check. Voor meer informatie.
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Ontstaat er een disbalans en schade in en aan het sociale systeem  die zich vervolgens
in de resultaten vertalen;
Ontstaan er veelvuldige crises die op de mens(heid) afkomen en die zich vertalen in
onze sociale systemen: de klimatologische, de ecologische en de humanitaire crises.

geremd;
9

Figuur 12: Circulair leiderschap, een wereld van
verschil. Is dit 'verschil maken' momenteel niet

exact wat de wereld van ons vraagt?



3     'Met het oog op de 
wereld van morgen'
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De mensheid wordt geconfronteerd met zoveel acute crises. Deze crises slaan direct en
keihard toe: bijvoorbeeld Covid 19. De impact en schade ervan ondervinden we aan den
lijve. Dit is zelfs zo ernstig dat er wereldwijd een noodklok luidt. 

Om van de sluimerende crises in onze welvarende wereld nog maar niet te spreken. Deze
crises slaan indirect toe, spelen zich enigszins ‘verborgen’ af omdat we ze niet direct aan
den lijve ervaren. Dat maakt ze overigens niet minder ernstig. In hoofdstuk 2 heb ik ze
geclusterd tot klimatologische-, ecologische en humanitaire crises.

Onze wereld draait door en schreeuwt om transformatie én circulair leiderschap. Dat is
leiderschap dat gedreven wordt door zorg voor menselijke waardigheid én de kwaliteit
van de leefomgeving. Als we beter willen omgaan met de kringlopen in de buitenwereld,
dus onze leefomgeving, dan zullen we vooral ook de kringlopen die zich in onszelf
afspelen helder moeten (leren) maken. Dus in onze binnenwereld. Leidinggeven komt
immers voort uit ‘wat er in je werkt’.

Als we de wereld voor de komende generaties klimatologisch, ecologisch en humanitair
leefbaar willen achterlaten, ontkomen we er niet aan ons zicht op sociale systemen en
kringlopen én de samenhang ertussen te vergroten en te verscherpen. Dan zullen we de
ontwikkelstap van lineair leiderschap naar circulair leiderschap moeten maken. Waar
mogelijk moeten we met man en macht de veroorzaakte schade herstellen.

Circulair leiderschap

leert leidinggevenden schakelen tussen
volgen en leiden, dus tussen betekenis
geven en betekenis ontlenen. Onmisbaar
als zij passend willen reageren op de
dagelijkse uitdagingen;
leert leidinggevenden wat de essenties
van- en de relaties tussen organisatie-,
leiderschaps-, team- en persoonlijke
ontwikke

Circulair of nieuw leiderschap koppelt volgen
aan leiden. Het is een nimmer eindigende
cyclus van leiden en volgen en leiden en
volgen. Menselijke waardigheid en de
kwaliteit van de leefomgeving vormen de
drijvende motoren. De circulair
leidinggevende wil de weeffout van het
lineaire leiderschap voorkomen [figuur 13].

Circulair leiderschap:
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Figuur 13: Twee bewegingen waar een
leidinggevende die een hoge graad van

leidinggeven wilt ontwikkelen niet aan ontkomt. 

zet zelfversterkende-learning-loops in gang waardoor de handelingsbekwaamheid van
zowel leidinggevenden als medewerkers spectaculair vergroot [figuur 14]; 
genereert functionele bewegingen (patronen en systeemdynamieken) in het sociale
systeem;
biedt leidinggevenden diep inzicht in de kringlopen in de buitenwereld, in de
kringlopen van hun persoonlijke binnenwereld en in de kringlopen van de
binnenwereld van de ander(en);

ontwikkeling zijn. Onmisbare kennis als zij aan gezonde sociale systemen willen
bouwen;



Koppeling en evenwichtige appèls

een mentaal appèl: ‘Ik weet het én ik weet het niet’.
een relationeel appèl: ‘ik heb het hier voor het zeggen én jij hebt/jullie hebben het hier
voor het zeggen’.
een emotioneel appèl: ‘wees loyaal aan ons gezamenlijke interne kompas én wees
loyaal aan jezelf.

Als leiden en volgen gekoppeld worden, dan zendt de circulair leidinggevende in haar
attitude, haar taalveld en haar positionering drie evenwichtige appèls uit: 

Alle drie de appèls stellen uiteindelijk de bestemming van het sociale systeem centraal. In
het verlengde hiervan worden de sturende, de dienende en de educatieve component
van leiderschap nadrukkelijk benut. En dus wordt het sociale systeem dat zij begeleidt
versterkt.

10 Wil je meer weten over deze moed, compassie en kwetsbaarheid? Verdiep je dan in de SAMI-
spiegeltriade. Een instrument voor leidinggevenden die hun ontwikkeling serieus nemen.
11 Klute S.H.J.J., 2020, Leiderschap, laat liefde stromen.

Zichtbare functionele bewegingen
In de volgende alinea’s beschrijf ik ter verduidelijking – zonder volledig te zijn – een aantal
functionele bewegingen die ontstaan vanuit de evenwichtige appèls. 

A. Bewegingen van luisteren 
De circulair leidinggevende is in staat te luisteren … echt te luisteren. Dat doet zij met
verschillende kennisbronnen: hoofd, hart en intuïtie. Luisteren is de hoge school van
volgen. Dit luisteren stelt haar in staat passende acties te plaatsen. Medewerkers zullen
zich hierdoor gezien voelen.

B. Bewegingen van samenwerking
De circulair leidinggevende kan, met inachtneming van de functies en posities van
anderen, samenwerken. Zij stuurt op de fases van teamontwikkeling met bijbehorende
teamcompetenties en past haar leiderschapsstijl aan op de fase waarin haar team of
organisatie verkeert.
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geeft het eigenaarschap, de zelfsturing en de
zelforganisatie van medewerkers en teams een enorme
impuls;
maakt onvermoede ontwikkeling in en groei van het
sociale systeem vrij die zich vervolgens vertaalt in de
gewenste resultaten;
faciliteert de transitie naar een meer bewuste,
ecologisch- en maatschappelijk verantwoorde en
inclusieve wereld;
is een eeuwenoud concept, getest en ontwikkeld in de
meest uitdagende en onzekere systemen door de Sami.

Circulair leiderschap ontwikkelen vraagt een gezonde dosis
moed, compassie en kwetsbaarheid . Moed om aan te
sturen,sturen, compassie om te volgen en kwetsbaarheid om te kunnen aanroepen. De
leidinggevende die dit aandurft ontwikkelt een hogere graad van leidinggeven .

Figuur 14: Ontwikkelingen
die als vanzelf in gang

gezet en op gang
gehouden worden. Dat wil

toch iedereen?
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De circulair leidinggevende creëert een veilig feedbackveld in haar sociale systeem.

F. Bewegingen die de last opruimen 
De circulair leidinggevende legt de last op het bord waar deze hoort en (bege)leidt haar
medewerkers en teams in het opruimen van de last.

G. Bewegingen van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling
De circulair leidinggevende benut een integraal concept voor organisatie-, leiderschaps-,
team- en persoonlijke ontwikkeling als referentiekader. Zij beseft dat zij vleugellam is
zonder zo’n concept.

H. Bewegingen van de basiswetten van sociale systemen 
De circulair leidinggevende stuurt ‘compromisloos’ op de basiswetten van sociale
systemen. Zij beseft dat dit allesbepalende wetten zijn.

organisatie verkeert.
 
C. Bewegingen van gelijkwaardigheid 

De circulair leidinggevende is in staat vanuit drie
relatieposities te (re)ageren. Dit wordt zichtbaar
gemaakt in de SAMI-relatietriade [figuur 15].

D. Bewegingen van loyaliteit
De circulair leidinggevende vraagt loyaliteit voor het
gezamenlijke interne kompas en het
doelstellingenhuis.

E. Bewegingen van feedback 

Van lineair naar circulair leiderschap

De (ingesleten) houding, het waarnemend vermogen en de vaardigheden van de
leidinggevende zelf vragen om een diepgaande transformatie. Dit betekent dat de
leidinggevende diepgaand onderzoek moet doen naar de vraag: wat werkt er in mij?
De sociale systemen (landen, instituten, organisaties, teams, medewerkers) die een
geschiedenis van lineair leiderschap kennen, zullen een transformatieproces moeten
doorlopen. Dit betekent dat de leidinggevende uitgedaagd dient te worden
diepgaand onderzoek te doen naar de vraag: wat werkt er in de ander(en) en het
andere?
De leidinggevende zal langs en met een integraal concept voor organisatie-,
leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling moeten leren werken. Dit
veronderstelt dat zij zowel kennis als ervaring dient op te doen met zo’n integraal
concept  . Zo’n integraal referentiekader gidst de leidinggevende in haar opdracht.
De leidinggevende staat voor de opgave haar omgevings-, haar relationele- en haar
emotionele sensitiviteit tot ontwikkeling te brengen en zij zal erg sensitief moeten
worden voor schakelmomenten tussen volgen en leiden.

Het ontwikkelen van circulair leiderschap is een avontuurlijke opgave en vraagt beweging
op vier vlakken:
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Figuur 15: Een cruciale
triade in samenwerking. 

12  Tijdens de opleiding SAMI-leiderschap komt dit uitvoerig aan bod.
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4     Samenvatting
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We leven in een tijdvak waarin er vele uiteenlopende crises aan de oppervlakte komen.
Voor de leesbaarheid van deze samenvatting cluster ik het omvangrijke aantal crises in
drie hoofdgroepen: een klimatologische, een ecologische en een humanitaire crises. Ze
confronteren de mens(heid) met een (letterlijk) vernietigende druk op onze leefomgeving
en met een enorme sociaal maatschappelijk ongelijkheid en onrust die ontwrichtend
werkt. Het is een pijnlijke en wrange constatering om te beseffen dat we deze crises zelf
veroorzaakt hebben.

Blijkbaar zit er in alle welvaart en vooruitgang die we geboekt hebben een enorme
weeffout. De consequenties van die weeffout worden pijnlijk zichtbaar in de finalisering.
Hét moment dat we de rekening gepresenteerd krijgen van de ontwikkelingen die we in
gang gezet hebben. Datgene wat we wilden bereiken, krijgen we met een ontwrichtende
bonus terug. Het lijkt er sterk op dat we tijdens alle ontwikkelingen ons zicht op
natuurlijke kringlopen verloren zijn. Als we ons zicht op kringlopen willen herstellen, zullen
we ons leiderschap (en medewerkerschap) onder de loep moeten nemen.

We komen uit een tijdperk waarin lineair of oud leiderschap mainstream was. Een stijl die
leiden en volgen in hoge mate ontkoppelt en over verschillende partijen verdeelt. Deze
stijl heeft ons welvaart en voorspoed gebracht. Tegelijkertijd zet deze stijl sluimerende
maar gestaag groeiende dysfunctionele patronen en systeemdynamieken in onze sociale
systemen en onze leefomgeving in gang. Wereldwijd is de zorg groot omdat de crises zich
naar een climax toe lijken te werken. Onze leefwereld – van global village tot in onze eigen
achtertuin – wordt ‘ongezonder’. Dit laatste is het wrange resultaat van de ontkoppeling.

De crises dwingen de mens(heid) een transformatie door te maken. Ze confronteren ons
ondubbelzinnig met het feit dat we er niet aan ontkomen ons leiderschap (en
medewerkerschap)   dringend tegen het licht te houden.

Het antwoord op de negatieve gevolgen van lineair leiderschap is circulair leiderschap.
Circulair of nieuw leiderschap herstelt de ontkoppeling tussen volgen en leiden. Daardoor
ontwikkelt de leidinggevende een scherpe focus op de kringlopen in zowel onze
buitenwereld (leefomgeving) als onze binnenwereld (‘wat werkt er in mij/ons?). 

Als we bij machte zijn deze fundamentele transformatie op gang te brengen, op gang te
houden en te vergroten, zullen onze sociale systemen en leefomgeving er wel bij varen.
Leidinggevenden die deze uitdaging aan willen gaan, zullen moeten beschikken over een
integraal concept voor organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling. 

Het SAMI-concept is zo’n integraal concept. Beproefd en getest in vele sectoren is het een
universeel concept gebleken. Het maakt de essenties van- en de relaties tussen
organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling glashelder. 

Circulair leiderschap vormt het hart van het SAMI-concept: ‘met het oog op de wereld
van morgen’.
 

13 Hoewel de kwaliteit van medewerkerschap van enorm belang is, richt ik in deze white paper de aandacht
vooral op leidinggevenden. Zij hebben de sleutel tot transformatie in handen.
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5     Het SAMI-concept
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Het SAMI-concept is op de eerste plaats geïnspireerd door de Sami en Sapmi (de natuur).
Veelvuldige bezoeken en indringende gesprekken (met Jerker Bexelius, Jan Åke Johnson,
Maud Matsson) hebben een onuitwisbare indruk op mij achtergelaten. In het Sami-
cultuurcentrum, in de laavvu (de tent), bij een knisperend vuur en aan de keukentafel
vertelden zij over hun historie, hun cultuur en de natuur. Ook een donkerdere zijde werd
belicht; de onderdrukking door de gevestigde orde en de Sami's strijd, hun verlangen en
hoop. 

De Sami zijn verhalenvertellers. Verhalen waar ik geïnspireerd door raakte maar ook
verhalen waar ik met regelmaat met plaatsvervangende schaamte naar geluisterd heb.
Zoals alle inheemse volkeren werden en worden de Sami niet voor vol aangezien, dit is
kwalijk in ieder opzicht. Vanuit een ecologische duurzaamheid perspectief is dit vreemd
als je bedenk dat zij eeuwenlang de Noordelijke toendra’s bewoond hebben zonder een
noemenswaardige 'footprint' achter te laten. Zij bezitten een duurzaamheidssleutel die wij
verloren zijn.

De gesprekken gingen ook over hun onbegrip over de wijze waarop overheden op het
niveau van wet- en regelgeving – zonder zelf echt feeling te hebben met de natuur –
omgaan met hun leefomgeving en het beheer ervan. Hierdoor treedt de ene na de andere
balansverstoring in hun leefgebied op (windmolens, delving grondstoffen, et cetera). Met
als gevolg klimatologische, ecologische en humanitaire schade. Gelukkig waren er ook
hoopvolle en intrigerende onderwerpen over hun rijke cultuur en hun toekomst.

Naast bovenstaande invloeden uit het Noorden (Sami) is het SAMI-concept ook beïnvloed
door Kgotla en Ubuntu, cultuuraspecten uit het Zuiden van het Afrikaanse continent. Het
woord Kgotla betekent letterlijk vergadering op basis van dialoog. Het delen van de
(voorlopige) waarheid is het belangrijkste onderdeel van het Kgotla-systeem. Tijdens de
Kgotla-vergadering is iedereen uitgenodigd om zijn of haar voorlopige waarheid te delen
zonder dat daar negatieve consequenties uit voortkomen. Hierdoor voelt iedereen de
ruimte en het vertrouwen om eerlijk en open te zijn. Dat levert bewaarheidende en
bezielde gesprekken op waardoor belemmerende opvattingen en overtuigingen kunnen
verschuiven. Tegelijkertijd ervaart iedereen dat ze werkelijk van betekenis zijn voor het
sociale systeem waar zij zich met hart en ziel aan verbonden hebben. Ubuntu is een
eeuwenoude levensfilosofie: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Deze filosofie draait om toewijding en
relaties tussen mensen onderling. 

Het Oosten (Japan) speelt ook een prominente rol in het concept. Japan met haar
bijzondere cultuur en de enorme taalbarrière heeft me gedwongen door een andere bril
naar het SAMI-concept te kijken. Dat is ongelofelijk verrijkend gebleken. Tijdens mijn
trainings- en coachingsreizen in Japan is er een vergrootglas gelegd op de thematiek van
uniformiteit en diversiteit. Uiteindelijk is hierdoor is de SAMI-harttriade geboren. Een
onmisbaar en krachtige instrument dat ondubbelzinnig duidelijk maakt hoe de mens in
relatie tot zichzelf en de ander(en) staat. 

Het SAMI-concept heeft ook een wetenschappelijke en fenomenologische onderbouwing
en is geïnspireerd door en staat midden in de recente Westerse ontwikkeling van denken
over leiderschap en organisatieontwikkeling van mensen als Peter Senge (De vijfde
discipline, 1992 en Presence, 2006), Joseph Jaworski (Synchroniciteit, 2009 en Oorsprong,
2012), Stephen R. Covey (De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, 2007),
Herman Wijffels, Tex Gunning, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder (Systemisch
coachen, 
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De kringlopen in onze ‘buitenwereld’.
De kringlopen in onze ‘binnenwereld’.

coachen, 2017), Brené Brown (De kracht van kwetsbaarheid, 2013) en Otto Scharmer
(Theorie U, 2010). Concepten als verbindend leiderschap, de lerende organisatie en
‘leading from within’ staan hierin centraal. 

Als we onze planeet voor de komende generaties leefbaar willen inrichten dan ontkomen
we er niet aan de ontwikkelstap van lineair leiderschap naar circulair leiderschap te
maken. Waar mogelijk moeten we de veroorzaakte schade herstellen. In deze opgave
zullen we moeten leren sturen op twee dominante kringlopen

Het spreekt voor zich dat de laatste in de transformatie van oud naar nieuw leiderschap
van doorslaggevende betekenis zal zijn. 

Meer weten?

Ik vertel je onder het genot van een kop koffie graag meer over hoe je circulair leiderschap
binnen jouw organisatie kunt ontwikkelen. Als je geïnteresseerd bent, check alvast de
website voor informatie over hoe het SAMI-concept in de praktijk werkt, in welke
contexten het toe te passen is en welke ‘specials’ er zijn.

‘Jodi lea buoret go oru’
 

Het is beter op reis te zijn
dan jezelf op één plek vast te zetten  . 

 

Met een knipoog naar transformatie sluit ik graag af met een eeuwenoude Sami-wijsheid:

 14 Harald Gaski (ed.), Time is a ship that never casts anchor, CálliidLágádus, Kárašjohka, 2010.
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6     Het SAMI-concept 
in één beeld
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