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In crisistijd wordt de gehele samenleving geraakt en staan vooral leiders extra onder druk. 

Alle ogen zijn op hen gericht, niet alleen op landelijk politiek niveau, maar ook in organi-

saties. Van hen wordt daadkracht, maar ook rust en vertrouwen gevraagd. Hun sturing 

is bepalend voor hoe medewerkers met onvoorziene en onzekere situaties omgaan. Hun 

keuzes zijn bepalend voor nu en voor de toekomst. 
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Op alle niveaus tekent zich af dat Verantwoordelijkheid nemen (en geven) onder deze omstandi-

gehden van grote betekenis is. Het GITP model Responsible Leadership biedt een kompas voor 

bestuurders en leidinggevenden. JUIST NÚ.

Zeker nu we met schoksgewijze veranderingen te maken wordt de spanning tussen eigenbelang 

en samenwerken heel zichtbaar. Soms lijkt eigenbelang te overheersen (‘America first’, de race 

om beschermingsmiddelen tijdens de Coronacrisis, de vraag welke EU landen opdraaien voor de 

economische schade) maar er zijn ook veel voorbeelden van solidariteit en samenwerking (capac-

iteitsverdeling tussen ziekenhuizen, ketens die elkaars kosten niet doorbelasten, uitstel van huur).

Ook is er een groeiend bewustzijn over het belang van een ‘nieuwe economie’. De crisis geeft een 

impuls aan een nieuwe vorm van moraliteit die als reactie op te ver doorgeschoten neoliberalisme 

gericht is op verantwoordelijkheid in brede zin. WAT BETEKENT DIT VOOR LEIDERSCHAP? WAN-
NEER DOEN LEIDERS HET ‘GOED’ EN WANNEER NIET?

Het besef dringt zich onontkoombaar op dat goed leiderschap gekenmerkt wordt door verant-

woordelijk leiderschap. Dit geldt zowel voor de richting die leiders aangeven, de wijze waarop ze 

resultaten boeken, hun stijl van rekenschap afleggen, als voor de leereffecten die ze oogsten en 

hun vermogen zich te verbeteren. Twee kernbegrippen staan hierbij centraal: verantwoordelijkheid 

en verantwoording. Als we het preciezer bekijken gaat het om verantwoordelijkheid nemen en 

geven en verantwoording vragen en afleggen. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

NEMEN 
Het is voor iedere bestuurder een scherpe eis om ‘in de 

wereld’ te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor 

mens en milieu. Dit gaat veel verder dan afval scheiden op 

kantoor en MVO doelen formuleren in het jaarplan. Van elke 

bestuurder of leidinggevende wordt ecologisch bewustzijn 

verwacht, elke organisatie moet bijdragen aan corporate 

social responsibility. Maar er is meer, verantwoordelijkheid 

nemen gaat ook over op de wijze waarop een leidingge-

vende de richting bepaalt, een missie en een aansprekende 

visie neerzet. Ook bij tegenwind of bij tegengestelde belan-

gen van diverse stakeholders. Denk aan aandeelhouders 

die winstcijfers willen zien en de publieke opinie die een 

maatschappelijke bijdrage verwacht. Denk aan toezichthou-

ders die compliance verlangen en professionals die graag 

vrijheid en autonomie willen. Leiders staan onder druk om 

in deze spanningsvelden op eigen kompas te varen. De 

complexiteit en dynamiek in organisaties vragen om zelf-

sturende leiders, die zelfstandig ‘doen wat nodig is’ en daar-

voor gaan staan. Een eigentijdse leider creëert draagvlak en 

motiveert medewerkers, maar durft ook verantwoordelijk-

heid te nemen de daarbij passende beslissingen te nemen.

VERANTWOORDELIJKHEID 

GEVEN 
Leiders hebben vooral ten tijde van crises de neiging 

zich directief op te stellen en de touwtjes strakker aan te 

trekken. Dat is soms ook nodig omdat er snel besluiten 

moeten worden genomen, maar ook dán is het oppassen 

om niet door te schieten in ‘macho leiderschap’. Delegeren 

is net als altijd een gouden hefboom voor krachtig leider-

schap, waarbij het mes aan meerdere kanten tegelijk snijdt: 

delegeren werkt motiverend en het creëert leermomenten 

voor medewerkers. Bovendien kunnen leidinggevenden 

tijd besparen omdat ze niet alles zelf hoeven doen. Goed 

delegeren betekent ‘iemand in z’n kracht zetten’; het onder-

liggende principe is verantwoordelijkheid geven. Ook voor 

de continuïteit van de organisatie is dit principe van belang. 

Om responsief te reageren op externe dynamiek is immers 

flexibel (Agile) organiseren nodig. Centrale command and 

control aansturing is niet geschikt. Bevoegdheden laag in 

de organisatie alsmede verregaand delegeren en verant-

woordelijkheid geven, zijn niet alleen nodig om externe druk 

op te vangen en lenige organisaties te creëren maar ook 

om innovatie en creativiteit te mobiliseren. 
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LEIDERSCHAP
Verantwoordelijk Leiderschap gaat, zoals hierboven blijkt, 

over een aantal fundamentele aspecten van goed leider-

schap. Verantwoordelijkheid is het funderende principe, 

maar het concept dat daar van kan worden afgeleid is veel 

omvattender en universeler. Bekijken we het analytisch 

en modelmatig, dan valt een duidelijke samenhang aan te 

brengen met behulp van twee assen. Deze assen geven de 

intentie van de leidinggevende weer. Horizontaal: reflectie 

(links) en inspiratie (rechts). Verticaal: groei (boven) en borging 

(onder). Zo ontstaan vier domeinen Richting, Realisatie, 

Rekenschap en Responsiviteit. Dat zijn focusgebieden 

waar de leidinggevende actief op is. Met behulp van vier 

trefwoorden CREËREN, WAARMAKEN, VERANTWOORDEN EN 

LEREN wordt in elk van de domeinen de activiteit van de 

leidinggevende kernachtig weergegeven. De twee assen 

weerspiegelen, zoals gezegd, de intentie. Door deze te com-

bineren ontstaan de vier “R’n” (Richting, Realisatie, Rekenschap 

en Responsiviteit).

VERANTWOORDING 

VRAGEN 
Verantwoordelijkheid geven is niet grenzeloos of zonder 

consequenties. Het vereist dat betrokkenen goed omgaan 

met die verantwoordelijkheid en hierover verantwoording 

afleggen. Parallel aan verantwoordelijkheid geven wordt 

derhalve verantwoording gevraagd. Toezichthouders geven 

bestuurders enerzijds ruimte maar vragen anderzijds van 

hen dat zij zich transparant opstellen. Zij verwachten de-

gelijke rapportages en tijdige meldingen als er slecht weer 

dreigt. Ook bestuur en management vraagt op hun beurt 

verantwoording aan het tweede echelon. 

Leiders stellen zich coachend op, maar het is logisch dat zij 

resultaten van medewerkers verwachten en daarover ver-

antwoording vragen. Mooie principes over zelfsturing doen 

daar niks aan af. Wél is het de kunst om een goede balans 

te bewaren. Teveel verantwoording vragen ontneemt men-

sen de hun gegeven verantwoordelijkheid. Maar te weinig 

verantwoording vragen is een vrijbrief voor ontsporingen. 

Sturen of loslaten, het is een delicaat evenwicht.

VERANTWOORDING 

AFLEGGEN 
Verantwoording afleggen is het spiegelbeeld van verant-

woording vragen. Dit gaat verder dan de gebruikelijke 

verplichtingen zoals managementrapportages, kwartaal-

resultaten of jaarcijfers. Leiders moeten laten zien dat zij 

fouten durven te maken en het zelfvertrouwen hebben 

om kwetsbaarheid te tonen. Goed voorbeeldgedrag werkt 

stimulerend op de omgeving. Bovendien verantwoorden 

zij zich niet alleen ‘naar boven’ maar ook naar collega’s, 

medewerkers en andere stakeholders. Op deze manier re-

kenschap afleggen vraagt van de individuele leider innerlijke 

kracht en zelfvertrouwen maar ook het vermogen om te 

leren van de fouten en te zorgen dat zich geen herhalingen 

voordoen. 

Het afleggen van verantwoording gebeurt op allerlei manie-

ren. Door zich te onderwerpen aan reviews, audits of cer-

tificeringen. Of door rapportages aan het hogere manage-

ment. Upward feedback en 360 evaluaties helpen hen om 

zichzelf scherp te houden in hun functioneren. Daarnaast 

leggen bestuurders verantwoording af aan de OR, toezicht-

houders en externe stakeholders. Deze verantwoording is 

deels verankerd in wet- en/of regelgeving, maar is deels 

ook meer informeel. Rienk Goodijk benadrukt in zijn boek 

‘Strategisch partnerschap’ het belang van een voortdurende 

dialoog met toezichthouders en andere belanghebbenden. 
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Lezen we het model met de klok mee  dan zien we dat 

een Responsible Leader  een richting creëert en daarmee 

inspireert. Zoals hij ook inspireert tot het waarmaken, het 

resultaat. Het waarmaken is een belangrijk onderdeel van 

de borging. Tevens zorgt hij voor borging, omdat de ver-

antwoordelijk leider het belangrijk vindt zich te verantwoor-

den en rekenschap te geven, maar ook te vragen. Dat is 

essentieel als onderdeel van de reflectie die tevens leidt tot 

het lerend reageren (responsief zijn) op wat er is gebeurd. Het 

leerproces is een vorm van groei die weer leidt tot aanpas-

sing (bijvoorbeeld wijziging van de strategie, aanpassing van een 

product, etc.) van de richting. Deze continue beweging leidt 

tot verbeteringen van de output, alsmede tot ontwikkeling 

van de organisatie en de mensen die er werken. 

Wij zijn door andere visies en modellen op leiderschap geïn-

spireerd en hebben onze jarenlange ervaring met het beoor-

delen en ontwikkelen van leiders in het model geïntegreerd. 

Er is verwantschap met de PDCA cyclus en de modellen 

van Kolb, Robertson en Quinn1 . Wat deze modellen in onze 

ogen echter minder duidelijk maken, is het verschil tussen 

leiding geven aan een team, de organisatie, de omgeving 

(stakeholders), maar ook aan jezelf. 

Het model van Responsible.Leadership is daarmee inte-

graal. Het omvat persoonlijke rijpheid en wijsheid, maar ook 

het vermogen anderen te inspireren. Het bevat analytische 

vaardigheden en de kennis en kunde om het strategisch 

krachtenveld te beïnvloeden en effectief met stakeholders 

om te gaan. Het gaat bovenal over leidinggeven aan jezelf 

en daarmee is de in deze tijd zo belangrijke competentie 

‘zelfregie’ (fundamenteler aangeduid als core self evaluations2 ) 

een belangrijk element in het model. Maar het gaat ook over 

externe oriëntatie en over samenwerken in ketens en allian-

ties. Breed stakeholdermanagement is immers eveneens 

een eis is die gesteld wordt aan ‘leiders van nu’. We kunnen 

de niveaus beschouwen als de ‘actieradius’ van de leiding-

gevende. Het is van toepassing is op alle leidinggevende 

niveaus in de organisatie.

1  Robertson, P. (2003). Ontsnappen uit de S-catraz. ‘Always change 

 a winning team’. Schiedam, Scriptum | Quinn, R.E. e.a, (2008). Handboek 

 managementvaardigheden. Academic Services | Kolb, D.A. (1984). 

 Experiental Learning. Pretence Hall
2  Judge, T.A. , Locke, E.A., & Durham, C.C. (1997). The dispositional causes 

 of job satisfaction: A core evaluations approach. Research in 

 Organisational Behaviour, 19, 151-188

Álle leiders - laag of hoog - oriënteren zich op het eerste niveau: Hoe breng ik Responsible Leadership in praktijk in relatie 

tot mezelf? De eerstelijns, operationele leidinggevenden (teamleiders) vragen zich af: Hoe breng ik Responsible Leadership in 

praktijk op individueel en teamniveau. De eindverantwoordelijk leidinggevende (bijvoorbeeld lid van het MT) past Responsible 

Leadership toe op individueel, team en organisatieniveau en de CEO of lid van de raad van bestuur richt zich daarnaast 

meer dan anderen ook op het stakeholdersniveau.

Aan de hand van dit model kunnen we op elk niveau concrete eisen formuleren waaraan de Responsible Leader (RL) moet 

voldoen. In de volgende afbeeldingen is dit samengevat.

NIVEAU 4

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

DAT LEIDT TOT DE 
VOLGENDE INDELING
I. INDIVIDU verantwoordelijk leiderschap in relatie tot jezelf

II. TEAM verantwoordelijk leiderschap in relatie tot je team

III. ORGANISATIE verantwoordelijk leiderschap in relatie tot je organisatie

IV. STAKEHOLDERS verantwoordelijk leiderschap in relatie tot je stakeholders

WHITE PAPER RESPONSIBLE LEADERSHIP BIEDT PERSPECTIEF

4



INSPIRATIEREFLECTIE

GR
OE

I
BO

RG
IN
G

RICHTING

REALISATIE

RESPONSIEF

REKENSCHAP

INSPIRATIEREFLECTIE

GR
OE

I
BO

RG
IN
G

RICHTING

REALISATIE

RESPONSIEF

REKENSCHAP

De RL heeft zelfkennis en Is zich bewustzijn 

van zijn darkside. Hij durft kwetsbaar to zijn 

en kan omgaan met kritiek. Hij beschikt over 

zelfreflectie en lerend vermogen.

De RL is integer en gewetensvol. Hij is 

transparant, open en zoekt feedback op. Hij 

schuift niet af, maar toont eigenaarsschap 

en zelfregie. 

De RL expliceert zijn waarden en normen en 

draagt zijn visie uit. Hij is ambitieus en toont 

ondernemerschap en initiatief. 

De RL beschikt over discipline en 

daadkracht. Hij is besluitvaardig en in 

goed in plannen en organiseren. Hij toont 

stabiliteit, maturiteit en kan omgaan met 

ambiguïteit. 

VERANTWOORDEN

LEREN CREEREN

WAARMAKEN

VERANTWOORDELIJK LEIDERSCHAP IN RELATIE TOT 

JEZELF

De RL zorgt voor geregelde evaluatie van 

het team- en individueel functioneren, 

waarbij feedback van buiten wordt gevraagd. 

Teamleden expliciteren leerdoelen in het 

team en leren van elkaars feedback. Doelen 

worden waar nodig bijgesteld.

De RL legt verantwoording of over team-

prestaties binnen en buiten het team. Waar-

den worden nageleefd. Hij creëert veiligheid, 

waarbinnen teamleden open staan voor 

kritiek, elkaar aanspreken en corrigeren. 

Teamleden bieden inzicht in hun werk. 

De RL ‘staat op’ en zorgt voor inspirerende 

en gedragen doelen. Hij geeft richting aan 

teamleden. Hij ontplooit initiatieven die 

het teamdoel ondersteunen De doelen zijn 

gericht op people, planet en profit. 

De RL delegeert en verdeelt Leiderschaps-

rollen en teamtaken (bevordert zelfsturing). Hij 

creëert teamspirit en zorgt dat processen 

worden ingericht en teamtargets worden 

gehaald. Hij waardeert en viert successen.

VERANTWOORDEN

LEREN CREEREN

WAARMAKEN

VERANTWOORDELIJK LEIDERSCHAP IN RELATIE TOT 

JE TEAM
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De RL creëert een open (feedback) cultuur en 

zorgt voor inclusiviteit en diversiteit Leer- en 

verbetersessies (Agile werken) zijn normaal. 

HRD-programma’s, MTO en exit-interviews 

zijn vanzelfsprekend.

De RL zorgt voor juiste en tijdige manage-

ment info (dashboards), als ook voor kwa-

liteitssystemen en interne audits. Er zijn 

goede beoordelingssystemen en reviews 

op behaalde resultaten. Er is er een vertrou-

wenspersoon en een klokkenluidersregeling. 

De RL ontwikkeld visie en missie met 

draagvlak. Hij ziet en benut kansen en stelt 

MVO-doelen. Hij signaleert externe ontwik-

kelingen, zet onderscheidende proposities in 

de markt en zorgt voor continue innovatie.

De RL ontwikkelt operationele slagkracht 

door Lean en Agile te organiseren. Hij weet 

resultaten te boeken en winst (continuïteit) 

te realiseren. Hij zorgt voor employee 

engagement en een laag verloop en verzuim.

VERANTWOORDEN

LEREN CREEREN

WAARMAKEN

VERANTWOORDELIJK LEIDERSCHAP IN RELATIE TOT 

JE ORGANISATIE

De RL creëert een continue stakeholderdia-

loog, haalt feedback op uit de omgeving, 

leert hiervan en voert verbeteringen door. Hij 

zorgt voor (360 graden) zelfevaluaties in de 

RvB en in de Raad van Toezicht | Raad van 

Commissarissen. 

De RL verantwoordt zich naar intern en 

extern toezicht (RvT/RvC, OR, cliëntenraad, 

overheid, financiers, inspectie, etc.). Hij komt 

compliance verplichtingen na. Jaarrekening 

en jaarverslag (ook MVO-jaarverslag) zijn in 

orde, evenals audits, reviews en visitaties. 

De RL bepaalt de maatschappelijke 

opgave. Hij identificeert stakeholders en 

bouwt relaties op. Hij kent ontwikkelingen 

bij stakeholders en schat kansen en 

bedreigingen in. Hij kiest met wie en hoe hij 

samenwerkt in cocreatie of allianties. 

De RL realiseert een bijdrage aan de sa-

menleving. Hij vestigt een reputatie, zet een 

ecologische footprint, brengt netwerken en 

samenwerking tot stand Hij zorgt voor tevre-

den stakeholders (o.a. klant-tevredenheid).

VERANTWOORDEN

LEREN CREEREN

WAARMAKEN

VERANTWOORDELIJK LEIDERSCHAP IN RELATIE TOT 

JE STAKEHOLDERS
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Deze schema’s vormen samen het kompas voor de leidinggevende op alle niveaus. Concreet kunnen hieruit functie 

typeringen, beoordelingscriteria en profieleisen - bijvoorbeeld in het kader van MD programma’s of selectieprocedures - 

worden afgeleid.

TOT SLOT
Elke leidinggevende kan zich aan de hand van de concrete beschrijvingen 

per veld afvragen of hij voldoende actief is in elk van de vier kwadranten 

en op alle vier de niveaus. Ja, dat is soms veel en doet daarmee écht recht 

aan de complexe taak van de leidinggevende. 

Ook laat het model zien wat de - soms onbewuste - reactie van de leiders 

is bij crises. Sommigen vluchten naar voren en gaan extra hard op de 

resultaten duwen (het kwadrant Realisatie), anderen worden defensief en 

concentreren zich op borging en rekenschap afleggen. In het algemeen is 

er minder aandacht voor reflectie, experimenteren en leerprocessen. Dat 

is begrijpelijk maar het gevaar bestaat dat de focus is gericht op behoud 

en op de korte termijn. De ware Responsible Leader toont zich door juist 

in onzekere en spannende tijden ook de lange termijn in het oog te houden 

en kansen te zien. Snel ingrijpen en saneren kan noodzakelijk zijn, maar 

dan altijd met een toekomstvisie voor ogen. Groei en richting, niet lijden 

maar leiden. 

drs. Anthon van der Horst en dr. ir. Marcel Wanrooy, 

Mei 2020
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