SCHIJF VAN GEZOND
LEIDERSCHAP

Scan jezelf in vijf
gebieden en
onderneem actie!

Auteur: Michiel Santman, augustus 2018
‘Anders denken’ ontwikkelt eigen materialen die mensen helpt het beste uit zichzelf te halen. Een goed
voorbeeld hiervan is de ‘Schijf van gezond leiderschap’. De schijf is ontstaan in 2016 en in de afgelopen
jaren verder door ontwikkeld als een instrument voor persoonlijke- en teamontwikkeling. De naam
geeft al aan dat twee onderdelen belangrijk zijn: het thema ‘leiderschap’ en het belang van ‘gezond’
functionerend leiderschap. Gezond leiderschap is het vermogen van een leider om naar zichzelf te
kijken en zich af te vragen of hij gezond in elkaar steekt. Zelfkennis en zelfreflectie is hierbij van belang.
Gezond slaat op de manier waarop hij leidinggeeft en hoe gezond dat voor hemzelf en anderen is. Ook
op de langere termijn!
Onder deze schijf ligt het thema ‘persoonlijk
leiderschap’. Elk niveau van leiderschap begint
met persoonlijk leiderschap. Als ik mezelf niet
kan leiden dan zal dit ook problemen opleveren
als ik leiding wil geven aan anderen. De schijf
bestaat uit vijf delen, je vindt ze hiernaast
weergegeven.
Deze vijf gebieden geven een professional de
mogelijkheid zijn leven te scannen vanuit deze
verschillende invalshoeken. Een leider kijkt als
het goed is bijvoorbeeld niet alleen naar zijn
persoonlijke ontwikkeling vanuit het thema
‘communicatie’ (het sociale deel in de schijf) maar vanuit de verschillende andere perspectieven. Bovendien
reageren deze gebieden op elkaar. Als je structureel te weinig slaapt (lichamelijk fit) dan zul je sneller geraakt
worden in het emotionele deel. Anders denken kijkt naar leiderschap vanuit een holistische benadering.
Een leider is méér dan zijn werk.

1. Spiritualiteit
In dit segment vind je de thema’s: leven voor een groter doel,
leven vanuit een gezonde identiteit. Dat lukt alleen door reflectie
structureel als instrument in te zetten.
De theoloog Wade Roofs heeft spiritualiteit
gedefinieerd als ‘je diepste zelf kennen en weten wat
heilig voor je is’. Het gaat erom dat je weet wat je
drijft. Je hoeft geen dominee te zijn om een roeping
te hebben. Je ervaart dat je een taak te volbrengen hebt. Dit hangt
ook nauw samen met je waarden. Welke waarden drijven jou? In het
boek ‘Altijd scherp’ staat: ‘De belangrijkste spier die onze spiritualiteit

Weet jij wat
jou drijft?
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in beweging zet is karakter: de moed en overtuiging om te leven op basis van bepaalde waarden ook als dat
persoonlijke opoffering en ongemak betekent’. 1
Je roeping ontdek je niet ‘toevallig’. Het is belangrijk van tijd tot tijd bij dit thema stil te staat. Daarvoor heb
je tijd en rust nodig om te reflecteren. Spiritualiteit heeft zeker ook te maken met een gezonde identiteit.
Dat je weet wie je bent en een gezond zelfbeeld hebt. En dat je weet wat je goed kunt en wat anderen echt
niet aan je moeten vragen. Na spiritualiteit komen we bij het volgende segment: je verstand.

2. Gezond verstand
In dit segment vind je de thema’s: het in balans brengen van verstand en emoties, je mindset
onderzoeken en een leven lang leren.
In de Westerse wereld speelt de ratio,
Zijn verstand en
je verstand een grote rol. Jij en ik
worden opgevoed met de gedachte
emoties is balans?
dat we ons moeten laten leiden door
ons denken. Als we zaken maar begrijpen dan nemen we
verstandige besluiten en dan komen we wel ergens. In
andere culturen speelt dat verstand een veel minder
prominente rol. In dit segment gaat het om het zoeken
naar de balans tussen verstand en emoties. Mogen ze er
beiden zijn en zijn die met elkaar in balans? Je denken is
bepalend voor je groei. Als je een positief zelfbeeld hebt
en gelooft dat veel mogelijk is dan faciliteert je denken je
groei op allerlei gebied. Zijn er in je denken belemmerende overtuigingen die je gedrag sturen dan loop je
vast. Ook dit element behoeft aandacht binnen je
persoonlijke ontwikkeling.

3. Lichamelijk fit
In dit segment vind je de thema’s: discipline en een gezonde leefstijl
waarbij je let op voldoende beweging, een gezond eet en slaappatroon.
Er is steeds meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Je kunt wel heel hard werken, maar huist je geest
en je denken wel in een gezond lichaam? Dit heeft alles te maken met je
energiemanagement en de hoeveelheid discipline die je aan boord hebt.
Hoe gezond leef
Discipline is als een spier.
jij eigenlijk?
Je kunt je wilskracht
vergroten door het te
trainen
en
het
verkleinen
door
het
te
verwaarlozen. Discipline heb je nodig om je doelen te
bereiken en gedrag te veranderen. Zeker als het om een
gezonde leefstijl gaat. Op de een of andere manier is het
makkelijker om ongezond te leven, een keer niet te
sporten en structureel te weinig te slapen. Dit deel is
makkelijk te verbinden met het segment ‘spiritualiteit’.
Want hoe duidelijker je roeping en je levensdoel hoe
meer motivatie je dat zal geven om de juiste keuzes te
maken en ook te blijven werken aan een fit lijf. In dit
segment kijken we met professionals naar hun
stressmanagement. Wat veroorzaakt bij jou stress en hoe
leid je dit in goede banen?
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4. Sociaal gezond
In dit segment vind je de thema’s: communicatieve vaardigheden, waaronder het onderwerp
‘feedback’ en de vaardigheid om conflicten te managen.
De laatste twee segmenten binnen de schijf zijn, naar mijn idee, extra
belangrijk. Hier gaat het regelmatig mis en voor elke leider is verdere
ontwikkeling mogelijk. Het sociaal gezonde deel in ons als leider heeft
te maken met onze communicatieve vaardigheden die boven komen
in onze interactie met anderen. Dat kan soms knap lastig zijn om dit in
goede banen te leiden. Ik noem dit segment ook wel het ‘wij’ gebied.
Wat heb ik met een ander en wat heeft die ander met mij? Wij hebben
daardoor iets samen: bijvoorbeeld een project of we maken deel uit
van hetzelfde team. In die samenwerking beïnvloeden wij dit ‘wijgebied’. Ik focus graag op het thema ‘feedback ontvangen’ wat
weinigen van ons van nature
prettig vinden. Door regelmatig te
Hoe is je interactie
oefenen kun je hier wel steeds meer vertrouwd mee raken. Express heb
met anderen?
ik de volgorde omgedraaid. Ik geloof dat je als leider de cultuur kunt
veranderen door te beginnen met het vragen om feedback. Jij als leider
nodigt uit en daarmee zet je de toon voor kwetsbaarheid in de onderlinge omgang. Als jij openstaat voor
feedback dan willen anderen jouw voorbeeld wel volgen. Wie regelmatig feedback ontvangt en geeft, heeft
wel ervaren dat er soms een dun lijntje is tussen het thema feedback en een conflict. De uitdaging zit ‘em in
het feit je niet in de eerste plaats te laten leiden door je geraaktheid. Terwijl het belangrijk is je geraakt zijn
door te laten klinken in wat je zegt en doet.

5. Emotioneel volwassen
In dit segment vind je de thema’s: je eigen emoties
kennen en ruimte geven, gezonde relaties en vrij van
pijn uit het verleden.
Dit segment gaat vooral over jouzelf als leider. Hier komt aan
de orde wat een boodschap, actie van de ander of een
conflict met mij doet. Hier sta ik centraal, wat is het effect
van de interactie van die ander met mij? Wat voor emoties
leven er in mij, ben ik me die bewust? En als dat zo is, kan ik
ze hanteren?
Hieraan herken je een gezonde leider: hij heeft ruimte leren
maken voor zijn eigen gevoel. Wat voel je in moeilijke
situaties? Ben je bang, bedroefd of boos? Je kunt niet om je
eigen emoties heen leidinggeven. Je kunt geen ruimte
maken voor de emoties van anderen als er geen ruimte is in jezelf voor je eigen emoties. Want emoties van
anderen gaan vaak ook over je eigen emoties. Ze ráken en voor je het weet ben je té geraakt om alleen
vanuit je ratio leiding te kunnen geven.
Dit komt zeker ook tot uiting in de relaties die je in je leven met anderen hebt. Daarbij gaat het niet om de
hoeveelheid relaties maar om de kwaliteit van die relaties. Geven deze vrienden, familieleden en mentoren
mij input en andersom? Houden zij mij de spiegel voor en sta ik daarvoor
Weet jij wat je
open en is dat wederzijds? Deze gezonde relaties met anderen vormen mij
van binnen voelt? en houden mij scherp. Het heeft ook alles te maken met het thema ‘zelfzorg’.
Zorg ik genoeg voor mijzelf? Ben ik het waard om genoeg tijd en aandacht
voor mijzelf te vragen en te organiseren? Daarnaast is het in dit segment
belangrijk dat je een heldere kijk hebt op je levenslijn. Hoe is je leven verlopen? In welk gezin ben je
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opgegroeid? Weet jij waar je beschadigingen hebt opgelopen? Heb je hier voldoende aandacht aan besteed
zodat het je leiderschap aan anderen niet meer negatief beïnvloedt? Leiderschap is een mooie
verantwoordelijke taak waarin het dienen van een ander wat mij betreft voorop staat. Het dienen van de
ander zonder jezelf tekort te doen noem ik gezond leiderschap.

Is je interesse gewekt?
Je kunt op verschillende manieren met deze schijf aan de slag:
• Start een persoonlijk coachingstraject. Hierin gebruik je de schijf
als scan voor je persoonlijk leven.
• Scan je team op de verschillende onderdelen, dit brengt boven
waar de zwakte in het team zit. Hieruit komt naar voren in welk
deel je team zich kan ontwikkelen.
• Teken in voor het programma ‘Emotioneel fit’. Dit is een
leiderschap APK voor professionals die hun leven willen scannen
op deze vijf gebieden. Daaruit stel je zelf ontwikkelpunten vast
om samen met andere professionals mee aan de slag te gaan. In
kaart brengen wat beter kan en écht overgaan tot actie! Het
programma is zo opgebouwd dat nieuw gedrag verankerd wordt.

1

Bron: ‘Altijd scherp’, Jim Loehr en Tony Schwartz, pagina 142.

Anders denken SCHIJF VAN GEZOND LEIDERSCHAP

pagina 4

