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Inleiding
Geld, extralegale voordelen, werkomstandigheden, zelfstandigheid, flexibele uren, contact
met collega’s en klanten, opleiding, … Al deze factoren hebben een zekere invloed op de
werknemerstevredenheid en op de productiviteit. De allerbelangrijkste factor staat hier
echter niet tussen: leiderschap! Leiderschap kan iemand motiveren om méér te werken,
maar kan ook demotiveren wanneer het niet correct gebruikt wordt. Het is dus enorm
belangrijk om de juiste leiderschapsstijl te gebruiken! Net omdat leiderschap zo belangrijk is,
heb ik het gekozen als thema voor mijn eindwerk. Meer in het bijzonder handelt dit
eindwerk

over

de

invloed

van

de

verschillende

leiderschapsstijlen

op

de

ondernemingsresultaten.

Het werk behandelt vier delen. Eerst en vooral een algemene inleiding waarin wat meer
uitleg wordt gegeven over het begrip leiderschap. Wat is leiderschap? Wat zijn de taken van
een leider? Is er een verschil tussen een leider en een manager? Hoe wordt ik een leider?
Hoe zit het met macht en leiderschap? Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven in
het eerste deel.

Het tweede deel behandelt enkele van de meest courante typologieën, zoals die van Blake
en Mouton, Quinn en Fiedler. Dit onderdeel geeft dus een antwoord op de vraag: op welke
manier kan leiderschap worden ingedeeld?

Vervolgens legt het derde deel een verband tussen de leiderschapsstijlen en hun effectiviteit.
Als een bepaalde leiderschapsstijl gebruikt wordt, tot welke resultaten leidt dit dan? Is er
een bepaalde stijl “beter” dan de andere? Is er een stijl productiever? Is er een stijl die leidt
tot een hogere werknemerstevredenheid?

Ten slotte komt mijn empirisch onderzoek aan bod. Hierbij tracht ik zelf een verband te
leggen tussen de leiderschapsstijl en de (financiële) resultaten van een onderneming. Voor
het onderzoek werd de typologie van Blake en Mouton gebruikt, die reeds in deel twee en
drie behandeld werd.
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Deel 1: Leiderschap
Zoals James McGregor Burns in 1987 zei: “Leadership is one of the most observed and least
understood phenomena on earth”. Ter illustratie: Als je in Amazon.com een boek opzoekt
met als trefwoord “leadership”, krijg je 183 150 resultaten. De reden
waarom het zo vaak beschreven wordt is heel eenvoudig:
leiderschap maakt het verschil tussen succes en mislukking.
Bovendien raakt het elk mogelijk aspect van een
onderneming:

productiviteit

over

creativiteit,

werknemersmoraal, gevoel van veiligheid,… Totdat het
uiteindelijk elk hoekje van de onderneming beïnvloedt.

“Leadership is the art
of getting someone
else to do something
you want done because
he wants to do it”.

Waarom is leiderschap belangrijk?
Wanneer er geen leiderschap is, werkt de gemiddelde werknemer

President Dwight

op

60-65% van zijn capaciteiten. Net genoeg dus om de job te behouden. Door
effectief leiding
Eisenhouwer
te geven, kan dit percentage stijgen tot de totale capaciteit. Goed leiderschap werkt namelijk
motiverend, met hogere inzet tot gevolg. (Koontz, O’Donnell & Weihrich, 1980, p 661;
Hersey & Blanchard, 1980, p86)

Leiders kunnen verandering teweeg brengen, enkel door hun positieve motivatie en
ingesteldheid. Onderzoek bij leerkrachten wees uit, dat wanneer ze hoge verwachtingen van
hun leerlingen hadden, de IQ-scores van de studenten met 25 punten stegen! (Kennedy,
1991, p 24)

1.1. Wat is leiderschap?
Stogdill definieert leiderschap als “the process of influencing group activities toward the
setting and achievement of goals” (Hitt, Middlemist, Mathis, 1989, p 344). 1 Succesvolle
leiders instrueren, motiveren en inspireren individuele medewerkers en verbinden
medewerkers met elkaar en met de klanten.

1

Leiderschap is al zo vaak gedefinieerd dat het moeilijk is om tot één echte werkdefinitie te komen. Zo schreef
Burns (1978) dat een studie over het woord “leiderschap” geleid heeft tot meer dan 130 definities; Stogdill
schreef dat er bijna zoveel definities bestaan als er mensen zijn die “leiderschap” gedefinieerd hebben.
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“Leadership is influence.”
John Maxwell

Wat houdt leiderschap nu exact in? Wat zijn de belangrijkste taken van leiders? (University
of Hawaii, 1998)
-

Leiders moeten voorschrijven. Dit kan gaan van het opstellen van regels en
uitschrijven van werkprocedures (autoritaire aanpak) tot het afbakenen van de
grenzen waarbinnen werknemers bevoegdheden hebben en de doelstellingen
verduidelijken (participatieve aanpak).

-

Leiders moeten (re)ageren. De leider moet ervoor zorgen dat de werknemers over
alle noodzakelijke resources en faciliteiten beschikken om hun werk te kunnen
voltooien. Indien nodig moeten ze persoonlijke hulp aanbieden en belonen.

-

Leiders moeten vertegenwoordigen. De leider moet bereid zijn om zijn volgers te
ondersteunen en ervoor op te komen, niet enkel tegen hogere bazen, maar ook t.o.v.
de buitenwereld. Leiders moeten zich bovendien bewust zijn van eventuele
conflicten tussen de werknemersbehoeften en de prioriteiten van de onderneming
en rekening houden met beide standpunten.

Deze opsomming is zeker niet volledig. Vele
managementgoeroes hebben een eigen indeling

Action Centered Leadership
John Adair

van de leiderschapstaken gemaakt. 2 Voorbeeld
hiervan is John Adair met zijn “Action Centered
Leadership”-model. Goed leiderschap vereist een
gebalanceerd evenwicht tussen de belangrijkste
verantwoordelijkheden van een leider: de taak, het
Bron: http://www.businessballs.com/images/action.jpg

team en het individu. Als één gebied niet goed
gemanaged wordt, beïnvloed dit de andere twee gebieden. (Kennedy, 1991, p4)

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een leider om de taak te bereiken zijn: doelen
en visie vastleggen, zoeken naar de juiste resources (financiering, mensen, systemen, …), de

2

Vb. Gulick, L (1937), Urwick, L (1956), Fayol (1949), Stogdill & Shartle (1955), Cartwright & Zander (1960),
Barger (1968), Wofford (1967), Amerikaanse leger (1973), Stogdill (1974), Koontz et al (1980), Yukl (1989), John
Gardner (1990), …
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taak plannen en organiseren, verantwoordelijkheden
vastleggen, standaarden stellen (kwaliteit, tijdslimieten),

Leiders van leiders:

controleren, … (Adair, 1983, p28)
Er kan een onderscheid
Ook de teams en groepen moeten gemanaged en begeleid

gemaakt worden tussen

worden: communicatiestandaarden opstellen, bedrijfs-

de taken van “leiders

cultuur ontwikkelen, anticiperen op en oplossen van

van volgers” en die van

conflicten binnen een groep, de samenstelling van de groep

“leiders van leiders”.

beoordelen en eventueel wijzigen, moraal en teamspirit
ontwikkelen, teams motiveren om doelen te bereiken,

De taak van de “leiders

tegemoetkomen aan de noden van de groep, feedback

van volgers” is vooral

geven, … (Adair, 1983, p29)

problemen oplossen.

Personen kunnen gemanaged worden door: elk teamlid te
bekijken als iemand afzonderlijk (met eigen behoeften,
persoonlijkheid, sterkten, …), goede werkresultaten te
belonen (met extra verantwoordelijkheid, opslag of
promotie), individuen te trainen en te ontwikkelen, …
(Adair, 1983, p29) Mensen volgen vooral de leider die hun
behoeften erkent en die dingen doet en programma’s
ontwikkelt om aan deze behoeften tegemoet te komen.
Het is dus belangrijk te weten wat werknemers exact willen.
(Koontz, O’Donnell & Weihrich, 1980, p664)

De “leiders van leiders”
daarentegen

een visie uitstippelen
zodat

een

concludeerde Warren Bennis (1989) dat leiders over 4
kerncapaciteiten moeten beschikken om hun taken te
volbrengen.
-

Managen van aandacht. Leiders hebben een visie
waarin anderen kunnen geloven en zich eigen
kunnen maken.

bepaalde

omgeving

wordt

gecreëerd

waarin

“leiders van volgers”
hun

beslissingen

kunnen

maken.

“leiders

van

moeten
Na onderzoek bij 90 succesvolle publieke figuren,

moeten

leiders”

daarna

beslissingen

de
die

gemaakt
worden

De

moeten
in

bepaalde

situaties delegeren aan
de

“leiders

van

volgers”.
(Rubenstein, 2002, p2)
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-

Managen van betekenis. Leiders kunnen hun visie d.m.v. communicatie overbrengen
op anderen en die visie omzetten in voor de onderneming positieve resultaten. Het
maakt niet uit hoe fantastisch een visie is wanneer deze voor anderen niet duidelijk is.
Een effectieve leider maakt gebruik van metaforen en modellen om de visie voor
anderen te verduidelijken.

-

Managen van vertrouwen. Leiders hebben een soort emotionele lijm die volgelingen
en leiders bijeen houdt. Onderzoek toont aan dat individuen waarop men kan
rekenen veel sneller gevolgd worden, zelfs indien men niet akkoord is met hun
standpunten, dan individuen waarmee men akkoord gaat, maar die hun standpunten
te vaak wijzigen.

-

Managen van zichzelf. Leiders kunnen volharden, hebben zelfkennis en gaan risico’s
en uitdagingen niet uit de weg. Ze zetten zich in en zijn bereid om voortdurend te
leren, vooral van tegenslag en mislukkingen.

1.2. Onderscheid tussen management en leiderschap
In veel managementliteratuur wordt een onderscheid gemaakt tussen management en
leiderschap, of managers en leiders. 3 Een vaak gebruikte indeling tussen managen en leiden
wordt duidelijk gemaakt in onderstaande figuur:

De manager wordt hier beschreven als een rationele doener, waarbij ondernemen vooral
processen beheren en beheersen betekent. Hij wil de onderneming goed laten functioneren
door hindernissen weg te nemen. Dit doet hij door ervaring en lessen uit het verleden om te
3

Voor een gedetailleerder onderscheid: zie bijlage 1.
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zetten in systemen, procedures en controles. Hij focust zich dus vooral op korte termijn. De
leider daarentegen heeft een visie, inspireert en richt zich op de toekomst (lange termijn).
Voor hem is ondernemen vooral kansen grijpen en kansen creëren door tijdig nieuwe
initiatieven in gang te zetten om zo de

“The manager has his eye on the bottom line,

concurrentie voor te zijn in de strijd om

the leader has his eye on the horizon.”

de klant. Hij wordt vaak gezien als een

Warren Bennis

charismatische persoon waar velen naar
opkijken. (Kotterman, 2006, pp 14-15)

Het onderscheid tussen management en leiderschap komt overeen met het onderscheid
tussen transactioneel en transformationeel leiderschap: (Muijen, 2003, p14; Northouse,
1997, p 170)
-

Bij transactioneel leiderschap4 gaat men er van uit dat het gedrag van medewerkers
gestuurd wordt door het zoeken naar aangename en het vermijden van
onaangename gevoelens. Daarom geven managers een beloning in geval van goed
gedrag en dreigen ze met sancties om ongewenste gedrag bij te sturen. In dit soort
organisaties wordt vaak gebruik gemaakt van een formeel systeem van discipline.
Men gaat er van uit dat mensen rationeel zijn en hoofdzakelijk gemotiveerd worden
door geld en andere vormen van beloning, waardoor hun gedrag voorspelbaar
wordt.(management)

-

Transformationeel leiderschap5 gaat er van uit dat motivatie niet enkel beïnvloed
wordt door extrinsieke factoren (beloningen), maar ook door intrinsieke factoren
(het proces dat naar die beloningen leidt). Het is dus de taak van de leider om niet
enkel te belonen en te straffen, maar ook om te motiveren en te inspireren door
groepsleden het doel en het nut van een bepaalde taak te laten inzien.
Transformationele leiders willen niet enkel de ondernemingsdoelstellingen bereiken,
maar willen ook dat de groepsleden hun potentieel bereiken. Deze leiders hebben

4

Voorbeeld van een transactionele leiderschapstheorie is de LMX-theorie (Leader-Member Exchange) van
Dansereau, Graen en Haga (1975).
5
Voorbeeld van transformele leiderschapstheorieën: Bass’ Transformational Leadership Theory (1985); Burns’
Transformational Leadership Theory (1978); Kouzes and Psner’s Leadership Participation Inventory (2002).
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vaak een sterke visie en passie voor wat ze doen. Ze

optimalisatie van het systeem uit het oog. Omdat het

Leiderschap heeft te
maken met richting.
Het woord “lead” stamt
af
van
het
Angelsaksische woord
voor “weg” of “koers
van een schip”. Het
komt erop neer te
weten wat de volgende
stap zal zijn. Leiders
bestaan al duizenden
jaren. Managen stamt
af van het Latijnse
“manus”: hand. Het
heeft te maken met het
hanteren
van
een
zwaard of het mennen
van
een
paard.
Management is een vrij
nieuw fenomeen, het is
ontstaan
in
de
negentiende eeuw met
de opkomst van grote
en
complexe
organisaties. In deze
periode
kregen
ingenieurs
en
accountants het voor
het zeggen. Ze gingen
ondernemingen
als
systemen beschouwen,
waardoor
deze
managers orde en
consistentie brachten in
de
veranderende
werkomgeving.
Managen is meestal
nauw verbonden met
de
gedachte
aan
machines.

moeilijk is om tegelijkertijd een perfecte leider en een

Naar: John Adair, interview in
“Director”, Nov. 88

krijgen vaak dingen gedaan door hun enthousiasme
en energie.(leiderschap)

Deze tweedeling tussen leiders en managers is echter veel
te simplistisch en kan bovendien ook geïnterpreteerd
worden als twee verschillende leiderschapstypes, zoals
later wordt uitgelegd bij de theorie van Quinn.

Waarom geloven experts dat het belangrijk is een
onderscheid te maken tussen “leider” en “manager”? Het
belangrijkste argument is dat het onmogelijk is iemand in te
huren, te testen, … wanneer je niet duidelijk weet wat een
goede leider of manager is. (Kotterman, 2006, p13)
Anderzijds kan de vraag worden gesteld of het echt nodig is
om een onderscheid te maken. In een onderneming is de
rol van een CEO tweezijdig: hij moet zorgen voor stabiliteit,
routine,

klaarheid,

risicobeperking,

foutenvermijding,

controle en voorspelbaarheid (een “manager” zijn) en
tegelijk zorgen voor resultaten, verandering, leren, groei en
nieuwe kansen grijpen (een “leider” zijn) (Kotterman, 2006,
p15). Dit alles maakt de taak zo complex en moeilijk. Een
onderneming heeft beide nodig, ze hebben elk hun vooren nadelen. Enerzijds kan de manager die zich enkel op
controle en stabiliteit focust systemen doen verstarren
doordat hij dan geen rekening meer houdt met een
veranderende omgeving en nieuwe opportuniteiten niet
opmerkt, anderzijds verliest een leider die zich enkel richt
op verandering en innovatie soms de kosten, routine en
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perfecte manager te zijn, is het soms gemakkelijker om meerdere chefs in dienst te nemen,
zodat er een mix manager-leider ontstaat (Kotterman, 2006, p16). Hierdoor kan het
probleem vermeden worden dat een bedrijf overgemanaged wordt en ondergeleid, zoals in
vele bedrijven het geval is. (Kotter, 1995)
Conclusie van dit alles: Soms moet een leider managen. Soms moet een manager leiden.
(Kotterman, 2006, p 15)

1.3. Hoe word je “leider”?
Waardoor wordt de ene persoon een grote leider, en de andere niet? Worden leiders
geboren met bepaalde kwaliteiten of kan effectief leiderschap ook aangeleerd worden?
Deze vraag, waar geen eenduidig antwoord op is, zorgt voor grote discussies. De
verschillende theorieën komen nu aan bod.

Karaktertrekkentheorieën
De studie van karaktertrekken was één van de eerste systematische pogingen om
leiderschap te bestuderen. In het begin van de twintigste eeuw werden de
persoonlijkheidstrekken van leiders bestudeerd om te bepalen waarom bepaalde mensen
grote leiders werden en anderen niet. Het doel was om die mensen te identificeren die als
grote leiders geboren werden. (Horner, 1997, p270) Hierbij kan de vraag gesteld worden
waarom bepaalde mensen mét deze eigenschappen toch geen leider zijn.

In 1929 schreef Spiller in zijn onderzoek dat succesvolle leiders geboren worden, en niet
gemaakt worden. Succesvol leidinggeven is volgens hem een erfelijkheidskwestie.
Deze theorieën worden ook wel “Great Man” theorieën genoemd omdat ze zich focussen
op de identificatie van aangeboren kwaliteiten en karaktertrekken van grote sociale,
politieke en militaire leiders zoals Mohandas Gandhi, Abraham Lincoln en Napoleon. Deze
theorie gaat ervan uit dat mensen geboren worden met deze persoonlijkheidstrekken en
dat enkel de “great people” ze bezitten. Bovendien was in die tijd leiderschap
hoofdzakelijk een mannelijke kwaliteit, vandaar het woord “man”. Deze leiders worden
vaak als heroïsch en mythisch geportretteerd. Ze zijn voorbestemd om op te rijzen
wanneer ze nodig zijn. (Kirkpatrick & Locke, 1991, p 48)
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Heel geleidelijk verschoof de aandacht van erfelijkheid naar de persoonlijkheid van de leider.
Eerst werd vooral onderzocht welke specifieke persoonlijkheidskenmerken leiders van hun
volgelingen scheidde, later (midden 20e eeuw) werd de universiteit van deze
persoonlijkheidstrekken in vraag gesteld.

De bekendste studie op dit gebied is van Stogdill. Hij identificeerde enkele belangrijke
leiderschapskenmerken waarin leiders van hun volgelingen verschilden: intelligentie,
waakzaamheid, inzicht, verantwoordelijkheid, initiatief, vriendelijkheid, volharding en
zelfvertrouwen (Northouse, 1997, pp 16-17). Hieronder een overzicht van de bekendste
onderzoeken 6:

Kenmerken en karaktertrekken van succesvolle leiders
Stogdill

Mann

Stogdill

Lord, DeVAder

Kirkpatrick &

& Alliger

Locke

1948

1959

1974

1986

1991

Intelligentie

Intelligentie

Prestaties

Intelligentie

Drive

Alertheid

Mannelijkheid

Doorzettings-

Mannelijkheid

Motivatie

Dominantie

Integriteit

vermogen
Inzicht

Aanpassingsvermogen

Inzicht

Verantwoordelijkheid

Dominantie

Initiatief

Zelfvertrouwen

Initiatief

Extraversie

Zelfvertrouwen

Cognitieve
vermogens

Doorzettings-

Conservatisme

Verantwoordelijkheid

vermogen

Kennis van de
taak

Zelfvertrouwen

Samenwerkend

Prettig in omgang

Verdraagzaam
Invloed
Prettig in omgang
Bron: Northouse (1997, p 18)

6

Er zijn nog vele andere onderzoeken gebeurd naar persoonlijkheidskenmerken van leiders, volledig nieuwe
onderzoeken of verbeteringen op bestaande. Voorbeelden zijn: Ghiselli, E.E. (1963), Davis, K (1972), McCall en
Lombardo (1983), Lord et al (1986), Gardner (1989), Osland, Kolb & Rubin (2001), …
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Stogdill’s onderzoek wees bovendien uit dat deze eigenschappen niet voldoende waren voor
succesvol leiderschap, ze moesten ook nog relevant zijn met de situatie waarin de leider zich
bevindt. Er bestaat volgens Stogdill geen universele set kenmerken die van toepassing is op
elke situatie. Een persoon met bepaalde karaktertrekken kan een leider zijn in één bepaalde
situatie, maar zal dat niet zijn in een andere situatie (Northouse, 1997, p 16). Zo zullen
militaire leiders niet dezelfde trekken hebben als ondernemingsleiders (Kirkpatrick & Locke,
1991, p 49). Dit onderzoek zorgde voor nieuwe leiderschapsbenaderingen waarin gefocust
werd op het matchen van leiderschapsgedrag bij de gegeven leiderschapssituaties.7

Niveau 5-leiderschap = Nederigheid + Wilskracht, twee kenmerken die volgens het
wereldberoemde boek van Jim Collins (2005) hét verschil maken tussen goede en
geweldige bedrijven.

Één van de belangrijkste eigenschappen van een niveau 5-leider is dat deze leiders
prioriteiten bij het eigen bedrijf leggen, en NIET op het verwerven van persoonlijke
rijkdom en faam. Dit in tegenstelling tot een niveau 4-leider die vooral bezig is met de
eigen reputatie. Bij geweldige niveau 4-leiders maakt het bedrijf kort een sprong van
goed naar geweldig. Na hun vertrek valt de onderneming terug, omdat deze leiders
geen bedrijf nalaten die ook geweldig is zonder hen. Daar waar egocentrische niveau
4-leiders opvolging vaak tegenwerken, zorgen niveau 5-leiders voor opvolgers die het
succes ook in de volgende generatie waarborgen.

Niveau 5-leiderschap gaat echter niet enkel over nederigheid en bescheidenheid, het
gaat ook over een krachtige vastberadenheid om te doen wat nodig is voor het
bedrijf, hoe moeilijk de beslissing ook is. Zo zijn noch familiebanden, noch senioriteit
een reden om een topfunctie binnen het bedrijf te vervullen. Wie niet de beste is in
zijn functie, wordt ontslagen.

7

Zie situationele theorieën
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Opmerkingen bij de karaktertrekkentheorie:
De sterkte van deze theorie zit hem vooral in het feit dat er overvloedig onderzoek naar
gedaan is: reeds langer dan een eeuw wordt gezocht naar karaktertrekken die leiders
typeren. Bovendien verschaffen deze onderzoeken ons bepaalde benchmarks: door de eigen
karaktertrekken te vergelijken met de succesfactoren, is het mogelijk een idee te vormen
van de eigen sterkten en zwakten. (Northouse, 1997, p 21)

De karaktertrekkentheorie is echter niet zo succesvol, omdat de succesvolle karaktertrekken
niet bij alle leiders gevonden worden, en sommige niet-leiders deze karaktertrekken wel
bezitten. Bovendien heeft geen enkel onderzoek uitgewezen hoeveel van elke karaktertrek
een goede leider nu exact nodig heeft. (Koontz, O’Donnell & Weihrich, 1980, p 665)

Een bijkomende zwakte is dat dé sleutel tot succesvol leiderschap nog steeds niet gevonden
is. Er bestaat bovendien geen uniformiteit tussen de verschillende onderzoeken. Of zoals
Eugene E. Jennings ooit zei: “Research has produced such a variegated list of traits
presumable to describe leadership that, for all purposes, it describes nothing. Fifty years of
study have failed to produce one personality trait or set of qualities that can be used to
discriminate between leaders and non-leaders.”
De reden hiervoor is dat effectief leiderschap
verder gaat dan aangeboren kwaliteiten. Het gaat
hem ook om de relatie tussen leiders, volgelingen
en de context. Deze theorie verwaarloost de
situationele

context

(volgens

de

karaktertrekkentheorie zijn deze trekken altijd en
overal effectief) en maakt het bovendien niet
mogelijk om toekomstige leiders te trainen omdat
de kwaliteiten aangeboren zijn, en daardoor niet
kunnen worden aangeleerd. (Northouse, 1997, p 32)

Ondanks het gebrek aan uniformiteit (Na onderzoek ontdekte Cribbin dat op 106 studies
slechts 5% van de succesvolle karaktertrekken in vier of meer studies teruggevonden werd
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(Browning, 1981, p 145)) is er toch een significante correlatie8 gevonden tussen bepaalde
karaktertrekken en effectiviteit: intelligentie, geleerdheid, betrouwbaarheid, sociale
participatie en socio-economische status. (Koontz, O’Donnell & Weihrich, 1980, p 665)
Gedurende lange periode waren karaktertrekken beschouwd als “aangeleerd” (zie
vaardighedentheorie). Vooral situationele factoren werden beschouwd als reden
waarom mensen leiderschapsposities verwierven. Recent onderzoek naar
tweelingen die sinds hun geboorte gescheiden zijn, heeft echter aangetoond dat er
veel meer vaststaat en genetisch bepaald is bij de geboorte dan voorheen gedacht.
(Olson , 2001)

Grote gebeurtenissentheorie9
Soms kan een crisis of een belangrijke gebeurtenis ervoor zorgen dat bepaalde
leiderschapskwaliteiten in een gewoon persoon naar boven komen. Voorbeelden van leiders
zijn: Abraham Lincoln, Winston Churchill, Hitler and Martin Luther King. (Koontz, O’Donnell
& Weihrich, 1980, p 666) Bijvoorbeeld: Rosa Parks weigerde in 1955 haar zitje in de bus af te
staan aan een blanke. De politie werd erbij gehaald en gaf de blanke reiziger gelijk. Voor
Martin Luther King was dit het “startmoment” om zich als “leider” op te stellen.

Vaardigheden theorie10
Deze theorieën geloven niet dat leiderschap genetisch bepaald is; leiders worden gemaakt
door opvoeding, training, scholing, observatie, invloeden,… Samengevat: leiders worden
gemaakt en gevormd door bepaalde uitdagingen die ze in hun leven tegen komen en de
manier waarop ze daar met omgaan. Deze theorieën focussen zich vooral op de
vaardigheden van leiders.

8

Stogdill, R.M. (1984), Personal Factors Associated with Leadership: a survey of the literature, Journal of
Psychology, Vol. 25, pp 35 – 71.
9
Volgens Bass (1989, 1990) is dit één van de drie manieren om leider te worden. De andere zijn:
karaktertrekkentheorie (leiderschap is aangeboren) en transformationele theorie (mensen kunnen ervoor
kiezen om leider te worden, ze kunnen leiderschapsvaardigheden aanleren)
10
Luthans, Rosenkrantz en Hennessey (1985), Curtis, Winsor en Stephens (1989),Pfeffer (1998), Rigby (1998),
Quinn (2000), Brodbeck et al (2000), American Management Association (2000), Andersen Consulting Company
(2000), Camp, Vielhaber en Simonetti (2001), … hebben elk hun eigen theorieën omtrent de belangrijkste
managementvaardigheden.
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Deze theorieën zijn pas echt op gang gekomen met een artikel van Robert Katz in de Harvard
Business Review in 1955: “Skills of an effective Administrator”. Dit artikel verscheen in een
tijdperk waarin onderzoekers volop aan het zoeken waren naar persoonlijkheidskenmerken
die een leider typeerden. Katz’ benadering was een poging om het probleem te overstijgen
door leiderschap te zien als een set van vaardigheden. Persoonlijkheidskenmerken vertellen
volgens Katz vooral wie een leider is, vaardigheden vertellen wat een leider kan bereiken.
(Northouse, 1997, p35; Harvard Business Review, 1975, p 19)

Katz suggereerde dat effectief leiderschap gebaseerd was op drie vaardigheden: technische,
menselijke en conceptuele vaardigheden. (Northouse, 1997, PP 36 – 38; Harvard Business
Review, 1975, pp 20-25)
-

Technische vaardigheden wil zeggen

“The most dangerous leadership myth

dat je de kennis hebt van, en

is that leaders are born, that there is

bekwaam bent in een specifiek type

a genetic factor to leadership. This

werk

myth asserts that people simply

of

activiteit.

Het

vereist

competenties in gespecialiseerde

either have certain charismatic

gebieden, analytisch vermogen en

qualities or not. That’s nonsense; in

de bekwaamheid om de juiste

fact, the opposite is true. Leaders are

hulpmiddelen en technieken te

made rather than born.”

gebruiken.

De

technische

Warren G. Bennis

vaardigheden zijn vooral belangrijk op lager management niveau en
minder aan de top. Topmanagers kunnen namelijk vertrouwen op geschoolde
medewerkers om technische zaken af te handelen.
-

Menselijke vaardigheden is kennis hebben van en bekwaam zijn om samen te
werken met mensen. Het zijn vaardigheden die de leider helpen om effectief samen
te werken met ondergeschikten, hun gelijken, en superieuren, om zo succesvol de
doelstellingen van de organisatie te bereiken. Het betekent gevoelig zijn voor de
noden van anderen, ook tijdens het beslissingsproces, en anderen kunnen motiveren.
Deze capaciteit om met anderen te kunnen omgaan is even belangrijk op elk niveau
van de organisatie.
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-

Conceptuele vaardigheden gaat over de mogelijkheid om met ideeën en concepten
te werken. Een leider met deze vaardigheden kan gemakkelijk praten over de ideeën
die ten grondslag van de organisatie liggen. Hij of zij is goed in het omzetten van de
doelstellingen in woorden en kan de economische principes die de onderneming
beïnvloeden duidelijk uitleggen. Deze leider werkt gemakkelijk met abstracte zaken
en hypotheses. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om een visie en een strategisch
plan uit te werken en zijn dan ook vooral belangrijk op topmanagementniveau.

Samengevat: Elke leider moet over deze drie vaardigheden beschikken. Afhankelijk echter
van zijn/haar positie in de managementstructuur, zijn sommige vaardigheden belangrijker
dan andere. 11 (Harvard Business Review, 1975, pp 25-28)

Begin jaren ’90 werd een studie gehouden om de onderliggende elementen van succes te
verklaren. Er werden vragen gesteld als: waarom zijn sommige leiders goede
probleemoplossers en andere niet? Welke specifieke vaardigheden vertonen succesvolle
leiders? Hoe beïnvloeden de karaktertrekken van de leider, de ervaring en de omgeving de
performantie? Het onderzoek werd gespreid over meerdere jaren en meer dan 1800
legerofficieren werden bestudeerd van 6 graden: van tweede luitenant tot kolonel. Op basis
van bevindingen van dit onderzoek formuleerden Mumford, Zaccaro, Harding en collega’s
een vaardighedengebaseerd model van leiderschap. Ze ontdekten drie probleemoplossende
vaardigheden: creativiteit (confrontatie met nieuwe problemen en bedenken van
alternatieve oplossingen), sociaal beoordelingsvermogen (sociale dynamica binnen de
organisatie verstaan, zich kunnen inleven,…) en organisatorische kennis (weten wie wat
moet uitvoeren, kennis hebben van de wet, …). Deze vaardigheden zijn onontbeerlijk voor
leiders. (Northouse, 1997 p 39-40)

Sterkte van deze theorie is dat de eigen vaardigheden getest en vergeleken kunnen worden,
waardoor de eigen sterke en zwakke punten verduidelijkt worden. Omdat leiderschap
aangeleerd kan worden, is het mogelijk zwakkere vaardigheden verder te ontwikkelen.
(Northouse, 1997, p 62)

11

Zie figuur bijlage 2
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Gedragsbenadering
Evenals de vaardighedentheorie, gaat men er bij de gedragsbenadering van uit dat
leiderschap aan te leren valt. De nadruk wordt hier gelegd op het gedrag en de acties van
leiders.

“Focusing on individual traits does not show what the
individual actually does in a leadership situation. Traits identify
who the leader is, not the behavioural patterns he or she will
exhibit in attempting to influence subordinate actions. The
trait approach has ignored the subordinate and his or her
effect on leadership. Influence is the relationship between two
or more people; therefore, focusing on one part only of the
influence relationship provides an incomplete view of the
leadership process.” (Szilagy & Wallace, 1980)
Deze theorieën zijn ontstaan als reactie op de karaktertrekkentheorie die na jaren van
onderzoek nog steeds geen karaktertrek gevonden hadden die dé sleutel tot succes vormt.
Uit ongenoegen verplaatsten de onderzoekers hun aandacht naar leiderschapsgedrag: wat
doet de leider en hoe reageert hij.

Onderzoekers die deze stijl bestudeerden, bepaalden dat leiderschap voornamelijk bepaald
wordt door twee soorten gedrag: “aandacht voor de taak” en “aandacht voor relaties”.
Waar hecht de leider het meeste belang aan: dat het doel bereikt wordt, of dat iedereen zich
goed voelt in de onderneming? (Northouse, 1997, p 65)

Voorbeelden van onderzoeken binnen deze theorie zijn de Ohio State onderzoeken, de
Michigan onderzoeken en de onderzoeken van Blake en Mouton. Deze komen later
uitgebreid aan bod.
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De sterkte van deze theorie zit hem in het feit dat ze door vele studies ondersteund wordt.
Bovendien is de theorie gemakkelijk toe te passen en is het mogelijk om zichzelf aan de
hand van de modellen te beoordelen, waardoor de modellen bruikbaar zijn voor training en
workshops. Nadeel is dat er geen eenduidige relatie tussen stijl en performantie is, en dat
men gefaald heeft om één universele stijl te vinden die geldig is voor alle situaties.
(Northouse, 1997, pp 74-75)

1.4. Soorten macht
Leiding geven wordt vaak in verband gebracht met macht.
Mensen hebben macht wanneer ze anderen op de één

“Reaching the top of

of andere manier kunnen beïnvloeden. De meest

an organization does

gebruikte indeling12 van macht is die van French en

not make you a

13

Raven . (Hitt, Middlemist & Mathis, 1989, p 356) Zij

leader.”

vonden 5 verschillende machtsvormen:
Garet Jones

-

Formele macht (macht door positie) wordt bepaald door de positie, door de titel (vb.
koningen, politie, CEO, …). Mensen gehoorzamen de bepaalde positie, niet de
persoon die in deze positie staat.

-

Informele macht (macht door erkenning) verwijst naar de macht of mogelijkheid om
mensen te beïnvloeden en te overtuigen door charisma en menselijke vaardigheden.

-

Macht door beloning wordt bepaald door de mate waarin de persoon beloningen
kan

geven:

verlof,

cadeaus,

promoties,

salarisverhogingen,

meer

verantwoordelijkheid, … In principe kan alles een beloning zijn, zolang we er naar
verlangen: van een luxe villa tot een schouderklopje. In ruil voor een beloning
worden bepaalde zaken verwacht (“doe dit, en je krijgt dat”).
-

Macht door bestraffing. Dit is de macht om iemand bepaalde zaken tegen zijn wil te
laten doen. Het is de macht van dictators en despoten. Meestal wordt geen fysiek
kwaad gedaan, maar vaak wordt wel gedemonstreerd wat er zal gebeuren indien niet

12

Andere indelingen van macht: Weber (1947), Hobes, T. (1660), Mintzberg, H. (1983), Charles Handy, Toffler,
A. (1990), Pfeffer, J. (1992),…
13
French, F.P.R.JR. & Raven, B. (1960), The bases of social power, in D.Cartwright and A.Zander (eds.), Group
dynamics, PP607-623, New Yourk: Harper and Row
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geluisterd wordt (Al Capone: "You can get much further with a kind word and a gun
than you can with a kind word alone."). In een onderneming wordt hier vooral
gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om te degraderen of mogelijkheid om
andere beloningen tegen te houden. Dit soort macht, gebaseerd op angst, is het
minst effectief omdat het woede en weerstand oproept.
-

Macht door ervaring (expertkennis) is een zeer specifiek soort macht dat beperkt is
tot een bepaalde omgeving waarin de expert getraind en gekwalificeerd is. Deze
macht is afhankelijk van de vaardigheden en ervaring van de persoon en de mate
waarin de onderneming deze vaardigheden en ervaring nodig heeft. Mensen met
deze macht hebben de mogelijkheid om te dreigen met ontslag wanneer ze geen
opslag krijgen.

Later

werden

nog

twee

andere

types

toegevoegd: macht door informatie (gebaseerd

Ook het gebrek aan interesse of

op

informatie,

verlangen kan een vorm van macht

belangrijk voor anderen, en belangrijk om een

zijn. In onderhandelingen heeft de

doel te bereiken) en macht door relaties

kant met het minst interesse vaak de

(macht doordat je in associatie wordt gebracht

grootste macht. Wanneer je een huis

met anderen die macht bezitten). Uiteraard

wil kopen, maar het maakt je eigenlijk

bestaan nog vele andere soorten macht.

niet uit of je het huis koopt waarover

het

bezit

van

gegeerde

je momenteel onderhandelt, of het
huis dat verderop te koop staat, heb jij

Welk soort macht is het effectiefst?
Onderzoek

naar

het

gebruik

van

de

waarschijnlijk

de

meeste

macht

verschillende soorten macht toont aan dat

tijdens de onderhandelingen. Tenzij

effectieve leiders vaker gebruik maken van

natuurlijk wanneer het de verkopers

persoonlijke macht, dan van macht door

niet uitmaakt of ze het huis vandaag

positie. (Yukl, 1989, pp 255-256). Ander

of binnen 10 jaar verkopen.

onderzoek14 toont aan dat formele macht de

Naar: Waller, W.W. & Hill, R. (1951), The family, a
dynamic interpretation, New York, Warner Books

belangrijkste bron is van beïnvloeding in het

14

Katz & Kahn, 1978; Thambain & Gemmill, 1974
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dagelijkse leven van formele organisaties. Verder is bewezen dat macht door beloning en
bestraffing beide in bepaalde gevallen kunnen gebruikt worden.15

Een beter te verdedigen propositie is dat effectieve leiders een combinatie van
verschillende machtsbronnen gebruiken.16 Ze ontwikkelen macht door relaties en ervaring
om hun formele macht te ondersteunen, en gebruiken deze macht om niet-routine
gebonden taken gedaan te krijgen en om motivatie te ontwikkelen voor taken die veel
inspanning, initiatief en doorzettingsvermogen vereisen. (Yukl, 1989, p 256)

Enkele opmerkingen:
Deze indeling toont aan dat macht ruimer is dan in het dagelijkse leven gebruikt wordt. Niet
enkel de CEO heeft macht, ook enkele andere mensen en groepen: opinieleiders (vaak de
formele leiders), begeerde experts, vakbonden, … Macht is dus niet noodzakelijk gelijk aan
autoriteit. Autoriteit is verbonden aan een erkende hiërarchische positie, maar ook mensen
die een dergelijke positie niet hebben kunnen dus over macht beschikken. (Stoner, Freeman
& Gilbert, 1999, p 277)

Ook mag macht niet verward worden met leiderschap. Leiderschap vereist een doel, macht
niet. Macht wordt vooral gebruikt om navolging te krijgen, leiderschap om antwoorden en
oplossingen te vinden. De titel van “leider” moet verdiend worden door mensen te
inspireren en te motiveren om het beste van zichzelf te geven. Toch is het wensbaar dat een
leider ook over een minimum hoeveelheid formele macht beschikt. Leiders die over
onvoldoende formele macht beschikken, zullen het moeilijk vinden om een goedpresterende organisatie te ontwikkelen. Aan de andere kant mogen leiders ook niet
uitsluitend van formele macht gebruik maken, omdat dit kan leiden tot ongenoegen en
rebellie. Ook andere vormen van invloed moeten gebruikt worden: overtuiging, participatie
en charisma. (Yukl, 1989, pp 256-257)

15
16

Arvey & Ivancevich, 1980; Podsakoff, Todor, Grover & Hubert, 1984; Podsakoff, Todor & Skov, 1985
Kotter, 1985; Yukl & Taber, 1983
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Deel 2: Leiderschapsstijlen
Het grote probleem met leiderschapsbenaderingen is dat er veel verschillende bestaan en
dat er weinig begeleiding is om de juiste theorie te kiezen bij een gegeven situatie.17 Moeten
we Rudy Giuliani’s 14 richtlijnen uit het boek “Leadership” volgen? Moeten we John
Maxwell’s “21 indispensible qualities of a leader” aannemen? Of moeten we het advies van
Warren Bennis en Jane Goldsmith opvolgen in “Learning to lead”? Zouden we stilletjes
moeten leiden zoals in “Leading quietly” van Joseph Badaracco? Of zouden we leiderschap
eerder als een kunst dan een wetenschap moeten beschrijven (“Leading is an art”)? Elk van
deze theorieën lost een deel van de leiderschapspuzzel op, maar geen enkele vormt dé
oplossing. Als een leiderschapstheorie wordt toegepast, zullen de leiderschapskwaliteiten
verbeteren omdat bepaalde aspecten van de theorie passen bij bepaalde aspecten van de
situatie. (Alexander, 2005, p40)

Een leider heeft als taak het gebeuren dat zich in de onderneming afspeelt zo te sturen, dat
de doelstellingen bereikt worden. Een leider moet doelen stellen en vooruitgang
controleren. Dit zijn de twee essentiële elementen uit het managementvak. Ondanks deze
principes verschillen de leiderschapsstijlen aanzienlijk. Dit moet ook, want de ene
medewerker is de andere niet. Medewerkers verschillen in motivatie, karakter en
competentie. Bovendien verschillen ook het soort werk, de producten, de levensfase, en
vele andere zaken. Leiders hebben een ander karakter, een andere denkwijze, een andere
opvoeding en een andere scholing, waardoor er geen twee leiders en leiderschapsstijlen
dezelfde zijn. (The art of management, 2006a) Juist omdat er zoveel verschillende dimensies
zijn, zijn er ook zoveel verschillende leiderschapsstijlen. Succesvolle leiders kunnen hun stijl
en gedrag aanpassen aan een gegeven situatie; zij kiezen de juiste stijl bij de juiste situatie.

Er zijn vele handboeken geschreven over leiderschapsstijl, en er zijn vele theorieën
ontwikkeld. In wat volgt komt een klein overzicht van de meest gangbare theorieën.

17

Performance Coaching (2006) lost dit op door verschillende theorieën samen te voegen tot 1 nieuwe indeling.

25

2.1. Eerste indeling leiderschapsstijlen
Kurt Lewin: basisindeling leiderschapsstijlen
Kurt Lewin was de eerste om een onderscheid te maken tussen de verschillende
leiderschapsstijlen, gebaseerd op de vormen van fundering en vormgeving aan de
staatsmacht. Hij maakt onderscheid tussen totalitaire staten, waarin de burger een middel is
om doelstellingen van de georganiseerde samenleving te bereiken, en democratische staten,
waarin burgers waardevolle individuen zijn. (Lattmann, 1981, p16)

Zoals er een onderscheid kan gemaakt worden tussen de leiderschapsstijlen in de
verschillende staatsvormen, zo kan er volgens Lewin ook een onderscheid gemaakt worden
tussen de verschillende leiderschapsstijlen in ondernemingen. Hij erkent drie stijlen: 18
(Lattmann, 1981, pp 16 – 17)
-

Autocratische leiderschapsstijl. Hier zijn de werknemers een middel tot uitvoering.
Onder leiding geven wordt verstaan: het geven van bevelen door de chef en
afgedwongen gehoorzaamheid van werknemers. De leider zegt duidelijk wat er moet
gedaan worden, wanneer het moet gedaan worden en hoe het moet gedaan worden,
allemaal zonder input van groepsleden. In het slechtste geval resulteert dit in roepen,
machtsmisbruik en het vernederen van groepsleden.

-

Democratische

leiderschapsstijl

(ook

wel

participerende

of

coöperatieve

leiderschapsstijl genoemd). Hier is de werknemer een denkend subject met een eigen
wil. De ondernemingsdoelstellingen worden bereikt door samenwerking en de
medewerker mag deelnemen aan de besluitvorming. Groepsleden worden
aangemoedigd en gemotiveerd via deze stijl.
-

Laissez-faire-stijl. Hierbij leidt de chef noch via bevelen, noch via samenwerking. Hij
laat de medewerkers hun opdrachten naar eigen goeddunken vervullen en houdt
zich niet echt met hen bezig. Dit is geen volwaardige leiderschapsstijl omdat er van
echt leiderschap geen sprake is.

18

Een vergelijkende indeling werd gemaakt door U.S. Army in 1973
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Goede leiders weten de stijlen adequaat te alterneren in functie van de situatie. Dit is ook
het uitgangspunt van de situationele theorieën. 19 Een voorbeeld:
-

De autocratische stijl kan gebruikt worden wanneer groepsleden geen kennis hebben
over een bepaalde procedure.

-

De democratische stijl kan gebruikt worden bij groepsleden die de doelen en hun rol
in de taak verstaan.

-

De laissez-faire stijl kan gebruikt worden wanneer de groepsleden meer weten over
de taak dan de leider.

Rensis Likert
Later verfijnt Rensis Likert de tegenstellingen van Lewin in 4 organisatiesystemen: (Kennedy,
1991, pp 85-86; Lattman, 1981, p19)
-

Uitbuitend autoritair. De onderneming wordt geleid door middel van angst en dwang,
waarbij de communicatie van boven naar beneden loopt en de besluitvorming
zonder enige inspraak van ondergeschikten door het topmanagement gebeurt.

-

Welwillend autoritair. Werknemers worden niet enkel gestraft, het management
gebruikt ook beloningen om positieve acties aan te moedigen. Toch moeten
ondergeschikten nog steeds onderdanig zijn; de informatieverstrekking naar boven
toe beperkt zich tot wat men denkt dat de baas graag zou horen. De
beleidsbeslissingen worden uitsluitend door de hoogste leiding genomen; enkel over
zeer onbelangrijke zaken mogen de lagere niveaus beslissen.

-

Consultatief. Het management probeert met zijn medewerkers in contact te komen.
Er is sprake van tweerichtingscommunicatie: zowel van “top down” als “bottom up”.
Desondanks is de communicatie naar boven toe nog redelijk beperkt en worden de
belangrijke besluiten nog steeds door de top genomen.

-

Participatief. Het management probeert de medewerkers in te delen in groepen die
beslissingen kunnen nemen. Het formuleert uitdagende doelstellingen en werkt
nauw samen met het personeel om tot hoge prestaties te komen. In deze organisatie
verloopt de communicatie moeiteloos in twee richtingen, zowel verticaal (van

19

Leiders die een andere stijl hanteren bij een andere situatie, passen een situationele theorie toe. Deze
worden later besproken (zie 2.7)
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ondergeschikten naar leidinggevenden en omgekeerd) als horizontaal (tussen
collega’s onderling). Superieuren en ondergeschikten staan in psychologisch opzicht
dicht bij elkaar.

2.2. Douglas McGregor: Theorie X en theorie Y
Douglas McGregor: Theorie X en theorie Y
Oorspronkelijk werd gedacht dat men de keuze moest maken tussen één van de twee
leiderschapsstijlen. Dit is vooral te danken aan Douglas McGregor die een onderscheid
maakte tussen theorie X en theorie Y in zijn boek “The Human Side of Enterprise”. (Lattmann,
1981, p 18; Hitt, Middlemist & Mathis, 1989, p 349)20
-

Theorie X zegt dat de meeste mensen lui zijn en een hekel hebben aan werk. Ze
proberen werk zoveel mogelijk te vermijden, waardoor ondernemingsdoelstellingen
slechts onder voortdurende dwang bereikt kunnen worden. De mens is in wezen
onvolwassen en kan geen verantwoordelijkheden aan. Daardoor moet hij geleid
worden: de leider moet ondubbelzinnige opdrachten geven en de uitvoering ervan
voortdurend controleren. Sommigen typeren deze theorie als de “organisatietheorie”,
waarin de mens in veel opzichten op één lijn wordt geplaatst met de machine.
Uitsluitend gebruik van deze theorie is niet meer passend voor een moderne
onderneming en de gewijzigde sociale verhoudingen. (Thierry, 1971, p 171)

-

Theorie Y zegt compleet het tegenovergestelde: de mens is geïnteresseerd in het
werk dat hij doet. Hij vindt bevrediging in het volbrengen van een prestatie en is
bereid verantwoordelijkheid te dragen. Hij is niet enkel gedreven door verstandelijke
overwegingen, maar ook door gevoelsoverwegingen. Hoe meer verantwoordelijkheid
hij krijgt, des te meer hij bereid is zich in te zetten voor zijn werk. Leiders moeten de
prestatiebereidheid en de creativiteit van de werknemers proberen te stimuleren
door arbeidsvoorwaarden te scheppen die ruimte bieden aan zelfstandigheid en
initiatief. Onderzoeken tonen aan dat deze veronderstellingen voor de meeste
mensen juist zijn.

20

Voor een schematischer overzicht: zie bijlage 3

28

Wanneer de sociale behoeften, behoeften tot erkenning, waardering en zelfontplooiing niet
binnen de organisatie kunnen bevredigd worden, kan dit zich uiten in een eis tot
loonsverhoging. De behoeften die binnen de onderneming niet worden bevredigd, zal men
dan trachten buiten het bedrijf te bevredigen, en méér geld is hiervoor een belangrijker
voorwaarde. (Thierry, 1971, p171)21

Ervaring

wijst

onderneming
McGregor had een voorkeur voor theorie Y, maar hij
meende dat deze moeilijk te gebruiken was voor
grootschalige operaties. (Thierry, 1971, p 171)

uit

dat

de

verschillende

soorten mensen aantrekt of
afstoot

naar

gelang

de

toegepaste theorie. Sommige
mensen houden van theorie X

In 1981 publiceerde William Ouchi zijn boek “Theory
Z: How American managment can meet the Japanese
Challenge” en introduceerde daardoor het begrip
“Theorie Z”, ook vaak “Japanse management stijl”
genoemd. Ouchi (1982) ontwikkelde zijn theorie na
jarenlange studie van organisaties in Japan, waarvan
hij ontdekte dat die in het algemeen een betere
productiviteit hadden dan westerse organisaties.

omdat ze daardoor niet geacht
worden verantwoordelijkheid op
zich te nemen. Andere willen
vrijheid om te leren, zichzelf te
ontplooien en initiatieven te
nemen. Deze mensen opteren
voor

een

onderneming

die

theorie Y toepast.

Japanse organisaties worden anders gemanaged:
werknemers worden er voor het leven aangenomen, beoordeling en promotie verlopen er
ontzettend traag, en de werknemer heeft er een niet-gespecialiseerde carrière, … Theorie Z
is een samenvatting van elementen die kenmerkend zijn voor Japans succes, en die
toepasbaar zijn gebleken voor de westerse bedrijven. Het beveelt enkele Japanse waarden
aan zoals lange termijntewerkstelling, promotie en groei binnen een onderneming en
participatie in het beslissingsproces.22

21

Theorie X is gebaseerd om de onderste lagen van Maslows’ piramide en op de dissatisfiers van Hertzberg,
terwijl theorie Y op de bovenste lagen van de piramide en op de satisfiers gebaseerd is.
22
Voor een vergelijkende tabel (Japanse organisaties, Z-organisaties en Westerse organisaties): zie bijlage 3
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Continuüm van Tannenbaum en Schmidt
Tannenbaum en Schmidt (1958) wijzen erop dat er tussen de twee uitersten van McGregor
vele tussenvormen liggen:

Om de leiderschapsstijl te typeren, wordt gekeken hoe beslissingen gemaakt en oplossingen
gevonden worden. Bovenstaand continuüm toont de relatie tussen het niveau van vrijheid
die de manager aan zijn team geeft en het niveau van autoriteit die de manager gebruikt. Als
de teamvrijheid stijgt, daalt de managers autoriteit. De leiderschapsstijl evolueert van
dictatorschap uiterst links (hierbij ligt de nadruk vooral op de leider: waarin hij
geïnteresseerd is, hoe hij de dingen ziet en voelt), naar een autoritaire stijl, naar een
consultatieve stijl, en ten slotte een participerende leiderschapsstijl uiterst rechts op het
continuüm (hierbij ligt de nadruk vooral op de medewerkers: waarin zijn zij geïnteresseerd,
hoe voelen en zien zij de dingen?). In de figuur worden kort de verschillende niveaus van
verleende vrijheid besproken.

Om de juiste leiderschapsstijl te kiezen, moet rekening gehouden worden met drie krachten:
de krachten in de manager zelf, in de ondergeschikte, en de krachten van de situatie.
(Tannenbaum & Schmidt, 1985, pp 98 – 101)
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Merk op:
-

“De chef beslist en berecht”, uiterst links op de figuur, kan worden vergeleken met
theorie X van McGregor.

-

Deze indeling bevat geen laissez-faire stijl op het continuüm. Deze stijl laat
groepsleden immers toe te doen wat ze willen. Er is dus geen formele leiderschapsrol.
(Browning, 1981, p 46)

2.3. Taakgericht versus mensgericht
Wanneer het over leiderschapsstijl gaat, zijn taak- en mensgerichtheid duidelijk belangrijke
dimensies. Er bestaan dan ook vele taak/mens-modellen, de belangrijkste worden hieronder
beschreven.

Katz en Kahn – Michigan Studies
Het Survey Research Center aan de University of Michigan in Ann Arbour ontdekte twee
verschillende organisatievormen. Vele opsplitsingen van leiderschapsstijlen zijn op deze
tweedeling van Katz en Kahn gebaseerd (Lattmann, 1981, p 19):
-

Taakgerichte leiderschapsstijl (job centered, production centered). Hierbij wordt het
leidinggevend gedrag bepaald door werk en doel. De leider die deze stijl hanteert is
geneigd om te commanderen, duldt geen tegenspraak en is hard. Hij schrijft
tijdslimieten en werkwijzen voor; de gestelde ondernemingsdoelstellingen staan
voorop. Hij is echter ook helder en to-the-point organiserend. Hij ziet vooruit op
problemen, analyseert en geeft duidelijke opdrachten.

-

Relatiegerichte leiderschapsstijl (employee centered). De leider die deze stijl
hanteert, is coöperatief. Hij staat open voor de wensen van zijn ondergeschikten, is
medelevend en behulpzaam. Deze leider is bereid om ondergeschikten bij de
beslissingen te betrekken. Deze stijl wordt vaak beschouwd als productiever omdat
mensen zich met de afdeling identificeren.

Halpin en Winer – Ohio studies
Vergelijkbaar zijn de ondervindingen van Halpin en Winer. Zij onderwierpen de bevindingen
van de vragenlijst van Hemphill & Coons omtrent leidinggevend gedrag (“Leader Behavior
Description Questionnaire”) aan een factoranalyse. Dit leverde twee hoofdfactoren op, die
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vergelijkbaar zijn met de Michiganstudies: Vormgeving aan opdrachten (“Initiation of
structure”) en Considiratie met medewerkers (“Considiration”). (Lattmann, 1981, p20-21)

Vorige twee theorieën vertonen grote gelijkenissen, maar ook een belangrijk verschil: bij
de Michigan-groep sluiten de twee leiderschapsstijlen elkaar uit, ze zijn elkaars
tegengestelde. Wanneer een leider meer productiegeoriënteerd is, is hij dus minder
werknemergeoriënteerd en omgekeerd. De Ohio-groep daarentegen zegt dat deze twee
vormen van leidinggevend gedrag onafhankelijk van elkaar zijn, en op verschillende
wijzen met elkaar verbonden kunnen voorkomen. Het zijn geen tegenpolen, maar
onafhankelijke dimensies. Naarmate meer onderzoek gedaan werd, sloot de Michigangroep zich wel aan bij de Ohio-groep. Verschillende studies (Vb. Fleishman, 1953, 1969;
Halpin & Winer, 1957) bevestigen bovendien dat “considiration” en “initiation of
structure” als twee aparte dimensies moeten beschouwd worden. Aangezien de twee
gedragsvormen nu als onafhankelijk beschouwd worden, kunnen leiders tegelijkertijd
productiegeoriënteerd en werknemersgeoriënteerd zijn. (Lattmann, 1981, p 21)

Blake en Mouton: The Managerial Grid / The Leadership Grid
Het onderscheid in een zakelijke en een op personen gerichte vorm van leidinggevend
gedrag wordt weergegeven in “the Managerial Grid” van Blake en Mouton (Blake, 1986). Dit
is waarschijnlijk het bekendste model uit de gedragsbenadering. Sinds zijn verschijning in
1963 is het model meerdere keren verfijnd en herwerkt23

De Managerial Grid (later herbenoemd tot Leadership Grid) is oorspronkelijk ontwikkeld om
uit te leggen hoe leiders hun organisatie helpen met het bereiken van de doelstelling door
middel van twee factoren: “concern for production” en “concern for people”. Blake en
Mouton namen de termen van de Michigan-groep over, maar ze gebruikten deze termen in
dimensies, met elk 9 intensiteitgraden, waardoor 81 verbindingsmogelijkheden zijn, en dus
81 leiderschapsstijlen. (Lattman, 1981, p 22)

23

Vb. Blake & McCanse (1991); Blake & Mouton (1964, 1978, 1985)
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Groot

Leadership Grid – Blake & Mouton
1

1.9

9.9

Zorg voor medewerkers

2

3
5.5

4

Gering

5

6
1.1

7

1

9.1

2

8

3

4

5

6

7

8

9

Zorg voor productie
Gering

9

Groot

Bron: Blake (1986)

In het managementrooster staan 5 zuivere gedragsstijlen die worden bepaald door de
geaardheid van de chef: zijn manier van beslissen, overtuigingen, aanpak van conflicten,
emotioneel gedrag, humor, werkijver, … (Blake, 1986)
-

Stijl 1,1 - “Loos leiderschap” - De chef bekommert zich niet om een hoge productie,
noch om relatie met werknemers. Zijn inzet is minimaal om het werk gedaan te
krijgen. Werk wordt dan ook zoveel mogelijk vermeden. Deze leider wordt vaak
beschreven als apathisch, onverschillig, niet toegewijd, gelaten, … (vergelijk met
“laissez faire” stijl van Kurt Lewin)

-

Stijl 9,1 - “Autoritair leiderschap” - De inspanningen van de chef zijn volledig
prestatiegericht. Hij probeert remmende invloeden die door persoonlijke
omstandigheden optreden te vermijden. Het is een harde leiderschapsstijl met
autoritaire trekken en focus op efficiëntie. Deze leider wordt vaak beschouwd als
controlerend, veeleisend, overmachtig,… Dit is de taakgerichte leiderschapsstijl.
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-

Stijl 1,9 - “Country Club leiderschap” - Het hoofddoel van de chef is het kweken en in
stand houden van aangename betrekkingen met zijn medewerkers. Het is een zachte
leiderschapsstijl die lange tijd het leidmotief van de human relations-beweging was.
Dit is de mensgerichte of relatiegerichte stijl.

-

Stijl 5,5 - “Status quo leiderschap” - De chef zoekt een evenwicht tussen het
nastreven van productiebelangen en de doelstellingen van de medewerkers. Deze
compromissen zorgen ervoor dat zowel productiestandaarden als de aandacht voor
de behoeften van werknemers gedeeltelijk worden opgegeven.

-

Stijl 9,9 - “Team leiderschap” - De chef probeert de productiedoelstellingen te
integreren in de behoeften van de medewerkers. Goed bedrijfsklimaat en hoge
productie zijn de doelstellingen. Deze leider stimuleert participatie, is vastbesloten,
gooit zaken in de groep, maakt prioriteiten duidelijk, is ruimdenkend, houdt van
werken, … Deze stijl wordt beschouwd als de meest efficiënte stijl. Blake en Mouton
vinden dat elke leider zou moeten proberen om in de richting van deze stijl te
bewegen en ze hebben daarvoor een stappenplan uitgewerkt.24

Op het eerste zicht is de indeling in leiderschapsstijlen hetzelfde als de indeling van de
Ohio-studies. Het verschil zit hem in een nieuwe dimensie: motivatie. Blake en Mouton
geloven dat motiverende verlangens een leider stuwen naar of wegtrekken van een
bepaalde stijl. (Hitt, Middlemist & Mathis, 1989, pp 353-354)

Hieronder de angsten en verlangens die leiders naar een bepaalde stijl stuwen:
Leiderschapsstijl

Angsten

Verlangens

1,1

Angst voor hopeloosheid

Verlangen zich erdoor heen te slaan

9,1

Angst voor mislukking

Verlangen voor dominantie

1,9

Angst voor afwijzing

Verlangen voor goedkeuring

5,5

Angst voor kritiek

Verlangen voor populariteit

9.9

Angst voor mislukking

Verlangen voor zelfontplooiing
Gebaseerd op: Blake, R. & Mouton, Jane (1978)

24

6 fasen om tot 9,9 te komen: laboratorium-seminarie training, teamontwikkeling, intergroepsontwikkeling,
organisatiedoelstellingen, doel bereiken en stabilisatie. (Blake & Mouton, 1975, pp 35-37)
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Opmerking:
Hersey en Blanchard (1982a; 1996, p 45) suggereren dat de “Managerial Grid” attidudes
beschrijft, gevoelens en emoties t.o.v. iets. Als dit klopt, zou de leiders’ persoonlijkheid
moeten veranderd worden om tot 9,9 te komen. Dit zou jaren van psychotherapie vereisen
in plaats van de korte trainingssessies die men nu meestal geeft bij leiderschapstraining.
(Hitt, Middlemist & Mathis, 1989, p 355)

Blake en Mouton (1967) merken op dat “The Grid” eigenlijk nog een derde dimensie heeft,
namelijk dikte, die duidt op de vasthoudendheid aan een bepaalde stijl: hoe vlug geeft de
leider zijn stijl op in probleemsituaties? Iemand met score 1,9,1 heeft een country-club stijl,
maar zal die bij moeilijkheden snel veranderen. Een persoon met score 1,9,9 daarentegen
volhardt in zijn stijl. 25

2.4. Competing Values Framework
Quinn en Rohrbaugh: Competing Values Framework
Quinn en Rohbaugh (1983) ontwikkelden hun Competing Values Framework (en later het
OCAI-model 26 ) om de verschillende leiderschapsstijlen te typeren. De theorie werd
ontwikkeld vanuit onderzoek verricht naar de belangrijkste indicatoren van effectieve
organisaties. Door middel van statistische analyses werden drie dimensies ontdekt die aan
de basis van doeltreffendheid liggen. De eerste dimensie is de organisatorische focus:
enerzijds kan intern de nadruk gelegd worden op het welzijn en de ontwikkeling van de
mensen in de organisatie, anderzijds kan extern de nadruk gelegd worden op het welzijn en
de ontwikkeling van de organisatie zelf. De tweede dimensie is de organisatorische voorkeur:
kiest de onderneming voor stabiliteit en controle of voor flexibiliteit en verandering. En tot
slot de derde dimensie: middelen versus doelen, legt de onderneming de nadruk op de
middelen of op de doelen? (Quinn & Rohrbaug, 1983, p 369)

25

Ook andere onderzoekers gebruikten het model van Blake & Mouton als basis, maar voegden er nog een
andere dimensie bij. Voorbeelden zijn: Redding (1983) die de “graad van efficiëntie” als derde dimensie
gebruikte. Ekvall, Arvonen & Nyström (1987) voegen “verandering en ontwikkeling” als derde factor toe.
26
OCAI: Organizational Culture Assessment Instrument – Quinn, R. & Cameron, K. (1999), Onderzoeken en
veranderen van organizatiecultuur, Academic Service, Schoonhoven.
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Elk van de ontdekte kwadranten27 vertegenwoordigt één van de vier belangrijke modellen
uit de managementtheorie: het human relations model (mensgerichte cultuur), het open
systeem model (innovatiegerichte cultuur), het intern proces model ( beheersgerichte
cultuur) en het rationeel doel model (resultaatgerichte cultuur). (Quinn & Rohrbaug, 1983,
p369)

Bovendien wordt elk cultuurtype gekenmerkt door twee leiderschapsstijlen:
Competing Values Framework – Quinn & Rohrbaugh
1. Inzicht in uzelf en anderen

FLEXIBILITEIT

1. Leven met verandering
2. Creatief denken

2. Effectief communiceren
3.Ontwikkeling van ondergeschikten

3. Management van veranderingen
1. Machtsbasis opbouwen en

Mentor

1. Teambuilding

Innovator

2. Participerende

handhaven
2. Onderhandelen over inzet
en overeenstemming

3. Conflict managen

Controle van:

Stimulator

Bemiddelaar

Controleur

Producent

1. eigen functioneren

presenteren
1. Productief werken
2. Tijd- en stressmanagement

2. collectief functioneren
3. functioneren van de

3. Ideeën

EXTERN

INTERN

besluitvorming gebruiken

3. Bevorderen van een

Coördinator Bestuurder

productieve

organisatie
1. Inzicht in uzelf en anderen

werkomgeving
1. Visie hebben, plannen en doelen
stellen

2. Effectief communiceren
3.Ontwikkeling van ondergeschikten

CONTROLE

2. Ontwerpen en organiseren
3. effectief delegeren

Kluytmans, 2005, p 361

Op deze manier ontstaan er 8 leiderschapsstijlen:28 (Stark, 2002, pp 60-62)
1. De stijlen “producent” en “bestuurder” zijn gebaseerd op het “rationeel-doel-model”
van Taylor: productiviteit en winst zijn de belangrijkste aspecten om een organisatie
goed te laten werken; de manager moet duidelijke doelen stellen naar de medewerkers
toe.
27

Zie bijlage 4 voor een afbeelding.
Quinn, R.E. (1988). Beyond Rational Management: Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High
Performance. San Francisco, Jossey-Bass.
28

36

-

De Producent wil een productieve werkomgeving bevorderen en tijd en stress
managen. Productief werken staat centraal.

-

De Bestuurder heeft een visie, ontwerpt en organiseert, en weet effectief te
delegeren.

2. De stijlen “controleur” en “coördinator” zijn afgeleid van het “intern-proces-model” van
Weber en Fayol, waarbij vooral stabiliteit en continuïteit heel belangrijk zijn. Alles moet
volgens de regels gaan; alles moet gecontroleerd worden.
-

De Controleur wil controle hebben over alles: zowel over de individuele prestaties als
over het functioneren van de gehele organisatie.

-

De Coördinator legt de nadruk op projectmanagement, het ontwerpen van taken en
crossfunctioneel management.

3. De stijlen “mentor” en “stimulator” zijn gekoppeld aan het “human relations model” dat
er van uit gaat dat betrokkenheid leidt tot verhoogde inzet.
-

De Mentor besteedt veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Hij
is zorgzaam en bereid om te helpen.

-

De Stimulator wil vooral de samenwerking binnen de organisatie en binnen teams
verbeteren en conflicten oplossen.

4. De stijlen “innovator” en “bemiddelaar” zijn gebaseerd op het “open systeem model”.
Het is belangrijk dat organisaties zich vlot kunnen aanpassen en snel kunnen reageren op
veranderende situaties.
Dit

is

overlevingsstrategie
concurrentie

hun
in
met

andere organisaties.
-

effectief

leidinggevend

meerdere

rollen

persoon

vervullen

en

kan
zelfs

tegenstrijdige stijlen integreren. Dit wordt

De Innovator wil de

door Quinn gedragscomplexiteit genoemd.

organisatie

(The Art of Management, 2006, h) Leiders

vernieuwen

-

De boodschap van Quinn is duidelijk: een

en

moeten concurrerende eisen overwegen en

aanpassingen

met elkaar in evenwicht brengen. Zo

doorvoeren.

moeten

De

flexibiliteit met elkaar afwegen en er een

Bemiddelaar

vindt reputatie en

ze

compromis

bijvoorbeeld

tussen

zoeken.

controle

(Quinn

Rohrbaugh, 1983, pp 370, 374-375)

en

&
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imago zijn uiterst belangrijk. Het accent ligt op externe relaties en effectief
onderhandelen.

Hier kom ik nog even terug op het onderscheid tussen manager en leider.
In onderstaand figuur is te zien dat de beschrijving van manager perfect overeen komt
met de beheersgerichte leider (monitor of coördinator) van Quinn. De leider stemt
overeen met de innovatiegerichte leider (de innovator of de bemiddelaar). De vraag is of
er eigenlijk een verschil is tussen manager en leider, of als het gewoon twee verschillende
leiderschapsstijlen zijn? Het woord “leiderschap” wordt traditioneel gebruikt tijdens het
veranderingsproces, “management” tijdens stabiele situaties. (Whetten & Cameron,
2002, pp 21-24)

Leider vs manager: twee verschillende leiderschapsstijlen?

Gebaseerd op: The Art of Management, 2006, f
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Adizes
Adizes (1981) maakt een vergelijkbaar onderscheid als Quinn in zijn PAEI-model. Deze stijlen
zijn ook afgebeeld in de punten van het kwadrant in bovenstaande figuur van Quinn.
Oorspronkelijk was deze indeling bedoeld als een typering van persoonlijkheden, later werd
Adizes’ indeling ook gebruikt om managementstijlen in te delen: (Adizes, 1981, pp 21-23)
-

P - Producer: De Producent (of uitvoerder) is heel resultaatgericht. Kernwoorden zijn:
to the point, ongeduldig, actief en altijd bezig.

-

A - Administrator: De Beheerder is vooral op orde en regelmaat gericht.
Kernwoorden zijn: systematisch, analytisch, logisch, plannen en schema’s.

-

E - Entrepreneur: De Ondernemer is extern gericht en gevoelig voor creativiteit en
verandering. Kernwoorden zijn: visionair met dromen, creativiteit en risico, gericht
op lange termijn. (E)

-

I - Integrator: De Integrator kenmerkt zich door de zorg voor gezamenlijkheid, door
gevoel voor mensen. Kernwoorden zijn: teamwerk, consensusgericht, vriendelijk. (I)

Adizes voegt ook een nieuw element toe aan de indeling. Welke stijl het efficiëntst is, hangt
volgens hem af van de levenscyclus van de onderneming. Elke fase heeft een ander soort
problemen en vraagt om een andere aanpak (Adizes, 2006). Zo spreekt het voor zich dat een
startende onderneming een intelligente, energetische en charismatische leider nodig heeft.
Het moet visionair persoon zijn die andere mensen mee op de trein krijgt.
Leiderschapsstijlen in de verschillende fasen van de ondernemingslevenscyclus
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Op bovenstaande figuur wordt bij elke fase van de levenscyclus met de letter (PAEI)
aangeduid welk type leider onontbeerlijk is om de onderneming te leiden.

Adizes zegt duidelijk dat bedrijven alle leiderschapstypes nodig hebben om aan de eisen van
de onderneming te voldoen. Wanneer één van de rollen in een onderneming niet vervuld
wordt, is er sprake van een mismanagementstijl. Omdat geen enkel persoon deze vier rollen
tegelijk kan hanteren, wordt best gebruik gemaakt van een managementteam waarbij
iedereen één hoofdrol heeft. Opdat de teamleden elkaars mening respecteren en de
conflicten tussen de verschillende stijlen te sturen blijven, is het in het belang van de
onderneming dat elke leider toch iets van de andere stijlen bevat. Want hoewel niemand
deze vier rollen tegelijk kan hanteren, bezitten de meeste mensen wel een mix van enkele
stijlen: sommige kenmerken zijn aangeboren, andere vaardigheden zijn in de loop der jaren
aangeleerd. (Adizes, 1981)

2.5. Bolman en Deal: vier-kader-benadering
In de vier-kader-benadering29 van Bolman en Deal (1984, 1991) wordt leiderschapsgedrag in
één van de vier kaders geplaatst: Structureel, Human Ressource, Politiek of Symbolisch kader.
De leiderschapsstijl kan effectief of ineffectief zijn, afhankelijk de gekozen stijl in een
bepaalde situatie.

In het structurele kader wordt benadrukt dat de leider voor structuur en vormgeving zorgt.
De focus ligt dus op structuur, strategie, arbeidsverdeling, procedures, leren, optimaliseren
en details. In een effectieve leiderschapssituatie is deze leider een architect wiens
leiderschap staat voor analyse en design. In een ineffectieve situatie is deze leider een tiran
die vooral op de details let. Deze stijl werkt het best wanneer de doelen duidelijk zijn,
oorzaak-gevolg relaties duidelijk zijn, technologieën op punt staan, weinig onzekerheid is en
er een stabiele leiding aanwezig is. (Bolman & Deal, 1984, pp 27-62; 1991)

29

Voor een uitgebreider onderscheid tussen de vier stijlen (vb. communicatie, conflictoplossing, reorganisatie,
motivatie, …) verwijs ik naar bijlage 5.
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Een voorbeeld van een organisatie die sterk de nadruk legt op structuur is McDonalds.
Ondanks de grootte van de onderneming worden beslissingen vooral door de top
genomen. Werknemers en restauranthouders worden niet aangemoedigd om initiatief
te nemen, integendeel: elk detail wordt nauwkeurig voorgeschreven (vb. hoe lang de
frietjes moeten bakken) en zo veel mogelijk geautomatiseerd. Dit om er zeker van te
zijn dat een Big Mac overal ter wereld dezelfde smaak heeft. (Bolman & Deal, 1984, pp
27-28)

In het human resource kader is de leider een dienaar van de organisatie. Hij helpt, delegeert,
geeft moed, verdedigt, ondersteunt, erkent en beloont. In een effectieve situatie gelooft hij
in zijn mensen en staat hij daarom participatie toe. Hij (h)erkent de behoeften van
medewerkers en zorgt ervoor dat ze kunnen leren en groeien in hun job. Beslissingen
worden mede door de werknemers genomen. Bij ineffectief leiderschap leidt hij door bedrog.
Deze benadering werkt het best wanneer het werknemersmoraal laag is, er weinig conflict is,
weinig diversiteit is en resources overvloedig aanwezig zijn. (Bolman & Deal, 1984, pp 63-107;
1991)

In het politieke kader is de leider een onderhandelaar. Hij zorgt voor samenwerking en
groepswerk en manipuleert indien hij bepaalde zaken niet op een andere manier kan
bereiken. Hij bespeelt macht, bouwt coalities op met andere machtsblokken en werkt liever
met overtuiging dan met druk. In een effectieve situatie is deze leider een verdediger, wiens
leiderschap staat voor samenwerking en vertrouwen opbouwen. In een ineffectieve situatie
is deze leider een oplichter, een manipulator. Deze benadering werkt het best wanneer er
weinig resources zijn, wanneer er een conflict is over het doel of de waarden, en wanneer er
een grote culturele diversiteit is. (Bolman & Deal, 1984, pp 108-147;1991)

In het symbolische kader is de leider een visionair, een inspirator, iemand die zijn droom
nastreeft. Door middel van symboliek en verhaaltjes probeert hij zijn dromen werkelijkheid
te laten worden. In een effectieve situatie is deze leider een soort profeet, die leidt door
inspiratie. In een ineffectieve situatie is de leider een fanatiekeling of een gek. Zijn stijl is een
groot rookgordijn. Deze benadering werkt het best wanneer doelen en informatie
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onduidelijk of dubbelzinnig zijn, wanneer oorzaak-gevolg relaties niet goed begrepen
worden, en wanneer er een grote culturele diversiteit is. (Bolman & Deal, 1984, pp 148-189;
1991)

Volgens Bolman en Deal (1984) is het nodig dat we kennis hebben van elk van deze stijlen,
en dat we ze gebruiken wanneer nodig. Elk van ons heeft een voorkeur voor een bepaalde
stijl, maar we moeten ons bewust zijn van de limieten van deze stijl. Zo is tijdens een
grootschalige herstructurering een structurele leiderschapsstijl méér van toepassing dan een
visionaire leiderschapsstijl. Tijdens een periode van sterke groei daarentegen, kan een
visionaire stijl beter zijn.

Positief punt aan deze indeling is dat ze een structuur biedt om organisatorische problemen
te analyseren. Negatief is echter dat Bolman en Deal de neiging hebben om de verschillende
kaders apart te bekijken, terwijl de meeste organisatorische problemen leiders vragen die
alle kaders tegelijk hanteren. (Goldman & Smith, 1991, p 4)

2.6. Goleman
De tabel op volgende pagina geeft een gestructureerd overzicht van de verschillende
leiderschapsstijlen volgens Goleman (2000, pp 82-87).

Leiders die 4 of meer stijlen beheersen (vooral indien ze tegelijk bevelhebber, democraat,
harmonisator en coach zijn) hebben het beste klimaat en de beste ondernemingsresultaten.
(Goleman, 2002, p87)
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Leiderschapsstijlen volgens Goleman
STIJL
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verbinden.

Positief
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team
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Bron: Goleman, 2000, pp 82-87
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2.7. Situationeel leidinggeven
De situationele benadering erkent dat er een interactie bestaat tussen de groep en de leider:
mensen volgen een bepaald leider omdat die hun behoeften erkent en programma’s
ontwikkelt om hun eigen doelen en dromen waar te maken. (Koontz, O’Donnel & Weihrich,
1980, p666) Kenmerkend voor situationele benaderingen is dat er geen algemeen geldende
“beste stijl” bestaat: andere situaties vragen andere leiderschapsstijlen; dit in tegenstelling
tot de Ohio-studies, the managerial grid, … waar er slechts één beste leiderschapsstijl is. Een
effectief leider analyseert de noden van de omgeving en stemt er zijn leiderschapsstijl op af
of probeert de omgeving te veranderen. (Hersey & Blanchard, 1996, p45)

De effectiviteit van het leiderschap is dus afhankelijk van de kenmerken van de leider en de
situatie waarin de leider optreedt. Dit is ook één van de sterktes van het model. (Northouse,
1997, p 87) Situationele factoren kunnen zijn: historiek van de onderneming, samenleving
waarin de organisatie opereert, psychologisch klimaat van de geleide groep, persoonlijkheid
van de groepsleden, culturele invloeden, tijd die nodig is om beslissingen te maken, …
(Koontz, O’Donnell & Weihrich, 1980, p 666)

Hersey en Blanchard – Life-Cycle theory of leadership
Het model van Hersey en Blanchard telt 4 leiderschapsstijlen (nl. telling, selling,
participating en delegating), gebaseerd op twee dimensies: taakgericht en relatiegericht
gedrag. (Hersey & Blanchard, 1981, p 35)

Om effectief leiding te kunnen geven, moet volgens Hersey en Blanchard de stijl van
leidinggeven worden afgestemd op de mogelijkheden en motivatie (de maturiteit) van de
medewerker. Een beginner spreek je anders aan
dan een ervaren persoon. Naarmate de persoon
meer

matuur

wordt,

evolueert

de

leiderschapsstijl van telling, over selling, naar
participating en tenslotte naar

delegating.

(Hersey & Blanchard, 1996, pp 47-48; 1981, pp

Met maturiteit wordt bedoeld: de mate
waarin iemand gemotiveerd is om iets te
bereiken, de bereidheid en bekwaamheid
om verantwoordelijkheid op te nemen en
de relevante kennis en ervaring. (Hersey
& Blanchard, 1974, p40)

40-41)
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Life-Cycle theory of leadership – Hersey & Blanchard
Hoog

Ondersteunend gedrag

PARTICIPATING

SELLING

S3

S2

S4

S1

DELEGATING

Laag

TELLING

Directief
HOOG

D4

Hoog

GEMIDDELD
gedrag

D3

D2

LAAG

D1

Volwassen
Ontwikkeld
NIVEAU VAN MATURITEIT VAN DE VOLGERS
Bron: Hersey & Blanchard, 1996

De verschillende leiderschapsstijlen: (Northouse, 1997, p 89; The art of Management, 2006b)
1. S1: Instrueren (telling). Deze stijl wordt ook wel aangeduid als “Management by
prescription”. De leider geeft duidelijke instructies over wat er moet gebeuren, hoe
en wanneer. Resultaten worden voortdurend gecontroleerd. De leider focust zich
vooral op het bereiken van de doelen en spendeert minder tijd aan aanmoedigend
gedrag. Deze stijl is effectief bij nieuwelingen die nog weinig ervaring hebben, maar
een hoge motivatie. (D1: development level 1)
2. S2: Overtuigen (selling). Deze stijl wordt ook aangeduid als “Resultaatgericht
management”. Hierbij bespreekt de manager samen met de medewerker het wat en
hoe van de taak. Hij stelt veel vragen, luistert actief en probeert anderen te
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raadplegen en te betrekken, te complimenteren en te stimuleren, maar beslist
uiteindelijk zelf. Deze stijl is effectief bij D2: wanneer de werknemer wel enige
competenties heeft, maar niet gemotiveerd is.
3. S3: Ondersteunen (participating). Deze stijl wordt ook “Organisch management”
genoemd. Hier beslissen manager en medewerkers samen hoe iets uitgevoerd moet
worden. De manager helpt de medewerker wanneer die erom vraagt. Deze stijl is
effectief wanneer de werknemer al redelijk wat ervaring heeft, maar hij te weinig
zelfvertrouwen heeft om het werk alleen te doen. (D3)
4. S4: Overlaten (delegating). Dit wordt ook “magagement by exception” genoemd.
Deze stijl is effectief wanneer de manager de nodige voorwaarden kan scheppen om
de medewerker zijn opdracht te laten uitvoeren. Hij moet bovendien de doelen
duidelijk stellen. Deze stijl wordt gebruikt bij ervaren en gemotiveerde medewerkers.
(D4)

Opmerkingen:
Op het eerste zicht is deze indeling vrijwel identiek aan die van Blake en Mouton (zie eerder).
De instruerende stijl komt overeen met 9,1 , de overleggende met 9,9, de ondersteunende
met 1,9 en de overlatende 1,1. Toch is er wel degelijk een onderscheid:
1) Volgens Blake en Mouton is de overleggende stijl van Hersey en Blanchard eigenlijk een
paternalistische stijl. De leiders die dit soort stijl hanteren, leiden door hoog taakgericht
gedrag gekoppeld aan een hoge beloning voor medewerking (9+9-stijl). De 9,9 stijl van
Blake en Mouton daarentegen wil een hoge productie bereiken door een hoge graad van
gedeelde verantwoordelijkheid. (Blake & Mouton, 1982, p 41) Indien Hersey en
Blanchard de 9,9 stijl zouden toevoegen aan de antwoordmogelijkheden in hun enquête,
zouden ze tot de vaststelling komen dat er slechts 1 beste leiderschapsstijl is voor elk
niveau van maturiteit: 9,9. (Blake & Mouton, 1982, pp 39-40)

2) Hersey en Blanchard stellen dat het model van Blake en Mouton attitudes beschrijft, en
geen leiderschapsstijlen (gedrag). Ze argumenteren dat er wel een beste attitude voor
leiders bestaat, maar geen beste leiderschapsstijl. Zo zouden alle managers
geïnteresseerd moeten zijn in taak én relatie (9.9-stijl), maar die bezorgde attitude kan
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zich in verschillende leiderschapsstijlen uitdrukken naar
gelang de situatie. (Hersey & Blanchard, 1996, pp 43-44)

Slechts in uitzonderlijke gevallen is er 1 enkele passende
leiderschapsstijl.

Bijvoorbeeld

in

crisisgeoriënteerde

organisaties (vb. het leger) is een autoritaire leider (“telling”stijl) de meest effectieve omdat er geen tijd is om bepaalde
beslissingen

uit

te

leggen.

Gedrag

wordt

verwacht

automatisch te zijn. (Hersey & Blanchard, 1996, p 45)

Leiders moeten dus hun stijl aanpassen naar gelang de
maturiteit van de werknemer. Soms kan het voorvallen dat
éénzelfde persoon op verschillende manieren geleid moet
worden. Het kan zijn dat iemand bekwaam, zelfverzekerd en
gemotiveerd is voor één gedeelte van zijn werk, maar minder
bekwaam of gemotiveerd is voor een ander gedeelte.

Niet iedereen doorloopt deze vier stadia, bijvoorbeeld omdat
werkvereisten

de

ontwikkeling

van

de

werknemer

verhinderen. Bij een sterk gestructureerde assemblagelijn zal
de werknemer weinig controle over zijn omgeving hebben,
en zal hij bovendien aangemoedigd worden om passief te zijn.
(Hersey & Blanchard, 1996, pp 46-47)

de

situatie

is

er

slechts

Life-Cycle

Theory

of

Leadership, is gebaseerd
op de noodzaak van
ouders om hun leiderschapsstijl aan te passen
naarmate de kinderen
opgroeien. De

kinder-

jaren, de tienertijd en de
volwassenheid vereisen
een andere aanpak.

Hetzelfde geldt voor het
managen

van

werk-

nemers. Een andere stijl
moet
worden

gehanteerd
bij

nieuwe

werknemers,

bij

werknemers

in

de

ontwikkelingsfase, en bij
ervaren werknemers.

Vanaf ’72 werd de term

Positief aan deze leiderschapstheorie is dat ze prescriptief is:
gegeven

De naam van het model,

één

effectieve

leiderschapsstijl, dit in tegenstelling tot de meeste andere
theorieën die eerder descriptief zijn en gewoon een indeling

“situationeel

leiding-

geven” gebruikt.

(Hersey & Blanchard,
1996, p 43)

geven. Doordat de theorie zo gemakkelijk te gebruiken is,
wordt ze ook vaak gebruikt voor trainingen, waar ze zeer
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succesvol is gebleken. 30 Bovendien benadrukt deze theorie dat de leider elk individu
afzonderlijk moet geleid worden. De vraag kan dan gesteld worden welke stijl de leider t.o.v.
de ganse groep moet aannemen? (Northouse, 1997, p 92)

Vroom en Yetton – Normatieve besluitvormingstheorie
Alle managers zijn beslissingnemers. Bovendien wordt de effectiviteit van leiders
grotendeels bepaald door het nemen van (de juiste) beslissingen. Daarom onderzochten
Vroom en Yetton hoe de leider het best zijn beslissingen neemt: autocratisch (A),
consultatief (C) of groepsgebaseerd (G). Er werden vijf verschillende beslissingsprocedures
gedefinieerd: (Vroom, 1973, p 67)
-

De leider neemt de beslissing alleen (A1)

-

De leider krijgt informatie van de volgers en beslist alleen (A2)

-

De leider deelt het probleem met de volgers individueel, luistert naar hun ideeën en
beslist alleen (C1)

-

De leider deelt het probleem met de volgers als groep, luistert naar hun ideeën en
beslist alleen (C2)

-

De leider deelt het probleem met de volgers als groep, vervolgens zoekt de groep
naar een oplossing. De leider accepteert de besliste consensus. (G)

Net als bij Tannenbaum variëren de stijlen van autocratisch naar democratisch, maar hier
wordt meer de nadruk gelegd op hoe de beslissingen tot stand komen.

Om de meest effectieve beslissingsstijl te bepalen, moet onderstaand schema doorlopen
worden:

30

Hersey & Blanchard rapporteerden dat 400 van de Fortune 500-bedrijven de situationele theorie bij
leiderschapstraining gebruikt. (Northouse, 1997, p 92)
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de gekozen beslissing
aanvaarden?
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Beslissingsproces – Vroom & Yetton

A1
A1
G
A1
A1
G
C1
C2
G
C1
C2
A2
A2
C2
G
C2
C2

Gebaseerd op: Vroom, 1973, p 70

Het normatieve aspect van dit model is dat het eerder door rationele logica is gedefinieerd
dan door langdurige observatie. Dit model werkt het best wanneer er duidelijke en
aanvaardbare meningen zijn over de belangrijkheid van de kwaliteit van de beslissingen en
de mate waarin beslissingen door werknemers aanvaard zullen worden. Deze zijn echter niet
altijd met zekerheid te bepalen.

2.8. Contingentietheorieën
Op het eerste zicht lijken deze contingentietheorieën hetzelfde als de situationele theorieën.
In beide gevallen is er géén beste manier van leiden. Een bepaalde leiderschapsstijl kan
effectief zijn in de ene situatie, maar dat absoluut niet zijn in andere situaties. Het
belangrijke verschil is dat bij de situationele stijlen er van uit gegaan wordt dat de leiders
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hun stijl kunnen aanpassen naar gelang de situatie; bij contingentietheorieën is dit niet het
geval. Andere situaties vragen een andere leiderschapsstijl en dus een andere leider. Het
logische effect hiervan is dat leiders die succesvol zijn op een bepaalde plaats in een
bepaalde tijd onsuccesvol kunnen worden wanneer ze in een andere situatie ingezet worden,
met andere omgevingsvariabelen. Dit verklaart waarom sommige leiders die op het eerste
zicht onverslaanbaar lijken, niet meer succesvol zijn wanneer ze in een ander bedrijf tewerk
worden gesteld.

Zo was Winston Churchill een goede leider in oorlogstijd, maar niet in vredestijd.

Fiedler – Contingentietheorie
De bekendste contingentietheorie is die van Fiedler, geïntroduceerd in “A Theory Of
Leadership

Effectiveness”

in

1967.

De

Fiedler combineert in zekere mate

belangrijkste bevinding van Fiedler’s onderzoek

de karaktertrekkentheorie met de

was dat er geen ideale leiderschapsstijl bestond:

situationele benadering. Mensen

de effectiviteit van leiderschap is afhankelijk van

worden leider omdat ze bepaalde

(“contingent met”) kenmerken van de leider en de

persoonlijkheidskenmerken hebben,

situatie waarin de leider optreedt.

vanwege

de

verschillende

situationele factoren en vanwege de
Kenmerken van de leider:
Volgens

Fiedler

zijn

interactie tussen der persoonlijkheid
er

twee

soorten

en de situationele factoren.

leiderschapsstijlen: de taakgemotiveerde en de

(Koontz, O’Donnell & Weihrich,

relatiegemotiveerde. Om deze stijl te meten

1980, pp 666-667)

maakte hij gebruik van de LPC-score.

Fiedler vroeg leiders aan alle personen te denken met wie ze ooit hebben samengewerkt, en
daaruit de persoon te kiezen met wie ze het minst graag opnieuw zouden samenwerken (=
Least Preferred Co-Worker; afgekort als LPC). Daarna vroeg Fiedler hen om deze LPC een
score van 1 tot 8 te geven op verschillende kenmerken (vriendelijk, ondersteunend, open, …)
Leiders die positievere scores geven, worden beschouwd als relatiegemotiveerde personen
en krijgen een hoge LPC-waarde. Leiders die gemiddeld lagere scores geven, worden
beschouwd als taakgemotiveerde personen en krijgen een lage LPC-waarde. (Fiedler, 1972, p
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456) Dus in feite gaat de LPC-schaal niet over de minst aangename medewerker, maar over
de leider zelf en zijn motivatie type (taak- of relatiegemotiveerd). (Northouse, 1997, p110)

Kenmerken van de situatie:
Volgens Fiedler (1972, pp 454-455) verschillen de situaties in drie factoren:
-

De aard van de relaties in de groep. Deze zijn gunstig voor de leider wanneer de
groepsleden loyaal zijn, de leider steunen en coöperatief zijn. Wanneer de onderlinge
relaties gekenmerkt worden door competitie en conflicten, is dit ongunstig voor de
leider.

-

De structuur van de taak. Een duidelijke taakstructuur kenmerkt zich door een
vaststaand doel, weinig methodes om dit doel te bereiken en vastgestelde
oplossingen in geval van problemen. De taakstructuur is dus de mate waarin taken
gestandaardiseerd, gedocumenteerd en gecontroleerd zijn. Leiderschap is veel
moeilijker wanneer deze structuur ontbreekt.

-

Positionele macht. In welke mate beschikt de leider over machtsbronnen31? In welke
mate heeft de leider de autoriteit om de prestaties van de volgers te beoordelen en
beloningen of straffen uit te delen?

Effectiviteit van de stijl bij een gegeven situatie:
Fiedler vond dat lage LPC-waarden effectiever zijn in extreem goede situaties (goede relaties,
gestructureerd en sterke macht) en in extreem slechte situaties. Hoge LPC-waarden zijn
vooral effectief in doorsnee situaties. (Fiedler, 1972, p 456) Enkele voorbeelden:
-

Taakgeorieënteerd leiderschap (lage LPC-waarde) wordt aangeraden bij rampen
(overstromingen, brand, …). In onzekere situaties zijn de onderlinge relaties meestal
zwak, is de taak ongestructureerd en is de macht van de leider ook zwak. Wanneer
de leider relatiegeoriënteerd is, verliest hij/zij veel te veel tijd bij de ramp, waardoor
zaken niet meer onder controle blijven en levens verloren gaan.

-

Wanneer de onderlinge relaties goed zijn, de taak ongestructureerd is en de macht
van de leider relatief laag is, is een relatiegeoriënteerde benadering het effectiefst.
Dit zijn situaties met vb. wetenschappelijke onderzoekers die er niet van houden dat

31

Zie soorten macht (1.4)
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superieuren de taak voor hen structureren. Ze volgen liefst hun eigen creatieve
ideeën om problemen op te lossen.
Fiedler – Effectiviteit van de leiderschapsstijl bij een gegeven situatie
Hoog

PRESTATIES

Lage LPC-waarde

Hoge LPC-waarde

Laag
Extreem goede

Doorsnee situaties

Extreem slechte

situaties
Onderlinge

situaties

Goed

Goed

Goed

Goed

Zwak

Zwak

Zwak

Zwak

Taak-

Gestruc

Gestruc

Onge

Onge

Gestruc

Gestruc

Onge

Onge

structuur

tureerd

tureerd

Structu

Structu

tureerd

tureerd

Structu

Structu

reerd

reerd

reerd

reerd

Sterk

Zwak

Sterk

zwak

relatie

Macht van

Sterk

Zwak

Sterk

Zwak

de leider
Bron: Draft, 2004, p 87

Omdat persoonlijkheid relatief stabiel blijft (hoge of lage LPC-waarde), suggereert het
contingentiemodel dat de effectiviteit best verbeterd wordt door de situatie te veranderen,
zodat ze past bij de leiderschapsstijl. Zo kan de onderneming de taakstructuur verbeteren of
doen afzwakken, net als de positionele macht. Door training kunnen de onderlinge relaties
bovendien ook verbeterd worden. Dit proces noemt men “Job engineering”. (Fiedler, 1972, p
457)

Enkele opmerkingen: (Northouse, 1997, pp 114-115)
-

De belangrijkste kritiek is dat deze theorie te weinig flexibel is. Een leider kan enkel
getraind worden om de situatie te veranderen, niet om zijn/haar stijl te wijzigen.
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-

Testen die afgenomen werden bij leiders wijzen erop dat de geteste
persoonlijkheidskenmerken niet steeds overeenkomen met het leiderschapsgedrag.
Dit suggereert dat taakgerichtheid versus persoonsgerichtheid wel te beïnvloeden
valt.

-

De LPC-schaal mist validiteit.

-

Deze theorie is moeilijk in praktijk om te zetten omdat het een juiste inschatting
vraagt van drie complexe situationele factoren.

-

De contingentietheorie zegt onvoldoende wat er moet gedaan worden wanneer er
een mismatch is tussen de leider en de situatie.

Hoewel er veel kritiek is geleverd op Fiedler’s theorie, is deze van groot belang geweest
omdat ze de studie van leiderschap vanuit een volledig nieuw perspectief bekeek.

Fiedler & Garcia - Cognitieve Middelen Theorie
In de cognitieve middelen theorie (CRT = cognitive resource theory) probeert Fiedler enkele
van de resterende leiderschapsvragen op te lossen. Hoewel het algemeen verondersteld
wordt dat intelligentere en meer ervaren leiders beter zullen presteren dan leiders met
minder intelligentie en minder ervaring, wordt deze veronderstelling niet ondersteund door
Fiedler’s contingentietheorie. Daarom schreven Fiedler en Garcia de cognitieve middelen
theorie ter aanvulling van de contingentietheorie. (Scholz, 1987, p 276)

De Cognitieve Middelen Theorie bestaat uit 7 hypotheses: (Scholz,1987, p 276)
-

Intelligente leiders presteren beter bij weinig stress. Wanneer er te veel stress is,
kan een hoge graad van intelligentie een negatief effect hebben. Een mogelijke
verklaring is dat een intelligent persoon rationele oplossingen zoekt die niet altijd
beschikbaar zijn. In zo’n geval wordt de leider gedwongen om een “goed gevoel”
beslissing te maken, waar hij niet altijd mee vertrouwd is. Een andere reden is dat de
leider zichzelf terugtrekt om over het probleem na te denken en zo de groep aan zijn
lot overlaat.

-

Intellectuele vermogens van een leider met een directieve stijl correleren meer met
de prestatie dan de intellectuele vermogens van een leider met een niet-directieve
stijl. Intelligente leiders moeten hun mensen dus vertellen wat ze moeten doen in
plaats van te hopen dat het team akkoord zal gaan met hen.
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-

De leiders beslissingen zullen slechts worden uitgevoerd wanneer de groep handelt
naar de richtlijnen van de leider. Daarom zal de correlatie tussen de leiders
intelligentie en de prestatie groter zijn wanneer de groep achter de leider staat dan
wanneer de groep hem niet steunt.

-

Als de leider niet-directief is en de groep ondersteunend is, zullen de intellectuele
vermogens van de groepsleden correleren met de prestatie. Wanneer leiders niet
intelligenter zijn dan hun team gebruiken ze dus beter een niet-directieve stijl. Op
die manier is het mogelijk om een discussie te organiseren waarin verschillende
ideeën naar boven komen en uiteindelijk de beste gekozen kan worden.

-

De leiders intellectuele vermogens zullen slechts bijdragen tot de groepsprestatie als
de taak deze vermogens vereist. Wanneer de ondergeschikten taken krijgen die geen
onmiddellijke ondersteuning nodig hebben, maakt het niet uit hoe goed een leider
beslissingen kan nemen. Wanneer beslissingen zelfs voor ondergeschikten
gemakkelijk zijn om te maken, is er geen verdere begeleiding vereist.

-

Ervaren leiders zullen beter presteren onder hoog stress niveau dan niet ervaren
leiders. Wanneer er een situatie ontstaat waar het stressniveau hoog ligt en
waardoor het belang van intelligentie afzwakt, zorgt ervaring in gelijkaardige situaties
voor een gepaste reactie. Ook ervaring met beslissingen nemen onder stress zal
bijdragen tot een betere beslissing dan het probleem te doorworstelen met enkel
brainpower.

-

Directief gedrag is gedeeltelijk bepaald door de LPC-schaal en situationele controle.

Kritiek op de theorie:
Fiedler’s cognitieve middelen theorie lijkt in strijd met Fiedler’s contingentiemodel. Het doel
van Fiedler’s contingentiemodel is om de effectiviteit van de leiderschapsstijl gegeven de
situatie te bepalen. De cognitieve middelen theorie vertelt ons dat er nog enkele andere
situationele factoren zijn (zoals stress en cognitieve vermogens) die een effect hebben op de
effectiviteit van de leiderschapsstijl. Als de contingentie theorie valide is, dan is de cognitieve
middelen theorie overbodig; als de cognitieve middelen theorie correct is, dan is de
contingentietheorie ongeldig. (Scholz, 1987, p 227)
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2.9. Wilson
Ook Wilson heeft een indeling gemaakt tussen de verschillende leiderschapsstijlen. Hij deed
dit op basis van twee variabelen: de mate van assertiviteit en de mens/taak-gerichtheid.
Hieruit leidt hij 4 leiderschapsstijlen af: (The Art of Management, 2006b)

Leiderschapsstijlen volgens Wilson
TAAKGERICHT

AANJAGER
ASSERTIEF
(stellen)

NIET ASSERTIEF
(vragen)

ANALYTISCH
LEIDERSCHAPS
STIJL

VRIENDELIJK

EXPRESSIEF

MENSGERICHT
Bron: The Art of Management, 2006b

1. De analyticus is voorzichtig, nauwgezet, taakgericht en systematisch. Hij is echter ook
besluiteloos, onpersoonlijk en bureaucratisch. Deze leider wordt ook de
systeemspecialist genoemd.
2. De aanjager is resultaatgericht, eerlijk en pragmatisch. Hij kan niet goed
samenwerken, is onpersoonlijk, kortaf en kortzichtig. Deze leider wordt ook wel de
controlespecialist genoemd. Een voorbeeld hierbij is de Amerikaanse president Bush.
3. De vriendelijke is diplomatiek, betrouwbaar, ondersteunend en mensgericht. Hij
mijdt echter conflicten, is afhankelijk, toegeeflijk en minder daadkrachtig. Hij wordt
ook de supportspecialist genoemd.
4. De expressieve is duidelijk, snel betrokken, visionair en heeft gevoel voor humor. Hij
kan echter slecht luisteren, is ongeduldig, niet praktisch aangelegd en is snel afgeleid.
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Deze leider wordt ook de sociale specialist genoemd. Een voorbeeld hierbij is de
Amerikaanse president Clinton.

2.10. Deal en Kennedy
Deal en Kennedy hebben een totaal andere indeling dan de vorige. Zij onderscheiden vier
leiderschapsstijlen op basis van 2 dimensies: de grootte van het risico dat wordt genomen
en de snelheid van feedback op acties. (The Art of Management, 2006b)

Leiderschapsstijlen volgens Deal & Kennedy

BET YOUR
COMPANY

THOUGH GUY
MACHO
LEIDERSCHAPS
STIJL

WORK HARD
PLAY HARD

PROCESS

SNEL ONTVANGEN
FEEDBACK

TRAAG ONTVANGEN
FEEDBACK

VEEL RISICO GENOMEN

WEINIG RISICO GENOMEN
Bron: The Art of Management, 2006b

1. In de “bet your company”-stijl worden vaak levensgevaarlijke beslissingen genomen
met een lange feedbacktijd. Voorbeelden hiervan zijn de managers van
ruimtevaartprogramma’s,

managers

van

olieboringen

en

directeuren

van

verzekeringsmaatschappijen. Ook startende ondernemingen en ondernemingen met
een geherformuleerde visie kunnen hieronder geplaatst worden.
2. De “thoug-guy, macho”-stijl wordt gekenmerkt door grote beslissingen en snelle
feedback. Voorbeelden hiervan zijn politiecommissarissen, filmregisseurs en
voetbaltrainers.
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3. In de “process”-stijl krijgen managers vaak geen of weinig feedback over de
ondernomen acties. Deze managers concentreren zich op “hoe” iets wordt gedaan,
meer dan “wat” er wordt gedaan. Voorbeelden hiervan zijn directeuren van grote
ambtelijke en politieke apparaten.
4. De “work hard, play hard”-stijl wordt vooral gekenmerkt door plezier in het werk en
actie. Deze managers nemen permanent kleine beslissingen die elk weinig risico met
zich meebrengen en waarvan kritiek ook snel komt. Voorbeelden hiervan zijn
projectleiders, hotelmanagers en bedrijfsleiders van grote warenhuizen.

2.11. Andere leiderschapstheorieën die hier niet werden besproken
-

Path-Goal Theory (Evans, 1979; House, 1971; House & Mitchell, 1974)

-

Leader Substitutes Theory (Kerr & Hermier, 1978)

-

LMX theorie (vroegere Vertical Dyad Linkage Theory) (Dansereau, Graen & Haga,
1975; Graen & Cashman, 1975)

-

Team Leadership

-

Indeling op basis van de mate van zeggenschap (Coch & French, 1948)

-

Indeling productiegericht versus persoonsgericht (Fleishman, 1953)

-

Indeling directief versus participatief (Bass, 1971, 1972)

-

Indeling structuur van activiteiten versus concentratie van autoriteit (Pugh et al, 1968;
Hickson, 1966)

-

Multiple Linkage Model (Yukl, 1981, 1989)

-

Leader-Environment-Follower-Interaction-Theory (Yukl, 1971, 1981)

-

House’s Charismatic Leadership Theory (House, 1977)

-

Conger & Kanungo Charismatic Theory (Conger & Kanungo, 1987)

-

Mintzberg’ managementrollen (1973, 1975)

2.12. Verband tussen leiderschapstyperingen en persoonlijkheid
Het belangrijkste persoonlijkheidsmodel is de Big Five, dat zijn naam ontleend aan de vijf
karaktertrekken die het model onderscheidt. Het belangrijkste kenmerk van het model is dat
de scores op de karaktertrekken normaal verdeeld zijn. Je hoeft dus niet noodzakelijk
extravert of introvert zijn; je kunt ook iets tussenin zijn. Dit in tegenstelling tot MBTI, waar je
ofwel het ene, ofwel het andere bent.
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Het persoonlijkheidsmodel groepeert de karaktertrekken in
vijf onafhankelijke factoren: (John, O.P. & Srivastava, S.,
1999)
-

Extraversie:
Kenmerken

gerichtheid
zijn:

op

de

buitenwereld.

hartelijkheid,

sociabiliteit,

dominantie, energie, avonturisme en vrolijkheid.
-

Altruïsme: gerichtheid op het andere. Kenmerken
zijn:

vertrouwen,

oprechtheid,

zorgzaamheid,

inschikkelijkheid, bescheidenheid en medeleven.
-

Openheid: gerichtheid op het nieuwe. Kenmerken
zijn:

fantasie,

esthetiek,

gevoelens,

veranderbereidheid, ideeën en waarden.
-

Consciëntieusheid:

gerichtheid

Kenmerken

doelmatigheid,

zijn:

betrouwbaarheid,

ambitie,

op

resultaat.
ordelijkheid,

zelfdiscipline

en

bedachtzaamheid.
-

Neuroticisme: emotionele instabiliteit. Kenmerken
zijn:

angst,

ergernis,

depressie,

schaamte,

impulsiviteit en kwetsbaarheid.

De Big Five wordt vaak gebruikt om leiderschapstypes te
plaatsen. Elk leiderschapsprofiel heeft namelijk een ander
persoonlijkheidspatroon. Zo is de autocratische leider zeer
taak-geörienteerd, en scoort hij laag op relatiegerichtheid
en verandering- en ontwikkelingsgerichtheid. Onderzoek
wijst uit dat dit soort leider op de Big Five hoge scores haalt
voor consciëntieusheid en neuroticisme, en zeer lage

De Myers-Briggs Type
Indicator (MBTI) is de
meest
populaire
persoonlijkheidsindeling en
gaat over de fundamentele
voorkeuren
op
vier
gebieden: (met voorkeuren
wordt
bedoeld:
je
natuurlijke neiging als je
vrij bent om te kiezen)
Waarvan krijg je energie?
Ben je gericht op de
buitenwereld en vind je het
leuk om in teams te
werken (E: extraversion) of
ben je vooral gericht op je
eigen gedachtenwereld (I:
introversion)?
Hoe neem je informatie
op? Heb je vooral interesse
in de feiten (S: sensing) of
ben je vooral geboeid door
nieuwe
zaken
(N:
intuition)?
Hoe neem je beslissingen?
Maak je beslissingen op
basis van logisch en
objectief redeneren (T:
thinking) of op basis van
emoties en idealen (F:
feeling)?
Hoe ga je om met de
buitenwereld? Hoe je van
een gestructureerd en
georganiseerd leven (J:
judging) of van een
spontaan en flexibel leven
(P: perceiving)?

scores voor extraversie, altruïsme en openheid. De
transactionele leider heeft een leiderschapsstijl die
gekenmerkt wordt door een hoge taak-oriëntatie, een

Hierdoor ontstaan
persoonlijkheidstypes.

16

Leonard & Straus (1997)
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gemiddelde relatie-oriëntatie en een heel lage verandering- en ontwikkelingsgerichtheid. Dit
vertaalt zich naar een hoge score op consciëntieusheid, een gemiddelde score voor
neuroticisme, een lage score voor extraversie en een héél lage score voor altruïsme en
openheid. De transformationele leider kenmerkt zich door een lage taakgerichtheid, een
hoge relatiegerichtheid en een hoge verandering- en ontwikkelingsgerichtheid. Dit vertaalt
zich in zeer hoge Big Five-scores voor extraversie, openheid en altruïsme, lage score voor
neuroticisme en gemiddelde scores voor consciëntieusheid. (Nystedt, 1997, pp 5-6)

Bovendien kunnen ook volledige leiderschapsmodellen gelinkt worden aan de Big Five. In
onderstaande figuur worden drie van de hierboven besproken leiderschapsindelingen
(Hersey, Wilson en Quinn) gelinkt aan de big 5.
-

Het model van Quinn linkt extraversie (gericht op de buitenwereld) met openheid
voor nieuwe ontwikkelingen (gericht op het nieuwe).

-

Hersey benadrukt via het situationeel leiderschap de kenmerken van altruïsme
(gerichtheid op de ander, mensgerichtheid) en consciëntieusheid (gerichtheid op
resultaat, taakgerichtheid)

-

Het

model

van

Wilson

combineert

taak/mens-gerichtheid

met

assertiviteit/coöperatisme, een ondereigenschap van altruïsme.
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Leiderschapsmodellen en Big Five

TAAKGERICHT

AANJAGER
ASSERTIEF

NIET ASSERTIEF

ANALYTISCH

WILSON
EXPRESSIEF

PARTICIPATING

MENSGERICHT

SELLING

HERSEY &

DIRECTIEF

NIET DIRECTIEF

VRIENDELIJK

HOOG ONDERSTEUNEND GEDRAG

BLANCHARD
DELEGATING

TELLING

LAAG ONDERSTEUNEND GEDRAG

Altruïsme
Openheid

Consciën-

BIG
FIVE

tieusheid

Extraversie

Neuroticisme

FLEXIBILITEIT

INNOVATOR

STIMULATOR

BEMIDDELAAR
EXTERN

INTERN

MENTOR

QUINN
CONTROLEUR

PRODUCENT

COÖRDINATOR

BESTUURDER
CONTROLE

Gebaseerd op: The Art of Management (2006b)
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Deel 3: Invloed leiderschapsstijl op de ondernemingsresultaten – Bestaande studies
3.1. Is leiderschap belangrijk?
Alvorens de invloed van de leiderschapsstijl kan worden besproken, moet uitgemaakt
worden of leiderschap wel een invloed heeft op de ondernemingsresultaten. In dit deel
komen twee groepen onderzoekers aan het woord: zij die denken dat leiderschap geen
invloed geeft op de ondernemingsresultaten en zij die denken dat er wel een invloed is.

Roltheorie versus invloed persoonlijkheid
Terwijl de meeste studies zich bezig hielden met de verschillende soorten gedrag van
leidinggevenden, onderzochten Pfeffer en Salancik (1975) waarom bepaalde leiders een
bepaald gedrag vertoonden. Ze ontdekten dat leiderschap weinig effect heeft op de
ondernemingsresultaten, en dit omwille van drie redenen: (Smith, Carson & Alexander, 1984,
pp 765-766; Pfeffer, J. 1977, pp 106-107)
-

Het selectieproces zorgt ervoor dat slechts een beperkte homogene groep personen
gepromoot wordt tot een leiderspositie.

-

Externe krachten (buiten de controle van de leider) hebben een aanzienlijk effect op
de onderneming, waardoor het effect van de leider beperkt wordt.32

-

Leiders zijn onderdeel van een sociaal systeem dat gedrag inperkt door een beperkte
groep van mogelijke acties te definiëren. Dit is de roltheorie.

Volgens de roltheorie zijn de verwachtingen die ondergeschikten en de “leider van de leider”
over de leider hebben van significante invloed op de acties van de leider! De verwachtingen
die de medewerkers over de leider hebben, zijn bepalend voor het sociaal gedrag van de
leider; de verwachtingen die de “leider van de leider” over de leider heeft, zijn vooral
bepalend voor het taakgerichte gedrag van de leider. Hoe gaat het in zijn werk? We hebben
allemaal een idee over de rol van een leider, gebaseerd op wat we lezen, horen, … Zo sturen
we onbewust deze ideeën ook door naar de leiders, bijvoorbeeld door uit te balanceren
welke beslissingen we zelf maken, en welke we overlaten aan de leider. Leiders worden
32

Zie volgzaamheidperspectief versus keuzepersepectief.

61

beïnvloed door deze signalen. Zeker als ze gevoelig zijn voor wat andere mensen over hen
denken, zullen ze zich naar deze “rol” conformeren die anderen hen opleggen. Binnen een
organisatie is de druk van buitenaf om zich aan een bepaalde rol aan te passen nog groter
door bedrijfscultuur, waarden en normen van senior managers, trainingssessies, … Volgens
deze roltheorie is de leider dus niet volledig vrij om zijn eigen stijl te hanteren, hij moet
namelijk voldoen aan de verwachtingen van anderen. (Pfeffer en Salancik, 1975)

Ander onderzoek heeft uitgewezen dat de persoonlijkheid van de leider verantwoordelijk is
voor de acties die de leider al dan niet onderneemt, en dus ook voor de stijl die hij/zij zich
aanmeet. Een voorbeeld. Leiders met een externe LOC33 geloven dat ze hun lot niet zelf in
handen hebben. Hun leven wordt van buitenaf bepaald en ze kunnen daar zelf weinig aan
doen. Leiders met een interne LOC geloven echter dat ze hun levensloop zelf in handen
hebben. Internen hebben hierdoor een andere leiderschapsstijl dan externen, ze gebruiken
meer overredingskracht om het gedrag van ondergeschikten te beïnvloeden terwijl externen
meer beroep doen op de bestraffende macht. (Boone, De Brabander & Van Witteloostuijn,
1996, p 672)

Volgzaamheidperspectief versus keuzeperspectief
Volgens het volgzaamheidperspectief moet de onderneming zich volledig schikken naar de
wetmatigheden van de omgeving (d.i. de industrietak waarin de onderneming actief is). De
onderneming heeft weinig manoeuvreerruimte en geen invloed op de omgeving: het is de
omgeving die bepalend is voor de ondernemingsresultaten. (Houthoofd, 2005, p 47)

Vertegenwoordigers van deze theorie zijn Hannan en Freeman met hun populatie-ecologiemodel. Ze gaan ten rade bij de natuur om het antwoord te zoeken op de vraag waarom
bepaalde ondernemingen omgevingsveranderingen overleven en andere niet. Twee
mechanismen spelen hierbij een rol: aanpassing en selectie. Sommige dieren passen in een
bepaalde omgeving door aanpassingen die door het toeval gebeurd zijn. De overlevenden
worden daarna door de omgeving geselecteerd uit de populatie. Als deze theorie wordt

33

LOC = Locus of Control. Dit is de mate waarin mensen geloven dat ze hun lot al dan niet zelf in handen
hebben.
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doorgetrokken naar het ondernemingsniveau, betekent dit dat bepaalde ondernemingen
een veranderende omgeving overleven omdat ze beter zijn aangepast aan die omgeving.
(Houthoofd, 2005, p 47)

De omgeving heeft bovendien niet enkel invloed op de overlevingskansen van de
onderneming, maar ook op de selectie van individuen voor de leiderschapsfuncties:
ondernemingen zullen slechts die leiders kiezen die passen bij hun omgeving. (Pfeffer en
Salancik, 1977b, pp 14-15) In onstabiele omgevingen gebeuren bovendien vaker wissels aan
de top dan in stabiele omgevingen. Een nieuwe omgeving vraagt immers een aangepaste stijl.
(Pfeffer en Salancik, 1977b, p 15)

Een praktisch voorbeeld om deze theorie te staven komt uit onderzoek van Pfeffer en
Salancik (1977a) waarbij 57 diensthoofden van ziekenhuizen uit Illinois werden onderzocht.
Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten omgevingen op basis van de ziekenhuisfondsen. De ene soort ziekenhuizen wordt gerund als bedrijven: ze “verkopen” bedden. De
rekeningen van patiënten van dit soort ziekenhuizen wordt vaak betaald door privéverzekeringsmaatschappijen. Deze zijn enorm veeleisend en oefenen veel druk uit op de
ziekenhuizen: ze willen een betere service voor minder geld. Dit betekent voor de
ziekenhuizen vaak méér kosten en minder opbrengsten. Om in zo’n omgeving te overleven,
is het talent van accountants nodig, die weten hoe ze de kosten kunnen drukken en hoe ze
efficiënter tewerk kunnen gaan. Het ander soort ziekenhuis wordt gerund als een sociaal
service instituut; het zijn overheid- of liefdadigheidsinstellingen. Dit soort ziekenhuizen
wordt gefinancierd door overheidssubsidies en/of donaties. Om deze ziekenhuizen te
beheren is niet noodzakelijk het talent nodig van een accountant, maar wel van iemand die
goed geïntegreerd is in de sociale en politieke structuur van de maatschappij. De omgeving
bepaalt dus volledig welk type leiding noodzakelijk is.

In tegenstelling tot het volgzaamheidperspectief, kan de onderneming in het
keuzeperspectief zelf de touwtjes in handen nemen. De onderneming is niet afhankelijk van
de omgeving, en haar (eventuele) successen worden bepaald door de strategie die ze zelf
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kiest. (Houthoofd, 2004, p 47) De meeste onderzoekers
gaan ervan uit dat de onderneming (grotendeels) zelf
instaat voor haar successen.

Vele onderzoekers bewezen dat ook de leider een
significante invloed heeft op de ondernemingsresultaten. 34
Toch zijn er ook enkele onderzoeken die het tegendeel
proberen te bewijzen:
Lieberson en O’Connor35 voerden hun onderzoek bij 167
ondernemingen

in

13

verschillende

industrietakken

gedurende 20 jaar. Ze analyseerden de verschillen in omzet,
winst en winstmarge bij opvolging van een CEO en
concludeerden daarbij dat leiderschap veel minder van de
variantie verklaart dan de industrie of de onderneming zelf
verklaart. Leiderschap verklaart slechts 6,5% van de omzet,
7,5% van de winst en 15,2% van de winstmarge.
-

Hierbij kan opgemerkt worden dat het voor grote
ondernemingen toch over aanzienlijk bedragen kan
gaan, en dat het zeker de moeite kan lonen om hier
rekening mee te houden! (Day & Lord, 1988, p 454)

-

Day en Lord (1988, p 455) concludeerden echter dat
wanneer een tijdseffect van drie jaar in acht wordt
genomen, 32% van de variantie van de winstmarge
wordt verklaard door leiderschap!

34

“Top executives matter.” Dit is de conclusie van vele empirische studies,
o.a. van Hambrick & Mason (1984), Day & Lord (1981), Weiner & Mahoney
(1981), Peters & Austin (1985), Hitt & Tyler (1991), Barrick et al. (1991).
35
Lieberson, S. & O’Conner, J.F. (1972), Leadership and organizational
Performance: a study of large corporations, American Sociological Review,
April 1972, Vol. 37, Issue 2, pp 117-130.

De Wit & Meyer (2004, p
365) maken gebruik van
beeldspraak om het
verschil
tussen
het
volgzaamheid- en het
keuzeperspectief uit te
leggen.
In
het
volgzaamheidperspectief
wordt
de
onderneming met een
vrucht vergeleken. De
hoogte tot waar de
plant zal groeien is
hierbij vooral afhankelijk
van de soort aarde
waarin de vrucht terecht
komt.
Om
een
weelderige plant te
bekomen,
kan
dus
hoogstens
vruchtbare
aarde gezocht worden
(d.i. een veelbelovende
industrietak) In het
keuzeperspectief
daarentegen wordt de
onderneming vergeleken
met een kunstenaar.
Hoe
succesvol
de
onderneming daarbij zal
worden
is
vooral
afhankelijk
van
de
creativiteit, intelligentie
en gedrevenheid van de
kunstenaar. Omgevingsfactoren
zoals
de
industrietak
hebben
slechts een beperkte
invloed.
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Ook Salancik en Pfeffer36 deden onderzoek naar de impact van leiderschap, dit bij 30 USsteden tussen 1951 en 1968 bij 172 verschillende burgemeesters. Ze onderzochten het
effect van de burgemeester op de inkomstenbelasting, het schuldniveau en de
uitgavenposten (politie, brandweer, snelwegen, …) en concludeerden dat slechts 10% van de
variantie in dollar verklaard kon worden door leiderschap.
-

Day en Lord (1988, p 455) vinden ook deze studie misleidend. Wanneer de
berekeningen gebeuren als proportie van het totale stadsbudget (om het effect van
de grootte teniet te doen), blijkt dat leiderschap 24% van de variantie verklaart!

De conclusie van Day en Lord’s onderzoek is dat wanneer de resultaten van dit soort studies
juist geïnterpreteerd worden, en aangepast worden met de grootte, het tijdseffect, het
inflatie-effect, … dat 20 tot 45% van de variantie verklaard kan worden door leiderschap!
Deze conclusie is ook consistent met de populaire literatuur die het belang van degelijk
leiderschap benadrukt. (Day & Lord, 1988, p 485) Leiders kunnen een onderneming meer of
minder succesvol maken door hun externe omgeving te beïnvloeden (vb. politieke invloed
via vakbonden, gunstig imago creëren, horizontale of verticale integratie, …), door zich aan
te passen aan de externe omgeving (strategische planning, organisatorisch design, …), of
door de interne beïnvloeding of aanpassing (kapitaalkosten verminderen, kwaliteitscontroles
opvoeren, …). (Day & Lord, 1988, p 461)
Mischel37 maakt een onderscheid tussen zwakke en sterke situaties. In een zwakke situatie
zijn de karakteristieken niet duidelijk genoeg om onomstotelijk voor één bepaalde koers te
kiezen. In zo’n situatie zullen de beslissingen van de topmanagers sterk uiteenlopen. In een
zwakke situatie speelt de persoon van CEO een grote rol, dit in tegenstelling tot een sterke
situatie, waar maar één juiste oplossing is. (Houthoofd, 2004, p 489)

3.2. Effectiviteit van de leiderschapsstijlen
In dit deel proberen we een antwoord te vinden op de vraag welke leiderschapsstijl het
meest succesvol is. Het uitgangspunt hierbij is dat de onderneming zelf verantwoordelijk
36

Salancik, G.R. & Pfeffer, J. (1977), Constraints on administrator discretion: The limited influence of mayors on
city budgets, Urban Affairs Quarterly, Vol. 12, pp 475-498.
37
Michel, W. (1968), Personality and assessment, Wiley, New York.
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kan gesteld worden voor haar prestaties, en dat winstcijfers niet enkel bepaald worden door
de industrietak; ook de manager en de strategie die wordt uitgevoerd is belangrijk.

Om de ondernemingsprestaties te meten, zal vaak gebruikt gemaakt worden van
tussenvariabelen. Het is immers moeilijk te bepalen welke invloed de leiderschapsstijl exact
heeft op de productieve, financiële en sociale doelstellingen van de onderneming, omdat de
leiderschapsstijl slechts één van de vele invloedsfactoren is. Via tussenvariabelen, waarvan
de samenhang met de ondernemingsdoelstellingen bewezen werd, is het toch mogelijk om
de invloed te meten. Voorbeelden van deze tussenvariabelen zijn: (Lattmann, 1981, p52)
-

Arbeidsprestaties, productiviteit en efficiëntie voor het meten van productieve en
financiële doelstellingen.

-

Bedrijfsklimaat, werknemerstevredenheid, bedrijfsongevallen en psychosomatische
ziektegevallen voor het meten van de interne, personeelsgerichte, sociale
doelstellingen.

De onderzoeken worden hierbij zoveel mogelijk ingedeeld als in deel 2: leiderschapsstijlen. 38

Kurt Lewin
Kurt Lewin en zijn medewerkers vergeleken de prestaties van groepen leerlingen, die
autocratisch, democratisch en in de laissez faire-stijl geleid werden in hun studie “Leadership
and Group Life”. Tijdens de studie moesten de kinderen onder leiding van een bepaald type
leider halloweenmaskers maken. De autocratische leider moest op een afstand blijven en
duidelijke instructies geven over het wat en het hoe zonder de groep te raadplegen. De
democratische leider moest zijn hulp aanbieden en de kinderen aanmoedigen om in de
groep samen te werken. De laissez-faire leider ten slotte legde enkel de opdracht uit, maar
was voor de rest niet betrokken bij de groepsactiviteiten. De resultaten: (Sherman,
Schmunck & Schmunck, s.a., p 199)
-

In de autocratische groep konden twee soorten gedrag onderscheiden worden:
agressief en apathisch gedrag. De agressieve kinderen waren rebels en vroegen

38

Enkel de effectiviteit van de gedragsbenaderingen zullen hierbij besproken worden, omdat deze slechts één
stijl als het effectiefst beschouwen. De effectiviteit volgens situationele theorieën is reeds in deel 2 besproken.
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constant aandacht van de leider. Bovendien gaven ze andere kinderen de schuld
wanneer er ook maar iets fout ging. De apathische kinderen vroegen minder aan hun
leider; ze beoordeelden hun leider ook minder kritisch, maar wanneer ze later een
ander type leider kregen waren ze wilder en meer onhandelbaar. Deze groep had een
hogere productiviteit dan bij een democratische leider, maar de kwaliteit van hun
maskers lag niet zo hoog.
-

Bij de democratische leider was de moraal hoog en de onderlinge relatie gemoedelijk,
zowel tussen de leerlingen onderling als met de groepsleider. Wanneer de leider het
klaslokaal verliet, toonde de groep aan dat het in staat was om zelfstandig te werken
(dit in tegenstelling tot groepen met een andere chef). De groep toonde bovendien
een redelijke creativiteit, en hoewel ze minder produceerden dan de autocratische
groep, was de kwaliteit van hun werkjes opmerkbaar hoger.

-

De groepjes met een laissez-faire leider waren het slechtst van allemaal. Ze
produceerden weinig of geen maskers; en als ze er al maakten, waren ze van lage
kwaliteit. De groepssatisfactie was hier het laagst; ze werkten praktisch niet samen
en vroegen constant aandacht van hun leider door hun onvermogen om zelfstandig
te werken.

In het algemeen lijkt de democratische stijl het meest succesvol. Toch hadden sommige
kinderen een voorkeur voor de autocratische stijl, vooral één bepaalde jongen wiens vader
een legerofficier was. Dit suggereert dat kinderen het best reageren op de leiderschap die ze
als normaal en natuurlijk beschouwen. Omdat de meesten opgegroeid en geschoold zijn
d.m.v. democratische tradities, kan het best zijn dat daarom de democratische stijl als enige
“juiste” stijl wordt aanvaard.

Ook de meeste andere onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de democratische stijl de
beste was.39 Er waren echter ook andere resultaten: (Lattmann, 1981, p 53)
-

Vroom ontdekte in 1964 dat de resultaten van participerend leiderschap afhankelijk
zijn van de persoonlijkheidskenmerken. De grootste correlatie tussen een

39

Zie ook de resultaten van Vb. Coch en French (1984), Morse en Reimer (1956), Vroom (1964), Marrow,
Bowers en Seashore (1967), Lewin, White en Lippitt (1939).
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democratische leiderschapsstijl (deelname aan het bepalen van de doelstellingen) en
de arbeidssatisfactie werd gevonden bij medewerkers waarbij de behoefte aan
onafhankelijkheid het grootst was.
-

Reif en Schoderbek (1966), Hulin en Blood (1968) en Fein (1970) komen tot de
conclusie dat niet elke medewerker verantwoordelijkheid wil overnemen!

Niet enkel de wetenschappelijke literatuur toont aan dat de democratische stijl het beste is,
er zijn ook verschillende praktijkvoorbeelden:
-

In 2003 werd het Virga Jesse Ziekenhuis uit Hasselt uitgeroepen tot
“mensvriendelijke organisatie”. Het ziekenhuis past het EEIK-model toe, wat staat
voor “eigenheid, engagement, integratie met oog op kwaliteit”. Opvallend hierbij is
de grote aandacht voor betrokkenheid en inspraak van het personeel van alle niveaus
bij het management. Dankzij toepassing van dit model zijn het aantal beloproepen in
de kamers gedaald met 50 tot 60%, zijn er geen problemen meer rond
nachtdiensten, … (Performance Coaching,2006, p 40)

-

In 2002 publiceerde de Europese Commissie haar verslag over werkgerelateerde
stress. De resultaten: 147 miljoen Europeanen zegt onder tijdsdruk te moeten
werken; 13 % van de arbeidskrachten klaagt over hoofdpijn, 17 % over spierpijn, 20 %
over vermoeidheid, 28 % over stress en 30 % over pijn in de rug. Een voorzichtige
schatting raamt de jaarlijkse kosten van stress op 20 miljard euro! (Europese
Commissie, 2002, p 4) Dit zou (gedeeltelijk) kunnen vermeden worden door het
invoeren van participatief management: via inspraak de medewerkers betrekken bij
besluiten of maatregelen die op hen van toepassing zijn. Andere oplossingen om
stress te voorkomen zijn: flexibele werktijden en loopbaanontwikkeling. (Europese
Commissie, 2002, pp 10-11)

-

De Gentse Universiteit, onder leiding van Guy De Backer genereerde dezelfde
resultaten:

hoge

psychologische

werkbelasting,

gecombineerd

met

weinig

beslissingsvrijheid, doet het risico op afwezigheid wegens ziekte toenemen met 22%
bij mannen en 35% bij vrouwen. Voor 3,466 miljoen werknemers betekent dit 5
miljoen afwezigheden per jaar, te wijten aan jobstress. (Universiteit Gent, 2003) Een
hoge mate van “perceived control” kan in verband gebracht worden met een hoge
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werktevredenheid, betrokkenheid en motivatie, en weinig somatische symptomen,
stress, absenteïsme en personeelsverloop. De mogelijkheid om problemen die tijdens
het werk ontstaan zelf op te lossen door te met collega’s te overleggen, is een
belangrijk aspect van autonomie. (De Backer et al., 1999, p 106)
-

In 2003 haalde Volvo Cars Gent een ongekende opdracht binnen van het
moederbedrijf. Het management wijt dit aan hun participatieve ingesteldheid
waardoor een gunstig klimaat en een meedenkende organisatie gecreëerd wordt.
Door de platte managementstructuur, de cultuur van zelfbeheer en de
teamwerkorganisatie, stijgt de flexibiliteit, wordt het kwaliteitsniveau verhoogd,
komen continu verbeteringsvoorstellen binnen, … waardoor uiteindelijk de
productiviteit stijgt. Bovendien is niet enkel het management en de aandeelhouder
tevreden met deze aanpak, ook de werknemers zijn heel tevreden, met een lager
personeelsverloop tot gevolg. (Performance Coaching, 2006, pp 40-41)

Rensis Likert
Likert concludeerde dat weinig efficiënte afdelingen dikwijls worden geleid door
taakgerichte chefs: tayloriaanse managers die hun ondergeschikten intensief bezighouden
met een nauw omschreven arbeidscyclus, werkvoorschriften en tijdsnormen. De beste
resultaten daarentegen worden behaald door relatiegerichte chefs die omgang met mensen,
méér dan het werk zelf, als hun belangrijkste taak beschouwen. Zulke chefs houden vaker
globaal dan gedetailleerd toezicht op hun ondergeschikten en letten meer op de algemene
doelstellingen dan op de wijze waarop deze worden bereikt. Bovendien staan ze tijdens de
besluitvorming een maximum aan participatie toe, zonder daarbij de kwaliteit van de
doelstellingen aan te tasten. (Kennedy, 1991, p 87)
Bass wijst erop, mede steunend op een onderzoek van Farris en Lim40 dat autoritair gedrag
van de leider juist zou moeten worden verklaard als een reactie op incompetentie van de
groep. (Baetens et al., 1977, p 37)

40

Farris, G.F. & Lim, F.G. (1969), Effects on performance on leadership, cohesiveness, influence, satisfaction and
subsequent performance, Journal of applied psychology, December 1969, Vol. 53, Issue 6, pp 490-497.
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Douglas McGregor
Ook McGregor concludeerde dat relatiegericht leiderschap,
theorie Y, de beste resultaten geeft. Hij stelde vast dat veel

“In

1956

werd

het

Egyptische

leger

verslagen door het veel

managers de neiging hebben theorie X toe te passen, maar

kleinere

magere resultaten behaalden. Progressievere leiders

leger, zelfs al waren de

gebruiken theorie Y en behalen daardoor betere resultaten.

Egyptenaren

Deze leiders staan hun medewerkers bovendien toe te
groeien en zich te ontwikkelen. (Browning, 1981, pp 28-29)

Israëlische
beter

uitgerust en hadden ze
een

veel

betere

geografische positie. Uit
analyse van dit treffen

Een praktisch voorbeeld: in 1956 besloot Proctor & Gamble

bleek dat het Israëlische

een wasmiddelenfabriek te ontwerpen die voldeed aan

leger opgebouwd was

theorie Y van McGregor. Halverwege de jaren 60 was deze
fabriek tot 30% productiever dan andere fabrieken van
P&G! (Performance Coaching, 2006, p39)

uit wat men waarden
volgens theorie Y zou
kunnen

noemen.

soldaten

De

werden

humaan behandeld en
Opmerkingen:
Gegeven de onvolmaaktheid van de mens dacht McGregor
dat een organisatie die uitsluitend op theorie Y gebaseerd

werd

geleerd

anderen

humaan

behandelen,

hiërarchie speelde een
geringe

verantwoordelijkheid aan, en zelfs als de organisatie

communicatie

uitsluitend uit sterke en mature individuen bestaat, bestaat

uitstekend,

richting. Een organisatie die volledig op theorie X

te
de

is, niet levensvatbaar is. Niet iedereen kan zoveel

er een behoefte aan enige zekerheid van structuur en

ook

rol,

de
verliep
de

coördinatie was goed en
van competitie binnen
de organisatie zelf was

gebaseerd is, past echter niet meer bij de moderne

nauwelijks

onderneming en de gewijzigde sociale verhoudingen.

Omdat iedereen naar

(Thierry, 1971, p 171) Theorie X bevredigt namelijk enkel de

dezelfde

fysiologische basisbehoeften, behoefte aan veiligheid, en
slechts in beperkte mate de sociale behoefte, terwijl
mensen volgens de Maslow-piramide ook nood aan respect
en zelfontplooiing hebben. (Browning, 1981, pp 25-28)

toewerkte,

sprake.
einddoelen
had

het

hoogste bevel de taak
van leiderschap en niet
de taak te sturen.”
Stoner, Freeman & Gilbert
(2006, p 365)
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Onderzoek41 wees echter uit dat theory Y niet altijd de beste is. Ondernemingen met hoog
voorspelbare taken presteren beter wanneer sterk geformaliseerde procedures aanwezig
zijn en er hiërarchie is. De beste prestaties gebeuren dus onder een X-leiding. Wanneer de
taken onvoorspelbaar zijn, is er vooral nood aan probleemoplossende vaardigheden. Minder
formaliteiten, zelfcontrole en werknemersparticipatie tijdens het beslissen zijn hier
effectiever (Y-leiding). (Harvard Business Review, 1975, p 378-389) Het is dus belangrijk uw
organisatie zo te ontwikkelen, dat ze bij de karakteristieken van de taken past!42 Wanneer
werknemers lui en onwillig zijn om initiatief en verantwoordelijkheid te tonen, ligt de fout
niet bij de werknemers, maar bij de managementmethode. Of zoals een oud militair gezegde
luidt: “There ar no bad troops, only bad officers.” (Kennedy, 1991, p 92)

Wanneer de onderneming wil overgaan van een autocratisch regime naar een meer
democratische stijl, gebeurt dit best geleidelijk! (Thierry, 1971, p 172) Bij het hanteren van
een democratische stijl is het bovendien uitermate belangrijk dat de leidinggevende een
juiste ingesteldheid heeft. Wanneer de juiste mentaliteit ontbreekt, kunnen negatieve
praktijken allerlei democratische instellingen en organisatorische voorschriften doen
mislukken. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers de nutteloosheid van bepaalde zaken te
laten inzien, door zaken te verwaarlozen en te laten doodbloeden, … Het is vooral belangrijk
dat de leidinggevende voldoende gegevens beschikbaar stelt aan zijn medewerkers. (De
juiste) informatie is immers belangrijk om zaken te kunnen bespreken, om adviezen te
verantwoorden, en om tot de juiste beslissingen te komen! (Thierry, 1971, pp 171-172)

Taakgericht versus mensgericht
Katz en Kahn (Michigan University) ontdekten dat zeer productieve groepen vaak d.m.v. een
persoonsgerichte stijl geleid worden; chefs van minder productieve groepen daarentegen
hanteren vaak een taakgerichte stijl. (Lattmann, 1981, p 55) Uit verder onderzoek blijkt dat
leiderschap veel effectiever is als er veel vertrouwen is in de chef. Dit betekent dat gunstige
menselijke

contacten

in

elk

geval

vereist

zijn

voor

het

bereiken

van

de

41

Voorbeeld van onderzoeken: Lawrence, P.R. & Lorsch, J.W. (1967), Organisation and environment, Boston,
Devision of Research, Harvard Business School. Woodward, J. (1965), Industrial Organisation: Theory and
practice, New York, Oxford University Press.
42
Dit is ook het uitgangspunt van de situationele leiderschapstheorieën! De leiderschapsstijl moet gekozen
worden in functie van o.a. de kenmerken van de organisatie en de maturiteit van de werknemers.
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ondernemingsdoelstellingen. Naast een mensgerichte stijl, speelt ook de volledige
persoonlijkheid van de leidinggevende een rol bij het creëren van de vertrouwensfunctie:
toewijding

opdracht,

voorbeeldfunctie,

waardering

voor

andere

mensen,

geloofwaardigheid, …

In een studie van vier grote divisies van eenzelfde onderneming, vonden Morse en Seimer in
1956 dat in een taakgerichte divisie tevredenheid daalde, de aanwezigheidsgraad daalde en
de omzet steeg. In een persoonsgerichte divisie, steeg de tevredenheid en de
aanwezigheidsgraad, maar de omzet daalde. Morse en Reimer concludeerden dat een
persoonsgerichte stijl de meest aangewezen en effectieve stijl was. Ze vonden dat de
effectiviteit van een leiderschapsstijl niet enkel mocht geëvalueerd worden aan de hand van
productiemaatstaven, maar ook aan de hand van werknemersgerichte maatstaven zoals
arbeidstevredenheid. (Browning, 1981, p 47)

Halpin en Winer (Ohio State University) ontdekten dat medewerkers graag werken onder
leiders met een hoog factorcijfer voor “consideratie met medewerkers” (mensgerichte
leiders), maar niet graag onder leiders met een hoog factorcijfer voor “vormgeving aan
opdrachten” (taakgerichte leiders). Dit wil echter niet zeggen dat mensgerichte leiders de
productiefste groepen leiden! Het is ook belangrijk te weten of het om productieafdelingen
of om dienstverlenende afdelingen gaat. In de productieafdeling leidt een taakgericht
leidinggedrag tot de hoogste productiviteit, in een dienstverlenende afdeling is mensgericht
gedrag productiever. Bovendien vertonen de meest succesvolle leiders niet enkel
mensgericht gedrag, maar ook een vorm van taakgericht gedrag. (Lattmann, 1981, p 55)

Blake en Mouton bepaalden het succes van de leiding d.m.v. het “Magagerial Achievement
Quotient” (MAQ). Dit is een instrument waarmee het promotiesucces gemeten wordt,
rekening houdend met leeftijdsverschillen en positieverschillen. De conclusies: (Lattmann,
1981, p 55-56)
-

Leiderschapsstijl 9.9 komt het meest voor bij succesvolle leiders; terwijl
leiderschapsstijl 5.5, die normaal vaak voorkomt, minder voor komt naarmate de
leider succesvoller is.
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-

Leiderschapsstijl 9.1 komt vaker voor bij toenemend succes; stijlen 1.1 en 1.9 zijn
geheel niet kenmerkend voor succesvol leiderschap.

Concrete cijfers:
Ondernemingen die het leiderschapsprogramma van Blake en Mouton toepassen en de
9,9 stijl hanteren, kunnen in 10 jaar tijd voorzien in een daling van 100% in de nietgeplande overuren, een daling van 67% in de maandelijkse kosten van klein
gereedschap, en een daling van 50% in de uurkost voor onderhoud. En dit terwijl de
winstgevendheid tot 400% stijgt!
Bron: Blake & Mouton (1982, p 43)

Vele andere studies bevestigen dat een hoge score op beide dimensies inderdaad het
effectiefst is. Er is echter geen enkele studie die aangetoond heeft dat dit altijd het geval is.
-

Sommige studies43 tonen aan dat leiders die een hoge score hebben op de ene
dimensie, en niet op de andere (1.9 of 9.1), vaak erg effectief zijn.

-

Er zijn 2 studies44 van meer dan 5000 leidinggevenden die vonden dat 9.9-stijl minder
effectief was dan de 1.9 of de 9.1-stijl.

-

Greenwood en McNamara (1969) concludeerden dat de twee dimensies
(consideratie voor medewerkers & vormgeving aan opdrachten) geen significante
correlatie vertonen met de verschillende leiderschapprestatiemaatstaven.

Campbell wijst erop dat de samenhang tussen consideratie en werknemerstevredenheid wel
duidelijk positief is, maar dat dit weinig zegt omdat niet uitgesloten is dat het verband
omgekeerd ligt: als een groep goed werkt, kan de leider het zich veroorloven vriendelijk,
tegemoetkomend en participatief te zijn. (Baetens et al., 1977, p 38)

Quinn en Goleman
Onderzoek naar de coachende stijl (Vb. mentor van Quinn, Coach van Goleman)
Verschillende studies tonen het positieve effect van mentorschap aan:45

43

Hunt, J.G. & Larson, L.L. (1975), Comparative Administration Research Institute, Kent.
Larson, L.L.; Hunt, J.G. & Osborn, R.N. (1976), The Great Hi-Hi leader behavior Myth: a lesson from Occom's
Razor, Academy of Management Journal 19, pp 628-641. Nystron, P.C. (1978), Managers and the Hi-Hi leader
Myth, Academy of Management Journal 21, pp 323-331.
44
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Orpen (1995) onderzocht het effect van mentoring op carrièreverloop: wie persoonlijk
begeleid werd, had een beter carrièreverloop met meer promoties en salarisverhogingen
dan wie minder werd begeleid.

Longenecker en Neubert (2005, pp 493-494) merken op dat coaching niet enkel belangrijk is
voor werknemers, maar ook voor de ondernemingen zelf. Coaching helpt een
resultaatgerichte cultuur te creëren, vergemakkelijkt het ondernemingsleren, problemen
worden sneller opgelost, en kosten van inefficiënte en ineffectieve methodes worden
gereduceerd.
Onderzoek van Crawford, Thomas en Fink46 wees uit dat onderpresteerders op alle fronten
beter gingen presteren nadat de begeleiders een positief verwachtingspatroon hadden
aangenomen. Mindere presteerders werden behandeld alsof ze goed functioneerden en
werden voortdurend voorgehouden dat ze tot goede prestaties in staat waren.
(Performance Coaching, 2006, p 52)

Onderzoek naar de visionaire stijl (Vb. bestuurder van Quinn, Visionair van Goleman)
Verschillende studies tonen aan dat een visie hebben positieve effecten heeft:47

Chester Barnard (1986-1961) merkte toen al op dat alle betrokkenen moeten samenwerken
naar een gemeenschappelijk doel. Het is essentieel voor het voortbestaan van de
onderneming. (Performance Coaching, p 49)

Warren Bennis (1989) onderzocht 90 succesvolle Amerikaanse persoonlijkheden. Hij
ontdekte vier essentiële vaardigheden (zie eerder), waarvan:
-

Managen van aandacht. Goede leiders hebben een visie waarin anderen kunnen
geloven en zich eigen kunnen maken.

45

De effecten van mentorschap werden ook onderzocht door Schein, E.H; Senge, P.S.; Fischer, F & Noble, C.S.
(2000), Peterson, D (1993), Lepper M.
46
Crawford, K.; Thomas & Fink (1980), Pygmation at sea: improving the work effectiveness of low performers,
Journal of Applied Behavioral Science, 16.
47
Anderen die het belang van een visie onderzochten: Ansoff, I.H.; Hamel, G. & Prahalad, C.K.
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-

Managen van betekenis. Een visie hebben volstaat niet, deze visie moet ook nog
kunnen overgebracht worden op anderen.

Quinn
Van alle leiderschapsstijlen, vindt 43,4% van de managers de externe controlestijlen
(producent en bestuurder) de meest effectieve. De grote meerderheid (72%) vind deze stijl
de meest effectieve of de tweede meest effectieve. De interne controle stijlen worden als de
minst effectieve beschouwd. Slechts 11% van de managers beschouwt deze stijlen als meest
effectieve. (Stark, 2002, p 72)

Goleman
Daniel Goleman introduceerde in 1995 het begrip “Emotionele Intelligentie” bij het grote
publiek. Het Consortium voor Research naar emotionele intelligentie deed heel wat
onderzoek naar harde bewijzen dat “soft skills” harde resultaten leveren. Enkele
voorbeelden: (Cherniss, 2004)
-

Ervaren partners van een multinationale consultancy onderneming werden
beoordeeld op hun emotionele intelligentie en drie andere vaardigheden. Partners
die een score haalden boven de mediaan (9/20), hadden gemiddeld $ 1,2 miljoen
meer winst dan hun partners. (d.i. 139% meer)

-

Na onderzoek bij 300 CEO’s wereldwijd, werden zes emotionele intelligentie
vaardigheden ontdekt die de top van de middenmoot onderscheidden: invloed, team
leiderschap, organisatorisch bewustzijn, zelfvertrouwen, wil tot slagen en
leiderschap.

-

In werk met gemiddelde complexiteit is een toppresteerder 12 keer productiever
dan een onderpresteerder en 85% productiever dan een gemiddelde presteerder. In
meer complexere jobs loopt dit laatste cijfer op tot 127%. Hiervan is ongeveer één
derde te wijten aan het verschil in technische en cognitieve vermogens en twee
derden aan emotionele intelligentie vaardigheden!
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Deel 4: Invloed leiderschapsstijl op de ondernemingsresultaten – empirisch onderzoek
Uit voorgaande delen kunnen we besluiten dat leiderschap wel degelijk een invloed heeft op
de onderneming. De doelstelling van dit deel is om de invloed van de leiderschapsstijl zelf uit
te testen. Hoe zit het met de leiderschapsstijl bij Belgische managers? Welke stijl komt het
vaakst voor?

Het belangrijkste doel van deze studie is een verband te zoeken tussen de leiderschapsstijl
en de financiële resultaten van de onderneming. Welk deel van de prestaties kan worden
verklaard door de leiderschapsstijl?

Er wordt ook onderzocht of managers een andere leiderschapsstijl hebben in grote of kleine
bedrijven, in oudere of jongere bedrijven en of managers zich een andere stijl aanmeten
naarmate ze ouder worden, naarmate ze hoger geschoold zijn, of naar gelang hun geslacht.

4.1. Onderzoeksinstrument
Er werd gekozen om een enquête48 af te nemen die via e-mail49 werd bedeeld. Bedrijven
werden willekeurig aangeschreven. Op die manier komen zowel grote als kleine bedrijven in
aanmerking. Ook is er gekozen voor een studie die verschillende industrietakken overlapt,
omdat dan met meer zekerheid kan verklaard worden dat de gevonden resultaten overal
toepasbaar zijn. De resultaten van een onderzoek dat slechts één industrietak dekt zijn niet
veralgemeenbaar.

Keuze van de variabelen
De enquête bevat 3 onderdelen waarbij eerst de leiderschapsstijl gemeten wordt,
vervolgens de financiële prestatie van de onderneming gemeten wordt, en tenslotte nog
enkele algemene variabelen gemeten worden.

48
49

Voor de volledige enquête: zie bijlage 6.
E-mail adressen warden gevonden via “Trends top 100.000” en verspreid via www.studentenonderzoek.be
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Meten van de leiderschapsstijl
Er werd gekozen om de leiderschapsstijlen via de indeling van Blake en Mouton te meten
omdat het via deze indeling tamelijk eenvoudig te bepalen is welke stijl de leider zich
aanmeet. De indeling heeft namelijk slechts twee dimensies: zorg voor medewerker50 en
zorg voor taak51. Bovendien bestaat er al heel wat onderzoek rond52, waardoor het mogelijk
is de gevonden resultaten te vergelijken.

Volgende stellingen in de enquête peilen naar TAAK: 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 18
Volgende stellingen in de enquête peilen naar PERSONEN: 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17

De respondenten kunnen zichzelf op deze stellingen quoteren via een Likertschaal. Er werd
gekozen voor een 9-puntenschaal waardoor gemakkelijk kan worden aangeduid waar de
respondenten zich op het managementrooster van Blake en Mouton bevinden. Een
leidinggevende die 1 aanduidt, past de stelling nooit toe, een leidinggevende die 9 aanduidt,
past de stelling altijd toe.

Nog enkele opmerkingen omtrent de vragen:
-

Vraag 2 en 14: Om een optimale score te verkrijgen zou de maximale score moeten
gegeven worden op vraag 2 (niets is belangrijker dan het doel of taak te bereiken) en
op vraag 14 (niets is belangrijker dan een geweldig team op te bouwen). Op het
eerste zicht lijkt dit een paradox, maar dit is het zeker niet. Eén van de motto’s van
het Amerikaanse leger is: “people and mission first”. Dit wil zeggen dat er niets
belangrijker is dan de missie te voltooien én er niets belangrijker is dan voor het
welzijn van het team te zorgen. Een goede leider kan beide!

-

Vraag 10: “Tijdens het verbeteren van fouten, maak ik er mij geen zorgen over dat ik
bepaalde relaties in gevaar breng”. Op het eerste zicht zou kunnen gedacht worden
dat een relatiegericht persoon zichzelf een lage score zou geven op deze stelling. Er
zou kunnen gedacht worden dat een mensgeoriënteerde persoon absoluut geen

50

In de verwerking van de enquête wordt “zorg voor medewerker” afgekort als “PERSONEN”.
In de verwerking van de enquête wordt “zorg voor taak” afgekort als “TAAK”.
52
Zie voorgaande delen.
51
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relatie in gevaar zou willen brengen. Als de leider echter oprecht om die persoon
geeft, is die persoon leiden naar correct gedrag nog belangrijker dan de relatie zelf
(vrienden zijn). Als fouten namelijk niet verbeterd worden, kan die persoon zich niet
verder ontwikkelen. Goede relatiegerichte leiders doen wat nodig is om de mensen
rondom hen verder te doen ontwikkelen en groeien.

Prestaties van de onderneming
De ondernemingsprestaties worden gemeten via een instrument dat gevalideerd werd door
Covin en Slevin53. Deze subjectieve maatstaf werd als volwaardig alternatief bevonden voor
de harde financiële data. Bovendien heeft dit instrument vele voordelen: (Covin, 1991, p 448)
-

Het is vaak moeilijk om aan cijfergegevens te komen, zeker van kleinere
ondernemingen. KMO’s zijn vlugger geneigd zichzelf een subjectieve score te geven
dan objectieve, harde cijfers over omzet, winstmarge, … te geven.

-

Bovendien zijn de verkregen cijfers niet altijd correct. Cijfergegevens van
ondernemingen die geen publicatieplicht hebben, kunnen echter moeilijk
gecontroleerd worden.

-

Financiële data van kleine ondernemingen zijn vaak moeilijk te interpreteren.

-

Financiële cijfers zijn sectorgevoelig. Een onderneming uit de textielsector mag niet
vergeleken worden met een onderneming uit de farmaceutische sector. Je kan geen
appels met peren vergelijken. Door gebruik van dit instrument is geen correctie
nodig.

De respondenten wordt eerst gevraagd op een 5-punten-Likertschaal aan te duiden hoe
belangrijk ze volgende variabelen vinden: omzetniveau, omzetgroei, cash flow, rendement
uit aandelen, bruto winstmarge, netto winst uit de gewone bedrijfsvoering, winst/omzetratio, return on investment, mogelijkheid om aan autofinanciering te doen. Daarna wordt
gevraagd hoe tevreden ze op diezelfde variabelen zijn, eveneens op een 5-puntenLikertschaal. Als beide scores met elkaar vermenigvuldigd worden, is het mogelijk om zo de
gewogen gemiddelde prestatie van de onderneming te meten.

53

Covin, J.G. & Slevin, D.P. (1988), The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial
top management style, Journal of management studies, Vol. 25, pp 217-234.
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Algemeen over het bedrijf
Enkele aanvullende gegevens werden gevraagd om te bestuderen of er een significant
verschil in leiderschapsstijl bestaat tussen kleine en grote bedrijven (het aantal werknemers
in fulltime equivalenten is een proxy voor de grootte van de onderneming), tussen jonge en
oude bedrijven, tussen jonge managers en oudere managers54, tussen hooggeschoolde en
laaggeschoolde managers en tussen mannelijke en vrouwelijke managers55.

Opmerking bij de enquête:
Doordat eerst de belangrijkheid van de verschillende prestatiemaatstaven gevraagd wordt,
en vervolgens de tevredenheid, wordt een zeker risico gelopen dat respondenten zichzelf
een betere score zullen toekennen bij de zaken die ze eerst als belangrijk hebben aangeduid.
Dit wordt gedeeltelijk opgevangen door de keuzemogelijkheden door elkaar te geven. Ook
worden beide delen (belangrijkheid en tevredenheid) op een andere pagina beoordeeld,
zodat respondenten niet kunnen terug kijken welke score ze eerder op “belangrijkheid”
gaven.

4.2. Onderzoeksresultaten
De steekproef
Van de 1478 verstuurde enquêtes kwamen er 111 resultaten binnen; dit is een responsgraad
van 7,56%. Van deze 111 enquêtes werden er 12 afgekeurd wegens niet volledig. 81 van de
99 overblijvende enquêtes werden verkregen bij een eerste contact, 18 resultaten werden
verkregen na het versturen van een herinneringsmail.

Om de non-responsfout na te gaan, werden alle resultaten van de eerste groep vergeleken
met die van de tweede groep (die slechts na een herinneringsmail antwoordde). Dit werd
gedaan via een Kruskal-Wallis Test die de gemiddelden van de twee groepen met elkaar
54

Onderzoek wijst uit dat de leiderschapsstijl verandert met de leeftijd. (Brousseau et al, 2006) Hebben oudere
managers een significant andere stijl dan jongere managers?
55
Er wordt vaak gesuggereerd dat mannelijke leiders meer taakgericht zijn en vrouwelijke meer relatiegericht.
Klopt dit? Of is er helemaal geen verband zoals de studie van Van Engen, M.L, Van der Leeden, R. & Willemsen,
T.M. (2001) aantoont?
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vergelijkt. Zoals hieronder in de tabel te zien is, zijn er geen significante verschillen tussen
de twee groepen. Dit wil zeggen dat de kans op non-responsfout kleiner is. Met andere
woorden: de kans dat de steekproef overeenkomt met de populatie is groter.
Kruskal Wallis Test, Grouping Variable: Groep
KRUSKAL-WALLIS TEST om non-responsfout na te gaan
OPLEIDINGSNIVEAU

GESLACHT

LEEFTIJD LEIDER

AANTAL
WERNEMERS

LEEFTIJD
ONDERNEMING

PRESTATIE

PERSONEN

TAAK
Chi-square

6,225

,376

,652

,793

,143

,046

,034

,321

1

1

1

1

1

1

1

1

,013

,540

,419

,373

,705

,830

,855

,571

df
Asymp. sig.

Wanneer de steekproef van naderbij bekeken wordt56, valt op dat de leidinggevenden vooral
mannelijk zijn: met 81,8% nemen ze een groot deel van de leidinggevende posities op zich.
Dit cijfer bevestigt dat vrouwen in leidinggevende functies ondervertegenwoordigd zijn:
volgens Trends wordt minder dan 1 op 10 van de bedrijven geleid door een vrouw (Kanaal Z,
2007), volgens Delta Lloyd (2006, p 41) is 30% van de ondernemers57 een vrouw.

Bij verder onderzoek valt op dat bijna de helft van de ondervraagde leidinggevenden (47,5%)
een leeftijd heeft tussen 41 en 50 jaar. De gemiddelde leidinggevende blijkt dus ouder te zijn
dan de gemiddelde werknemer die 40 jaar is. (Adecco, 2007) Bovendien heeft 74,7% van hen
een hogere opleiding achter de rug! De leidinggevenden zijn dus duidelijk hoger geschoold
dan de gemiddelde Belg, waarbij slechts 23% na het secundair verder studeerde. (Delta
Lloyd, 2006, p 41)

56
57

De frequentietabellen die het profiel van de leidinggevende beschrijven, worden weergegeven in bijlage 7.
Met ondernemers wordt bedoeld: zelfstandigen, zaakvoerders, bedrijfsleiders en vrije beroepen.
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Als het profiel van de onderneming zelf bekeken wordt, kan worden opgemerkt dat zeer
verschillende sectoren de enquête beantwoord hebben (vb. boekhouding, bouw, IT,
farmacie, grafische sector, groothandel, luchtvaart, machinebouw, milieutechnieken, …). De
enquête is dus in zijn opzet geslaagd om een ruim aantal sectoren te bevragen, zodat de
gevonden resultaten meer veralgemeenbaar zijn voor alle Belgische ondernemingen. Ook
werden zowel grote als kleine ondernemingen

58

en zowel oudere als jongere

ondernemingen geënquêteerd. De oudste onderneming werd opgericht in 1849, de jongste
onderneming werd opgericht in 2004.59 Opnieuw is er dus een ruime spreiding, waardoor de
resultaten gemakkelijker veralgemeenbaar zijn.

In

onderstaande

grafiek

worden

de

leiderschapsstijlen

van

de

ondervraagde

leidinggevenden weergegeven. Meteen is duidelijk dat de leiderschapsstijl in het kwadrant
met hoge zorg voor productie en hoge zorg voor relatie het meest voorkomt. Geen enkele
van de ondervraagden hanteert “loos leiderschap” (1.1), “Autoritair leiderschap” (9.1) of
“Country Club leiderschap” (1.9). Velen kennen zichzelf het “Status Quo leiderschap” (5.5)
toe, en enkelen neigen ook naar het “Team leiderschap” (9.9)

58

Zie bijlage 7 – profiel van de leidinggevende en de onderneming

59

De middelste onderneming werd opgericht in 1986, het gemiddelde is 1975.
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LEIDERSCHAPSSTIJL BIJ DE ONDERVRAAGDE ONDERNEMINGEN
9

ZORG VOOR RELATIE

8

7

6

5

4
4

5

6

7

8

9

ZORG VOOR TAAK

De verbanden
Verband tussen de prestatie van de onderneming en de leiderschapsstijl
Via een correlatieanalyse werd nagegaan of er een verband was tussen de prestatie en de
score op taak en de score op personen. Er werd gebruik gemaakt van de Spearmancorrelatie omdat deze geen normaalverdeling vereist, en bovendien ook bestand is tegen
extreme waarden. Zoals in onderstaande tabel te zien is, is er een duidelijk significant
positief verband tussen de score die een leider heeft op taak & personen en de prestaties
van de onderneming. Met andere woorden: het is belangrijk om als leider zowel de aandacht
op de taak als op de relatie te vestigen.
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CORRELATIE TUSSEN PRESTATIE EN TAAK & PERSONEN
TAAK
,557(**)
,000
99

Spearman's rho

PRESTATIE Correlatie Coëfficiënt
Sig. (2-tailed)
N
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

PERSONEN
,617(**)
,000
99

Dankzij de correlatieanalyse weten we al dat er een verband is tussen de taak- en
relatiegerichtheid van de leider en de prestaties van de onderneming; via een
regressieanalyse kan worden voorspeld in welke mate de leiderschapsstijl van de leider de
prestaties van de onderneming kan voorspellen. Er werd gekozen voor de Stepwise regressie.
Indien deze niet zou gebruikt worden, kan de regressie volledig de mist in gaan wanneer de
variabelen onderling gecorreleerd zijn.

PRESTATIES VOORSPELLEN VIA TAAK EN RELATIES: REGRESSIEANALYSE
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
-38,879
11,083
PERSONEN
8,655
1,914
TAAK
6,357
1,930
Dependent Variable: Prestatie

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
,433
,315

-3,508
4,523
3,294

,001
,000
,001

In bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de prestaties kunnen voorspeld worden aan de
hand van volgende formule:
PRESTATIES = - 38,879 + 8,655 * PERSONEN + 6,357 * TAAK
De ondernemingsprestaties worden dus (significant) positief beïnvloed wanneer de
leidinggevende meer zorg besteedt aan de medewerker en/of wanneer hij meer zorg
besteedt aan de taak.
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Tot slot werd onderzocht welke het prestatieverschil is tussen hoge en lage taakgerichte
ondernemingen en welke het prestatieverschil van hoge en lage persoonsgerichte
ondernemingen is. Om dit te kunnen onderzoeken moest eerst bepaald worden wat een
hoge prestatie en wat een lage prestatie is. Dit werd onderzocht via een clusteranalyse die
alle ondernemingen indeelde in goed-presterende ondernemingen en slecht-presterende
ondernemingen. Deze clusteranalyse gebeurde volgens de Ward-methode, en er werd
gekozen voor een twee-cluster-oplossing om zo een onderscheid te maken in goede en
slechte ondernemingen. 58 bedrijven zitten in cluster 1 (goed presterende ondernemingen)
en 41 in cluster 2 (slecht presterende bedrijven)

Daarna werden de ondernemingen gesorteerd op basis van hun indeling in goede of slechte
clusters en werd via een Kruskal-Wallis Test de gemiddelde van beide groepen vergeleken.
In onderstaande tabellen is duidelijk dat de gemiddelden significant van elkaar verschillen en
dat cluster 1 de best presterende is.

KRUSKAL-WALLIS TEST om gemiddelden tussen taak- en persoongerichtheid te vergelijken

PERSONEN

TAAK

Clusters: goed vs. slecht Ward Method
1 Goed presterende cluster
2 Slecht presterende cluster
Total
1 Goed presterende cluster
2 Slecht presterende cluster
Total

N
58
41
99
58
41
99

Mean
Rank
61,79
33,32
60,83
34,68

PERSONEN
TAAK
Chi-Square
26,297
22,353
df
1
1
Asymp. Sig.
,000
,000
Kruskal Wallis Test ;
Grouping Variable: Clusters: goed vs. slecht Ward Method
De goed presterende cluster (met een gemiddeld prestatieniveau van 72%) heeft een
gemiddelde score van 6,83/9 voor taakgerichtheid en 6,98/9 voor relatiegerichtheid. De
slecht presterende cluster (met een gemiddeld prestatieniveau van 41%) haalt gemiddeld
5,95/9 voor taakgerichtheid en 6,02/9 voor relatiegerichtheid.
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Verband tussen de leeftijd van de leidinggevende en de leiderschapsstijl
Vervolgens werd onderzocht of er een verschil in leiderschapsstijl is tussen jongere en
oudere leidinggevenden. Onderzoek wijst uit dat de leiderschapsstijl verandert met de
leeftijd (Brousseau et al, 2006). De vraag kan dan gesteld worden of de stijl in één bepaalde
richting evolueert of niet? Opnieuw werd de spearmancorrelatie gebruikt. Zoals hieronder
te zien is, is geen enkel significant verband gevonden tussen de leeftijd van de
leidinggevende en zijn/haar taak- en relatiegericht gedrag.

CORRELATIE TUSSEN DE LEEFTIJD VAN DE LEIDER EN TAAK & PERSONEN
Spearman's rho

LEEFTIJD LEIDER

Correlatie Coëfficiënt
Sig. (2-tailed)
N

TAAK
-,012
,906
99

PERSONEN
,129
,203
99

Verband tussen de leeftijd van de onderneming en de leiderschapsstijl
Ook werd er gekeken of er een verband kon gevonden worden tussen de leeftijd van de
onderneming en de taak- en relatiegerichtheid van de ondernemer. Opnieuw werd geen
enkel verband gevonden.

CORRELATIE TUSSEN DE LEEFTIJD VAN DE ONDERNEMING EN TAAK & PERSONEN
Spearman's rho

LEEFTIJD
ONDERNEMING

Correlatie Coëfficiënt
Sig. (2-tailed)
N

TAAK
-,071
,484
98

PERSONEN
,087
,392
98

Verband tussen de grootte van de onderneming en de leiderschapsstijl
Verder werd ook een verband gezocht tussen het aantal werknemers in een bedrijf en de
taak- en relatiegerichtheid van de ondernemer. Het aantal werknemers is een proxy voor de
grootte van de onderneming, en dus wordt eigenlijk onderzocht of er een verschil in
leiderschapsstijl is tussen grote en kleine ondernemingen. Zoals in onderstaande tabel te
zien is, werd geen enkel verband gevonden.
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CORRELATIE TUSSEN HET AANTAL WERKNEMERS EN TAAK & PERSONEN
Spearman's rho

AANTAL
WERKNEMERS

Correlatie Coëfficiënt
Sig. (2-tailed)
N

TAAK
,090
,378
99

PERSONEN
,121
,233
99

Verband tussen het opleidingsniveau van de leidinggevende en de leiderschapsstijl
De vraag kan ook gesteld worden of er een verschil in leiderschapsstijl is tussen
laaggeschoolden en hooggeschoolden. Hoogopgeleiden krijgen gedurende hun studies vaker
te maken met managementvakken, cursussen psychologie, cursussen leidinggeven, … dan
laagopgeleiden. Hierdoor is het mogelijk dat de hooggeschoolden tijdens hun opleiding een
bepaalde stijl aangeleerd hebben. In onderstaande tabel is echter te zien dat er geen
verband is tussen het opleidingsniveau van de leidinggevende en de leiderschapsstijl. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat er wel een licht positief verband is tussen opleidingsniveau
en personen wanneer een significantieniveau van 10% wordt gehanteerd.

CORRELATIE TUSSEN HET OPLEIDINGSNIVEAU EN TAAK & PERSONEN
Spearman's rho

OPLEIDINGSNIVEAU

Correlatie Coëfficiënt
Sig. (2-tailed)
N

TAAK
,065
,522
99

PERSONEN
,180
,075
99

Verband het geslacht van de leidinggevende en de leiderschapsstijl
Tot slot werd ook onderzocht of er enig verband bestaat tussen het geslacht van de
leidinggevende en zijn/haar leiderschapsstijl. Er wordt vaak gesuggereerd dat vrouwen meer
relatiegericht zijn en mannen meer taakgericht. In onderstaande tabel wordt dit fabeltje
ontkracht.
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CORRELATIE TUSSEN GESLACHT EN TAAK & PERSONEN
Spearman's rho

GESLACHT

Correlatie Coëfficiënt
Sig. (2-tailed)
N

TAAK
,135
,184
99

PERSONEN
,062
,543
99

Zoals op bovenstaande figuur te zien is, is er geen onderscheid in de taak- en
relatiegerichtheid van mannen en vrouwen. Leiderschapsstijl is dus onafhankelijk van het
geslacht, zoals ook in de studie van Van Engen, M.L, Van der Leeden, R. & Willemsen, T.M.
(2001) bewezen werd. Hierbij kan wel de vraag gesteld worden of er effectief geen
onderscheid is tussen mannen en vrouwen, of dat mensen slechts gepromoveerd worden
wanneer ze de “juiste” leiderschapsstijl hebben?

4.3. Opmerkingen bij deze studie
Deze studie is beperkt in die zin dat enkel het verband tussen de leiderschapsstijl en de
financiële prestaties van de onderneming gemeten wordt. Het verband met niet-financiële
doelstellingen zoals werknemerstevredenheid wordt niet gemeten.
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Besluit
Na het literatuuronderzoek kon bevestigd worden dat leiderschap wel degelijk een invloed
heeft op de ondernemingsresultaten. Zoals in deel drie duidelijk werd, heeft elke stijl zijn
voordelen. Een taakgerichte leider heeft vaak een erg productieve ploeg onder zich staan,
een relatiegerichte leider heeft vaak een creatieve en zelfstandige ploeg. Een coach zorgt er
voor dat zijn mensen een beter carrièreverloop kennen en dat problemen sneller worden
opgelost, terwijl een visionair er voor zorgt dat iedereen naar hetzelfde doel toe werkt.
Omdat al deze zaken belangrijk zijn in een onderneming, moet een goede leider in staat zijn
alle mogelijke stijlen te hanteren. Het is daarbij niet voldoende dat hij zich alle stijlen kan
aanmeten, hij moet vooral ook weten wanneer hij ze moet hanteren. En daar ligt de
moeilijkheid…

Ook via het empirisch onderzoek kunnen dezelfde conclusies getrokken worden. Leiderschap
is enorm belangrijk en kan het verschil betekenen tussen een succesvolle en een minder
succesvolle onderneming. Om echt succesvol te zijn is het bovendien ook belangrijk om zich
niet enkel te focussen op taak of relatie, maar beide te combineren! Taak en relatie maken
samen het verschil! Om deze verschillende stijlen te kunnen hanteren, zijn bepaalde
vaardigheden nodig; vaardigheden die gedeeltelijk worden aangeboren en anderzijds verder
kunnen groeien en evolueren via opvoeding, onderwijs en ervaring. Omdat ik ervan
overtuigd ben dat er bepaalde situaties zijn waarin taakgerichtheid belangrijker is, en andere
situaties waarin relatiegerichtheid belangrijker is, is het niet enkel nodig om over de juiste
vaardigheden te beschikken; het is nog belangrijker om het tijdstip in te schatten waarop
deze vaardigheden nodig zijn.

To lead people, walk beside them ...
As for the best leaders, the people do not
notice their existence.
The next best, the people honor and praise.
The next, the people fear;
and the next, the people hate ...
When the best leader's work is done
the people say,
"We did it ourselves!"
Lao-tsu
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Bijlagen
Bijlage 1: Onderscheid tussen management en leiderschap
volgens Kotter (1990) en Zaleznik (1998)
Process

Management

Leadership

Vision Establishment

- Plans and budgets
- Develops process steps and sets
timelines
- Displays impersonal attitude about the
vision and goals.
- Organizes and staffs
- Maintains structure
- Delegates responsibility
- Delegates authority
- Implements the vision
- Establishes policy and procedures to
implement vision
- Displays low emotion
- Limits employee choices

- Sets the direction and develops the vision
- Develops strategic plans to achieve the
vision
- Displays very passionate attitude about
the vision and goals
- Aligns organization
- Communicates the vision, mission and
direction
- Influences creation of coalitions, teams,
and partnerships that understand an
accept the vision
- Displays driven, high emotion
- Increase choices

Controls processes
Identifies problems
Solves problems
Monitors results
Takes low-risk approach to problem
solving

- Motivates and inspires
- Energizes employees to overcome barriers
to change
- Satisfies basic human needs
- Takes high-risking approach to problem
solving

Human Development and
networking

Vision Execution

-

Vision Outcome

- Manages vision order and
predictability
- Provides expected results consistently
to leadership and other stakeholders

- Promotes useful and dramatic changes,
such as new products or approaches to
improving labor relations

Bron: Kotterman, J. (2006, p 15)

Volgens Warren Bennis (1989)
Warren Bennis (1989) maakte 12 verschillen tussen managers en leiders:













Managers administer, leaders innovate
Managers ask how and when, leaders ask what and why
Managers focus on systems, leaders focus on people
Managers do things right, leaders do the right things
Managers maintain, leaders develop
Managers rely on control, leaders inspire trust
Managers have a short-term perspective, leaders have a longer-term perspective
Managers accept the status-quo, leaders challenge the status-quo
Managers have an eye on the bottom line, leaders have an eye on the horizon
Managers imitate, leaders originate
Managers emulate the classic good soldier, leaders are their own person
Managers copy, leaders show originality
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Bijlage 2: Managementvaardigheden op de verschillende niveaus
van een organisatie

Top
management

Technische

Menselijke
vaardigheden

Conceptuele
vaardigheden

vaardigheden

MiddelManagement

Menselijke
Technische

vaardigheden

vaardigheden

Opzichters

Technische

Menselijke

vaardigheden

vaardigheden

Conceptuele
vaardigheden

Conceptuele
vaardigheden
Naar: Katz, R.L. (1955), Skills of an Effective Administrator, Harvard Business Review.
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Bijlage 3: Theorie X, Y en Z
Veronderstellingen

Toepassing

Bevorderlijk voor
Managementstijl

Theorie X
Mensen houden inherent niet
van werken en zullen proberen
om het te vermijden als zij dat
kunnen.

Theorie Y
Mensen zien werk als net zo natuurlijk als
spel en rust. Mensen besteden de zelfde
hoeveelheid fysieke en geestelijke
inspanning in hun werk als in hun privéleven.
Op voorwaarde dat mensen gemotiveerd
zijn, zullen zij zichzelf leiden naar de
doelstellingen van de organisatie. Controle
en straf zijn niet de enige mechanismen om
mensen te laten presteren.

Omdat mensen niet van
werken houden moeten zij
door het management worden
gedwongen of worden
gecontroleerd en zo bedreigd
worden dat zij hard genoeg
werken.
Gemiddelde werknemers willen Werktevredenheid is zeer belangrijk om
worden geleid
werknemers erbij te betrekken en hun
toewijding te waarborgen.
Mensen houden niet van
Mensen leren om verantwoordelijkheid te
verantwoordelijkheid.
nemen en naar verantwoordelijkheid te
streven. Gemiddelde mensen, in de juiste
omstandigheden, zullen
verantwoordelijkheid niet alleen accepteren,
maar er zelfs natuurlijk naar zoeken.
Gemiddelde mensen zijn
Mensen zijn fantasierijk en creatief . Hun
duidelijk en ondubbelzinnig en vindingrijkheid zou moeten gebruikt worden
willen zich veilig op het werk
om problemen op het werk op te lossen.
voelen.
Op de werkvloer,
Professionele dienstverlening,
massaproductie,
kennisverwerkers, managers,
productiearbeiders.
stafmedewerkers.
Efficiënte operaties op grote
Management van stafmedewerkers,
schaal.
participatief complexe problemen oplossen.
Autoritair, hard management.
Participatief, zacht management.

JAPANSE organisaties
Levenslange tewerkstelling
Langzame evaluatie en
promotie
Weinig specialisatie
Impliciete beleidsvoering
Collectieve besluitvorming
Collectieve
verantwoordelijkheid
Totale zorg (ontwikkelen van
een familiale omgeving)

Z-organisaties
Lange-termijn tewerkstelling
Tamelijk trage evaluatie en
promotie
Weinig specialisatie (jobrotatie)
Informele, impliciete
beleidsvoering
Gedeelde besluitvorming
Gedeelde verantwoordelijkheid
Stimuleren van een familiale
omgeving

WESTERSE organisaties
Korte-termijn tewerkstelling
Snelle evaluatie en promotie
Gespecialiseerde carrières
Expliciet beleid
Individuele besluitvorming
Individuele
verantwoordelijkheid
Gedeeltelijke zorg voor
werknemer

Tabel bewerkt naar Ouchi(1982, p62)
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Bijlage 4: Managementmodellen

FLEXIBILITEIT
HUMAN RELATIONS MODEL

OPEN SYSTEEM MODEL

Middelen: flexibiliteit, alertheid

Doel: personeelsontwikkeling CULTUUR TYPE

Doel: groei, verwerven van

INTERN PROCES MODEL

middelen
en externe
steun
RATIONEEL
DOEL MODEL

Middelen: informatie-

EXTERN

INTERN

Middelen: samenwerking, moraal

Middelen: planning, stellen van

management, communicatie

doelen
CONTROLE

Doel: stabiliteit, controle

Doel: productiviteit, efficiëntie
Bron: Quinn & Rohrbaugh, 2002, p369
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Bijlage 5 : Deal en Bolman
Structural
set objectives and
coordinate
resources
rational

Human Relation
promote
participation

Reorganizing

realign roles and
responsibilities to
fit tasks

redistribute power
and for new
coalitions

Evaluating

formal control
system for
distributing
rewards
authorities resolve
conflict

maintain a balance
between human
needs and formal
roles
process for helping
people grow and
improve

opportunity to
exercise power

occasion to play
roles in shared
rituals

develop
relationships

develop shared
values

Planning

Decision Making

Conflict resolution

open process to
produce
commitment

Political
arenas to air
conflict and realign
power
opportunity to gain
or exercise power

Symbolic
ritual to signal
responsibility
ritual to provide
comfort and
support until
decisions made
maintain an image
of accountability
and responsiveness

Goal Setting

keep organization
headed in right
direction

keep people
involved and
communications
open

Communication

transmit facts and
information

exchange
information, needs,
and feelings

Meetings

formal occasions
for making
decisions

informal occasions
for involvement,
sharing feelings

develop power by
bargaining, forcing,
or manipulating
others
provide
opportunities for
people and groups
to make interests
known
vehicles for
influencing or
manipulating
others
competitive
occasions to win
points

Effective leadership

social architect

catalyst and servant

advocate

sacred occasions to
celebrate and
transform the
culture
prophet and poet

Effective Leadership
Process

analysis and design

support and
empowerment

advocacy, coalition
building

inspiration,
framing experience

Ineffective
leadership
Ineffective
leadership process

petty tyrant

pushover

hustler

fanatic, fool

management by
detail and fiat

management by
abdication

manipulation

smoke and mirrors

Organizational
Change

change causing
confusion; need to
realign and
renegotiate formal
policies

change creates
winners and losers;
need to create
arenas where
issues can be
negotiated

change creates loss
of meaning and
purpose; people
form attachments
to symbols need
symbolic healing

Motivation

economic
incentives

change can cause
people to feel
incompetent,
powerless; need to
develop new skills,
involvement,
support
growth and selfactualization

coercion,
manipulation, and
seduction

symbols and
celebrations

develop symbols
and shared values

telling stories
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Bijlage 6 – Enquête
1. Leiderschapsstijl
Gelieve op onderstaande schaal aan te duiden in hoeverre onderstaande uitspraken op u van
toepassing zijn. Gelieve slechts één vakje aan te duiden.
Altijd

Neutraal

Nooit
Ik moedig mijn team aan om te participeren in het
beslissingsproces en ik probeer hun ideeën en
suggesties te implementeren.
Niets is belangrijker dan het doel of de taak te
bereiken.
Ik controleer zorgvuldig het tijdsschema om zeker te
zijn dat de taak of het project op tijd zal klaar zijn.
Ik hou ervan om mensen te begeleiden bij nieuwe
taken of procedures.
Hoe uitdagender de taak is, hoe meer ik ervan
geniet.
Ik moedig mijn mensen aan om creatief te zijn in hun
job.
Wanneer ik een complexe taak doorneem, zorg ik
ervoor dat er met elk detail rekening gehouden
wordt.
Ik vind het gemakkelijk om verschillende
ingewikkelde taken tegelijk uit te voeren.
Ik hou ervan om artikelen en boeken te lezen over
training, leiderschap en psychologie om daarna het
gelezene in praktijk om te zetten.
Tijdens het rechtzetten van fouten, maak ik er mij
geen zorgen over dat ik daardoor bepaalde relaties
in gevaar breng.
Ik manage mijn tijd heel efficiënt.
Ik hou ervan de ingewikkeldheden en details van een
complexe taak uit te leggen of om mijn werknemers
te beschermen.
Grote projecten in kleine, handelbare taken
opsplitsen is als een tweede natuur voor mij.
Niets is belangrijker dan een geweldig team op te
bouwen.
Ik hou ervan om problemen te analyseren.
Ik respecteer andermans grenzen.
Mijn medewerkers adviseren om zo hun prestaties
of gedrag te verbeteren is als een tweede natuur
voor mij.
Ik hou ervan om artikels en boeken te lezen over
mijn beroep om vervolgens de geleerde nieuwe
procedures te implementeren.
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2. Belangrijkheid van de prestatiemaatstaven
Hoe belangrijk zijn volgende prestatiemaatstaven voor u? Gelieve slechts één vakje aan te
duiden.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Uitermate
belangrijk

1
1
1
1
1
1
1
1
1

neutraal

Volstrekt
onbelangrijk

Omzetniveau
Omzetgroei
Cash Flow
Rendement uit aandelen
Bruto winstmarge
Nettowinst uit de gewone bedrijfsvoering
Winst/omzet-ratio
Return on investment
Mogelijkheid om groei met winst te
financieren

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

3. Tevredenheid op de prestatiemaatstaven
Hoe tevreden bent u op onderstaande prestatiemaatstaven? Gelieve slechts één vakje aan
te duiden.

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Niet van
toepassing

Uitermate
tevreden

neutraal

Volkomen
ontevreden
Omzetniveau
Omzetgroei
Cash Flow
Rendement uit aandelen
Bruto winstmarge
Nettowinst uit de gewone
bedrijfsvoering
Winst/omzet-ratio
Return on investment
Mogelijkheid om groei met winst te
financieren
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4. Aanvullende vragen
In welke sector is uw onderneming actief? _____________
Wanneer werd de onderneming opgericht? ____________
Aantal werknemers (in full-time equivalenten)?
O Geen
O 1–5
O 6 – 10
O 11 – 21
O 21 –50
O 51 –100
O 101 – 250
O > 250
Wat is uw leeftijd?
O < 30 jaar
O 30 – 40 jaar
O 41 – 50 jaar
O 51 – 60 jaar
O > 60 jaar
Wat is uw hoogst behaalde diploma?
O Lager onderwijs
O Lager secundair onderwijs
O Hoger secundair onderwijs
O Hoger onderwijs korte type
O Hoger onderwijs lange type
O Universitair onderwijs
O Doctoraat
Wat is uw geslacht?
Ο Mannelijk
O Vrouwelijk
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Bijlage 7 – Profiel van de leidinggevende en de onderneming
GESLACHT VAN DE LEIDINGGEVENDE

Geslacht
man
vrouw
Totaal

Frequentie
81
18
99

Percentage
81,8
18,2
100,0

Cumulatief
percentage
81,8
100,0

LEEFTIJD VAN DE LEIDINGGEVENDE

Leeftijd

Frequentie

<30
31-40
41-50
51-60
>60
Totaal

3
15
47
29
5
99

Percentage
3,0 %
15,2 %
47,5 %
29,3 %
5,1 %
100,0 %

Cumulatief
percentage
3,0 %
18,2 %
65,7 %
94,9 %
100,0 %

OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE LEIDINGGEVENDE

Opleidingsniveau
lager onderwijs
lager secundair
hoger secundair
HOKT
HOLT
Universitair
Doctoraat
Totaal

Frequentie
1
5
19
17
17
39
1
99

Percentage
1,0 %
5,1 %
19,2 %
17,2 %
17,2 %
39,4 %
1,0 %
100,0 %

Cumulatief
percentage
1,0 %
6,1 %
25,3 %
42,4 %
59,6 %
99,0 %
100,0 %

AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING
Aantal
werknemers
0
1-5
6-10
11-20
21-50
51-100
101-250
>250
Totaal

Frequentie
0
14
10
20
25
7
15
8
99

Percentage
0,0 %
14,1 %
10,1 %
20,2 %
25,3 %
7,1 %
15,2 %
8,1 %
100,0 %

Cumulatief
percentage
0,0 %
14,1 %
24,2 %
44,4 %
69,7 %
76,8 %
91,9 %
100,0 %
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