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VOORWOORD 

 
 
Augustus 2007 

 
Voor de master Strategisch Human Resource Management (SHRM), gegeven 

door de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de 
Universiteit Utrecht, ben ik gedurende zeven maanden bezig geweest met mijn 
afstudeeronderzoek en de scriptie die nu voor u ligt. Het is de kroon op mijn universitaire 
opleiding, de afsluiting van mijn studententijd.  

In februari 2007 heb ik voor het eerst contact gehad met mijn opdrachtgever, dhr. 
ir. Henk Vroom, oprichter en eigenaar van Sietse & IJntze, een opmerkelijk trainings- en 
adviesbureau. Ruim een maand later, in maart 2007, stond het onderwerp van het 
afstudeeronderzoek dat ik in opdracht van Sietse & IJntze zou uitvoeren vast. Duurzaam 
leiderschap, daar zou ik me de komende tijd in gaan verdiepen. Leiderschap vond ik zelf 
vanaf het begin van mijn studie al een intrigerend onderwerp. ‘Duurzaam’ is er voor mijn 
afstudeeronderzoek vóór komen te staan, enerzijds omdat duurzaam leiderschap nog een 
relatief nieuw begrip is en er dus nog veel te onderzoeken is op dit gebied en anderzijds 
omdat mijn opdrachtgever gelooft dat duurzaam leiderschap de toekomst heeft, hij 
volledig achter deze manier van leidinggeven staat en zijn diensten hier dan ook op wil 
afstemmen.  

Op het moment dat het onderwerp vast stond, ben ik op zoek gegaan naar 
passende literatuur en theorieën die mij konden helpen het onderwerp verder af te 
bakenen. Nu, zeven maanden later, besef ik dat mijn afstudeeronderzoek me niet alleen 
veel heeft laten leren over duurzaam leiderschap, de competenties die daarbij passen en 
de keuzes die je maakt tijdens het hele onderzoeksproces. Het heeft me ook veel laten 
leren over mezelf.  

Gedurende de periode dat ik met mijn afstudeeronderzoek ben bezig geweest, heb 
ik veel overleg gevoerd met mijn begeleider vanuit de universiteit, mevr. dr. Mandy van 
der Velde. Zij heeft me laten nadenken over de keuzes die ik had gemaakt of nog moest 
maken voor mijn onderzoek en daarmee mijn reflectief vermogen een nieuwe impuls 
gegeven. Ook heb ik, vooral in het begin, veel overleg gevoerd met mijn opdrachtgever. 
Dit waren pittige, maar ook leuke en leerzame discussies dat veel stof tot nadenken bood 
op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Mijn dank gaat dan ook uit naar deze twee 
personen, naar hun interesse en inbreng.  
Mandy, de samenwerking is wat laat tot stand gekomen maar daarom niet minder 
waardevol. Ontzettend bedankt voor alle begeleiding, feedback en tips, zonder dit alles 
had ik mijn scriptie niet kunnen maken!  
Henk, in het begin veel contact gehad, daarna liet je de touwtjes vieren omdat je (hoop ik) 
wel geloofde dat ik het op een goede manier zou aanpakken. Bedankt voor je vertrouwen! 
Ik heb de samenwerking erg leerzaam gevonden en ben blij dat we het onderwerp destijds 
nog hebben veranderd.  

Verder wil ik alle personen die hebben deelgenomen aan het onderzoek bedanken 
voor hun enthousiasme, interesse en tijd die zij hebben gestoken in het invullen van de 
vragenlijst, dan wel het vertellen van hun verhaal tijdens de interviews.  
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Als laatste, maar zeker niet als minste, wil ik degenen die dicht bij mij hebben 
gestaan tijdens deze hele periode bedanken voor hun vermogen om een half jaar lang 
leuke en natuurlijk ook minder leuke verhalen aan te horen over maar één ding: mijn 
scriptie. Bedankt voor jullie steun en lieve woorden, ik heb dat erg gewaardeerd.  

 
Voor nu rest me nog één ding om te zeggen: veel leesplezier!  

 
Iris Louwerens 
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SAMENVATTING 
 

In deze scriptie is er onderzoek gedaan naar de competenties waarover een 
duurzaam leider dient te beschikken om binnen een organisatie invulling te kunnen geven 
aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Kennis over dit onderwerp is 
zeer nuttig, omdat duurzaam leiders belangrijke personen zijn voor het op de 
organisatorische kaart zetten van MVO en zij daarmee grote invloed hebben op de manier 
waarop MVO binnen een organisatie vorm krijgt. 
 De hoofdvraag van het onderzoek klinkt dan ook als volgt:  
 
Over welke competenties dient een duurzaam leider te beschikken om invulling te kunnen 

geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?  

 

 Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, heeft er in allereerst een 
literatuurstudie plaats gevonden. In deze literatuurstudie zijn concrete gedragingen en 
taken van duurzaam leiders vertaald naar competenties die aansluiten op deze 
gedragingen en taken. Op basis van deze vertaalslag zijn er vier hypothesen opgesteld, 
deze klinken als volgt:  
 
Hypothese I: Een duurzaam leider dient te beschikken over de competentie 

‘onderhandelen’. 

 

Hypothese II:  Een duurzaam leider dient te beschikken over de competentie 

‘probleemanalyse’.  

 

Hypothese III: Een duurzaam leider dient te beschikken over de competentie ‘integriteit’.  

  
Hypothese IV: Een duurzaam leider dient te beschikken over de competentie 

‘sensitiviteit’.  

 

Deze hypothesen zijn vervolgens getoetst aan de hand van een elektronische 
vragenlijst. Deze vragenlijst bestond uit drie delen. In het eerste deel is aan de 
respondenten gevraagd in willekeurige volgorde vier competenties te noemen die zij als 
belangrijk beschouwen voor duurzaam leiderschap. In het tweede deel zijn vervolgens 31 
competenties genoemd, allen vergezeld van een definitie. Aan de respondenten is 
gevraagd deze competenties te beoordelen op hun belang voor duurzaam leiderschap, 
deze beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van een vijf-punts-likert-schaal 
lopend van 1 = zeer onbelangrijk tot 5 = zeer belangrijk. In het tweede deel is na afloop 
van het beoordelen van de competenties eveneens aan de respondenten gevraagd op 
rangorde de vier competenties te benoemen die zij als het meest belangrijk beschouwen 
voor duurzaam leiderschap. Het eerste en tweede deel van de vragenlijst hebben hierdoor 
elk op een eigen manier getracht te meten welke competenties relatief belangrijk worden 
gevonden voor duurzaam leiderschap. In het derde deel is de respondenten ten slotte 
gevraagd een aantal vragen over persoonlijke gegevens te beantwoorden.  
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 Uit het eerste deel van de vragenlijst is naar voren gekomen dat de competenties 
integriteit, visie, sensitiviteit en communicatieve vaardigheden het meest belangrijk zijn 
voor duurzaam leiderschap. Uit het beoordelen van 31 competenties aan de hand van de 
vijf-punts-likert-schaal in het tweede deel van de vragenlijst zijn de competenties visie, 
integriteit, betrokkenheid en communicatieve vaardigheden naar voren gekomen als de 
meest belangrijke competenties voor duurzaam leiderschap. Uit het op rangorde 
benoemen van de vier competenties die het meest belangrijk zijn voor duurzaam 
leiderschap is ten slotte naar voren gekomen dat de competenties visie, integriteit, 
omgevingsbewustzijn en luisteren het meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap.  
 Er is daarnaast ook nog onderzocht of er verschillen bestaan tussen de beoordeling 
van de 31 competenties in het tweede deel van de vragenlijst en het hoogst afgeronde 
opleidingsniveau, in dit onderzoek zijn verschillen tussen de opleidingsniveaus HBO en 
universiteit onderzocht. Er zijn op basis van de gebruikte analyses meerdere significante 
verschillen in beoordeling van het belang van de competenties te noemen, maar een 
logische verklaring voor al deze verschillen is niet gevonden.  
 Er is ook onderzocht of er een correlatie bestaat tussen de ervaring die men heeft 
met MVO en de beoordeling van het belang van de 31 competenties. Ook hier zijn op 
basis van de gebruikte analyses meerdere significante correlaties opgetreden, maar een 
logische verklaring voor deze correlaties is evenmin gevonden.  
 Na afloop van het verwerken van de resultaten van de vragenlijst heeft er een 
interview plaatsgevonden met Anastasia Kellerman, zij is coach, trainer en consultant op 
het gebied van integratie van duurzaamheid in het beleid van organisaties en heeft een 
boek geschreven over duurzaam leiderschap. Dit interview is gebruikt ter verklaring van 
de verkregen resultaten en heeft als extra input gediend voor het trekken van conclusies.  
 Op basis van de resultaten die zijn voortgekomen uit de elektronische vragenlijst 
en de input die is voortgekomen uit het interview met Kellerman, kan geconcludeerd 
worden dat de competenties visie en integriteit essentieel zijn voor duurzaam leiderschap. 
Daarnaast kan de competentie communicatieve vaardigheden als zeer belangrijk voor 
duurzaam leiderschap worden beschouwd en kunnen de competenties betrokkenheid, 
luisteren, omgevingsbewustzijn en sensitiviteit als belangrijk voor duurzaam leiderschap 
worden beschouwd. Hiermee heeft het onderzoek de eerste en tweede hypothese niet 
kunnen bevestigen. De derde en vierde hypothese zijn echter wel bevestigd door dit 
onderzoek. 
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INLEIDING 
 

Wat is de overeenkomst tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en land- en tuinbouwproducten als snijbloemen, bloembollen, groente en fruit?  

Het zijn allebei typisch Nederlandse exportproducten! Tenminste, als het aan 
Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, mag liggen. Hij wil MVO in 
Nederland meer op de kaart zetten en daarom zal hij gedurende de eerste honderd dagen 
van zijn ambtsperiode het land in gegaan om met het midden- en kleinbedrijf in gesprek 
te gaan over MVO. Op deze manier tracht Rijksoverheid in samenwerking met een deel 
van de private sector een oplossing te vinden voor de negatieve effecten die organisaties 
op het natuurlijke leefmilieu en op mensen binnen en buiten de organisatie kunnen 
hebben.  

MVO kan in dit licht dan ook worden omschreven als een proces waarbij 
organisaties de drie zogenaamde p’s, te weten “… profit (winst, continuïteit), people (de 

gevolgen voor mensen binnen en buiten de organisatie) en planet (de effecten op het 

natuurlijke leefmilieu)…” (Noordergraaf en van Lierop, 2004, p. 76), op elkaar 
afstemmen om zo tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de huidige generatie 
zonder afbreuk te doen aan de behoeften van toekomstige generaties en hun 
mogelijkheden zichzelf hierin te voorzien (gevolgd van: Noordergraaf en van Lierop, 
2004; Porter en Kramer, 2006, p. 81).  

MVO is geen nieuw concept, het vindt haar wortels in het begin van de vorige 
eeuw. Sindsdien heeft het aan belang gewonnen, zowel in theorie als in praktijk (Sociaal-
Economische Raad, 2000). Dit heeft zich vertaald in een enorme hoeveelheid theorieën 
en modellen die tot op heden ontwikkeld zijn. Het schort, in het bijzonder op het raakvlak 
van MVO en leiderschap, echter nog vaak aan empirisch gefundeerd onderzoek. Er is 
bijvoorbeeld nog maar weinig kennis over competenties waarover leiders of managers 
dienen te beschikken om invulling te kunnen geven aan MVO (Harrison en Freeman, 
1999; Maak en Pless, 2006b).  

Kennis over dit onderwerp is echter zeer nuttig, omdat leiders of managers die 
invulling geven aan MVO, de zogenaamde duurzaam leiders, volgens Maak en Pless 
(2006b) en Sison (2006) belangrijke personen zijn voor het op de organisatorische kaart 
zetten van MVO. Duurzaam leiders kunnen er volgens Maak en Pless (2006b) en Sison 
(2006) bijvoorbeeld voor zorgen dat er een MVO-strategie wordt ontwikkeld die 
gekoppeld is aan een sterke visie en een heldere doelstelling. Ook kunnen zij er volgens 
deze auteurs voor zorgen dat mooie MVO woorden daadwerkelijk worden omgezet in 
daden. Daarnaast hebben duurzaam leiders ook een grote invloed op de manier waarop 
MVO binnen een organisatie vorm krijgt. Goodijk (2004) stelt namelijk dat dit 
afhankelijk is van de persoonlijke kenmerken van een leider of manager.  

Al met al kan dus geconcludeerd worden dat duurzaam leiders zeer belangrijke 
personen zijn wanneer over MVO binnen organisaties wordt gesproken. Meer kennis 
over duurzaam leiderschap dat wordt opgedaan door wetenschappelijk onderzoek is dan 
ook zeer nuttig.  
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Deze scriptie zal daarom ingaan op dit bestaande kennishiaat. Het doel van het onderzoek 
klinkt als volgt:  
Het verkrijgen van meer inzicht in competenties die duurzaam leiders dienen te bezitten 

om binnen organisaties invulling te kunnen geven aan Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 

 
De hoofdvraag van het onderzoek is nu eveneens te benoemen: 
Over welke competenties dient een duurzaam leider te beschikken om binnen een 

organisatie  invulling te kunnen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?  
 
Om een goed gefundeerd antwoord te kunnen geven op deze vraag, dienen er een aantal 
subvragen specifieker beantwoord te worden. Deze klinken als volgt: 
Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 

Waarom geven organisaties invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 

Wat is duurzaam leiderschap? 

Wat zijn competenties?  

Welke competenties zijn noodzakelijk voor duurzaam leiderschap?  

Deze subvragen zullen in de komende hoofdstukken beantwoord worden.  
 

In hoofdstuk 1 zal worden ingegaan op MVO. Er zal een schets worden gegeven 
van ontwikkelingen in de huidige samenleving, de consequenties die deze 
ontwikkelingen hebben voor organisaties, de historie van MVO en het nut van MVO.  

In hoofdstuk 2 zal vervolgens worden ingegaan op (duurzaam) leiderschap. Om te 
beginnen zal een antwoord worden gegeven op de vraag wat leiderschap precies inhoudt, 
vervolgens zal een antwoord worden gegeven op de vraag wat duurzaam leiderschap en 
wat duurzaam leiders precies doen. Welk gedrag en welke taken horen er met andere 
woorden bij duurzaam leiderschap?  

Vervolgens zal in hoofdstuk 3 de aandacht verschuiven naar competenties. Er zal 
worden uitgelegd wat competenties precies zijn en waarom ze in organisaties gebruikt 
worden.  

In hoofdstuk 4 zullen het gedrag en de taken van duurzaam leiders worden 
gekoppeld aan competenties. In dit hoofdstuk zullen vier competenties genoemd worden 
die een duurzaam leider dient te beschikken om binnen een organisatie invulling te 
kunnen geven aan MVO.  

In hoofdstuk 5 zal het private perspectief dat in de eerdere hoofdstukken heeft 
gedomineerd worden verruild voor een publiek perspectief. Er zal in dit hoofdstuk 
worden beschreven wat het publieke aspect is van duurzaam leiderschap en van Sietse & 
IJntze, de organisatie die de opdracht heeft gegeven voor deze scriptie.  

Hoofdstuk 6 zal vervolgens ingaan op de methode van onderzoek. In dit 
hoofdstuk zal de methode die is gebruikt voor deze scriptie worden toegelicht en 
beargumenteerd.  

In hoofdstuk 7 zullen de resultaten van het onderzoek objectief gepresenteerd 
worden.  

In hoofdstuk 8 zullen er ten slotte conclusies worden getrokken uit deze resultaten 
die zijn verkregen aan de hand van de elektronische vragenlijsten. Ook zal dit hoofdstuk 
in het licht staan van enerzijds een discussie naar aanleiding van de resultaten en 
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anderzijds een kritische blik naar het onderwerp en de methode van het onderzoek, de 
keuzes die zijn gemaakt tijdens het gehele proces en de gevolgen die dit mogelijk heeft 
gehad op de resultaten van het onderzoek. 
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1  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN 

In dit hoofdstuk zal dieper in worden gegaan op MVO, dit hoofdstuk beantwoordt 
daarmee de eerste twee subvragen die reeds zijn gesteld in de inleiding. In paragraaf 1.1 
zal een schets worden gegeven van maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe hebben 
geleid dat MVO in de huidige samenleving aan belang heeft gewonnen. In paragraaf 1.2 
zal vervolgens in worden gegaan op de historie van MVO, hierbij zal de definitie van 
MVO die wordt gehanteerd in deze scriptie genoemd worden. In paragraaf 1.3 zal 
worden ingegaan op redenen die organisaties kunnen hebben voor het ondernemen van 
MVO-activiteiten en het ontwikkelen van MVO-beleid. In paragraaf 1.4 zullen ten slotte 
een aantal obstakels worden genoemd voor het voeren van MVO-beleid binnen 
organisaties.  

1.1 Een veranderende maatschappij 

De huidige samenleving wordt gedomineerd door een sterk toenemende 
dynamiek, groeiende complexiteit en diversiteit. Dit heeft, in combinatie met 
waarneembare ontwikkelingen als globalisatie en een terugtrekkende Nederlandse 
overheid ervoor gezorgd dat commerciële en maatschappelijke organisaties in deze 
samenleving een nieuwe en sterkere positie in hebben genomen. Het beleid dat 
organisaties voeren en de daaruit voortvloeiende acties die zij ondernemen hebben door 
deze versterkte machtspositie een grotere invloed op de samenleving dan voorheen het 
geval was. De samenleving staat daarom meer dan voorheen bloot aan de positieve én 
negatieve effecten dat het gedrag van organisaties ten gevolge kan hebben op 
bijvoorbeeld mensen binnen en buiten de organisatie of het natuurlijke leefmilieu 
(gebaseerd op: Hardjono en Marrewijk, 2001; Maak en Pless, 2006a; Schraa-Liu en 
Trompenaars, 2006; Sociaal-Economische Raad, 2000).  

Volgens Hardjono en Marrewijk (2001), Harrison en Freeman (1999) en Porter en 
Kramer (2006) wordt deze ontwikkeling versterkt door een stevige publieke druk die 
wordt gevoed door mondiger wordende burgers, alom aanwezige media en een 
verhoogde ethische sensitiviteit. De verhoogde ethische sensitiviteit is volgens deze 
auteurs te verklaren door schandalen waarbij organisaties een aanzienlijke negatieve 
impact hebben gehad op mensen binnen en buiten de organisatie of op het natuurlijke 
leefmilieu. Voorbeelden hiervan zijn Nike met de schending van de mensenrechten in 
ontwikkelingslanden en het vrachtschip Probo Koala met de dumping van grote 
hoeveelheden chemisch afval in Ivoorkust.  

Van organisaties wordt daarom heden ten dage méér verwacht dan slechts het 
genereren van winst of het nastreven van de eigen strategische organisatiedoelen. Van 
hen wordt verwacht dat ze de drie p’s – profit, people en planet – zodanig op elkaar 
afstemmen dat de negatieve effecten op people en planet zo klein mogelijk zijn. Dit is 
geen gemakkelijke opgave, omdat de verschillende stakeholders waar een organisatie 
mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld haar medewerkers, de aandeelhouders, de 
klanten, de overheid, pressiegroepen, financiële analisten, de media en de samenleving in 
zijn geheel, conflicterende behoeften en belangen hebben die vaak moeilijk verenigbaar 
zijn. Van organisaties wordt desondanks verwacht deze behoeften en belangen te 
verenigen en daarmee profit, people en planet in balans te brengen (gebaseerd op: 
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Goodijk, 2006; Noordergraaf en van Lierop, 2004; Schraa-Liu en Trompenaars, 2006; 
Sociaal-Economische Raad, 2000). 

Door aan deze verwachtingen te voldoen kunnen organisaties volgens diverse 
auteurs een situatie creëren waar alle partijen profijt van hebben. Deze auteurs stellen 
namelijk dat het lange termijn succes en bestaan van een organisatie afhangt van de mate 
waarin een organisatie zich verantwoordelijk gedraagt met betrekking tot people en 
planet. Organisaties die hiertoe in staat zijn, zullen zichzelf kunnen voorzien van een 
aanzienlijk concurrentievoordeel en daarmee beter in staat zijn hun bestaan op lange 
termijn veilig te stellen (Goodijk, 2006; Maak en Pless, 2006a; Porter en Kramer, 2006; 
Sociaal-Economische Raad, 2000; Székely en Knirsch, 2005).  
 

De druk van de stakeholders en het inzicht dat MVO kan leiden tot 
concurrentievoordeel heeft er volgens Maak en Pless (2006a) toe geleid dat veel 
organisaties een andere houding hebben aangenomen. Organisaties zijn zich in 
toenemende mate gaan bekommeren om de wereld om zich heen en houden steeds meer 
rekening met hun sociale en ecologische impact op de omgeving. Organisaties gaan 
daartoe in discussie met hun stakeholders, stellen gedragscodes op voor hun personeel, 
ontwerpen beleid dat zich idealiter uit in meetbare acties en leggen hierover 
verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Deze organisaties zijn zich met 
andere woorden actief gaan bezighouden met MVO.  

1.2  De historie van MVO 

De aandacht voor MVO die nu bij organisaties en de samenleving bestaat is niet 
nieuw. De eerste vorm van MVO vindt haar wortels namelijk in Amerika, rond het begin 
van de twintigste eeuw. Sindsdien heeft het zich verder ontwikkeld tot de vorm die in 
deze scriptie centraal staat.  

Tot aan het begin van deze eeuw bestond er in Nederland echter nog veel 
discussie over de daadwerkelijke definitie, elementen en invulling van MVO. In het jaar 
2000 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) met het rapport ‘De winst van waarden’ 
een einde gemaakt aan deze discussie, door met een algemene beschrijving te komen van 
het begrip MVO. Deze beschrijving wordt door de SER en daarmee eveneens de 
Nederlandse Rijksoverheid als leidraad genomen voor activiteiten die worden 
ondernomen en beleid dat wordt ontwikkeld op het gebied van MVO. Het rapport ‘De 

winst van waarden’ heeft er dus voor gezorgd dat MVO in Nederland een helder begrip is 
met een duidelijk omlijnd kader. In deze scriptie zal de beschrijving die de SER in ‘De 

winst van waarden’ hanteert voor het begrip MVO dan ook worden aangehouden.  
Volgens deze beschrijving bestaat MVO niet alleen uit de zogenaamde Triple P 

Bottom Line – profit, people en planet – maar ook uit een evenwichtige en eerlijke 
omgang en relatie van de organisatie met verschillende stakeholders. Het idee achter deze 
beschrijving kan worden verklaard door wat Porter en Kramer (2006) ‘wederzijdse 
afhankelijkheid’ noemen. Volgens Porter en Kramer hebben organisaties een gezonde 
samenleving nodig waarin people en planet op een eerlijke en harmonieuze wijze kunnen 
dienen als bronnen voor het succes van organisaties. Een gezonde samenleving heeft op 
haar beurt echter ook succesvolle organisaties nodig, die de ontwikkeling van people en 
planet kunnen ondersteunen. Organisaties en de samenleving, opgebouwd uit de 
verschillende stakeholders, hebben elkaar met andere woorden nodig. De SER heeft, met 
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het oog op deze visie, daarom goed in de gaten gehad dat organisaties en stakeholders 
met elkaar zullen moeten samenwerken in een eerlijk en harmonieus relatienetwerk. Aan 
dit idee wordt in deze scriptie dan ook vastgehouden.  

De definitie die in deze scriptie gehanteerd wordt voor het begrip MVO, sluit 
daarom aan bij het idee van de SER dat MVO uit twee elementen bestaat; de Triple P 

Bottom Line én een relatienetwerk tussen organisaties en stakeholders. De definitie van 
MVO die in deze scriptie gehanteerd wordt klinkt als volgt:  
 

Het proces waarbij organisaties de ondernemingsactiviteiten bewust richten op 

waardecreatie in drie dimensies – Profit, People, Planet – en daarmee op de bijdrage 

aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn. Dit wordt bereikt door het 

onderhouden van een relatie met de verschillende belanghebbenden op basis van 

doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde 

vragen uit de maatschappij (gebaseerd op: Sociaal-Economische Raad, 2000, p. 86). 

1.3  Het nut van MVO 

Organisaties kunnen om diverse redenen MVO-activiteiten ondernemen of MVO-
beleid ontwikkelen en implementeren. De meest dwingende reden komt volgens de 
Sociaal-Economische Raad (2000) voort uit het feit dat organisaties zullen moeten 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In het verlengde van deze wet- en 
regelgeving liggen sociale en maatschappelijke verwachtingen waar organisaties mee 
geconfronteerd worden. Het naleven van wet- en regelgeving en het voldoen aan sociale 
en maatschappelijke verwachtingen geeft organisaties volgens Porter en Kramer (2006) 
een zogenaamde licence to operate, het maakt het handelen van organisaties legitiem.  

Ook Boxall en Purcell (2003) beschrijven deze licence to operate, zij gebruiken 
hiervoor echter de term social legitimacy. Deze vorm van legitimiteit heeft een grotere 
strekking dan de licence to operate die Porter en Kramer (2006) beschrijven. Volgens 
Boxall en Purcell (2003) krijgen organisaties die wet- en regelgeving naleven en voldoen 
aan sociale en maatschappelijke verwachtingen namelijk niet alleen een licence to 

operate, maar worden zij ook beschouwd als een goed werkgever. Dergelijke organisaties 
zijn volgens Boxall en Purcell (2003) actief bezig met hun plaats in de maatschappij, 
oftewel met hun employment citizenship. Volgens Lees (1997) dienen organisaties social 

legitimacy dan ook na te streven naast de profit gerelateerde doelen (in: Boxall en 
Purcell, 2003). Het voldoen aan sociale en maatschappelijke verwachtingen geeft kort 
gezegd niet alleen een licence to operate, het kan organisaties ook toegevoegde waarde 
leveren omdat het hun reputatie als werkgever positief beïnvloedt.  

MVO kan organisaties ook op een andere manier toegevoegde waarde leveren. 
Diverse auteurs stellen namelijk dat organisaties die zich richten op de Triple P Bottom 

Line en daarbij een eerlijke relatie onderhouden met de verschillende stakeholders, 
zichzelf kunnen distantiëren van de massa. Door MVO kunnen zij zichzelf voorzien van 
een goede reputatie en een sterke concurrentiepositie die het lange termijn succes en 
bestaan van de organisatie mogelijk maakt (Goodijk, 2004; Maak en Pless, 2006a; Porter 
en Kramer, 2006; Sociaal-Economische Raad, 2000; Székely en Knirsch, 2005;). Dit is 
een andere reden voor het engageren in MVO.  

Organisaties kunnen de keuze voor MVO volgens de Sociaal-Economische Raad 
(2000) ten slotte ook baseren op de persoonlijke overtuiging van bijvoorbeeld hun 
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directieleden of (top)managers. Deze persoonlijke overtuiging kan voortkomen uit 
idealisme of uit een diepere behoefte aan zingeving of spiritualiteit. MVO kan in deze zin 
worden beschouwd als ‘iets goeds doen’ voor de eigen organisatie of voor de 
samenleving.  

1.4 MVO-beleid binnen organisaties 

Voor veel organisaties is het niet gemakkelijk om effectief invulling te geven aan 
MVO (Witteveen, 2007). Dit komt voort uit verschillende obstakels die een organisatie 
kan tegenkomen bij de ontwikkeling en implementatie van MVO-beleid.  

Om effectief MVO-beleid te ontwikkelen, dienen organisaties gedragscodes voor 
het eigen personeel en meetbare actieplannen op te stellen waarover zij verantwoording 
afleggen aan hun stakeholders. Dergelijk MVO-beleid leidt dan ook tot nieuwe 
verantwoordelijkheden, waarvoor een plaats binnen de organisatie gevonden dient te 
worden (Sociaal-Economische Raad, 2000). Volgens Porter en Kramer (2006) kan dit tot 
veranderingen in de organisatie leiden, bijvoorbeeld op het gebied van 
organisatiestructuur. Deze veranderingen kunnen als een obstakel voor MVO worden 
beschouwd.  

Een ander obstakel kan worden gevonden in de afwezigheid van kant-en-klare 
MVO-strategieën. Volgens de Sociaal-Economische Raad (2000) is MVO afhankelijk 
van de core business van de organisatie en van de lokale behoeften en omstandigheden 
waarin de organisatie opereert. Organisaties zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor het 
uiteindelijke product en voor een MVO-strategie die past bij de eigen organisatie.  

Een organisatie zal deze obstakels moeten zien te overwinnen als zij effectief 
invulling wenst te geven aan MVO. Volgens Goodijk (2004) en Porter en Kramer (2006) 
is deze taak weggelegd voor managers – of duurzaam leiders zoals ze in deze scriptie 
worden genoemd – binnen de organisatie. Zij zijn degenen die ervoor kunnen zorgen dat 
MVO integraal wordt verankerd in de organisatie en een succesvolle uitkomst genereert.  

Om een beter inzicht te krijgen in dit proces, zal in het volgende hoofdstuk in 
worden gegaan op de essentie van leiderschap en van duurzaam leiderschap.  
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2 DUURZAAM LEIDERSCHAP 
In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op leiderschap en duurzaam leiderschap 

binnen organisaties. Hiermee zal de derde subvraag die is gesteld in de inleiding 
beantwoord worden. In paragraaf 2.1 zal om te beginnen kort worden ingegaan op de 
historie van leiderschap, in paragraaf 2.2 zal leiderschap gedefinieerd worden. In 
paragraaf 2.3 zal vervolgens kort worden ingegaan op de historie van duurzaam 
leiderschap, in paragraaf 2.4 zal hiervan een definitie worden gegeven die wordt 
aangehouden in de rest van deze scriptie.  

2.1 De historie van leiderschap 

Leiderschap is geen nieuw onderwerp. Sinds het begin van de vorige eeuw 
houden academici en wetenschappers zich bezig met het ontwikkelen van 
leiderschapstheorieën. Gedurende deze periode zijn er volgens House en Aditya (1997) 
meer dan drieduizend onderzoeken over leiderschap uitgevoerd en zijn er volgens de 
Vries (in: Meekel, Fruytier en vander Meeren, 2003) meer dan achtduizend fundamenteel 
wetenschappelijke artikelen verschenen. 

Deze onderzoeken en artikelen trachten volgens de Vries (in: Meekel, et al., 2003) 
de kern van effectief leiderschap aan het licht te brengen. Het grote aantal onderzoeken 
en artikelen maakt duidelijk dat er op dit moment al vele verschillende ideeën over en 
benaderingswijzen voor leiderschap bestaan. Dit wil echter niet zeggen dat deze scriptie 
over duurzaam leiderschap overbodig is, naar duurzaam leiderschap is immers nog maar 
weinig onderzoek gedaan.  

2.2 Definiëring van leiderschap 

Het grote aantal onderzoeken en artikelen heeft als resultaat dat er zeer veel 
definities van het begrip ‘leiderschap’ bestaan. Rost (1991) heeft dit grote aantal 
definities inzichtelijk gemaakt door een lijst samen te stellen van 221 definities die vanaf 
de jaren twintig tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw zijn gebruikt (in: Ciulla, 
2006). Om meer orde te scheppen in deze enorme lijst, haalt Ciulla (2006) negen 
definities van deze lijst aan, die volgens haar aansluiten bij de negen afzonderlijke 
decennia die deze lijst beslaan. De conclusie die Ciulla uit een vergelijking van deze 
negen definities trekt, is dat leiderschap in eerste instantie betrekking heeft op het 
bewegen van mensen tot het doen van bepaalde dingen: 
 
 “…leadership is about a person or persons somehow moving other people to do 

something.” (Ciulla, 2006, p. 21)  
 

In deze scriptie zal deze beschrijving van leiderschap worden gehanteerd als de 
definitie van leiderschap, omdat het allereerst een eenvoudige doch duidelijke definiëring 
is van het begrip leiderschap. Ten tweede zal deze definitie worden gebruikt, omdat 
zowel leiders als managers eronder geschaard kunnen worden. 

In de literatuur wordt dikwijls een verschil gemaakt tussen leiders en managers. 
Volgens de Vries (in: Meekel, et al., 2003) heeft dit verschil betrekking op het object 
waar leiders dan wel managers zich mee bezighouden. De Vries (in: Meekel, et al., 2003) 
stelt dat leiders zich in hun dagelijkse werkzaamheden vooral bezighouden met mensen, 
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terwijl managers zich in hun dagelijkse werkzaamheden richten op dingen en zaken. Dit 
heeft volgens de Vries (in: Meekel, et al., 2003) consequenties voor de invloedsrelatie die 
een leider dan wel manager heeft met zijn medewerkers. Een leider zou volgens deze 
gedachtegang direct invloed uitoefenen op zijn medewerkers via de motieven, wensen en 
ideeën die hij/zij erop nahoudt, terwijl een manager indirect invloed uitoefent op zijn 
medewerkers door het veranderen van de omstandigheden waaronder zij werken.  

In deze scriptie wordt dit onderscheid tussen een leider en een manager niet 
gehanteerd, omdat een duurzaam leider zich zowel met mensen als met dingen en zaken 
bezig houdt. Belangrijk is dat een duurzaam leider in staat is invulling te geven aan 
MVO, door bijvoorbeeld andere mensen te bewegen iets te doen op het gebied van MVO. 
Duurzaam leiderschap kun dus, concluderend gezegd, door zowel een leider als door een 
manager worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat de definitie van het begrip 
leiderschap die in deze scriptie wordt gehanteerd hierop aansluit.  

2.3 De historie van duurzaam leiderschap 

Duurzaam leiderschap is een nieuw begrip binnen het leiderschapsdomein. Er 
bestaan nog maar relatief weinig onderzoeken en artikelen over duurzaam leiderschap. In 
de literatuur die voor deze scriptie is gebruikt, wordt pas in het jaar 2005 voor het eerst 
expliciet gesproken over duurzaam leiderschap (Székely en Knirsch, 2005).  

Het belang van leiders en managers die enerzijds om kunnen gaan met 
conflicterende belangen en anderzijds met ethische issues, die het gevolg zijn van de 
negatieve sociale en ecologische impact van organisaties, werd al wel langer ingezien. 
Harrison en Freeman (1999) geven met een beschrijving van het 
‘stakeholdermanagement’ namelijk de wortels weer van duurzaam leiderschap zoals dat 
in deze scriptie gehanteerd wordt. Stakeholdermanagement vindt haar oorsprong in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw en hield zich bezig met het verenigen van de 
verschillende, conflicterende stakeholderbelangen.  

Het inzicht dat leiders en managers deze belangen dienen te verenigen werd in het 
begin van deze eeuw door de versterkte aandacht voor MVO aangevuld met het inzicht 
dat zij ook om moeten kunnen gaan met de zojuist beschreven ethische issues. Leiders en 
managers worden pas in 2001 door Hardjono en Marrewijk (2001) en later in 2006 ook 
door Sison (2006) en Maak en Pless (2006b) expliciet benoemd tot de personen die 
dergelijke issues het hoofd moeten kunnen bieden en in het verlengde daarvan een 
effectieve invulling moeten kunnen geven aan MVO. 

Dit laat zien dat er nog maar relatief weinig bekend is over duurzaam leiderschap 
en dat het onderzoek naar dit onderwerp dus nog in de kinderschoenen staat. Het 
onderzoek naar de competenties voor duurzaam leiderschap dat in deze scriptie wordt 
uitgevoerd heeft nog niet eerder plaatsgevonden en is daarmee een waardevolle 
aanvulling op de geringe wetenschappelijke kennis die op dit moment bestaat over 
duurzaam leiderschap.  

2.4 Definiëring van duurzaam leiderschap 

In deze scriptie wordt met duurzaam leiderschap gedoeld op leiders en managers 
die in staat zijn binnen een organisatie effectief invulling te geven aan MVO. Deze 
personen zullen dus, in navolging van de definitie van MVO die is gegeven in hoofdstuk 
1, in staat moeten zijn een MVO-beleid te ontwikkelen waarin profit, people en planet op 
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elkaar zijn afgestemd en een geïntegreerd geheel vormen. Ook dienen zij een 
relatienetwerk met de stakeholders op te bouwen en te onderhouden. Dit relatienetwerk 
dient te worden gekenmerkt door doorzichtigheid en dialoog, waardoor kan worden 
voldaan aan sociale en maatschappelijke verwachtingen en de vragen die hieruit 
voortkomen. Leiders die hiertoe in staat zijn, worden in deze scriptie duurzaam leiders 
genoemd.  
 

Duurzaam leiderschap vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. In deze 
nieuwe manier van leidinggeven zal rekening moeten worden gehouden met de 
dynamische, complexe en diverse omgeving waarin organisaties zich bevinden en waarin 
MVO-activiteiten en MVO-beleid ontwikkeld wordt. Schraa-Liu en Trompenaars (2006) 
beschrijven dit erg pakkend in het volgende citaat:  

 
“…the challenge for today’s leaders is to perform effectively in an environment of 

uncertainty and ambiguity while reconciling the diversity of interests, needs and 

demands of multiple stakeholders.” (Schraa-Liu, Trompenaars, 2006, p. 138). 
 

De door Schraa-Liu en Trompenaars (2006) omschreven omgeving stelt bepaalde 
eisen aan leiders en managers. Duurzaam leiders zullen daarom volgens Cardy en 
Selvarajan (2006), Maak en Pless (2006a), Schraa-Liu en Trompenaars (2006) en Sharp 
Paine (2006) over passende kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en 
attitudes, oftewel competenties, dienen te beschikken om deze uitdaging aan te kunnen 
gaan en MVO tot een succes te maken.  
Daarom zal in het volgende hoofdstuk in worden gegaan op het begrip competenties. In 
dat hoofdstuk zal het begrip competentie verder uiteen worden gezet om zo een goed 
gefundeerd antwoord te kunnen geven op de vraag welke competenties noodzakelijk zijn 
voor duurzaam leiderschap.  
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3 COMPETENTIES 
In dit hoofdstuk zal dieper in worden gegaan op competenties. Er zal daarmee een 

antwoord worden gegeven op de vierde subvraag die is gesteld in de inleiding. In 
paragraaf 3.1 zal allereerst een definitie worden gegeven van het begrip competentie. 
Vervolgens zal in paragraaf 3.2 worden ingegaan op de functie van competenties binnen 
een organisatie. In paragraaf 3.3 zal een manier behandeld worden waarop de 
verschillende competenties kunnen worden geclusterd. In paragraaf 3.4 zal ten slotte een 
brug worden geslagen tussen competenties en duurzaam leiderschap.  

3.1 Definiëring van competenties 

Het woord competentie wordt in de Nederlandse taal door van Dale eenduidig 
gedefinieerd als ‘bekwaamheid’. De auteurs, van de literatuur die in deze scriptie wordt 
gebruikt, verschillen echter van mening over de elementen die tot een dergelijke 
bekwaamheid gerekend kunnen worden. Zo stelt PiMedia (2002) dat competenties 
worden opgebouwd uit vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Human Capital 
Group (2006) en Nieuwenhuis (2006) trekken de definitie iets breder en stellen dat 
competenties worden opgebouwd uit vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en 
kennis. Cardy & Selvarjan (2006); Dijkstra en van der Lee (2002), McClelland (in: 
Christis en Fruytier, 2006) en van der Heuvel en Lap (in: Meekel, et al., 2003) gaan nog 
een stap verder, zij definiëren competenties als vaardigheden, 
persoonlijkheidskenmerken, kennis en attitudes waarover een persoon beschikt. Breman 
en Bruinsma (2006) en Vernhout (2004) zijn echter weer van mening dat alleen 
vaardigheden, kennis en attitudes tot competenties kunnen worden gerekend.  

In deze scriptie zal de breedste definiëring van het begrip competentie worden 
gehanteerd. Er zal dus vanuit worden gegaan dat een competentie kan bestaan uit kennis, 
vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes. Er zijn twee redenen te noemen 
waarom voor deze definitie is gekozen. Allereerst wordt deze definitie gesteund door 
wetenschappelijke auteurs, wat niet bij alle andere definities het geval is. De definities 
die gegeven zijn door enerzijds PiMedia (2002) en anderzijds door Human Capital Group 
(2006) en Nieuwenhuis (2006) zij niet afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. Deze 
auteurs hebben zich met hun definitie voornamelijk gericht op het geven van een 
praktische invulling aan het begrip competentie. Deze auteurs zijn daarom niet erg 
betrouwbaar in het formuleren van een wetenschappelijk gefundeerde definitie. Ten 
tweede is voor de breedste definitie gekozen, omdat deze definitie gesteund wordt door 
het grootste aantal auteurs. Dit maakt deze definitie het meest gangbaar en betrouwbaar 
voor dit onderzoek.  

3.2  Het nut van competenties 

Competenties worden door een groot aantal auteurs gekoppeld aan prestaties die 
personen leveren ten behoeve van een bepaalde rol of functie binnen een organisatie 
(Breman en Bruinsma, 2006; Cardy en Selvarajan, 2006; Dijkstra en van der Lee, 2002; 
Spencer en Spencer (in: Levenson, van der Stede en Cohen, 2006) en Vermeulen en 
Heene (in: Vernhout, 2004)). Volgens deze auteurs dient een medewerker van een 
organisatie een set aan competenties te bezitten die aansluiten bij de rol of functie die hij 
of zij vervult. Dit maakt het voor de medewerker in kwestie mogelijk prestaties te leveren 
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die gerelateerd zijn aan zijn of haar functie. De zojuist genoemde auteurs stellen dan ook 
dat competenties noodzakelijk zijn voor het bekwaam, of succesvol, vervullen van een rol 
of functie. Zij beschouwen het bezitten van een bepaalde set aan competenties met andere 
woorden als een voorwaarde voor het leveren van functie gerelateerde prestaties.  

Een werknemer die over een set competenties beschikt passend bij zijn of haar 
functie, kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Deze werknemer is 
door deze competenties immers in staat zijn taken succesvol uit te voeren.  

Competenties vormen daarmee een basis voor organisaties tot het voorspellen en 
verbeteren van de prestaties van medewerkers en in het verlengde daarvan de prestaties 
van de organisatie in zijn geheel, wat uiteindelijk kan leiden tot een aanzienlijk 
concurrentievoordeel (Breman en Bruinsma, 2006; Cardy en Selvarajan, 2006). 
Competenties worden daarom, in de vorm van competentiemanagement, door een groot 
aantal organisaties gebruikt voor het selecteren, ontwikkelen, beoordelen en belonen van 
haar medewerkers (Breman en Bruinsma, 2006; Levenson, et al., 2006).  
 

Competenties kunnen echter niet gelijk worden gesteld aan de prestaties zelf. 
Competenties geven immers slechts aan dat een medewerker in staat is een bepaalde rol 
of functie bekwaam of met succes te vervullen. Prestaties zullen daarom pas volgen als 
een medewerker deze competenties ook daadwerkelijk aanwendt, wat volgens Breman en 
Bruinsma (2006), Christis en Fruytier (2006) en Ledford (in: Levenson, et al., 2006) 
afhankelijk is van zijn of haar wil en motivatie. In deze scriptie zal deze tweedeling 
tussen competentie en prestatie worden aangehouden. Een duurzaam leider zal dus niet 
alleen over specifieke, bij zijn rol of functie passende competenties dienen te beschikken. 
Hij zal ook de wil en motivatie dienen te hebben om deze competenties aan te wenden en 
daarmee prestaties te leveren die gerelateerd zijn aan zijn rol of functie.  

3.3 Categorisering  

De kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes waarover een 
persoon kan beschikken, worden in de praktijk vaak gecategoriseerd. Deze categorisering 
vindt plaats door indeling van competenties in verschillende competentieclusters. Deze 
competentieclusters geven duidelijkheid en overzicht in het grote aantal competenties dat 
heden ten dage is geformuleerd. Verschillende competenties die hetzelfde doel of 
dezelfde insteek hebben, bijvoorbeeld een organisatorisch doel of een sociaal-
communicatieve insteek, worden samengebracht in eenzelfde cluster.  

Tot op heden bestaat er geen standaard categorisering van competenties in 
competentieclusters. Verschillende auteurs gebruiken verschillende soorten 
competentieclusters, die in meer of mindere mate op elkaar aansluiten. Een voorbeeld van 
een dergelijk verschil is te vinden tussen de auteurs Nieuwenhuis (2006) en PiMedia 
(2002). Nieuwenhuis (2006) schaart het geheel aan sociale en communicatieve 
competenties onder het competentiecluster ‘sociaal-communicatieve competenties’. 
PiMedia (2002) hanteert voor deze competenties echter twee verschillende 
competentieclusters, namelijk het competentiecluster ‘persoonlijk gedrag’ voor de sociale 
competenties en het competentiecluster ‘communicatie’ voor de communicatieve 
competenties. In hoofdlijn doelen beide auteurs dus op het creëren van een duidelijke en 
overzichtelijke categorisering, in detail verschillen zij over de manier waarop dit bereikt 
wordt.  
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In deze scriptie zal een indeling in competentieclusters gehanteerd worden, omdat 
dit de duidelijkheid en overzichtelijkheid van het geheel ten goede komt. Een dergelijke 
indeling geeft namelijk direct inzicht in het soort competenties waarover een duurzaam 
leider dient te beschikken en het doel dat zij dienen of de insteek die eraan ten grondslag 
ligt. De competentieclusters die gebruikt zullen worden in deze scriptie, zijn afkomstig 
van Nieuwenhuis (2006). De clusters die hij benoemt klinken als volgt:  
 

� Bestuurlijk-organisatorische competenties 
� Sociaal-communicatieve competenties 
� Intellectuele competenties 
� Emotionele competenties 
� Taakgerichte competenties 

 
Er is voor deze indeling in competentieclusters gekozen, omdat deze 

competentieclusters het meest duidelijk maken wat enerzijds het doel (bijvoorbeeld het 
bestuurlijk of organisatorisch benaderen van zaken in het cluster bestuurlijk-
organisatorische competenties) of anderzijds de insteek (bijvoorbeeld een gevoelsmatige 
insteek in het cluster emotionele competenties) is van de competenties die tot een bepaald 
cluster worden gerekend. Binnen deze indeling in competentieclusters kunnen de 
verschillende competenties dus het beste worden geplaatst.  

3.4 Toepassing competenties op duurzaam leiderschap 

Om de koppeling van competenties aan duurzaam leiderschap bruikbaar en tot een 
succes te maken, is het belangrijk de competenties te concretiseren door middel van 
concreet en observeerbaar gedrag. Zonder deze concretisering zal het noch mogelijk zijn 
prestaties van medewerkers te voorspellen en verbeteren, noch de prestaties van de 
organisatie in zijn geheel te verbeteren (Cardy en Selvarajan, 2006). 

In dit onderzoek zal deze concretisering dan ook plaats vinden. De competenties 
die horen bij duurzaam leiderschap zullen in het volgende hoofdstuk worden genoemd, 
waarbij aandacht zal worden besteed aan het concrete en observeerbare gedrag dat bij 
deze competentie hoort.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 

21  - Competenties voor duurzaam leiderschap 

4 COMPETENTIES VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP 
 De twee belangrijkste taken die zijn toebedeeld aan duurzaam leiders zijn het in 
evenwicht houden van profit, people en planet – de Triple P Bottom Line – en het 
opbouwen en onderhouden van een verantwoorde relatie met de stakeholders van de 
organisatie. Om deze taken succesvol te kunnen vervullen, is het voor een duurzaam 
leider belangrijk te beschikken over een aantal competenties die aansluiten bij deze taken. 
Deze competenties zullen in dit hoofdstuk worden benoemd. In paragraaf 4.1 zal 
allereerst worden ingegaan op de analyse die in dit onderzoek is gebruikt ter koppeling 
van competenties aan duurzaam leiderschap. Vervolgens zullen deze competenties in de 
paragrafen 4.2 tot en met 4.6 aan bod komen.  

4.1 Koppeling van competenties aan duurzaam leiderschap 

 De competenties die in deze scriptie aan duurzaam leiderschap worden gekoppeld 
komen voort uit concrete gedragingen en taken van duurzaam leiders die door de 
verschillende auteurs worden benoemd. Deze concrete gedragingen en taken zijn 
gegroepeerd, vervolgens zijn deze groepen vertaald naar competenties die bij het concrete 
gedrag of de concrete taak aansluiten. Ten slotte is nagegaan hoe vaak de vertaalde 
competentie is benoemd door de verschillende auteurs. De competenties die door vier of 
meer verschillende auteurs zijn benoemd, worden in deze scriptie als zodanig belangrijk 
beschouwd voor een duurzaam leider dat ze zijn opgenomen in deze scriptie. Auteurs die 
gezamenlijk één artikel hebben geschreven, worden beschouwd als één auteur.  

Uit bovenstaande analyse zijn een viertal competenties naar voren gekomen die 
relatief belangrijk zijn voor een duurzaam leider, te weten:  

 
� Onderhandelen  
� Probleemanalyse  
� Integriteit  
� Sensitiviteit  

 
De indeling in competentieclusters die in het vorige hoofdstuk is gemaakt, zal in 

dit hoofdstuk worden aangehouden. Dit geeft duidelijk en snel inzicht in de insteek van 
competenties en het soort competenties waarover een duurzaam leider dient te 
beschikken. Die vier competenties die zojuist genoemd zijn als relatief belangrijk voor 
een duurzaam leider zullen daarom nu per competentiecluster waar zij toe behoren 
behandeld worden.  

4.2    Bestuurlijk-organisatorische competenties 

Onder het bestuurlijk-organisatorische competentiecluster vallen competenties die 
als zeer belangrijk worden beschouwd voor het besturen of managen van een organisatie. 
Competenties die tot dit cluster behoren zijn leidinggeven; ondernemen; plannen en 
organiseren; resultaatgerichtheid en visie (Nieuwenhuis, 2006). Aan dit cluster is de 
competentie delegeren in deze scriptie toegevoegd, omdat deze competentie wellicht  
belangrijk kan zijn voor duurzaam leiderschap.  

Competenties die in het bestuurlijk-organisatorische competentiecluster kunnen 
worden thuis gebracht, zijn door de auteurs die zijn gebruikt voor deze scriptie niet 
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nadrukkelijk genoemd als belangrijk zijnde voor duurzaam leiders. Een duurzaam leider 
lijkt zich dus niet te onderscheiden van een ‘gewoon’ leider of manager door te 
beschikken over één of meerdere bestuurlijk-organisatorische competenties. Een 
verklaring hiervoor kan liggen in het idee dat bestuurlijk-organisatorische competenties 
voor elk soort leider of manager belangrijk zijn, ongeacht of deze persoon als duurzaam 
kan worden bestempeld of niet.  

4.3 Sociaal-communicatieve competenties 

Het sociaal-communicatieve competentiecluster richt zich op competenties met 
een sociale en/of communicatieve insteek. Deze competenties dragen volgens 
Nieuwenhuis (2006) bij aan de cultuur van de organisatie. Competenties uit dit 
competentiecluster kunnen bijvoorbeeld zeer nuttig zijn voor het bewerkstelligen van een 
cultuurverandering binnen een organisatie. Competenties die tot dit het sociaal-
communicatieve competentiecluster behoren zijn betrokkenheid; coachen; 
communicatieve vaardigheden; klantgerichtheid; netwerken; onderhandelen; 
organisatiebewustzijn; overtuigingskracht en samenwerken (Nieuwenhuis, 2006). In deze 
scriptie zijn daar de competenties luisteren en sociabiliteit aan toegevoegd, omdat deze 
competenties wellicht ook belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap. 

Van deze competenties wordt ‘onderhandelen’ door vijf verschillende auteurs 
genoemd als relatief belangrijk voor een duurzaam leider (Goodijk, 2004; Maak en Pless, 
2006a; Sackmann, 2006; Schraa-Liu en Trompenaars, 2006; Sharp Paine, 2006). Daarom 
zal nu slechts aandacht worden besteed aan deze competentie en niet aan de andere 
competenties die onder dit competentiecluster vallen.  

4.3.1  Onderhandelen 

Om de Triple P Bottom Line in balans te kunnen brengen en daarbij tegemoet te 
komen aan de belangen en behoeften van de verschillende stakeholders, is het voor 
duurzaam leiders volgens Goodijk (2004), Maak en Pless (2006a), Sackmann (2006), 
Schraa-Liu en Trompenaars (2006) en Sharp Paine (2006) noodzakelijk te beschikken 
over de competentie onderhandelen.  

Voor het in balans brengen van profit, people en planet is het volgens Schraa-Liu 
en Trompenaars (2006) namelijk zeer belangrijk dat de verschillende belangen en 
behoeften met elkaar worden verenigd. Organisatiedoelen dienen volgens deze auteurs te 
worden behaald door in overleg met de verschillende stakeholders het eens te worden 
over zaken waar hun belangen mee gemoeid zijn. Dit dient uiteindelijk tot 
overeenstemming en acceptatie te leiden bij alle betrokken partijen.  

Om tot overeenstemming en acceptatie van alle stakeholders te komen, zullen 
duurzaam leiders volgens Maak en Pless (2006a) in staat moeten zijn zaken vanuit 
verschillende perspectieven te beschouwen. Zij zullen de belangen die gemoeid zijn met 
deze perspectieven moeten begrijpen en respect moeten tonen voor de verschillende, vaak 
conflicterende belangen. Deze belangen zullen zij volgens Goodijk (2004) en Maak en 
Pless (2006a) vervolgens tegen elkaar moeten afwegen en met elkaar in verband moeten 
brengen.  

Belangrijk is dat de zojuist aangehaalde afweging de basis vormt voor 
beslissingen die worden genomen en acties die daaruit voortvloeien. Volgens Sackmann 
(2006) dienen alle beslissingen en de daaruit voortvloeiende acties op deze manier te 
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worden aangepakt. Dit proces leidt tot een resultaat dat voor alle stakeholders 
bevredigend is, het leidt met andere woorden tot een win-win situatie.  

Het gedrag dat al deze auteurs noemen behoort volgens Nieuwenhuis (2006) tot 
de essentie van onderhandelen. Ook Sharp Paine (2006) onderstreept het belang van de 
competentie onderhandelen: “Stakeholder analysis is useful for identifying opportunities 

to mitigate harms as well as to pursue mutual gains. Skill in social reasoning is essential 

for carrying out this kind of analysis…” (Sharp Paine, 2006, p. 59).  
Duurzaam leiders die over de competentie onderhandelen beschikken en het 

gedrag dat hierbij hoort vertonen, zorgen ervoor dat de eigen organisatie en haar 
stakeholders een relatie met elkaar aangaan die veel potentie heeft. Organisatie en 
stakeholders kunnen op dat moment van elkaar leren, zij kunnen elkaar verrijken met de 
kennis en ervaring die zij in de loop der tijd tot zich hebben genomen. Dit creëert een 
situatie waarin de business-strategy en de human-strategy elkaar “…wederzijds 

beïnvloeden en versterken” (Goodijk, 2004, p. 137). 
 

De definitie voor de competentie onderhandelen die in deze scriptie wordt 
gehanteerd is afkomstig uit het competentiewoordenboek van de Radboud Universiteit 
Nijmegen en het UMC St. Radboud en klinkt als volgt:  
 

“...het bereiken van doelen in overleg met andere belanghebbenden en  het 

daarbij eens worden zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen op een wijze die bij 

beide partijen tot overeenstemming en acceptatie leidt.” 
 
De keuze voor deze definitie en dus niet voor één van de definities die is 

geformuleerd in de literatuur die is gebruikt voor deze scriptie, berust op het idee dat deze 
definitie het beste aansluit bij het soort onderhandelen dat noodzakelijk is voor duurzaam 
leiderschap. Andere definities die voorkwamen in gebruikte literatuur waren te vaag of 
richtten zich meer op het bereiken van gemeenschappelijke doelen, wat niet het doel is 
van duurzaam leiderschap. Een duurzaam leider tracht profit, people en planet immers 
met elkaar in harmonie en balans te brengen, hij tracht de drie p’s niet met elkaar te 
versmelten.  
 
De eerste hypothese die geformuleerd kan worden, klinkt als volgt: 
 
Hypothese I 
Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie ‘onderhandelen’.  

4.4 Intellectuele competenties 

 Onder het intellectuele competentiecluster vallen competenties die worden 
gekenmerkt door een rationele insteek. In deze competenties staat de denkkracht van het 
individu met andere woorden centraal. Deze denkkracht vormt de basis voor het nemen 
van beslissingen. Competenties die tot het intellectuele competentiecluster behoren zijn 
creativiteit; leervermogen; oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn; probleemanalyse en 
vakmanschap (Nieuwenhuis, 2006; PiMedia B.V., 2002). 

Van deze competenties wordt ‘probleemanalyse’ door vijf verschillende auteurs 
beschouwd als relatief belangrijk voor een duurzaam leider (Cardy en Selvarajan, 2006; 
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Maak en Pless, 2006a; Porter en Kramer, 2006; Sackmann, 2006; Székely en Knirsch, 
2005). Daarom zal ook hier slechts aandacht worden besteed aan deze competentie en 
niet aan de andere competenties die onder dit competentiecluster vallen.  

4.4.1 Probleemanalyse 

 Om de Triple P Bottom Line met elkaar in balans te kunnen brengen, is het voor 
een duurzaam leider volgens Cardy en Selvarajan (2006), Maak en Pless (2006a), Porter 
en Kramer (2006), Sackmann (2006) en Székely en Knirsch (2005) belangrijk om over 
het vermogen te beschikken de complexe in- en externe omgeving van de organisatie te 
overzien en (mogelijke) problemen te signaleren. Dit vermogen laat zich vertalen in de 
competentie probleemanalyse.  
 Probleemanalyse bestaat uit een aantal fasen, te weten het signaleren en 
herkennen van belangrijke informatie en/of problemen; het leggen van verbanden tussen 
beschikbare informatie en het opsporen van oorzaken van problemen en relevante 
informatie (PiMedia, 2002; Workbench competentieprofielen, 2002). Deze fasen en het 
bijbehorende vermogen of gedrag worden door de verschillende, zojuist aangehaalde 
auteurs genoemd als relatief belangrijk voor een duurzaam leider. 
 Zo dient een duurzaam leider volgens Cardy en Selvarajan (2006) en Porter en 
Kramer (2006) overzicht te hebben op de eigen organisatie, externe omgeving en ter zake 
doende issues om zo informatie en/of problemen te kunnen signaleren en herkennen. Een 
duurzaam leider dient daarom volgens Porter en Kramer (2006) elk klein detail van de 
eigen organisatie en onderdelen van de externe omgeving die van waarde zijn voor de 
organisatie te kennen en begrijpen. Volgens Cardy en Selvarajan (2006) dient een 
duurzaam leider kennis te hebben van ethische issues en normen en waarden binnen de 
organisatie.  
 Voor het leggen van verbanden tussen beschikbare informatie en het opsporen 
oorzaken van problemen en relevante informatie, zal een duurzaam leider volgens 
Székely en Knirsch (2005) vervolgens moeten bepalen welke factoren binnen de eigen 
organisatie en de externe omgeving van invloed zijn op MVO-beleid dat de organisatie 
voert of wenst te voeren. Hiertoe zal hij enerzijds kansen voor de organisatie en 
anderzijds mogelijke bedreigingen of problemen moeten herkennen en identificeren.  
 Maak en Pless (2006a) en Sackmann (2006) stellen eveneens dat het opsporen van 
oorzaken van problemen en relevante informatie zeer belangrijk is voor een duurzaam 
leider. Deze auteurs benoemen diagnostische vaardigheden, die een onderdeel uitmaken 
van probleemanalyse, expliciet als zeer belangrijke vaardigheden waarover een duurzaam 
leider dient te beschikken.  
 
 De definitie van de competentie probleemanalyse die in deze scriptie gehanteerd 
wordt is afgeleid van PiMedia (2002) en Workbench competentieprofielen (2002) – de 
definities die zij hanteren zijn nagenoeg identiek – en klinkt als volgt:  
 
 “Het in staat zijn problemen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen en 

verbanden te leggen tussen gegevens; opsporen van mogelijke oorzaken van problemen 

en het zoeken naar ter zake doende gegevens.” 
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 De keuze voor deze definitie – en dus niet voor één van de andere definities die is 
geformuleerd in de literatuur die is gebruikt in deze scriptie – is berust op de 
algemeenheid van deze definitie. Andere definities waren veel gedetailleerder 
geformuleerd, waardoor de essentie minder duidelijk naar voren kwam.  
 
De tweede hypothese die geformuleerd kan worden klinkt als volgt:  
 
Hypothese II 
Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie ‘probleemanalyse’. 

4.5 Emotionele competenties 

 In het emotionele competentiecluster staat de gevoelskracht van het individu 
centraal. Gedrag dat berust is op competenties die behoren tot het emotionele 
competentiecluster komt voort uit het gevoel dat leeft binnen het desbetreffende persoon. 
Competenties die tot het emotionele competentiecluster behoren zijn integriteit; moed; 
sensitiviteit; stressbestendigheid en zelfvertrouwen (Nieuwenhuis, 2006). 
 De competenties integriteit en sensitiviteit worden respectievelijk door een vijftal 
(Benkert, 2006; Maak en Pless, 2006a,; Sackmann, 2006; Schraa-Liu en Trompenaars, 
2006; Székely en Knirsch, 2005) en viertal (Maak en Pless, 2006a; Sackmann, 2006; 
Schraa-Liu en Trompenaars, 2006; Sharp Paine, 2006) auteurs genoemd als relatief 
belangrijk voor een duurzaam leider. Daarom zullen slechts deze competenties behandeld 
worden en niet de andere competenties die behoren tot het emotionele 
competentiecluster.  

4.5.1 Integriteit 

 Het is volgens Benkert (2006), Maak en Pless (2006a), Sackmann (2006), Schraa-
Liu en Trompenaars (2006) en Székely en Knirsch (2005) zeer belangrijk dat een 
duurzaam leider beschikt over de emotionele competentie integriteit.  
 Volgens Maak en Pless (2006a) hebbben duurzaam leiders een aantal 
verantwoordelijkheden met betrekking tot mensen binnen en buiten de organisatie. Deze 
verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld het garanderen van humane, veilige, gezonde en 
eerlijke werkomstandigheden; het bieden en steunen van mogelijkheden om kwesties 
waarin ethische normen en waarden worden geschaad te melden; het geven van een 
eerlijke en gelijke behandeling van medewerkers; het verzekeren dat verschillende 
stakeholders eerlijk en respectvol behandeld worden en ga zo maar door. Al deze 
verantwoordelijkheden hebben te maken met het handhaven van sociale en ethische 
normen en waarden.  
 Duurzaam leiders dienen, naast het handhaven van deze normen en waarden, zelf 
ook te handelen naar sociale en ethische normen en waarden. Maak en Pless (2006a, p. 
105): “…they should be led by desirable virtues and principles, such as respect, care, 

honesty, accountability, humility, trust and active citizenship…” Volgens Schraa-Liu en 
Trompenaars (2006) dienen duurzaam leiders dan ook in staat te zijn waarden en normen 
die hij en anderen erop nahouden te herkennen. Duurzaam leiders zouden volgens deze 
auteurs in staat moeten zijn te reflecteren op deze normen en waarden en zodoende goed 
van kwaad moeten kunnen onderscheiden om op basis daarvan ook zelf sociaal en ethisch 
verantwoord te kunnen handelen. Ook Benkert (2006), Sackmann (2006) en Székely en 
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Knirsch (2005) sluiten aan bij het idee dat duurzaam leiders dergelijk gedrag dienen te 
vertonen.  
 Het gedrag dat zojuist is geschetst, kan worden vertaald naar de competentie 
integriteit. Integriteit kan als de rode draad worden gezien die door al het handelen van 
duurzaam leiders heen loopt. Zonder integriteit en het bijbehorende gedrag, zou een 
duurzaam leider volgens Sison (2006) niet in staat zijn vertrouwen te winnen van de 
verschillende stakeholders. Het tot stand brengen van een eerlijke samenwerking, het 
houden van een zinvolle discussie of het kweken van begrip zou dan een erg moeilijke 
opgave worden. Ook zou een duurzaam leider zonder integriteit zeer veel moeite ervaren 
in het creëren van humane, veilige, gezonde en eerlijke werkomstandigheden, het geven 
van een eerlijke en gelijke behandeling aan medewerkers en het aan de kaak stellen van 
onethisch gedrag (Maak en Pless, 2006a).  
 
 De definitie die in deze scriptie voor de competentie integriteit wordt gehanteerd, 
is afkomstig van Nieuwenhuis (2006) en klinkt als volgt: 
 
 “Handelen – in woord en gedrag – in lijn met algemeen aanvaarde sociale en 

ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier 

vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van anderen hierop.”  
 
 De keuze voor deze definitie – en dus niet voor één van de andere definities die 
voorkomen in de literatuur die is gebruikt in deze scriptie – is gebaseerd op de nadruk die 
deze definitie legt op het sociaal en ethisch handelen van een persoon. Andere definities 
richtten zich vooral op het handhaven van sociale en ethische normen en waarden, wat 
niet direct hoeft te betekenen dat een persoon zelf ook op deze wijze handelt. In deze 
scriptie wordt sociaal en duurzaam handelen als essentieel element van duurzaam 
leiderschap beschouwd, daarmee is de definitie van Nieuwenhuis (2006) dus het meest 
passend. 
 
De derde hypothese die geformuleerd kan worden luidt: 
 
Hypothese III 
Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie ‘integriteit’.  

4.5.2  Sensitiviteit 

Sensitiviteit is een andere emotionele competentie waarover een duurzaam leider 
volgens Maak en Pless (2006a), Sackmann (2006), Schraa-Liu en Trompenaars (2006) en 
Sharp Paine (2006) dient te beschikken.  

Volgens Schraa-Liu en Trompenaars (2006) is de essentie van duurzaam 
leiderschap terug te vinden in een oprecht inlevingsvermogen dat een duurzaam leider 
ervaart naar de gehele menselijkheid en de omgeving waar hij of zij mee verbonden is. 
Maak en Pless (2006a) beschrijven dit gevoel minder spiritueel, maar hun boodschap 
komt op hetzelfde neer: duurzaam leiders dienen open te staan voor de wereld om zich 
heen en zich daarbij bewust te tonen van de gevoelens en behoeften van andere mensen 
en de omgeving waarin zij opereren. Zij dienen daarbij bovendien bewust te zijn van de 
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invloed die zij hebben op deze mensen en op de omgeving. Deze attitude kan worden 
vertaald in de competentie sensitiviteit.  

Het belang van sensitiviteit wordt op een heldere wijze door Sharp Paine (2006) 
beschreven. Zij stelt dat het kunnen inleven in andere personen en het zich bewust zijn 
van de gevolgen dat het eigen handelen heeft op deze personen of op de omgeving, de 
basis legt voor de analyse van de verschillende stakeholderbelangen. Sensitiviteit zorgt er 
met andere woorden dus voor dat een duurzaam leider inzicht kan krijgen in de belangen 
die de verschillende stakeholders erop nahouden. Hierdoor is een duurzaam leider beter 
in staat de belangen op elkaar af te stemmen en de Triple P Bottom Line met elkaar in 
balans te brengen.  

Ook Sackmann (2006) beschrijft het belang van sensitiviteit, alleen dan vanuit een 
andere hoek. Volgens haar maakt sensitiviteit het voor een duurzaam leider mogelijk zich 
verantwoordelijk te gedragen ten opzichte van de verschillende stakeholders. Sackmann 
(2006) bedoeld hiermee in feite te zeggen dat sensitiviteit het voor een duurzaam leider 
mogelijk maakt gedrag te vertonen dat voor de verschillende stakeholders acceptabel is.  
Sensitiviteit kan concluderend gezegd dus worden beschouwd als een zeer belangrijke 
competentie waarover een duurzaam leider dient te beschikken. Een duurzaam leider die 
niet over deze competentie beschikt zal niet of nauwelijks in staat zijn de Triple P Bottom 

Line met elkaar in balans te brengen of een relatienetwerk op basis van eerlijkheid en 
dialoog op te bouwen en te onderhouden.  
 

De definitie die in deze scriptie gehanteerd wordt voor de competentie sensitiviteit 
is afkomstig van Workbench competentieprofielen (2002) en klinkt als volgt: 
 

“…zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed 

hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van 

anderen.”  
 
De keuze voor deze definitie, en dus niet voor één van de andere definities die 

voorkomen in de literatuur die voor deze scriptie is gebruikt, is gebaseerd op de breedte 
en het algemene karakter. Andere definities waren te beknopt of richtten zich in hun 
beschrijving slechts op het moment dat een persoon contact heeft met anderen. Duurzaam 
leiders dienen echter niet alleen sensitief te zijn op het moment dat zij daadwerkelijk in 
contact treden met anderen, zij dienen dit te allen tijde te zijn. Het algemene karakter van 
bovenstaande definitie sloot het beste aan op deze gedachte.  
 
De vierde en tevens laatste hypothese die geformuleerd kan worden klinkt als volgt: 
 

Hypothese IV 
Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie ‘sensitiviteit’.  

4.6 Taakgerichte competenties 

In het taakgerichte competentieclusters staat daadkracht centraal. Het soort 
competenties dat in dit cluster voorkomen zijn dus gericht op bewerkstelligen van 
vooruitgang en het ondernemen van actie. Taakgerichte competenties zorgen ervoor dat 
woorden worden omgezet in daden. Competenties die tot het taakgerichte 
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competentiecluster behoren zijn besluitvaardigheid; flexibiliteit; initiatief; inzet en 
kwaliteitsbewustzijn (Nieuwenhuis, 2006). In deze scriptie zijn de competenties impact 
en voortgangscontrole nog toegevoegd, omdat deze competenties wellicht belangrijk 
kunnen zijn voor duurzaam leiderschap.  

Geen van de taakgerichte competenties zijn door vier of meer auteurs genoemd als 
belangrijk zijnde voor duurzaam leiders en worden in deze scriptie daarom niet 
beschouwd als relatief belangrijk voor een duurzaam leider. Een duurzaam leider lijkt 
zich dus niet te onderscheiden zich dus niet van een ‘gewoon’ leider door te beschikken 
over één of meerdere taakgerichte competenties. 
  
 
 
 
 
 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 

29  - Duurzaam leiderschap vanuit bestuurskundig perspectief 

5   DUURZAAM LEIDERSCHAP VANUIT 
BESTUURSKUNDIG PERSPECTIEF 

  
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van een afstudeertraject dat wordt 

aangeboden door de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). 
De USBO onderscheidt zich van andere faculteiten of onderwijsinstellingen door de 
disciplines bestuurskunde en organisatiewetenschappen te combineren. Dit heeft tot 
gevolg dat alle behandelde onderwerpen zowel vanuit bestuurskundig als 
organisatiewetenschappelijk perspectief wordt beschouwd. Deze multidisciplinaire 
benadering wordt ook in deze scriptie gehandhaafd, wat betekent dat duurzaam 
leiderschap zowel vanuit de bestuurskundige (publieke) discipline als vanuit de 
organisatiewetenschappelijke (private) discipline dient te worden bezien.  

Vanuit de organisatiewetenschappelijke discipline kunnen met betrekking tot 
duurzaam leiderschap vragen worden gesteld als ‘wat is (duurzaam) leiderschap?’, ‘wat 
zijn competenties?’ en ‘over welke competenties dient een duurzaam leider te beschikken 
om goed invulling te kunnen geven aan zijn rol?’. Op deze vragen is in voorgaande 
hoofdstukken reeds een antwoord gegeven.  

Daarom zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan vragen die voortkomen 
uit de bestuurskundige discipline. Vanuit deze discipline kunnen met betrekking tot 
duurzaam leiderschap vragen worden gesteld als ‘wat is er publiek aan de organisatie 
waarvoor het onderzoek uitgevoerd wordt?’, ‘wat is er publiek aan duurzaam leiderschap 
en het beleid dat een organisatie op dit vlak kan voeren?’ en ‘is social legitimacy een 
doelstelling van duurzaam leiderschap?’. In dit hoofdstuk zullen deze vragen 
respectievelijk in de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5 beantwoord worden. Om deze vragen 
echter goed te kunnen beantwoorden, zal eerst in paragraaf 5.1 een beschrijving worden 
gegeven van het publieke domein. In paragraaf 5.2 zullen vervolgens criteria worden 
benoemd die bepalen of een organisatie al dan niet tot het publieke domein gerekend kan 
worden. 

5.1 Definiëring van het publieke domein  

In de bestuurskundige discipline staat het publieke domein centraal. Tot op heden 
is deze discipline er echter nog niet in staat toe geweest een eenduidige definitie te geven 
van ‘het publieke domein’. Verschillende auteurs hanteren verschillende definities, met 
elk een verschillend idee over de reikwijdte en het soort organisaties dat tot het domein 
gerekend kunnen worden. Een goed voorbeeld van deze verschillende interpretaties, zijn 
de definities van Rainey (2003), Noordergraaf en Teeuw (2003) en Leisink (2007).  

Rainey (2003) hanteert de meest strikte definitie, hij rekent slechts 
overheidsorganisaties tot het publieke domein. Noordergraaf en Teeuw (2003) zijn 
coulanter in hun perceptie van de organisaties die tot het publieke domein behoren, zij 
stellen namelijk dat het publieke domein wordt gevormd door een verzameling van 
overheids-, semi-overheids en verstatelijkte organisaties en instellingen. Leisink (2007) 
stelt het publieke domein nog ruimer voor, volgens hem wordt het publieke domein 
gevormd door maatschappelijke issues of belangen en de wijze waarop zowel publieke 
als private organisaties daarmee omgaan.  
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Noordergraaf en Teeuw (2003) en Leisink (2007) gaan er bij deze definities van uit dat 
zowel de formele organisatiekenmerken (zoals het eigendom, de bron van inkomsten en 
zeggenschap) als de organisatie-identiteit bepalend zijn voor de indeling van de publieke 
sector en de organisaties die hiertoe behoren. Met de organisatie-identiteit doelen zij op 
een concept dat een antwoord geeft op vragen als ‘wat voor soort organisatie is dit?’ en 
‘waar staat de organisatie voor?’ (gevolgd van: Noordergraaf en Teeuw, 2003). 

Volgens deze auteurs zou een strikte tweedeling tussen het publieke en private 
domein gebaseerd op puur de formele organisatiekenmerken te star van aard zijn. De 
grote variatie aan organisaties en organisatievormen binnen beide domeinen zou een 
dergelijke tweedeling ongewenst maken. Als uitleg hiervoor stellen Noordergraaf en 
Teeuw (2003) bijvoorbeeld dat een organisatie publiek kan zijn op basis van de formele 
organisatiekenmerken, maar tegelijkertijd privaat wat betreft de organisatie-identiteit. 
Omgekeerd kan een organisatie ook privaat zijn op basis van de formele 
organisatiekenmerken, maar publiek als het gaat over identiteitsbesef. Private 
organisaties met een sterke drang naar MVO kunnen tot de laatste soort organisaties 
worden gerekend.  

Het besef van Noordergraaf en Teeuw (2003) en Leisink (2007) dat private 
organisaties een publieke identiteit kunnen aannemen door bij te dragen aan 
maatschappelijke issues of tegemoet te treden aan maatschappelijke belangen, sluit aan 
bij de doelstelling en handelswijze van MVO. In deze scriptie zal daarom de meest ruime 
definitie van het publieke domein, de definitie van Leisink, gehanteerd worden.  

5.2 Publieke of private identiteit? 

Het begrip organisatie-identiteit is een vaag begrip als het niet verder 
geconcretiseerd wordt. De reeds aangehaalde vragen ‘wat voor soort organisatie is dit?’ 
en ‘waar staat de organisatie voor?’ geven een eerste aanzet tot een verdere 
concretisering van het begrip organisatie-identiteit, maar kunnen geen duidelijk antwoord 
geven op de vraag of een organisatie een private dan wel een publieke identiteit heeft.  

Het werk van Gawthrop (in: Noordergraaf en Teeuw, 2003) biedt hiertoe, op 
inhoudelijk gebied, wél een goede mogelijkheid. Gawthrop benoemt vier dimensies die 
aan de basis liggen van de organisatie-identiteit, te weten: de idee van doelgerichtheid, de 
idee van oorzakelijkheid, de idee van tijd en de idee van orde. Deze dimensies maken het 
begrip organisatie-identiteit concreet en tastbaar, waardoor een duidelijk onderscheid kan 
worden gemaakt tussen organisaties met een private identiteit of een publieke identiteit.  

5.2.1. De idee van doelgerichtheid 

De idee van doelgerichtheid is een dimensie van organisatie-identiteit dat zich 
richt op de opvatting die organisaties hebben met betrekking tot het doel dat zij 
nastreven. Organisaties met een private identiteit hanteren een ateleologische opvatting. 
Noordergraaf en Teeuw geven voor deze opvatting een pakkende beschrijving: “…de 

afwezigheid van een hoger doel dat richtinggevend is voor die organisatie.” 
(Noordergraaf en Teeuw, 2003, p. 6) Deze organisaties hebben voornamelijk doelen die 
op de korte termijn gericht zijn.  

Organisaties met een publieke organisatie-identiteit houden er een teleologische 
opvatting op na. Dit houdt in dat er een hoger doel aanwezig is dat richtinggevend is voor 
de organisatie, de doelstelling van dit soort organisaties richt zich dan ook op de 
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verwezenlijking van dit doel. Organisaties met een publieke organisatie-identiteit richten 
zich daarmee voornamelijk op lange termijn doelen. Organisaties die invulling willen 
geven aan MVO, zullen dus een publiek idee van doelgerichtheid hanteren.  

5.2.2 De idee van oorzakelijkheid 

De idee van oorzakelijkheid heeft betrekking op de relatie tussen het handelen van 
organisaties en de beslissingen die zij maken. Organisaties met een private organisatie-
identiteit hanteren een atomistische opvatting. Deze organisaties geloven dat de relatie 
tussen het handelen en het nemen van beslissingen eenduidig is en niet onderhevig is aan 
onderlinge afhankelijkheden. Zij kijken daarom slechts naar de directe gevolgen van het 
eigen handelen. 

Organisaties met een publieke organisatie-identiteit zijn er daarentegen van 
overtuigd dat het handelen en de beslissingen die worden genomen onderdeel zijn van 
een “…complex systeem van onderlinge afhankelijkheden.” (Noordergraaf en Teeuw, 
2003). Zij hanteren een holistische opvatting, waarin handelingen en beslissingen elkaar 
direct dan wel indirect beïnvloeden. Organisaties met een publieke organisatie-identiteit 
kijken dus verder dan alleen de directe gevolgen van het eigen handelen, zij zijn zich 
eveneens bewust van de indirecte gevolgen die het eigen handelen kan hebben voor 
people en planet. MVO is daarmee een uitingsvorm van de publieke idee van 
oorzakelijkheid. 

5.2.3 De idee van tijd 

De idee van tijd is een dimensie die gericht is op het tijdsbesef van organisaties en 
de reikwijdte die zij hierbij hanteren. Organisaties met een private organisatie-identiteit 
houden er een statisch tijdsbesef op na, met een smalle reikwijdte. Voor deze organisaties 
is slechts de huidige tijd van belang, zij houden geen of nauwelijks rekening met de 
toekomst.  

Organisaties met een publieke organisatie-identiteit hanteren een dynamisch 

tijdsbesef. Deze organisaties houden in hun handelen rekening met de toekomst, zij 
trachten ervoor te zorgen dat toekomstige generaties over de mogelijkheden beschikken 
zich in hun behoeften te kunnen voorzien. Organisaties die actief zijn op het gebied van 
MVO hanteren daarmee duidelijk een publiek en dynamisch tijdsbesef.  

5.2.4 De idee van orde 

De idee van orde heeft betrekking op de manier waarop organisaties relaties met 
anderen beschouwen. Organisaties met een private organisatie-identiteit hanteren een 
verticale relatie-opvatting. Voor deze organisaties staat macht centraal in relaties die zij 
met anderen aangaan, zij spreken dan ook veelal in termen van superieur – ondergeschikt.  

Organisaties met een publieke organisatie-identiteit houden er een horizontale 
relatie-opvatting op na. Deze organisaties beschouwen een relatie als gelijkwaardig en 
handelen dus ook op deze manier. Organisaties met een publieke organisatie-identiteit 
geloven dat verschillende partijen in een relatienetwerk wederzijds van elkaar afhankelijk 
zijn. Ook hier sluit MVO aan op de publieke idee van orde.  
 

In deze scriptie wordt aangenomen dat organisaties die voldoen aan de 
inhoudelijke publieke criteria, veelal eveneens voldoen aan een aantal procesmatige 
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publieke criteria. Deze procesmatige criteria zijn het voeren van overleg met diverse 
stakeholders; het opstellen van concrete en meetbare acties die aansluiten op de 
maatschappelijke issues en belangen; en het afleggen van verantwoording aan de 
betrokken stakeholders. Deze criteria zijn terug te vinden in een pro-actieve houding die 
private organisaties met een inhoudelijk publieke identiteit aannemen voor het 
verwezenlijken van hun publieke ideeën.  

Nu het publieke domein is gedefinieerd en verschillende inhoudelijke en 
procesmatige criteria zijn genoemd die een organisatie tot het private dan wel publieke 
domein laten behoren, kan een antwoord worden gegeven op de eerder gestelde vragen: 
‘wat is er publiek aan de organisatie, Sietse & IJntze, waarvoor het onderzoek uitgevoerd 
wordt?’, ‘wat is er publiek aan duurzaam leiderschap en het beleid dat een organisatie op 
dit vlak kan voeren?’ en ‘is social legitimacy een doelstelling van duurzaam leiderschap?’ 

5.3 Het publieke aspect van Sietse & IJntze 

Sietse & IJntze is een jong coaching- en trainingsbureau, dat ‘opmerkelijke’ 
diensten aanbiedt op het gebied van management en leiderschap. In 2003 werd het bedrijf 
opgericht door Henk Vroom, die het bedrijf op dit moment runt als een eenmanszaak.  

Sietse & IJntze is, met betrekking tot de organisatiekenmerken, een private 
organisatie. Het eigendom is immers in handen van een privaat persoon, de organisatie 
wordt gefinancierd door private middelen en zij hoeft daarbij geen verantwoording af te 
leggen of overleg te voeren met een publieke organisatie of instelling.  

Of Sietse & IJntze met betrekking tot de organisatie-identiteit een private dan wel 
publieke positie inneemt, is moeilijk te zeggen. Sietse & IJntze kent, door haar 
organisatievorm van eenmanszaak, immers geen HR-beleid en ook geen MVO-beleid dat 
de basis zou kunnen leggen voor een publieke organisatie-identiteit die voldoet aan de 
inhoudelijke criteria. Wel houdt Vroom een aantal kernwaarden aan, die tot uitdrukking 
komen in de manier waarop hij te werk gaat. Deze kernwaarden klinken als volgt: 

� intensiteit (er voor gaan, intensieve werkrelatie met collega's, klanten en 
deelnemers) 

� authenticiteit (jezelf zijn, focus op talenten en die maximaal benutten) 
� reciprociteit (ga om met de ander zoals je zelf ook behandeld wil worden) 
� creativiteit (maatwerk, werkvormen die maximaal aansluiten bij de deelnemers) 

Deze kernwaarden zouden de basis kunnen vormen voor zowel een inhoudelijke 
als een procesmatige publieke identiteit, maar dat is zonder concrete uitingsvormen van 
de kernwaarden niet met zekerheid te zeggen.  

Wat echter wel met zekerheid kan worden gezegd, is dat Sietse & IJntze belang 
hecht aan MVO en daarmee aan zowel de inhoudelijke als de procesmatige publieke 
identiteit van organisaties.  

5.4 Het publieke aspect van duurzaam leiderschap 

Zoals reeds duidelijk is geworden, zijn duurzaam leiderschap en MVO inherent 
aan elkaar verbonden. Duurzaam leiderschap is een manier waarop leiders trachten de 
Triple P Bottom Line in evenwicht te houden en daarbij een verantwoorde relatie aangaan 
met hun stakeholders. Duurzaam leiderschap heeft daarmee zowel op inhoudelijk als op 
procesmatig niveau een publieke identiteit. 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 
 

33 – Duurzaam leiderschap vanuit bestuurskundig perspectief 33 

Het beleid dat een organisatie op het gebied van duurzaam leiderschap kan 
voeren, richt zich op het selecteren, ontwikkelen, beoordelen en belonen van duurzaam 
leiders. Dit beleid kan wordt ook wel ‘competentiemanagement’ genoemd. Een definitie 
van competentiemanagement waar in deze scriptie bij wordt aangesloten, richt zich op 
het voornaamste doel van competentiemanagement en klinkt als volgt“…het vertalen van 

de kerncompetenties van de organisatie naar de benodigde kennis, vaardigheden, 

persoonlijkheid en motivatie van medewerkers.” (Human Capital Group, 2006, p. 1).  
Het startpunt voor competentiemanagement ligt volgens deze definitie bij de 

kerncompetenties van de organisatie, dat een goede mogelijkheid biedt voor de vertaling 
van het containerbegrip MVO in concrete organisatie- en individuele competenties. Op 
het moment dat een organisatie competentiemanagement inzet voor het ontwikkelen van 
duurzaam leiderschap, houdt dat in dat de organisatie invulling wil geven aan MVO. De 
conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat deze organisaties op inhoudelijk 
gebied een publieke identiteit aannemen, dan wel willen aannemen.  

Competentiemanagement geeft echter niet per definitie het signaal af dat 
organisaties over een inhoudelijk publieke organisatie-identiteit beschikken. 
Competentiemanagement kan immers voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het 
kan bijvoorbeeld ook worden ingezet voor het vertalen van commerciële 
organisatiecompetenties naar individuele competenties, om zodoende de korte termijn 
doelstellingen beter te kunnen nastreven en meer winst te genereren. Organisaties die 
competentiemanagement inzetten om dit te bereiken, hebben duidelijk geen inhoudelijke 
publieke organisatie-identiteit. Het doel waarvoor competentiemanagement wordt ingezet 
bepaald concluderend gezegd of een organisatie al dan niet een publieke organisatie-
identiteit heeft.  

5.5 Social legitimacy als doelstelling van duurzaam leiderschap? 

Private organisaties kunnen om diverse redenen besluiten MVO op de agenda te 
zetten en daarmee een publieke identiteit aan te nemen, deze redenen zijn reeds genoemd 
in hoofdstuk 1. Eén van deze redenen was het voldoen aan maatschappelijke 
verwachtingen, wat een organisatie social legitimacy geeft ten aanzien van hun handelen 
en beslissingen. Volgens Boxall en Purcell (2003) dient social legitimacy een doelstelling 
te zijn die organisaties, samen met commerciële doelstellingen, nastreven. 

Social legitimacy is een interessant onderwerp voor de bestuurskundige discipline, 
omdat stil wordt gestaan bij de manier waarop een organisatie invulling geeft aan sociale 
en maatschappelijke verwachtingen en de doelstellingen die zij op dit gebied erop 
nahoudt. Met betrekking tot deze scriptie is het interessant af te vragen in hoeverre social 

legitimacy een doelstelling is van duurzaam leiderschap.  
Het antwoord op deze vraag hangt af van de reden waarom een organisatie wenst 

te engageren in MVO. Op het moment dat een organisatie dit doet om te kunnen voldoen 
aan geldende wet- en regelgeving of aan sociale en maatschappelijke issues en 
verwachtingen, kan social legitimacy als een indirecte doelstelling worden gezien van 
duurzaam leiderschap. De reden dat hier gesproken wordt over een indirecte doelstelling 
en dus niet over een directe doelstelling, heeft te maken de gedachte dat duurzaam 
leiderschap in eerste instantie ertoe dient profit, people en planet met elkaar in evenwicht 
te houden en daarbij een verantwoorde relatie aan te gaan met de stakeholders. Zodra een 
duurzaam leider deze doelstelling heeft verwezenlijkt, zal de organisatie in tweede 
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instantie in staat zijn te voldoen aan sociale en maatschappelijke verwachtingen. Social 

legitimacy is daarmee een indirecte doelstelling van duurzaam leiderschap, mits de 
organisatie MVO inzet om te kunnen voldoen aan sociale en maatschappelijke issues en 
verwachtingen.  

Wanneer een organisatie wenst te engageren in MVO vanwege een andere reden, 
bijvoorbeeld vanuit het inzicht dat MVO toegevoegde waarde kan leveren voor de 
organisatie of vanuit een persoonlijke overtuiging, is social legitimacy geen doelstelling 
van duurzaam leiderschap. Social legitimacy kan op dat moment worden beschouwd als 
een positief gevolg van duurzaam leiderschap.  
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6  METHODE VAN HET ONDERZOEK 
In dit hoofdstuk zal de methode van het onderzoek behandeld worden. In 

paragraag 6.1 zal allereerst informatie worden gegeven over de respondenten en hun 
achtergrond. In paragraaf 6.2 zal vervolgens in worden gegaan op de meetinstrumenten 
die zijn gebruikt voor het toetsen van de hypothesen. In paragraaf 6.3 zal ten slotte de 
procedure van het onderzoek aan bod komen, waarbij beargumenteerd beschreven wordt 
welke statistische analyses er zijn gebruikt tijdens het verwerken van de vragenlijsten.  

6.1 Organisaties en respondenten 

In deze scriptie is er voor het toetsen van de hypothesen een elektronische 
vragenlijst verspreid onder personen met verschillende functies die werkzaam zijn bij 
verschillende organisaties. De onderzoekspopulatie is opgebouwd uit personen die in 
Nederland werkzaam zijn en die zich op een willekeurige, maar professionele manier 
bezig houden of hebben gehouden met MVO. Er zijn verder geen andere beperkingen 
gesteld. Personen uit de onderzoekspopulatie kunnen zich bijvoorbeeld bezig houden met 
MVO doordat zij ‘projectleider MVO’ zijn bij een commerciële profit organisatie, 
doordat zij directeur zijn van een organisatie die MVO onder de aandacht brengt bij 
andere organisaties of doordat zij consultant zijn op het gebied van MVO. Dit zijn slechts 
voorbeelden ter verduidelijking, er zijn vele andere manieren te noemen waarop personen 
zich professioneel bezig houden met MVO. De keuze voor deze onderzoekspopulatie is 
gebaseerd op het idee dat personen die zich professioneel bezig houden of hebben 
gehouden met MVO inzicht hebben in de competenties die noodzakelijk zijn voor 
duurzaam leiderschap en daardoor beter in staat zijn de vragenlijst te beantwoorden dan 
personen die zich niet professioneel bezig houden of hebben gehouden met MVO. 

Deze onderzoekspopulatie is erg groot in aantal, daarom is er in deze scriptie 
gezocht naar een steekproefkader. Dit kader is gevonden in twee verschillende 
netwerken, te weten MVO Nederland en CSR Chicks. Beide netwerken bestaan uit 
personen die zich op een professionele manier bezig houden met MVO en hun kennis 
hieromtrent willen delen. Uit het steekproefkader is op een aantal manieren een 
steekproef getrokken. Binnen MVO Nederland is ten eerste een aselecte steekproef 
getrokken van 130 personen. MVO Nederland heeft op hun eigen website een lijst staan, 
genaamd ‘wie = wie’. Op deze lijst staan namen met bijbehorende functies, organisaties 
en telefoonnummers van personen die zich bezig houden met MVO. Deze namen zijn 
overgenomen in een Excel bestand, vervolgens zijn hier op willekeurige wijze 130 
personen telefonisch benaderd. De steekproef is ten tweede aangevuld door het netwerk 
van CSR Chicks, bestaande uit ongeveer 600 personen. Dit netwerk is toegankelijk 
gemaakt voor deze scriptie door contacten van de opdrachtgever.  

Alle onderzoekseenheden zijn benaderd door middel van een introductie e-mail 
met daarin een link naar de site waar de vragenlijst te vinden was. De e-mail adressen van 
de leden van CSR Chicks waren bekend, aan deze leden is een e-mail gestuurd met de 
vraag of men geïnteresseerd was in deelname aan het onderzoek. Zij bijlage A voor deze 
e-mail. Op deze e-mail hebben 18 personen gereageerd, aan hen is een vervolg e-mail 
gestuurd met verdere instructies over het onderzoek en de link naar de site waar de 
vragenlijst te vinden was.  
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De e-mail adressen van de geselecteerde leden van MVO Nederland waren echter 
niet bekend. Voor het achterhalen van deze e-mail adressen is er telefonisch contact 
opgenomen met de desbetreffende leden via de contactgegevens die zijn vermeld op de 
website van MVO Nederland. De voorkeur lag er bij dit telefonisch benaderen bij de 
respondenten persoonlijk te spreken, hierdoor zou de respons naar verwachting hoger 
kunnen worden dan normaal het geval is. Bij 70 personen is het gelukt ze persoonlijk te 
spreken, tijdens dit telefoongesprek is gevraagd of hij / zij geïnteresseerd zou zijn in 
deelname aan het onderzoek. Bij een positief antwoord is het e-mail adres van deze 
persoon opgeschreven waar introductie e-mail naar kon worden verstuurd. Zie bijlage B 
voor deze e-mail. Bij 60 personen is het niet gelukt ze persoonlijk te spreken, bij deze 
personen is het e-mail adres achterhaald om op deze manier te vragen of zij willen 
deelnemen aan het onderzoek. Zie bijlage C voor de e-mail die is verstuurd naar personen 
die niet persoonlijk telefonisch zijn benaderd. 

In alle verstuurde e-mails is vermeld dat men, indien geïnteresseerd, de resultaten 
van het onderzoek toegestuurd kon krijgen na afloop van het onderzoek. Dit heeft 
eveneens als doel gehad de respons te verhogen. 

In totaal zijn er dus ongeveer 730 personen benaderd, waarvan in totaal 67 
personen de vragenlijst hebben ingevuld (9% respons). Daarnaast zijn 15 personen 
begonnen aan de vragenlijst, maar zijn gedurende het invullen afgehaakt. Dit relatief 
hoge aantal kan worden verklaard door de technische constructie van de vragenlijst. Een 
aantal respondenten heeft namelijk een e-mail gestuurd met daarin de mededeling dat zij 
niet in staat waren geweest de vragenlijst verder in te vullen dan deel 2. Deze e-mails zijn 
beantwoord met de uitleg dat het niet mogelijk is verder te gaan in de vragenlijst als niet 
alle vragen beantwoord zijn en dat het dus essentieel is alle vragen te beantwoorden. Het 
is mogelijk dat een aantal respondenten zijn afgehaakt door deze constructie.  

Het lage percentage van ingevulde vragenlijst valt te verklaren door de lage 
respons binnen het netwerk van CSR Chicks. Alle 600 leden van dit netwerk zijn 
eenmalig benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren in deelname aan het 
onderzoek. De leden van CSR Chicks zijn slechts eenmalig keer benaderd, omdat het 
versturen van nog een herinneringsmail naar het gehele netwerk als spam en dus 
vervelend kan worden beschouwd. Deze eenmalige e-mail heet tot 18 reacties geleid, wat 
betekent dat er in dit netwerk een respons van 3% bestaat.  

De respons uit het netwerk van MVO Nederland is een stuk hoger dan de respons 
uit het netwerk van CSR Chicks. Van de 130 personen die zijn benaderd, hebben 49 
personen de vragenlijst compleet ingevuld. Dit betekent dat er bij dit netwerk een respons 
bestaat van 39%. De steekproef die is getrokken uit het netwerk van MVO Nederland is 
meerdere keren benaderd. Na het versturen van de eerste e-mail ter uitnodiging aan 
deelname van het onderzoek zijn er nog twee herinneringsmails verstuurd. 

Op het moment dat de vragenlijst online is gegaan en de totale steekproef is 
benaderd, was verwacht dat de respons hoger zou zijn dan hij uiteindelijk is uitgevallen. 
Deze verwachting was gebaseerd op het aantal personen die persoonlijk telefonisch zijn 
benaderd. Verwacht werd dat deze personen in ieder geval zouden deelnemen aan het 
onderzoek. Dit aantal zou vervolgens verder aangevuld kunnen worden door de overige 
personen die benaderd zijn. De lagere respons die uiteindelijk heeft plaatsgevonden kan 
worden verklaard door de periode waarin de vragenlijst online heeft gestaan. Gedurende 
deze periode, de eerste drie weken van juli, waren er veel personen op vakantie. Van de 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 
 

37 – Methode van het onderzoek 37 

personen die niet op vakantie waren, hebben een aantal aangegeven het in verband met de 
vakantie te druk te hebben voor het invullen van een vragenlijst.  
 

Onder de 67 ingevulde vragenlijsten bevonden zich 6 vragenlijsten die niet 
volledig zijn ingevuld. Deze ontbrekende scores kunnen verklaard worden door een 
technisch probleem dat zich heeft voortgedaan tijdens het invullen van de vragenlijst. 
Respondenten waren immers niet in staat een vragenlijst af te ronden met onbeantwoorde 
vragen.  

De totale steekproef bestond uit 46 mannen (68.7%) en uit 21 vrouwen (31.3%). 
De vrouwelijke respondenten waren hiermee ondervertegenwoordigd. Dit is te lezen in 
tabel 6.1, die is weergegeven op de huidige en volgende pagina. Het merendeel van de 
respondenten was hoger opgeleid, de hoogst afgeronde opleiding was bij 2 respondenten 
HAVO (3%), bij 1 respondent VWO (1.5%), bij 1 respondent MBO (1.5%), bij 26 
respondenten HBO (38.8%) en bij 37 respondenten WO (55.2%). Lager of middelbaar 
opgeleide respondenten zijn hiermee dus eveneens zwaar ondervertegenwoordigd. Dit is 
eveneens te zien in tabel 6.1.  

Van de respondenten zijn er 45 werkzaam bij een profit organisatie (67.2%), 1 
respondent is werkzaam bij de gemeentelijke overheid (1.5%), 1 respondent bij de 
rijksoverheid (1.5%), 1 respondent bij de semi-overheid (1.5%), 14 respondent zijn 
werkzaam bij een non-profit organisatie (20.9%) en 5 respondenten gaven aan bij een 
ander soort organisatie werkzaam of gepensioneerd te zijn (7.5%). Dit is te zien in tabel 
6.1. Van de 67 respondenten heeft het grootste deel aangegeven tamelijk veel tot zeer 
veel ervaring te hebben met MVO. 3 respondenten zeggen geen ervaring te hebben met 
MVO (4.5%), 5 respondenten zeggen weinig ervaring te hebben met MVO (7.5%), 28 
respondenten geven aan tamelijk veel ervaring te hebben met MVO (41.2%), 21 
respondenten zeggen veel ervaring te hebben met MVO (31.3%) en 10 respondenten 
geven aan zeer veel ervaring te hebben met MVO (15%). Dit is eveneens te zien in tabel 
6.1. De manier waarop de steekproef getrokken is heeft daarmee het doel bereikt 
onderzoekseenheden te benaderen die ervaring hebben met MVO.  

 
Tabel 6.1 Beschrijving geslacht, hoogst afgeronde opleidingsniveau, type 

arbeidsorganisatie en mate van ervaring met MVO (N =67). 

Variabelen   N % 

Geslacht Man  46 68.7 

 Vrouw 21 31.3 
Hoogst afgeronde 
opleiding Lagere school 0 0 

 LBO - MAVO - VMBO 0 0 

 HAVO 2 3.0 

 VWO 1 1,5 

 MBO 1 1.5 

 HBO 26 38.8 

  Universiteit 37 55.2 
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Variabelen   N % 
Type 
arbeidsorganisatie Profit organisatie 45 67.2 

 
Gemeentelijke 
overheid 1 1.5 

 Provinciale overheid 0 0 

 Rijksoverheid 1 1.5 

 Semi-overheid 1 1.5 

 Non-profit organisatie 14 20.9 

 Anders 5 7.5 

Ervaring met MVO geen 3 4.5 

 weinig 5 7.5 

 tamelijk veel 28 41.2 

 veel 21 31.3 

  zeer veel 10 15.0 

 
Na afloop van de vragenlijst en de resultaten hiervan waren verwerkt, is er een 

interview afgenomen. Er is in deze scriptie met andere woorden gebruik gemaakt van 
methodetriangulatie. De vragenlijsten hadden hierbij als doel het achterhalen van de 
competenties die door de respondenten – personen zich in de praktijk op een 
professionele manier bezig houden of hebben gehouden met MVO – als relatief 
belangrijk worden beschouwd voor duurzaam leiderschap. Het interview diende als 
aanvulling op de resultaten die waren verkregen door middel van de vragenlijsten. Aan de 
geïnterviewde respondent is gevraagd of zij de resultaten herkenbaar vond. Indien dit het 
geval was, is er naar een verklaring gevraagd om de resultaten kracht bij te zetten. Ook is 
er naar voorbeelden gevraagd van gedrag of gebeurtenissen in de praktijk die aansluiten 
op deze resultaten om de resultaten concreter en beter toepasbaar te maken in de praktijk. 
Indien de geïnterviewde respondent de resultaten niet herkenbaar vond, is er eveneens 
naar een verklaring gevraagd om zo een beter beeld te krijgen van de kloof die er bestaat 
tussen theorie en praktijk.  

6.2 Meetinstrumenten 

De hypothesen zijn getoetst aan de hand van elektronische vragenlijsten en een 
interview. Zie bijlage D voor de vragenlijst en bijlage H voor het interview. 

6.2.1 Elektronische vragenlijst 

De vragenlijst die is gebruikt bestaat uit drie delen. Van deze drie delen hebben 
het eerste en tweede deel elk op een eigen manier getracht te meten welke competenties 
relatief belangrijk worden gevonden voor duurzaam leiderschap. Het derde deel bestond 
uit vragen naar persoonlijke gegevens.  

In het eerste deel van de vragenlijst is de respondenten gevraagd vier willekeurige 
competenties te noemen die zij belangrijk achten voor duurzaam leiderschap. De 
respondenten dienden deze competenties zelf te verzinnen, ze zijn hierbij dus niet 
geholpen door het geven van voorbeelden van competenties.  

In het tweede deel van de vragenlijst zijn er 31 competenties met bijbehorende 
definities genoemd. De respondenten dienden deze competenties te beoordelen aan de 
hand van een vijf-punts-likert-schaal, waarbij de antwoordmogelijkheden waren 
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ingedeeld van 1 = zeer onbelangrijk tot 5 = zeer belangrijk. Aan de respondenten is niet 
gevraagd te beoordelen in hoeverre de competenties bij hen zelf aanwezig waren, maar in 
hoeverre zij de competenties belangrijk vonden voor duurzaam leiderschap.  

Voor het samenstellen van de competentielijst die in dit deel van de vragenlijst is 
gebruikt, is zo veel mogelijk vast gehouden aan de competentieclusters en bijbehorende 
competenties die Nieuwenhuis (2006) heeft voorgeschreven. De reden hiervoor is te 
vinden in het gegeven dat er bij het formuleren van de hypothesen reeds gebruik is 
gemaakt van deze clusters en de bijbehorende competenties. Door gebruik te maken van 
dezelfde clusters en competenties is getracht de consistentie van het onderzoek te 
bewerkstelligen, dan wel te vergroten. Vijf competenties die Nieuwenhuis (2006) noemt, 
zijn niet opgenomen in de vragenlijst, te weten leidinggeven, moed, ondernemen, 
oordeelsvorming, en vakmanschap. De competenties leidinggeven, ondernemen en 
oordeelsvorming zijn tijdens de pilot verwijderd uit de vragenlijst. De redenen hiervoor 
staan in paragraaf 6.3 beschreven. De competenties moed en vakmanschap zijn in eerste 
instantie al niet opgenomen in de vragenlijst. Moed heeft nooit tot de vragenlijst behoord, 
omdat de beschrijving die is gegeven door Nieuwenhuis (2006) ongeveer synoniem stond 
aan duurzaam leiderschap. Deze beschrijving klinkt als volgt: “Op eigen 

verantwoordelijkheid nemen van (gecalculeerde) risicovolle beslissingen in situaties die 

direct optreden verlangen ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen 

positie. Lastige situaties aanpakken: er niet omheen lopen.” Met name het laatste deel 
van deze beschrijving, het aanpakken van lastige situaties, werd ten tijde van het 
opstellen van de vragenlijst als synoniem gezien voor duurzaam leiderschap. Het 
opnemen van deze competentie in de vragenlijst zou daarom de resultaten van de 
vragenlijst kunnen bevuilen. Achteraf gezien zou het echter toch goed zijn geweest de 
competentie moed op te nemen in de vragenlijst, dit is in hoofdstuk 8 te lezen. De 
competentie vakmanschap is niet in de vragenlijst opgenomen, omdat deze competentie 
op basis van de gelezen literatuur te weinig relevantie vertoont met duurzaam leiderschap 
en daardoor de vragenlijst onnodig lang zou maken.  

De vragenlijst is, naast de competenties die Nieuwenhuis (2006) beschrijft, 
aangevuld met een drietal competenties, te weten impact, sociabiliteit en 
voortgangscontrole. Deze competenties zijn toegevoegd, omdat zij op basis van de 
gelezen literatuur wellicht relevant konden zijn voor duurzaam leiderschap. De 
vragenlijst zou dus een completer beeld kunnen geven van de competenties die als 
belangrijk worden beschouwd voor duurzaam leiderschap indien deze competenties 
werden toegevoegd.  

In het tweede deel van de vragenlijst zijn van alle 31 competenties de definities 
gegeven. Dit diende een duidelijk kader te scheppen van hetgeen de respondenten onder 
de genoemde competenties konden verstaan. Het doel hiervan was tweeledig. Enerzijds 
dienden de definities het ontbreken van kennis of onbegrip over de competenties op te 
vangen. Anderzijds dienden de definities als afbakening, om zo te bewerkstelligen dat 
alle respondenten hetzelfde zouden verstaan onder de genoemde competenties. Dit zou de 
validiteit van het onderzoek ten goede komen.  

Voor het definiëren van de competenties is gebruik gemaakt van beschrijvingen 
die Nieuwenhuis (2006), PiMedia (2002), Interselect (in: Westland, 2006), Hoekstra en 
van Sluijs (in: Westland, 2006), de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. 
Radboud (2007) geven. De competenties die gedefinieerd zijn op basis van Nieuwenhuis 
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(2006) zijn betrokkenheid, coachen, communicatieve vaardigheden, creativiteit, initiatief, 
integriteit, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, samenwerken, 
stressbestendigheid en zelfvertrouwen. De competenties die voor hun definitie gebaseerd 
zijn op PiMedia (2002) zijn delegeren, flexibiliteit, impact, inzet, klantgerichtheid, 
kwaliteitsgerichtheid, netwerken, omgevingsbewustzijn, organisatiebewustzijn, 
overtuigingskracht, probleemanalyse, sensitiviteit, sociabiliteit, visie en 
voortgangscontrole. Bij de competentie organisatiebewustzijn is het laatste deel van de 
definitie, te weten “…onderkennen van de belangen van andere onderdelen van de 

organisatie.”, weggelaten. Dit deel van de definitie was niet relevant voor duurzaam 
leiderschap en zou daardoor de score van de competentie kunnen beïnvloeden. Het laatste 
deel van de definitie die PiMedia heeft gegeven is bovendien niet essentieel voor de 
beschrijving van de competentie organisatiebewustzijn. Dit deel komt namelijk niet terug 
in de beschrijving die Nieuwenhuis (2006) geeft, terwijl het eerste deel van de 
beschrijving die PiMedia (2002) geeft wel overeenkomt met de beschrijving die 
Nieuwenhuis geeft (2006). De beschrijving die PiMedia (2002) heeft de voorkeur gehad 
boven de beschrijving die Nieuwenhuis (2006) geeft, omdat de beschrijving van PiMedia 
(2002) meer algemeen van aard is en daardoor beter tot de verbeelding zal spreken van de 
meeste respondenten. De competenties die gedefinieerd zijn op basis van Interselect (in: 
Westland, 2006) zijn besluitvaardigheid en leervermogen. De competentie luisteren is 
gebaseerd op de definitie die Hoekstra en van Sluijs (in: Westland, 2006) geven. De 
competentie onderhandelen is ten slotte gedefinieerd aan de hand van het beschrijving die 
de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. Radboud (2007) geeft.  

In het tweede deel van de vragenlijst is na het beoordelen van alle 31 
competenties aan de respondenten gevraagd de vier competenties te noemen zij het meest 
belangrijk achtten voor duurzaam leiderschap. Deze vier competenties zijn op rangorde 
gevraagd. De eerste competentie die genoemd werd, werd door de respondent als het 
meest belangrijk beschouwd voor duurzaam leiderschap. De competentie die als vierde 
genoemd werd, werd door de respondent als het minst belangrijk beschouwd van deze 

vier competenties. 
Het derde deel van de vragenlijst bestond uit een viertal vragen over persoonlijke 

gegevens. Er is in dit deel gevraagd naar het geslacht (1 = man, 2 = vrouw), hoogst 
afgeronde opleidingsniveau (1 = Lagere school, 2 = LBO / MAVO / VMBO, 3 = HAVO, 
4 = VWO, 5 = MBO, 6 = HBO, 7 = WO), het type arbeidsorganisatie (1 = Profit 
organisatie, 2 = Gemeentelijke overheid, 3 = Provinciale overheid, 4 = Rijksoverheid, 5 = 
Semi-overheid, 6 = Non-profit organisatie) en ervaring met MVO ( 1 = geen, 2 = weinig, 
3 = tamelijk veel, 4 = veel, 5 = zeer veel). Er is naar deze variabelen gevraagd om de 
onderzoekspopulatie te kunnen beschrijven en om te achterhalen of er verschillen dan wel 
verbanden bestaan tussen de variabelen en de beoordeling van de competenties. Ook is er 
in dit deel van de vragenlijst ruimte gegeven voor het geven van opmerkingen of stellen 
van vragen naar aanleiding van de vragenlijst.  

Er zijn hierdoor zeven positieve reacties binnen gekomen, waarbij men mij succes 
wenste met het verdere onderzoek en liet weten graag de resultaten te ontvangen. Eén van 
de respondenten heeft daarnaast laten weten dat het belangrijk was om te denken over 
nieuwe organisatievormen, deze respondent raadde sociocratie aan. Volgens Wikipedia 
houdt dit “…een bestuursvorm [in] die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen.”  
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Een andere respondent heeft laten weten dat het interessant zou zijn om te 
onderzoeken in hoeverre de competenties van duurzaam leiders verschillen van de 
competenties van ‘gewone leiders’. Dit is inderdaad erg interessant, maar een dergelijk 
onderzoek was voor deze scriptie gezien de gegeven tijd niet haalbaar.   

Weer een andere respondent bracht aan het licht dat met name de waarden van 
waaruit een duurzame leider opereert interessant zijn. Deze respondent haalde hierbij het 
volgende voorbeeld aan: “De competentie visie werkt alleen in de richting van 

duurzaamheid als er de juiste waarden onder liggen, b.v. eenheidsbewustzijn.” Dit kan 
als een waardevolle toevoeging worden gezien op het competentiedenken dat in deze 
scriptie de nadruk heeft gekregen.  

Twee andere respondenten lieten weten alle competenties belangrijk te vinden 
voor leiderschap.  

Een andere respondent vond dat de genoemde competenties op een ‘oud 
paradigma’ berustten, terwijl MVO volgens deze respondent vooral een nieuw paradigma 
is waarbij andere competenties nodig zijn. Volgens deze respondent heeft de verandering 
die voortkomt uit MVO te maken “…met de ontwikkeling van een nieuw niveau van 

bewustzijn.” Deze respondent dacht dat het gebruiken van de oude beschrijvingen van 
competenties ervoor zorgde dat niet tot de kern van duurzaam leiderschap kon worden 
doorgedrongen en dat er daardoor in dit onderzoek alleen maar een indicatie kon worden 
gegeven over de richting waarin de nieuwe competenties dienden te worden gezocht. Dit 
heeft sterk te maken met de subjectiviteit die sterk verbonden is aan dit onderzoek. Hier 
zal in de discussie in hoofdstuk 8 dieper op ingegaan worden.  

Een laatste respondent liet weten het onderzoek er summier uit te vinden zien, dit 
kan verklaard worden door de geringe tijd die beschikbaar is gesteld voor dit onderzoek.  
 

De vragenlijsten zijn verstuurd naar personen uit twee verschillende netwerken. 
Het gebruik van twee verschillende netwerken heeft als gevaar dat personen die zich bij 
beide netwerken hebben geregistreerd, twee keer zijn benaderd voor deelname aan het 
onderzoek. Om te voorkomen dat een dergelijk persoon de vragenlijst twee keer zou 
invullen, is er in de introductie e-mail die is verstuurd naar CSR Chicks geen link 
vermeld van de site waar de vragenlijst te vinden is. Personen die geïnteresseerd waren in 
het invullen van de vragenlijst dienden dit eerst kenbaar te maken door een e-mail te 
sturen naar een bepaald e-mail adres. Bij de personen die dit hebben gedaan, is 
vervolgens nagegaan of zij niet reeds in het respondentenbestand stonden van het netwerk 
van MVO Nederland. Dit was bij geen van de geïnteresseerde personen het geval.  

6.2.2  Interview 

Na afloop van het verspreiden en het verwerken van de resultaten van de 
elektronische vragenlijst is er een interview gehouden met Anastasia Kellerman, zij is 
coach, trainer en consultant op het gebied van integratie van duurzaamheid in het beleid 
van organisaties en heeft een boek geschreven over duurzaam leiderschap. Dit interview 
was halfgestructureerd van aard. Er is gekozen voor een halfgestructureerd interview, 
omdat deze vorm de zekerheid gaf dat alle resultaten besproken werden en tegelijkertijd 
de ruimte gaf voor het verder uitdiepen van bepaalde zaken waar Kellerman veel verstand 
van heeft. Tijdens het interview is aan Kellerman gevraagd of zij de verkregen resultaten 
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herkenbaar vond, of zij een verklaring kon geven voor de resultaten en of zij nog 
aanvullingen had op de verkregen resultaten.  

Om te voorkomen dat de elektronische vragenlijst en het interview elkaar zouden 
beïnvloeden, is Kellerman niet uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Zij heeft de 
vragenlijst pas tijdens het interview voor het eerst gezien.  

6.3  Procedure 

De vragenlijst die is gebruikt voor deze scriptie is in juni 2007 ontworpen aan de 
hand van theorieën uit de gebruikte literatuur, het afstudeeronderzoek dat Westland 
(2006) heeft uitgevoerd voor de Universiteit Utrecht en advies dat door Mandy van der 
Velde, de begeleider van deze scriptie vanuit de universiteit, is gegeven.  

Voorafgaand aan het online zetten van de vragenlijst en het versturen van de 
introductie e-mails naar de respondenten is een pilot uitgevoerd. Dit houdt in dat de 
vragenlijst ter beoordeling aan een aantal personen is voorgelegd. Voor deze scriptie is de 
vragenlijst voorgelegd aan de opdrachtgever, twee specialisten op het gebied van werving 
& selectie en een universitair student. Deze personen hebben de vragenlijst zelf ingevuld 
en daarbij kritisch beoordeeld op consistentie, overlap, duidelijk en taalgebruik. Dit heeft 
een aantal verbeterpunten opgeleverd.  

Allereerst is de omschrijving die in deel 1 is gegeven van duurzaam leiderschap 
aangepast. In eerste instantie stond hier “Een duurzaam leider is een werknemer 

(manager, leidinggevende, projectleider) die zich binnen de organisatie bezig houdt met 

het ontwikkelen en implementeren van MVO.” Aangezien de vragenlijst ook naar 
ondernemers zou worden verstuurd, is het woord ‘werknemer’ veranderd in persoon 
werkzaam binnen een bedrijf en is ‘ondernemer’ tussen de haakjes bij de voorbeelden 
toegevoegd.  

Ten tweede is er een aanpassing gemaakt bij de eerste vraag van deel 2. Deze 
vraag luidde eerst “Kunt u vier competenties noemen die u belangrijk vindt voor een 
duurzaam leider?”. Tijdens de pilot kwam naar voren dat de omschrijving die in deel 1 is 
gegeven van competenties alweer was weggezakt, daarom is deze omschrijving nogmaals 
herhaald na de eerste vraag van deel 2. Deze vraag is er daardoor als volgt uit te komen 
zien: “Kunt u vier competenties noemen die u belangrijk vindt voor een duurzaam leider? 

Dus over welke kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes dient een 

duurzaam leider volgens u te beschikken?”.  
Ten derde is de uitleg die is gegeven over de beoordeling van de competenties in 

deel 2 uitgebreid met de zin “Na afloop van de beoordeling van alle competenties wordt 

u gevraagd vier competenties uit deze lijst te noemen die u het meest belangrijk vindt 

voor duurzaam leiderschap.”. Deze zin in toegevoegd om zo het doorlopen van de 
vragenlijst makkelijker en duidelijker te maken.  

Ten vierde zijn er een aantal competenties verwijderd uit de vragenlijst, te weten 
‘leiderschap’, ‘ondernemen’ en ‘oordeelsvorming’. Leiderschap is verwijderd van de lijst, 
omdat deze competentie synoniem is aan duurzaam leiderschap en daardoor de 
vragenlijst kon bevuilen. De competentie ondermen is ook van de vragenlijst verwijderd, 
omdat dit volgens een aantal personen die de pilot-vragenlijst hadden ingevuld geen 
kennis, vaardigheid, persoonlijkheidskenmerk of attitude – oftewel een competentie – 
was, maar een actie was die ondernomen kon worden. De competentie oordeelsvorming 
is ten slotte verwijderd, omdat deze te veel overlap toonde met de competentie 
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besluitvorming en deze laatste volgens de personen die de pilot-vragenlijst hadden 
ingevuld duidelijker was.  

Naast dit alles zijn fouten in de spelling, grammatica en zinsopbouw uit de 
vragenlijst verwijderd. Gedurende de pilot is de onderzoekspopulatie vastgesteld en is er 
een steekproef getrokken zoals reeds beschreven in paragraaf 6.1.  

De vragenlijst heeft vervolgens online gestaan van 3 tot en met 24 juli. Op 3 juli is 
er aan alle respondenten een introductie e-mail gestuurd. Op 10 juli is er aan de 
respondenten van het MVO Nederland netwerk een herinneringsmail gestuurd. Zie 
bijlage E voor de e-mail die is gestuurd naar de respondenten waarmee persoonlijk 
contact heeft plaatsgevonden en bijlage F voor de respondenten waarmee geen 
persoonlijk contact heeft plaatsgevonden. In eerste instantie zou de vragenlijst op 17 juli 
offline gaan, maar door het grote aantal respondenten dat op vakantie bleek te zijn of het 
door de vakantieperiode te druk had voor het invullen van de vragenlijst is de vragenlijst 
een week langer online blijven staan. Op 17 juli is er daarom een tweede herinnering 
verstuurd aan de respondenten van het MVO Nederland netwerk met daarin de 
mededeling dat de vragenlijst nog een week langer online zou blijven staan (zie bijlage 
G).  

In alle mailings stond de link vermeld van de site waar de vragenlijst gevonden 
kon worden. De anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd door het geven van 
deze link. Zij hoefden slechts de link aan te klikken, hierdoor zouden zij worden 
doorverwezen naar de vragenlijst. Alle respondenten hebben dezelfde link doorgestuurd 
gekregen, waardoor er geen persoonlijke antwoorden van respondenten konden worden 
achterhaald. Vervuiling van het respondentenbestand is voorkomen door het niet 
mogelijk te maken de link meer dan één keer te gebruiken en daarmee de vragenlijst dus 
ook niet meer dan één keer in te vullen.  

6.4     Analyses 

De resultaten van de elektronische vragenlijst zijn verwerkt met het programma 
SPSS.  

Voor het eerste deel van de vragenlijst is voor de analyse gebruik gemaakt van 
beschrijvende statistieken, omdat de vraag in dit deel van de vragenlijst nominaal van 
aard was. Deze vraag kon door de respondenten vrij beantwoord worden, de gegeven 
antwoorden dienden daarom voor de analyse eerst te worden gecategoriseerd. Vervolgens 
konden zij worden gecodeerd, om invoer in SPSS mogelijk te maken. Bij het 
categoriseren is getracht zo veel mogelijk vast te houden aan de antwoorden die de 
respondenten hebben gegeven, om interpretatiefouten te voorkomen. De respondenten 
hadden bij het verwerken van de vragenlijsten immers geen mogelijkheid meer om hun 
eigen antwoorden te verduidelijken of verdedigen op het moment dat er 
interpretatiefouten zouden ontstaan. Er is bij het categoriseren nagegaan of het antwoord 
van de respondent overeen kwam met de 31 competenties en de bijbehorende definities 
die zijn genoemd in het tweede deel van de vragenlijst. Indien dit niet het geval was, is 
het antwoord opgenomen als een ‘nieuwe’ competentie. Al deze competenties zijn 
uiteindelijk gecodeerd en zodoende ingevoerd in SPSS. 

Het op rangorde benoemen van de belangrijkste competenties dat plaats heeft 
gevonden in het tweede deel van de vragenlijst en de vragen naar persoonlijke gegevens 
in het derde deel van de vragenlijst zijn eveneens geanalyseerd aan d hand van 
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beschrijvende statistieken, omdat de variabelen van deze vragen nominaal dan wel 
ordinaal van aard waren.  

Het beoordelen van de 31 competenties aan de hand van de vijf-punts-likert-
schaal in het tweede deel van de vragenlijst is echter geanalyseerd aan de hand van de 
‘One-Sample T Test’ (t). De gemiddelde scores en standaarddeviaties die door middel 
van deze analysemethode kunnen worden achterhaald, geven een goed beeld van het 
belang van de 31 genoemde competenties en maken het mogelijk deze competenties en 
de scores onderling met elkaar te vergelijken. Hierdoor konden de competenties met de 
hoogste scores worden opgespoord en kon geconcludeerd worden welke competenties als 
het meest belangrijk voor duurzaam leiderschap worden beschouwd. Het gebruik van de 
One-Sample T Test (t) was mogelijk, omdat de antwoordmogelijkheden in dit deel van de 
vragenlijst waren gemeten op intervalniveau. 

Tijdens het verwerken van de resultaten is er onderzocht of er verschillen 
bestonden tussen enerzijds hoogst genoten opleidingsniveau en anderzijds de beoordeling 
van de competenties in het tweede deel van de vragenlijst. Er is hiervoor gebruik gemaakt 
van de ‘Independent-Samples T Test’ (t). Bij de onafhankelijke variabelen ‘hoogst 
afgeronde opleidingsniveau’ is slechts het verschil gemeten tussen de opleidingsniveaus 
HBO en Universiteit (6 = HBO, 7 = Universiteit), omdat de andere opleidingsniveaus een 
te kleine frequentie aan respondenten kenden. Er is gekozen om geen Independent-
Samples T Test (t) uit te voeren voor de variabelen geslacht, type arbeidsorganisatie en 
ervaring met MVO, omdat de frequentie van de bijbehorende categorieën te klein was om 
deze test goed uit te kunnen voeren.  

Er is, naast het onderzoeken van significante verschillen, ook onderzocht of er een 
relatie bestond tussen de ervaring die respondenten hadden met MVO en de beoordeling 
die zij gaven aan de 31 competenties in deel twee van de vragenlijst. Dit is onderzocht 
aan de hand van de ‘Pearson’s productmoment-correlatiecoëfficiënt’ (r). Er bestond geen 
hypothese of theorie over de samenhang tussen de twee variabelen, daarom is er 
tweezijdig gemeten.  

De resultaten die zijn voortgekomen uit alle zojuist beschreven analyses zullen in 
het volgende hoofdstuk behandeld worden.  
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7 RESULTATEN 
In dit hoofdstuk zal inzicht worden gegeven in de resultaten die zijn verkregen 

aan de hand van de vragenlijsten. In paragraaf 7.1 zullen om te beginnen de resultaten 
aan bod komen van het willekeurig benoemen van belangrijke competentie voor 
duurzaam leiderschap dat in het eerste deel van de vragenlijst heeft plaatsgevonden. In 
paragraaf 7.2 zullen vervolgens de resultaten behandeld worden van de beoordeling van 
31 competenties volgens de vijf-punts-likert-schaal zoals dat heeft plaatsgevonden in het 
tweede deel van de vragenlijst. De resultaten van het benoemen van de vier belangrijkste 
competenties uit de 31 competenties die zijn genoemd in dit deel zullen in paragraaf 7.3 
de revue passeren. In paragraaf 7.4 zullen overige de resultaten die betrekking hebben op 
verschillen of samenhang tussen diverse variabelen behandeld worden..  

7.1   Willekeurig benoemen van belangrijke competenties 

In tabel 7.1, weergegeven op de huidige en volgende pagina, staan de frequenties 
en bijbehorende percentages van de competenties die door de respondenten zijn genoemd 
als belangrijk zijnde voor duurzaam leiderschap. In deze tabel staan alle 31 competenties 
die zijn voorgekomen in het tweede deel van de vragenlijst. Ook staan er competenties in 
die niet op de vragenlijst zijn voorgekomen, maar wel door de respondenten zijn 
genoemd. Deze competenties zijn geplaatst onder het kopje ‘nieuwe competenties’.  
 
Tabel 7.1 Frequenties en percentages van competenties die als belangrijk voor 

duurzaam leiderschap zijn benoemd (N = 65). 

Competenties N % 
Bestuurlijk-organisatorische 
competenties   

Delegeren 1 1,5 

Plannen en organiseren 3 4,6 

Resultaatgerichtheid 2 3,1 

Visie 25 38,5 

Sociaal-communicatieve competenties   

Betrokkenheid 9 13,8 

Coachen 1 1,5 

Communicatieve vaardigheden 10 15,4 

Klantgerichtheid 1 1,5 

Luisteren 3 4,6 

Netwerken 3 4,6 

Onderhandelen 1 1,5 

Organisatiebewustzijn 6 9,2 

Overtuigen 6 9,2 

Samenwerken 3 4,6 

Sociabiliteit 4 6,2 
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Competenties N % 

Intellectuele competenties   

Creativiteit 4 6,2 

Leervermogen 2 3,1 

Omgevingsbewustzijn 8 12,3 

Probleemanalyse 2 3,1 

Emotionele competenties   

Integriteit 33 50,1 

Sensitiviteit 22 33,8 

Stressbestendigheid 0 0 

Zelfvertrouwen 1 1,5 

Taakgerichte competenties   

Besluitvaardigheid 5 7,7 

Flexibiliteit 1 1,5 

Impact 5 7,7 

Initiatief 1 1,5 

Inzet 5 7,7 

Kwaliteitsgerichtheid 0 0 

Voortgangscontrole 0 0 

‘Nieuwe' competenties   

Aanpassingsvermogen 1 1,5 

Authenticiteit 3 4,6 

Bescheidenheid 1 1,5 

Breed geïnteresseerd 1 1,5 

Charisma 3 4,6 

Complementair gericht 1 1,5 

Conceptueel vermogen 6 9,2 

Continuïteitsgerichtheid 1 1,5 

Doorzettingsvermogen 3 4,6 

Eigenwijsheid 1 1,5 

Enthousiasme 6 9,2 

Geduld 1 1,5 

Idealisme 2 3,1 

Innovativiteit 3 4,6 

Inspirerend vermogen 4 6,2 

Vak-, markt- en productkennis 8 12,3 

Liefhebben 1 1,5 

Leidinggeven 5 7,7 

Mensenkennis 2 3,1 

Mensgericht 4 6,2 

Milieu-hart 1 1,5 

Moed 4 6,2 

Motiverend vermogen 5 7,7 

Nieuwsgierig 2 3,1 

Ondernemen 4 6,2 

Positiviteit 2 3,1 

Pragmatisch 1 1,5 
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Competenties N % 

Realisme 2 3,1 

Ruimte biedend 1 1,5 

Sociale vaardigheden 3 4,6 

Vasthoudendheid 3 4,6 

Zelfreflectie 1 1,5 

Zwijgen 1 1,5 

 
In het eerste deel van de vragenlijst zijn de volgende vier competenties naar voren 

gekomen als het meest belangrijk zijnde voor duurzaam leiderschap: 
1. Integriteit (N = 33) 
2. Visie (N = 25) 
3. Sensitiviteit (N = 22) 
4. Communicatieve vaardigheden (N = 10) 

 
De eerste hypothese kan daarmee niet worden bevestigd. Deze hypothese stelde 

immers dat een duurzaam leider dient te beschikken over de competentie onderhandelen. 
De competentie onderhandelen (N = 1) scoorde zeer laag in het eerste deel van de 

vragenlijst. De tweede hypothese stelde dat een duurzaam leider dient te beschikken over 

de competentie probleemanalyse. Deze hypothese kan eveneens niet bevestigd worden. 
De competentie probleemanalyse (N = 2) scoorde hoger dan de competentie 
onderhandelen, maar nog steeds zeer laag in vergelijking met andere competenties.  

De derde hypothese luidde: een duurzaam leider dient te beschikken over de 
competentie integriteit. Deze hypothese wordt bevestigd door het eerste deel van de 
vragenlijst, de competentie integriteit heeft de hoogste score gehaald van alle 
competenties in dit deel van de vragenlijst. De vierde hypothese kan eveneens bevestigd 
worden door het eerste deel van de vragenlijst. Volgens deze hypothese dient een 
duurzaam leider te beschikken over de competentie sensitiviteit. Deze competentie heeft 
zeer hoog gescoord in dit deel van de vragenlijst en wordt na de competenties integriteit 
en visie als een zeer belangrijke competentie voor duurzaam leiderschap beoordeeld.  

7.2 Beoordeling competenties door middel van de vijf-punts-likert-schaal 

In tabel 7.2, weergegeven op de volgende pagina, staan de gemiddelde scores en 
standaarddeviaties vermeld van alle 31 competenties die voor zijn gekomen in het tweede 
deel van de vragenlijst. De gemiddelde scores lopen op een schaal van 1 tot 5 (zeer 
onbelangrijk tot zeer belangrijk) en geven aan in hoeverre een competentie als belangrijk 
wordt beschouwd voor duurzaam leiderschap. Voor het verkrijgen van de gemiddelde 

scores en standaarddeviaties is gebruik gemaakt van een ‘One Sample T Test’ (t).  
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Tabel 7.2 Gemiddelde scores en standaarddeviaties van 31 competenties lopend op 

een schaal van 1 tot 5 (zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk), aangaande het belang 

van de competenties voor duurzaam leiderschap (N = 67). 

Competenties M (Sd) 
Bestuurlijk-organisatorische 
competenties   

Delegeren 3.54 0.91 

Plannen en organiseren 3.52 0.80 

Resultaatgerichtheid 3.88 0.79 

Visie 4.64 0.57 

Sociaal-communicatieve competenties   

Betrokkenheid 4.51 0.61 

Coachen 4.03 0.65 

Communicatieve vaardigheden 4.51 0.61 

Klantgerichtheid 3.90 0.87 

Luisteren 4.33 0.68 

Netwerken 4.22 0.76 

Onderhandelen 3.79 0.75 

Organisatiebewustzijn 3.99 0.71 

Overtuigen 4.16 0.69 

Samenwerken 4.27 0.69 

Sociabiliteit 3.94 0.64 

Intellectuele competenties   

Creativiteit 4.27 0.75 

Leervermogen 3.85 0.94 

Omgevingsbewustzijn 4.49 0.64 

Probleemanalyse 3.85 0.76 

Emotionele competenties   

Integriteit 4.61 0.63 

Sensitiviteit 4.15 0.74 

Stressbestendigheid 3.52 0.80 

Zelfvertrouwen 3.99 0.71 

Taakgerichte competenties   

Besluitvaardigheid 4.1 0.74 

Flexibiliteit 3.85 0.76 

Impact 4.13 0.57 

Initiatief 4.46 0.59 

Inzet 3.90 0.76 

Kwaliteitsgerichtheid 4.00 0.72 

Voortgangscontrole 3.39 0.85 

 
De vier competenties die het meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap zijn 

volgens dit deel van de vragenlijst:  
1. Visie (M = 4.64, Sd = 0.57) 
2. Integriteit (M = 4.61, Sd = 0.63) 
3. Betrokkenheid (M = 4.51, Sd = 0.61) 

Communicatieve vaardigheden (M = 4.51, Sd = 0.61) 
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Dit deel van de vragenlijst kan de eerste hypothese niet bevestigen. Volgens deze 
hypothese dient een duurzaam leider te beschikken over de competentie onderhandelen 
(M = 3.79, Sd = 0.75). Deze competentie wordt door de respondenten als neutraal tot 
belangrijk voor duurzaam leiderschap beschouwd, maar behoort desalniettemin tot één 
van de competenties met de laagste score. Slechts de competenties delegeren, plannen en 
organiseren, stressbestendigheid en voortgangscontrole hebben lager gescoord dan de 
competentie onderhandelen.  

De tweede hypothese kan evenmin door dit deel van de vragenlijst bevestigd 
worden. Deze hypothese stelde dat een duurzaam leider dient te beschikken over de 
competentie probleemanalyse (M = 3.85, Sd = 0.76). Probleemanalyse wordt daarmee als 
neutraal tot belangrijk beschouwd voor duurzaam leiderschap.  

De derde hypothese stelde dat een duurzaam leider dient te beschikken over de 
competentie integriteit. Deze hypothese wordt door dit deel van de vragenlijst bevestigd, 
integriteit wordt immers, na de competentie visie, gemiddeld het hoogst beoordeeld. De 
competentie integriteit wordt als belangrijk tot zeer belangrijk beschouwd voor duurzaam 
leiderschap.  

De vierde hypothese kan echter niet worden bevestigd door dit deel van de 
vragenlijst. Volgens deze hypothese dient een duurzaam leider te beschikken over de 
competentie sensitiviteit (M = 4.15, Sd = 0.74). Sensitiviteit wordt daarmee als belangrijk 
tot zeer belangrijk beschouwd voor duurzaam leiderschap, maar behoort ondanks dit 
gegeven niet tot de vier competenties die het hoogst zijn beoordeeld in het tweede deel 
van de vragenlijst.  

7.3  Op rangorde benoemen van de belangrijkste competenties   
Tabel 7.3, weergegeven op de huidige en volgende pagina, geeft de frequenties en 

bijbehorende percentages weer van de competenties die als het meest belangrijk voor 
duurzaam leiderschap worden beschouwd. De vier kolommen staan voor de rangorde 
waarin de respondenten de competenties hebben geplaatst.  
 
Tabel 7.3 Frequenties en percentages van competenties die in rangorde als het meest 

belangrijk voor duurzaam leiderschap zijn benoemd, belangrijkste competentie nr. 

1(N = 63), belangrijkste competentie nr. 2 (N = 62), belangrijkste competentie nr. 3 

(N = 63), belangrijkste competentie nr. 4 (N = 63), totaal (N = 62.75). 
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Competenties N % N % N % N % N % 
Bestuurlijk-
organisatorische           

competenties           

Delegeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plannen en organiseren 0 0 0 0 1 1.6 1 1.6 2 3.2 

Resultaatgerichtheid 1 1.6 3 4.8 0 0 5 7.9 9 14.3 

Visie 21 33.3 13 21.0 4 6.3 5 7.9 43 68.5 
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Competenties N % N % N % N % N % 

Sociaal-communicatieve           

competenties           

Betrokkenheid 2 3.2 2 3.2 4 6.3 6 9.5 14 22.3 

Coachen 1 1.6 0 0 1 1.6 0 0 2 3.2 
Communicatieve 
vaardigheden 1 1.6 3 4.8 1 1.6 7 11.1 12 19,1 

Klantgerichtheid 1 1.6 1 1.6 2 3.2 1 1.6 5 8.0 

Luisteren 2 3.2 2 3.2 9 14.3 5 7.9 18 28.7 

Netwerken 1 1.6 2 3.2 4 6.3 5 7.9 12 19.1 

Onderhandelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organisatiebewustzijn 0 0 2 3.2 1 1.6 3 4.8 6 9.6 

Overtuigen 2 3.2 3 4.8 4 6.3 2 3.2 11 17.5 

Samenwerken 2 3.2 3 4.8 2 3.2 1 1.6 8 12.7 

Sociabiliteit 0 0 0 0 1 1.6 0 0 1 1.6 

Intellectuele competenties           

Creativiteit 1 1.6 5 8.1 3 4.8 5 7.9 14 22.3 

Leervermogen 1 1.6 1 1.6 2 3.2 1 1.6 5 8.0 

Omgevingsbewustzijn 7 11.1 5 8.1 8 12.7 0 0 20 31.9 

Probleemanalyse 0 0 0 0 1 1.6 3 4.8 4 6.4 

Emotionele competenties           

Integriteit 14 22.2 9 14.5 10 15.9 2 3.2 35 55.8 

Sensitiviteit 2 3.2 3 4.8 0 0 0 0 5 8.0 

Stressbestendigheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zelfvertrouwen 1 1.6 0 0 0 0 0 0 1 1.6 

Taakgerichte competenties           

Besluitvaardigheid 2 3.2 2 3.2 4 6.3 5 7.9 13 20.7 

Flexibiliteit 0 0 1 1.6 0 0 0 0 1 1.6 

Impact 0 0 2 3.2 0 0 0 0 2 3.2 

Initiatief 1 1.6 2 0 1 1.6 3 4.8 7 11.2 

Inzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kwaliteitsgerichtheid 0 0 0 0 0 0 2 3.2 2 3.2 

Voortgangscontrole 0 0 0 0 0 0 1 1.6 1 1.6 

 
De competenties die het hoogst hebben gescoord op de eerste plaats in deze 

rangorde, in de tabel ‘belangrijkste competentie nr. 1’ genaamd, klinken als volgt:  
1. Visie (N = 21) 
2. Integriteit (N = 14) 
3. Omgevingsbewustzijn (N = 7) 
Er worden hier in plaats van vier competenties slechts drie competenties genoemd, 

omdat er na de competentie omgevingsbewustzijn zes competenties volgen die allen 
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dezelfde, relatief lage score hebben (N = 2). Deze competenties zijn betrokkenheid, 
luisteren, overtuigen, samenwerken, sensitiviteit en besluitvaardigheid.  
 

De competenties die het hoogst hebben gescoord op de tweede plaats in deze 
rangorde, in de tabel ‘belangrijkste competenties nr. 2’ genaamd, luiden als volgt: 

1. Visie (N = 13) 
2. Integriteit (N = 9) 
3. Creativiteit (N = 5) 

Omgevingsbewustzijn (N = 5) 
 

De competenties met de hoogste score op de derde plaats in deze rangorde, in de 
tabel genaamd ‘belangrijkste competenties nr. 3’, luiden als volgt:  

1. Integriteit (N = 10) 
2. Klantgerichtheid (N = 9) 
3. Omgevingsbewustzijn (N = 8) 
4. Visie (N = 4) 

Betrokkenheid (N = 4) 
Netwerken (N = 4) 
Besluitvaardigheid (N = 4) 

 
De competenties die het hoogst gescoord hebben op de vierde plaats in deze 

rangorde, in de tabel genaamd ‘belangrijkste competentie nr. 4’, klinken als volgt: 
1. Communicatieve vaardigheden (N = 7) 
2. Betrokkenheid (N = 6) 
3. Resultaatgerichtheid (N = 5) 

Visie (N = 5) 
Klantgerichtheid (N = 5) 
Luisteren (N = 5) 
Creativiteit (N = 5) 
Besluitvaardigheid N = 5) 

 
Als wordt gekeken naar het aantal keer dat een competentie wordt genoemd in dit 

deel van de vragenlijst, kunnen de volgende competenties als het meest belangrijk 
worden beschouwd voor duurzaam leiderschap: 

1. Visie (N = 43) 
2. Integriteit (N = 35) 
3. Omgevingsbewustzijn (N = 20) 
4. Luisteren (N = 18) 
 

Deze manier van het kijken naar de resultaten die zijn verkregen in dit deel van de 
vragenlijst komt goed overeen met de scores die op de afzonderlijke vragen zijn gegeven. 
De drie competenties die in totaal het meest genoemd zijn – te weten visie, integriteit en 
omgevingsbewustzijn – komen allemaal voor bij de competenties die het hoogst 
beoordeeld zijn op de eerste, tweede en derde plaats in de rangorde. De competentie 
luisteren komt alleen voor in de hoogste scores van de vierde plaats in de rangorde, maar 
is op desondanks op elke plaats in de rangorde genoemd door de respondenten (eerste 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 
 

52 – Resultaten 52 

plaats in de rangorde N = 2, tweede plaats in de rangorde N = 2, derde plaats in de 
rangorde N = 9, vierde plaats in de rangorde N = 5). 
 

De eerste hypothese kan op basis van dit deel van de vragenlijst niet bevestigd 
worden. Deze hypothese stelde dat een duurzaam leider dient te beschikken over de 
competentie onderhandelen. Deze competentie is in dit deel van de vragenlijst door geen 
enkele respondent genoemd als het meest belangrijk zijnde voor duurzaam leiderschap (N 
=0).  

De tweede hypothese kan evenmin bevestigd worden door dit deel van de 
vragenlijst. Volgens deze hypothese dient een duurzaam leider te beschikken over de 
competentie probleemanalyse. De competentie probleemanalyse is door de respondenten 
geen enkele keer genoemd op de eerste en tweede plaats in de rangorde (N=0). 
Onderhandelen is wel op de derde plaats (N = 1) en de vierde plaats (N=3) genoemd. De 
totaalscore van de competentie onderhandelen (N = 4) scoort daarmee zeer laag in 
vergelijking met andere competenties.  

De derde hypothese stelde dat een duurzaam leider dient te beschikken over de 
competentie integriteit, deze hypothese kan worden bevestigd door dit deel van de 
vragenlijst. Integriteit behoort zowel op de eerste plaats (N = 14) als op de tweede plaats 
(N = 9) en de derde plaats (N = 10) tot de competenties met de hoogste score. Op de 
vierde plaats in de rangorde behoort zij niet tot de competenties met de hoogste score, 
maar wordt zij wel genoemd (N =2). De totaalscore van de competentie integriteit (N = 
35) is zeer hoog te noemen, deze competentie heeft na de competentie visie de hoogste 
score behaald.  

Volgens de vierde hypothese dient een duurzaam leider te beschikken over de 
competentie sensitiviteit. Deze hypothese kan aan de hand van dit deel van de vragenlijst 
niet bevestigd worden. De competentie sensitiviteit behoort op geen enkele plaats in de 
rangorde tot de competenties met de hoogste scores. Sensitiviteit is echter wel genoemd 
op de eerste plaats (N =2) en tweede plaats (N = 3) van de rangorde. Op de derde en 
vierde plaats is deze competentie geen enkele keer genoemd (N = 0). De totaalscore van 
de competentie sensitiviteit is dan ook niet hoog uitgevallen (N = 5).  

7.4    Overige resultaten 

7.4.1 Verschillen tussen het hoogst afgeronde opleidingsniveau en de 
beoordeling van het belang van de 31 competenties 

Om te kunnen achterhalen of er verschillen bestaan tussen enerzijds de 
onafhankelijke variabelen hoogst afgeronde opleidingsniveau en anderzijds de 
afhankelijke variabelen, de 31 aan de hand van de vijf-punts-likert-schaal beoordeelde 
competenties, is er gebruik gemaakt van de Independent-Sample T Test (t).  

In tabel 7.4, weergegeven op de volgende pagina, staan de gemiddelde scores 
vermeld van personen met als hoogst afgeronde opleiding HBO (N = 26) en universiteit 
(N = 37). Deze tabel geeft inzicht in de verschillen tussen deze twee groepen betreffende 
de beoordeling van de 31 competenties.  
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Tabel 7.4 Verschillen tussen beoordeling van personen met als hoogst afgeronde 

opleiding HBO (N = 26) en universiteit (N = 37) over het belang van de 31 

competenties 

  Universiteit HBO   

  M (Sd) M (Sd) t 

Competenties           

Bestuurlijk-organisatorische      

competenties      

Delegeren 3.30 (.85) 3.85 (.92) 2.44* 

Plannen en organiseren 3.32 (.78) 3.77 (.82) 2.18* 

Resultaatgerichtheid 3.62 (.79) 4.15 (.67) 2.78** 

Visie 4.78 (.42) 4.42 (.70) 2.34* 

Sociaal-communicatieve      

competenties      

Betrokkenheid 4.50 (.61) 4.58 (.58) .77 

Coachen 3.89 (.70) 4.19 (.49) 1.89 
Communicatieve 
vaardigheden 4.57 (.60 4.23 (.58) .95 

Klantgerichtheid 3.76 (.93) 4.15 (.78) 1.78 

Luisteren 4.35 (.59) 4.35 (.85) .03 

Netwerken 4.32 (.67) 4.12 (.86) 1.08 

Onderhandelen 3.78 (.67) 3.77 (.86) .08 

Organisatiebewustzijn 3.97 (.55) 3.96 (.87) .06 

Overtuigen 4.24 (.64) 4.04 (.77) 1.15 

Samenwerken 4.22 (.58) 4.42 (.70) 1.27 

Sociabiliteit 3.95 (.62) 3.92 (.63) .14 

Intellectuele competenties      

Creativiteit 4.19 (.74) 4.31 (.79) .61 

Leervermogen 3.89 (.88) 3.85 (1.00) .19 

Omgevingsbewustzijn 4.62 (.55) 4.35 (.69) 1.77 

Probleemanalyse 3.78 (.79) 3.85 (.73) .32 

Emotionele competenties      

Integriteit 4.62 (.68) 4.62 (.57) .04 

Sensitiviteit 4.16 (.76) 4.20 (.69) .16 

Stressbestendigheid 3.51 (.75) 3.69 (.84) 1.69 

Zelfvertrouwen 3.92 (.76) 4.12 (.65) 1.07 

Taakgerichte competenties      

Besluitvaardigheid 4.05 (.81) 4.08 (.63) .12 

Flexibiliteit 3.76 (.72) 4.04 (.60) 1.63 

Impact 4.19 (.62) 4.04 (.53) 1.01 

Initiatief 4.46 (.61) 4.38 (.57) .49 

Inzet 3.68 (.75) 4.15 (.67) 2.60* 

Kwaliteitsgerichtheid 3.86 (.71) 4.27 (.60) 2.36* 

Voortgangscontrole 3.16 (.83) 3.69 (.84) 2.48* 

* p < .05, ** p < .01 (two-tailed)     

 
Uit tabel. 7.4 blijkt dat er zeven significante verschillen ontdekt zijn tussen de 

beoordeling van personen met als hoogst afgeronde opleiding HBO en personen met als 
hoogst afgeronde opleiding universiteit.  
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Allereerst beoordeelden universitair opgeleiden de competentie delegeren 
significant lager dan personen met een afgeronde HBO-opleiding (respectievelijk 3.30 en 
3.85), t = 2.44, p < .05. Ten tweede beoordeelden universitair opgeleiden de competentie 
plannen en organiseren significant lager dan hun wederhelften aan de hogeschool 
(respectievelijk 3.32 en 3.77), t = 2.18, p < .05. De competentie resultaatgerichtheid werd 
ten derde eveneens significant lager beoordeeld door personen met een universitaire 
opleiding dan personen met een HBO-opleiding (respectievelijk 3.62 en 4.15), t = 2.78, p 
< .01. De competentie visie werd ten vierde echter significant hoger beoordeeld door 
personen met als hoogt afgeronde opleiding universiteit dan personen met als hoogst 
afgeronde opleiding HBO (respectievelijk 4.78 en 4.42), t = 2.34, p < 0.5. De 
competentie inzet werd daarentegen ten vijfde weer significant lager beoordeeld door 
personen met als hoogst afgeronde opleiding universiteit dan personen met als hoogst 
afgeronde opleiding HBO (respectievelijk 3.68 en 4.15), t = 2.60, p < 0.5. Ten zesde is de 
competentie kwaliteitsgerichtheid significant lager beoordeeld door universitair 
opgeleiden dan personen met een HBO-opleiding (respectievelijk 3.86 en 4.27), t = 2.36, 
p < 0.5. Ten zevende en eveneens ten slotte is de competentie voortgangscontrole 
significant lager beoordeeld door universitair opgeleiden dan personen met een HBO-
opleiding (respectievelijk 3.16 en 3.69), t = 2.48, p < 0.5. 

7.4.2   Correlaties tussen ervaring met MVO en de beoordeling van het belang 
van de 31 competenties 

Voor het achterhalen van het bestaan van correlaties tussen de ervaring die 
personen hebben met MVO en de beoordeling van het belang van de 31 competenties is 
er gebruik gemaakt van de Pearson’s productmoment-correlatie (r).   

Tabel 7.5, weergegeven op de huidige en volgende pagina, geeft de correlatie en 
het significantieniveau van alle afzonderlijke competenties weer.  
 

Tabel 7.5 Correlaties tussen ervaring met MVO en de beoordeling van het belang 

van de 31 competenties (N = 67) 

  
Ervaring met 
MVO 

Competenties r 

Bestuurlijk-organisatorische   

competenties  

Delegeren .08 

Plannen en organiseren .10 

Resultaatgerichtheid .14 

Visie .14 

Sociaal-communicatieve  

competenties  

Betrokkenheid .07 

Coachen .14 
Communicatieve 
vaardigheden .07 

Klantgerichtheid .02 

Luisteren .04 

Netwerken .27* 

* p < .05, ** p <.001 (two-tailed) 
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Ervaring met 
MVO 

Competenties r 

Onderhandelen .02 

Organisatiebewustzijn .08 

Overtuigen .04 

Samenwerken .07 

Sociabiliteit .39** 

Intellectuele competenties  

Creativiteit .00 

Leervermogen .09 

Omgevingsbewustzijn .04 

Probleemanalyse .01 

Emotionele competenties  

Integriteit .13 

Sensitiviteit .11 

Stressbestendigheid .10 

Zelfvertrouwen .14 

Taakgerichte competenties  

Besluitvaardigheid .07 

Flexibiliteit .09 

Impact .19 

Initiatief .02 

Inzet .16 

Kwaliteitsgerichtheid .19 

Voortgangscontrole .24 

* p < .05, ** p <.001 (two-tailed) 

 
In tabel 7.5 is te lezen dat er een significante correlatie is gevonden tussen de 

ervaring die personen hebben met MVO en de beoordeling van de competenties luisteren 
(r = .27, p < .05) en sociabiliteit (r = .39, p < .001). 

In het volgende hoofdstuk zullen uit alle resultaten die zijn voortgekomen uit het 
onderzoek conclusies worden getrokken om zo een antwoord te kunnen geven op de 
hoofdvraag van het onderzoek.  
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8  CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
In dit hoofdstuk zal in paragraaf 8.1 en de bijbehorende subparagrafen een 

antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek en zullen er enkele 
conclusies getrokken worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. In paragraaf 
8.2 en de bijbehorende subparagrafen zal ten slotte een discussie centraal staan naar 
aanleiding van de verkregen resultaten, de conclusies en het onderzoek zelf.   

8.1    Conclusies 

In de volgende subparagrafen zal een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van 
het onderzoek, deze klonk als volgt:  
 
Over welke competenties dient een duurzaam leider te beschikken om binnen een 

organisatie invulling te kunnen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?  
 

De hypothesen die naar aanleiding van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 4 
geformuleerd zijn, klonken als volgt: 
 
Hypothese I: Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie 

‘onderhandelen’.  

Hypothese II: Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie 

‘probleemanalyse’.  
Hypothese III: Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie ‘integriteit’. 
Hypothese IV: Duurzaam leiders dienen te beschikken over de competentie ‘sensitiviteit’.  
 

Deze hypothesen zijn in het vorige hoofdstuk reeds, al dan niet, bevestigd per 
onderdeel van de vragenlijst die is gebruikt in dit onderzoek. In de subparagrafen 8.1.1 
tot en met 8.1.4 zullen de resultaten van de afzonderlijke delen van de vragenlijst worden 
samengevoegd en zal worden geconcludeerd of de hypothesen op basis van dit onderzoek 
geverifieerd dan wel gefalsificeerd kunnen worden. 

Vervolgens zal in subparagraaf 8.1.5 een antwoord kunnen worden gegeven op de 
hoofdsvraag van het onderzoek. Subparagraaf 8.1.6 zal ten slotte ingaan op overige 
conclusies die kunnen worden getrokken aan de hand van de resultaten die zijn verkregen 
in dit onderzoek. 

De conclusies die in dit hoofdstuk worden getrokken, zullen worden bijgestaan 
door verklaringen die gegeven zijn door Kellerman tijdens het interview dat met haar is 
gehouden. 

8.1.1   Conclusies competentie ‘onderhandelen’ 

Uit de resultaten, die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld, is naar voren 
gekomen dat de eerste hypothese op basis van geen van de delen van de gebruikte 
vragenlijst kan worden bevestigd. De competentie onderhandelen heeft in vergelijking 
met andere competenties zeer laag gescoord in alle delen van de vragenlijst.  
De eerste hypothese die is geformuleerd naar aanleiding van Goodijk (2004), Maak en 
Pless (2006a), Sackmann (2006), Schraa-Liu en Trompenaars (2006) en Sharp Paine 
(2006) kan op basis van dit onderzoek dan ook niet bevestigd worden.  
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Uit het interview dat is gehouden met Kellerman is naar voren gekomen dat zij 
deze conclusie herkenbaar vindt. Kellerman zou de competentie onderhandelen zelf niet 
in verband hebben gebracht met duurzaam leiderschap, omdat onderhandelen volgens 
haar te maken heeft met “…toch vaak niet het achterste van je tong laten zien, dus niet 

eerlijk voor je eigenlijk belangen opkomen.” Kellerman geeft hier een andere betekenis 
aan de competentie onderhandelen dan in dit onderzoek het geval is geweest. In het 
onderzoek is onderhandelen immers gedefinieerd als “...het bereiken van doelen in 

overleg met andere belanghebbenden en het daarbij eens worden zonder elkaars 

belangen uit het oog te verliezen op een wijze die bij beide partijen tot overeenstemming 

en acceptatie leidt.” (Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. Radboud, 2007). 
Deze misinterpretatie kan een verklaring zijn voor de lage score van de competentie 
onderhandelen. Aan deze misinterpretatie zal in paragraaf 8.2.2 verder aandacht besteedt 
worden.  

8.1.2   Conclusie competentie ‘probleemanalyse’ 

De tweede hypothese wordt door geen enkel deel van de gebruikte vragenlijst 
bevestigd. De competentie probleemanalyse heeft in vergelijking met andere 
competenties relatief laag gescoord betreffende het belang voor duurzaam leiderschap.  

De conclusie die dan ook getrokken kan worden is dat de tweede hypothese die is 
geformuleerd naar aanleiding van Cardy en Selvarajan (2006), Maak en Pless (2006a), 
Porter en Kramer (2006), Sackmann (2006) en Székely en Knirsch (2005) op basis van 
dit onderzoek niet bevestigd kan worden.  

Een verklaring voor de relatief lage score van de competentie probleemanalyse 
kan mogelijk liggen in de logica en systematische analyse die kenmerkend zijn voor deze 
competentie. Volgens Kellerman is probleemanalyse een belangrijke competentie voor 
duurzaam leiderschap, in de zin dat een duurzaam leider het macro-beeld voor ogen 
heeft, maar is voor het bereiken van duurzaamheid binnen een organisatie “…een heel 

stuk nodig dat niks met logica en analyse te maken heeft.” Hiermee doelt zij op de 
menselijke factor binnen een organisatie, volgens haar dient een duurzaam leider 
namelijk óók rekening te houden met het gedrag van mensen en dient hij de mensen 
binnen de organisatie te stimuleren om op deze manier duurzaamheid en MVO tot een 
succes te maken. Er zijn dus competenties te noemen die belangrijker zijn voor duurzaam 
leiderschap dan de competentie onderhandelen. 

8.1.3   Conclusie competentie ‘integriteit’ 

De derde hypothese is op basis van de verkregen resultaten in alle delen van de 
vragenlijst bevestigd. De competentie integriteit heeft in alle drie delen van de vragenlijst 
zeer hoog gescoord.  

Deze hypothese, die is geformuleerd naar aanleiding van Benkert (2006), Maak en 
Pless (2006a), Sackmann (2006), Schraa-Liu en Trompenaars (2006) en Székely en 
Knirsch (2005), kan op basis van dit onderzoek dus bevestigd worden.  

Integriteit houdt voor duurzaam leiders in dat zij sociale en ethische normen en 
waarden weten te handhaven en, zoals Maak en Pless (2006a) stellen, hier zelf ook naar 
handelen. Het houdt volgens Schraa-Liu en Trompenaars (2006) daarom ook in dat 
duurzaam leiders in staat zijn deze waarden en normen te herkennen en dat zij in staat 
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zijn op deze normen en waarden te reflecteren om zodoende goed van kwaad te kunnen 
onderscheiden en zelf sociaal en ethisch verantwoord gedrag te kunnen tonen.  
 Zonder integriteit zou een duurzaam leider er volgens Sison (2007) niet in staat 
toe zijn vertrouwen te winnen van de verschillende stakeholders. Het tot stand brengen 
van een eerlijke samenwerking, het houden van een zinvolle discussie of het kweken van 
begrip zou dan een erg moeilijke opgave worden. Ook zou een duurzaam leider zonder 
integriteit zeer veel moeite ervaren in het creëren van  humane, veilige, gezonde en 
eerlijke werkomstandigheden, het geven van een eerlijke en gelijke behandeling aan 
medewerkers en het aan de kaak stellen van onethisch gedrag (Maak en Pless, 2006a).  
 Het belang van de competentie integriteit kan volgens Kellerman worden 
verklaard door de vele lege beloftes die er bestaan op het gebied van MVO. Zij stelt dat 
vele beloftes en ‘mooie communicatie sensitieve boodschappen’ in de praktijk nauwelijks 
worden nagekomen. Een duurzaam leider die over de competentie integriteit beschikt is 
volgens haar te vertrouwen en doet wat hij zegt, wat ervoor zorgt dat beloftes en mooie 
woorden ook daadwerkelijk worden omgezet in daden.  
 Er zijn concluderend gezegd meerdere verklaringen te geven voor de hoge score 
van de competentie integriteit, wat het belang van deze competentie onderstreept.  

8.1.4   Conclusie competentie ‘sensitiviteit’ 

De resultaten ten aanzien van de vierde hypothese zijn wisselend te noemen. De 
vierde hypothese wordt in het eerste deel van de vragenlijst namelijk bevestigd, de 
competentie sensitiviteit behoort in dit deel van de vragenlijst tot de vier competenties die 
het meest zijn genoemd. Op basis van de twee metingen die zijn gedaan in het tweede 
deel van de vragenlijst kan deze hypothese echter niet bevestigd worden.  

De beoordeling van de competentie sensitiviteit aan de hand van de vijf-punts-
likert-schaal heeft het resultaat opgeleverd dat deze competentie als belangrijk tot zeer 
belangrijk kan worden beschouwd voor duurzaam leiderschap. Sensitiviteit heeft in dit 
deel van de vragenlijst dus zeer hoog gescoord. Er zijn echter vijftien andere 
competenties te noemen die eveneens zeer hoog hebben gescoord en als belangrijk tot 
zeer belangrijk kunnen worden beschouwd (besluitvaardigheid, betrokkenheid, coachen, 
communicatieve vaardigheden, creativiteit, impact, initiatief, integriteit, 
kwaliteitsgerichtheid, luisteren, netwerken, omgevingsbewustzijn, overtuigen, 
samenwerken en visie).  

Bij het op rangorde benoemen van de vier meest belangrijke competenties voor 
duurzaam leiderschap heeft de competentie sensitiviteit weer relatief laag gescoord in 
vergelijking tot de andere competenties. Sensitiviteit is door slechts 8% van de 
respondenten genoemd als zijnde het meest belangrijk voor duurzaam leiderschap. Ter 
vergelijking: de vier competenties die het hoogst hebben gescoord in dit deel van de 
vragenlijst – visie, integriteit, omgevingsbewustzijn en luisteren – zijn door 
respectievelijk 68.5%, 55.8%, 31.9% en 28.7% van de respondenten genoemd.  

De vierde hypothese, die is geformuleerd naar aanleiding van Maak en Pless 
(2006a), Sackmann (2006), Schraa-Liu en Trompenaars (2006) en Sharp Paine (2006), 
kan op basis van dit onderzoek daarom kan worden bevestigd. De conclusie die 
getrokken kan worden is dat de competentie sensitiviteit als belangrijk kan worden 
beschouwd voor duurzaam leiderschap.  
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Het is, zoals beschreven door Maak en Pless (2006a) en Schraa-Liu en 
Trompenaars (2006), dus belangrijk dat duurzaam leiders open staan voor de wereld om 
zich heen en zich daarbij bewust tonen van de gevoelens en behoeften van andere mensen 
en de omgeving waarin zij opereren. Zij dienen daarbij bovendien bewust te zijn van de 
invloed die zij hebben op deze mensen en op de omgeving. Indien duurzaam leiders 
beschikken over de competentie sensitiviteit, zullen zij in staat zijn inzicht te verkrijgen 
in de verschillende belangen van de verschillende stakeholders. Dit is volgens Sharp 
Paine (2006) essentieel voor duurzaam leiders, omdat zij hierdoor beter in staat zijn de 
belangen op elkaar af te stemmen en de Triple P Bottom Line met elkaar in balans te 
brengen. De competentie sensitiviteit maakt het daarmee voor duurzaam leiders mogelijk 
maakt gedrag te vertonen dat voor de verschillende stakeholders acceptabel is 
(Sackmann, 2006).  

Uit het interview met Kellerman is naar voren gekomen dat zij deze conclusie 
herkenbaar vindt, volgens haar is sensitiviteit een competentie die specifiek bij duurzaam 
leiderschap thuis hoort.  

8.1.5   Conclusie belangrijkste competenties voor duurzaam leiderschap 

Als wordt gekeken naar de resultaten die de drie delen van het onderzoek tezamen 
hebben voortgebracht, kan gesteld worden dat de competenties visie en integriteit als het 
meest belangrijk voor duurzaam leiderschap kunnen worden beschouwd. Deze twee 
competenties hebben in alle delen van de vragenlijst zeer hoge scores behaald en behoren 
in al deze delen eveneens tot de vier competenties die het meest belangrijk zijn voor 
duurzaam leiderschap.   

De hoge score van de competentie visie is zeer opvallend en verrassend te 
noemen, aangezien deze competentie door slechts één van de auteurs (Maak en Pless, 
2006a) is genoemd als zijnde belangrijk voor (duurzaam) leiderschap: “Leaders need to 

have a sense of purpose and guiding vision…” (Maak en Pless, 2006a, p. 99). Uit deze 
definitie is op te maken dat Maak en Pless (2006a) de competentie visie niet alleen als 
belangrijk beschouwen voor duurzaam leiderschap, maar ook voor ‘gewoon’ leiderschap. 
Dit kan een verklaring zijn voor de afwezigheid van de hypothese dat duurzaam leiders 
dienen te beschikken over de competentie visie. Deze hypothesen zijn immers toegespitst 
op competenties die specifiek voor duurzaam leiderschap belangrijk zijn.  

Een verklaring voor de hoge score van de competentie visie is mogelijk te vinden 
in de dynamische, complexe en diverse omgeving waarin organisaties en duurzaam 
leiders zich bevinden. Duurzaam leiders moeten in staat zijn hiermee om te gaan en dat is 
mogelijk door het hebben van een visie, of zoals Kellerman het noemt een 
‘visualiseringsvermogen’ van hoe het er over vijf of tien jaar uit ziet. Zij stelt eveneens 
dat van duurzaam leiders een visie kan worden verwacht.  

De hoge score van de competentie integriteit is opvallend, maar niet zeer 
verrassend te noemen. De derde hypothese stelde immers al dat duurzaam leiders over 
deze competentie dienen te beschikken. Een verklaring hiervoor is reeds gegeven in 
paragraaf 8.1.3.  

 
Als de resultaten van de vragenlijst worden samengenomen, kan eveneens worden 

geconcludeerd dat de competentie communicatieve vaardigheden als zeer belangrijk kan 
worden beschouwd voor duurzaam leiderschap. Deze competentie heeft bij het 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 
 

60 – Conclusie en discussie 60 

willekeurige benoemen van belangrijke competenties in het eerste deel van de vragenlijst 
en het beoordelen van de competenties in het tweede deel van de vragenlijst zeer hoog 
gescoord. Bij deze twee onderdelen van de vragenlijst behoren communicatieve 
vaardigheden tot de vier belangrijkste competenties voor duurzaam leiderschap. In het 
derde onderdeel van de vragenlijst – het op rangorde benoemen van de meest belangrijke 
competenties – behoren communicatieve vaardigheden niet tot de vier competenties met 
de hoogste score. De competentie wordt desondanks door 19.1% genoemd als zijnde één 
van de vier competenties die het meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap.  

De conclusie dat een duurzaam leider dient te beschikken over de competentie 
communicatieve vaardigheden is verbazend te noemen, gezien het feit dat geen van de 
auteurs die zijn gebruikt voor deze scriptie deze competentie of het gedrag dat hierbij 
hoort heeft genoemd. Een verklaring voor deze conclusie kan worden gegeven vanuit de 
gedachte dat niet alleen de inhoud van boodschappen en beloftes op het gebied van MVO 
belangrijk zijn, maar ook de manier waarop deze boodschappen en beloftes worden 
gebracht. Uit het interview dat met Kellerman is gehouden is naar voren gekomen dat de 
combinatie van deze twee – inhoud en manier van vertellen – als zeer belangrijk dient te 
worden beschouwd voor duurzaam leiderschap.  

 
Bij het samenvoegen van de resultaten van de verschillende onderdelen van de 

vragenlijst, komen ten slotte nog vier competenties naar voren die – in vergelijking met 
de competenties die zojuist nog niet genoemd zijn – belangrijk zijn voor duurzaam 
leiderschap. Deze competenties zijn betrokkenheid, luisteren, omgevingsbewustzijn en 
sensitiviteit. Deze vier competenties hebben allen zeer hoog gescoord op één van de 
onderdelen van de vragenlijst.  

Betrokkenheid heeft allereerst zeer hoog gescoord in het tweede onderdeel van de 
vragenlijst, deze competentie behoord in dit onderdeel tot de vier competenties die het 
meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap. Betrokkenheid heeft in het eerste 
onderdeel echter niet zeer hoog gescoord, slechts 13.8% van de respondenten heeft deze 
competentie genoemd als zijnde belangrijk voor duurzaam leiderschap. In het derde 
onderdeel heeft de competentie betrokkenheid daarentegen weer beter gescoord, zij is 
door 22.3% van de respondenten genoemd als één van de vier competenties die het meest 
belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap.  

De relatief hoge score van de competentie betrokkenheid kan verklaard worden 
door de ‘people’ in de Tripble P Bottom Line en het contact dat een duurzaam leider 
daarvoor dient te hebben met mensen binnen en buiten de organisatie. Kellerman: “Je 

kunt als duurzaam leider geen koning in een ivoren toren zijn, dat je nauwelijks contact 

hebt met de buitenwereld…”. Ook Goodijk (2004) heeft deze betrokkenheid, wat hij 
overigens ‘commitment’ noemt, benoemd als zijnde belangrijk voor duurzaam 
leiderschap.  

Luisteren heeft ten tweede hoog gescoord in zowel het tweede als het derde 
onderdeel van de vragenlijst. In het tweede onderdeel wordt zij als belangrijk tot zeer 
belangrijk beschouwd voor duurzaam leiderschap, maar zij behoort in dit deel van de 
vragenlijst niet tot de vier competenties die het meest belangrijk zijn voor duurzaam 
leiderschap. In het derde onderdeel van de vragenlijst behoort zij wel tot deze vier 
competenties, zij is door 28.7% van de respondenten genoemd als zijnde één van de vier 
competenties die het meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap. In het eerste deel 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 
 

61 – Conclusie en discussie 61 

van de vragenlijst heeft de competentie luisteren echter relatief laag gescoord, zij is in dit 
deel door slechts 4.6% van de respondenten genoemd. Desondanks dit gegeven kan de 
competentie omgevingsbewustzijn door de hoge score in de twee overige onderdelen als 
belangrijk worden beschouwd voor duurzaam leiderschap. 

De competentie luisteren is door geen van de auteurs die zijn gebruikt in dit 
onderzoek genoemd als zijnde belangrijk voor duurzaam leiderschap. Kellerman kan 
echter wel een verklaring geven voor de relatief hoge score van deze competentie. 
Volgens haar is luisteren ontzettend belangrijk voor het achterhalen wat er leeft onder 
mensen binnen en buiten de organisatie. Kellerman koppelt deze competentie echter wel 
direct aan de competentie sensitiviteit, volgens haar is het goed kunnen luisteren naar 
personen een logisch gevolg van het beschikken over de competentie sensitiviteit. Op het 
moment dat een duurzaam leider namelijk over de competentie sensitiviteit beschikt, is 
hij oprecht geïnteresseerd in de betrokken mensen en dat stelt hem in staat ook oprecht en 
goed te luisteren naar wat deze mensen te zeggen hebben. Duurzaam leiders dienen dus 
niet alleen te luisteren vanuit hun functie of rol als duurzaam leider, maar ook vanuit hun 
persoonlijke overtuiging en interesse in hetgeen de verschillende stakeholders te vertellen 
hebben.  

Omgevingsbewustzijn heeft ten derde eveneens hoog gescoord in het tweede en 
derde onderdeel van de vragenlijst. In het tweede deel van de vragenlijst wordt zij als 
belangrijk tot zeer belangrijk beschouwd voor duurzaam leiderschap, maar zij behoort in 
dit deel van de vragenlijst niet tot de vier competenties die het meest belangrijk zijn voor 
duurzaam leiderschap. In het derde deel van de vragenlijst behoort zij wel tot deze vier 
competenties, zij is door 31.9% van de respondenten genoemd als zijnde één van de vier 
competenties die het meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap. De competentie 
omgevingsbewustzijn heeft in het eerste onderdeel van de vragenlijst echter niet zeer 
hoog gescoord, zij is in dit onderdeel door slechts 12.3% van de respondenten genoemd. 
Dit staat in schril contrast tot bijvoorbeeld de competenties visie en integriteit, die 
respectievelijk door 38.5% en 50.1% van de respondenten zijn genoemd. Desondanks dit 
gegeven kan de competentie omgevingsbewustzijn door de hoge score in de twee overige 
onderdelen als belangrijk worden beschouwd voor duurzaam leiderschap.  

 Een verklaring voor de relatief hoge score van de competentie 
omgevingsbewustzijn is mogelijk te vinden in de gedachte dat een duurzaam leider een 
visie dient te hebben van hoe het er over vijf of tien jaar uit ziet. De competentie 
omgevingsbewustzijn zorgt ervoor dat een duurzaam leider op de hoogte is van 
maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen, dit overzicht maakt het 
makkelijker een visie te ontwikkelen. Een andere verklaring kan voortkomen uit het idee 
dat een duurzaam leider begrip dient te hebben van de concurrentiepositie van het bedrijf 
waarin hij werkzaam is (Maak en Pless, 2006b), het begrijpen van deze positie wordt 
makkelijker indien een duurzaam leider op de hoogte is van maatschappelijke, politieke 
en economische ontwikkelingen en dus beschikt over de competentie 
omgevingsbewustzijn. Kellerman ziet het belang van omgevingsbewustzijn eveneens in, 
maar ook hier koppelt zij deze competentie aan de competentie sensitiviteit. Volgens haar 
is het voor een duurzaam leider niet alleen belangrijk op de hoogte te zijn van 
verschillende ontwikkelingen, maar dient hij zich ook te verdiepen in het stuk dat achter 
deze ontwikkelingen schuilgaat. Het gaat volgens haar dus niet alleen om hetgeen wat er 
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de kranten staat, maar ook om wat er leeft onder de mensen en hoe zij over dit soort 
ontwikkelingen denken.  

De competentie sensitiviteit heeft ten slotte hoog gescoord in het eerste en tweede 
onderdeel van de vragenlijst. In paragraaf 8.1.4 zijn de scores van deze competenties 
reeds naar voren gekomen en is geconcludeerd dat deze competentie als belangrijk kan 
worden beschouwd voor duurzaam leiderschap. In deze paragraaf is eveneens een 
verklaring gegeven voor de hoge score van deze competentie.  

 
Concluderend kan gezegd worden dat de competenties visie en integriteit het 

meest belangrijk zijn voor duurzaam leiderschap. Het is voor een duurzaam leider met 
andere woorden essentieel te beschikken over de competenties visie en integriteit om 
binnen een organisatie invulling te kunnen geven aan MVO.  

Het is voor een duurzaam leider daarnaast zeer belangrijk te beschikken over de 
competentie communicatieve vaardigheden en het is belangrijk te beschikken over de 
competenties betrokkenheid, luisteren, omgevingsbewustzijn en sensitiviteit.  

Al deze zeven competenties worden dus als relatief belangrijke competenties  
beschouwd voor duurzaam leiderschap in vergelijking tot andere beoordeelde en 
benoemde competenties. De competenties visie en integriteit worden van deze zeven 
competenties als het meest belangrijk beschouwd. De competentie communicatieve 
vaardigheden wordt in vergelijking tot visie en integriteit vervolgens als iets minder 
belangrijk beschouwd, maar wordt desondanks zeer belangrijk gevonden in vergelijking 
tot alle andere beoordeelde en benoemde competenties. De competenties betrokkenheid, 
luisteren, omgevingsbewustzijn en sensitiviteit worden in vergelijking tot de 
competenties visie, integriteit en communicatieve vaardigheden ten slotte weer iets 
minder belangrijk bevonden, maar worden desondanks als belangrijk beschouwd voor 
duurzaam leiderschap in vergelijking tot alle andere beoordeelde en benoemde 
competenties. Dit staat schematisch weergegeven in tabel 8.1. 

 
Tabel 8.1 de meest belangrijke competenties voor duurzaam leiderschap 

Essentiële competenties  Zeer belangrijke competenties Belangrijke competenties 

Visie Communicatieve vaardigheden Betrokkenheid 

Integriteit  Luisteren 

  Omgevingsbewustzijn 

    Sensitiviteit 

 

8.1.6   Overige conclusies 

Naast de verkregen resultaten die als doel hadden het toetsen van de hypothesen 
en  het beantwoorden van de hoofdvraag, zijn er een aantal overige resultaten verkregen 
die te maken hebben met verschillen en correlaties tussen verschillende variabelen en de 
beoordeling van de 31 competenties in het tweede onderdeel van de vragenlijst.  

Allereerst is gebleken dat personen met universiteit als hoogst afgeronde 
opleiding de competenties delegeren, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, inzet, 
kwaliteitsgerichtheid en voortgangscontrole significant lager beoordeelden dan personen 
met als hoogst afgeronde opleiding het HBO. De competentie visie werd daarentegen 
door universitair opgeleiden significant hoger beoordeeld dan personen met een HBO-
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opleiding. Deze verschillen zijn niet naar voren gekomen in de gebruikte literatuur. Er is 
daarom aan Kellerman gevraagd of zij verschillen in beoordeling zou verwachten tussen 
deze twee groepen. Ook is haar gevraagd of zij verschillen in beoordeling zou 
verwachten op basis van de variabele geslacht of de variabele type arbeidsorganisatie. 
Kellerman antwoordde daarop dat zij verschillen tussen al deze variabelen zou 
verwachten, maar dat zij daar verder geen gegronde uitspraken over kon doen. Volgens 
haar zou er gedegen onderzoek naar deze verschillen moeten worden gedaan om 
gegronde uitspraken te kunnen doen. Op dit moment kan er dan ook geen logische 
verklaring worden gegeven voor de gevonden verschillen tussen personen met als hoogst 
afgeronde opleiding universiteit en personen met als hoogst afgeronde opleiding het 
HBO.  

Ook is gebleken dat er een correlatie bestaat tussen de ervaring die respondenten 
hebben met MVO en de beoordeling van de competenties luisteren en sociabiliteit. Deze 
resultaten zijn evenmin naar voren gekomen in de gebruikte literatuur. Ook hier is 
gevraagd of Kellerman een correlatie tussen deze twee variabelen logisch zou achtten. Zij 
antwoordde hier dat ervaring waarschijnlijk wel invloed had op de beoordeling van 
competenties, maar zij kon niet zeggen wat deze correlatie of invloed precies inhield. Een 
logische verklaring voor de gevonden resultaten is dus ook hier niet te geven. Op dit 
gebied zou gedegen onderzoek daarom ook wensbaar zijn om gegronde uitspraken te 
kunnen doen.   

8.2   Discussie 

In de komende subparagrafen zal kritisch worden gekeken naar het onderwerp en 
de methode van onderzoek, de keuzes die zijn gemaakt tijdens het gehele proces en de 
gevolgen die dit mogelijk heeft gehad op de resultaten van het onderzoek. 

8.2.1   De belangrijkste competenties voor duurzaam leiderschap 

In het vorige hoofdstuk is de hoofdvraag van  het onderzoek beantwoord en zijn 
de meest belangrijke competenties voor duurzaam leiderschap benoemd: visie, integriteit, 
communicatieve vaardigheden, betrokkenheid, luisteren, omgevingsbewustzijn en 
sensitiviteit.  

Uit de resultaten van de vragenlijst zijn echter een groot aantal andere 
competenties naar voren gekomen als zijnde belangrijk voor duurzaam leiderschap. 
Opvallend zijn in dit opzicht de gemiddelde scores die zijn behaald in het tweede 
onderdeel van de vragenlijst, het beoordelen van de 31 competenties aan de hand van de 
vijf-punts-likert-schaal. Alle 31 competenties hebben een gemiddelde score behaald die 
in de schaal lopend van 1 tot 5 boven de 3 uitkomt. Al deze competenties worden dus als 
neutraal tot belangrijk of belangrijk tot zeer belangrijk beschouwd voor duurzaam 
leiderschap. Dit is een relatief hoge score en laat een beeld achter van een duurzaam 
leider als ‘superman’ die bovengemiddeld bekwaam is gedrag te vertonen dat bij alle 
competenties hoort. Dit is geen realistisch beeld en daarom dienen de hoge scores van 
alle competenties in het tweede onderdeel van de vragenlijst vergezeld te worden van een 
verklaring.  
 Deze verklaring kan volgens Kellerman gevonden worden in de verwachtingen 
die mensen hebben van (duurzaam) leiderschap. Volgens haar hebben mensen in de gaten 
dat er veel maatschappelijke, sociale en ecologische problemen in de wereld zijn en is 
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men daarom op zoek naar manieren waarop hiermee kan worden omgegaan. Zoals reeds 
in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen, leidt dit tot hoge verwachtingen en een grote druk 
ten aanzien van organisaties en hun leiders. Deze hoge verwachtingen en grote druk 
hebben er volgens Kellerman toe geleid dat alle competenties in het tweede onderdeel 
van de vragenlijst relatief hoog beoordeeld zijn.  
 Het is belangrijk om de resultaten die zijn verkregen in het tweede onderdeel van 
de vragenlijst tegen deze achtergrond te plaatsen. Het is immers niet de bedoeling van dit 
onderzoek geweest een superman-beeld te creëren van duurzaam leiderschap waarop men 
in de praktijk slechts kan falen. Kellerman is in het verlengde hiervan van mening dat het 
opstellen van competentieprofielen voor een duurzaam leider zeer goed en nuttig is, maar 
dat rekening dient te worden gehouden met de persoonlijke voorkeursrol van een 
duurzaam leider. Volgens haar zou het dan ook goed zijn competenties voor duurzaam 
leiderschap te koppelen aan de diverse rollen die een duurzaam leider kan aannemen, 
zoals bijvoorbeeld een rol als visionair of een rol als coach voor de medewerkers binnen 
het bedrijf.   

8.2.2   Afbakening en benoeming van belangrijke begrippen 

Tijdens het verwerken van de resultaten van het onderzoek en het afnemen van 
het interview ter verklaring van de resultaten is duidelijk geworden dat de afbakening en 
benoeming van belangrijke begrippen invloed heeft gehad op de resultaten van het 
onderzoek. Wat de grootte van deze invloed is geweest, is niet duidelijk. Er zijn 
verschillende momenten in het onderzoek te noemen waarbij de afbakening en 
benoeming van belangrijke begrippen op een dusdanige manier heeft plaatsgevonden dat 
dit invloed kan hebben gehad op het verdere verloop en het uiteindelijke resultaat.  

Het eerste moment is te vinden tijdens de vertaalslag die is gemaakt van groepen 
concreet gedrag en taken naar competenties. Het gedrag ‘verschillende belangen kunnen 
verenigen’ is bijvoorbeeld gedurende dit proces vertaald naar de competentie 
onderhandelen, dit gedrag had echter ook kunnen worden vertaald naar de competentie 
‘bemiddelen’. Dit maakt duidelijk dat deze vertaalslag onderhevig is geweest aan een 
subjectieve beoordeling, wat invloed heeft gehad op de formulering van de hypothesen en 
daarmee eveneens op de resultaten die het onderzoek heeft voortgebracht.  
  Het tweede moment dat invloed kan hebben gehad op de verkregen resultaten is te 
vinden in de benoeming van de competenties die zijn gebruikt in de vragenlijst. Tijdens 
het interview dat is gehouden ter verklaring van de resultaten is naar voren gekomen dat 
bijvoorbeeld de competentie sensitiviteit volgens Kellerman een andere lading dekte dan 
bedoeld was in de vragenlijst. Kellerman verstond onder sensitiviteit de manier waarop 
een persoon iets overbrengt en dat dit met name op een diplomatieke manier gebeurd. 
Volgens haar had sensitiviteit daarmee geen eerlijke en directe ondertoon. In dit 
onderzoek is sensitiviteit echter gedefinieerd als het vermogen zich bewust te tonen van 
andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Het is gedrag dat getuigt van 
het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Dit is totaal verschillend 
van de definitie die Kellerman erop nahield. Dergelijke verschillen in opvatting kunnen 
de resultaten beïnvloed hebben, ondanks het feit dat elke competentie was vergezeld door 
een definitie.  
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8.2.3   Methode van het onderzoek 

Tijdens het ontwerpen van de vragenlijst is duidelijk geworden dat het beoordelen 
van het belang van competenties voor duurzaam leiderschap middels de vijf-punts-likert-
schaal een groot ‘open deur’ gehalte heeft. Het is gemakkelijk en niet onwaarschijnlijk 
alle 31 competenties die genoemd zijn een (redelijk) hoge score te geven. Tijdens het 
verwerken van de resultaten van de vragenlijsten is gebleken dat dit ook het geval is 
geweest, alle 31 competenties hebben een gemiddelde score van 3.39 of hoger gekregen. 
Hier is in het vorige hoofdstuk reeds aandacht aan besteed. Om deze verwachte hoge 
scores op te vangen en de meting specifieker en realistischer te maken, is op twee andere 
manieren aan de respondenten gevraagd welke competenties zij als relatief belangrijk 
beschouwen voor duurzaam leiderschap.  

Deze drievoudige meting is succesvol gebleken, maar liet desondanks volgens een 
tweetal respondenten een te beperkt beeld aan competenties zien. De aanvullingen die de 
respondenten op dit gebied hebben gedaan zijn zeer waardevol en er dient dan ook een 
serieuze afweging te worden gemaakt om het onderzoek dat is uitgevoerd voor deze 
scriptie nog een keer te herhalen, maar dan met inbegrip van deze aanvullingen. Deze 
aanvullingen zijn de competenties aanpassingsvermogen, authenticiteit, charisma, 
deskundigheid, doorzettingsvermogen, eenheidsbewustzijn, enthousiasme, geduld, 
idealisme, moed, ondernemen, pragmatisch gedrag, vasthoudendheid en zelfreflectie. 
Door deze competenties in het tweede deel van de vragenlijst te betrekken, zullen de 
resultaten wellicht anders uitvallen dan op dit moment het geval is.  

8.2.4   Organisatie-, leiderschaps-, en competentie-effectiviteit 

In dit onderzoek heeft de mening van personen die zich in de praktijk op een 
professionele manier bezig houden of hebben gehouden met MVO centraal gestaan. Aan 
deze personen is enerzijds gevraagd competenties te noemen die volgens hen belangrijk 
zouden zijn voor duurzaam leiderschap, anderzijds is gevraagd competenties te 
beoordelen op hun belang voor duurzaam leiderschap. In deze manier van onderzoek 

heeft een attitudemeting met andere woorden plaats gevonden.  
Een keerzijde van een dergelijke meting is gelegen in het feit dat een gemeten 

mening niet per definitie de gewenste resultaten hoeft op te leveren in de praktijk. Een 
voorbeeld ter verduidelijking: de competentie ‘visie’ is in dit onderzoek als essentieel 
zijnde voor duurzaam leiderschap naar voren gekomen, maar dat bewijst echter nog niet 
dat duurzaam leiders die beschikken over deze competentie betere resultaten boeken dan 
duurzaam leiders die niet over deze competentie beschikken. Wat de respondenten een 
relatief belangrijke competentie vinden, hoeft dus niet in de praktijk een belangrijke 
competentie te zijn voor een gewenst of goed resultaat. Dit kan de reactie van een 

respondent verklaren die het onderzoek ‘summier’ noemde.  
Om de resultaten uit dit onderzoek kracht bij te zetten is verder onderzoek daarom 

gewenst. In dergelijk toekomstig onderzoek zullen twee verschillende steekproeven van 
duurzaam leiders dienen te worden getrokken, waarbij de ene steekproef wél over 
bijvoorbeeld de competentie visie beschikt en de andere steekproef niet over deze 
competentie beschikt. Om vast te stellen of een persoon al dan niet over een bepaalde 
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competentie beschikt, dient gebruik te worden gemaakt van 360-graden feedback. 
Breman en Bruinsma (2006) hebben in hun onderzoek naar de relatie tussen competenties 
en prestatie bewezen dat deze vorm van feedback een valide instrument is om 
competenties te meten indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde 
‘anderbeoordeling’ (beoordeling of feedback die wordt gegeven door anderen in de 
organisatie, zoals bijvoorbeeld direct leidinggevenden, collega’s of andere medewerkers). 
Na het vaststellen van de competenties, dient bij beide steekproeven te worden gemeten 
in hoeverre zij de gewenste prestaties leveren die gekoppeld zijn aan duurzaam 
leiderschap. Voor het meten van deze prestaties dient gebruik te worden gemaakt van 

twee meetmethodes, te weten prestatiecategorieën en bonuscategorieën. Deze 
meetmethodes zijn door Breman en Bruinsma (2006) uitvoerig beschreven en vertonen 
een significant, positief verband met competenties die zijn gemeten op basis van 
anderbeoordeling. Door deze meting zal men in staat zijn het verschil in geleverde 
prestaties te benoemen tussen duurzaam leiders die wél en duurzaam leiders die níet over 
de competentie visie beschikken. Deze meting maakt het daarmee eveneens mogelijk een 
significant verband te trekken tussen het beschikken over een bepaalde 
duurzaamheidscompetentie en het behalen van bepaalde, aan de duurzaam leider 
gekoppelde, duurzaamheidsresultaten.  

Aan dit verdere onderzoek zitten echter ook enkele haken en ogen. Allereerst 
hoeft het bezitten van een bepaalde competentie niet per definitie te leiden tot de 
bijbehorende prestaties. Volgens Breman en Bruinsma (2006), Christis en Fruytier (2006) 
en Ledford (in: Levenson et al, 2006) dient de persoon die over een competentie bezit, 
zoals in hoofdstuk 4 reeds naar voren is gekomen, namelijk wel de wil en motivatie te 
hebben om deze competentie ook daadwerkelijk aan te wenden. Slechts wanneer de wil 
en motivatie aanwezig zijn om een bepaalde competentie aan te wenden, zullen de 
prestaties worden behaald die zijn gekoppeld aan de desbetreffende functie.  

Ten tweede wordt er bij dit onderzoek slechts uitgegaan van de persoonlijke 
prestaties van duurzaam leiders. Dit soort individuele prestaties zullen er wellicht voor 
kunnen zorgen dat MVO-activiteiten ondernomen worden en MVO-beleid in de 
organisatie geïmplementeerd wordt, ze hoeven er daardoor niet voor zorgen dat een 
organisatie ook daadwerkelijk duurzaam of duurzamer wordt en de Triple P Bottom Line 
in balans brengt. Duurzaamheidscompetenties hoeven er met andere woorden niet toe te 

leiden dat een organisatie haar strategische MVO doelen behaald. Het behalen van een 
organisatiedoel is namelijk niet alleen afhankelijk van de prestaties van personen binnen 
de organisatie, organisatiedoelen zijn afhankelijk van vele verschillende variabelen. Zo is 
een organisatiedoel bijvoorbeeld altijd een onderdeel van een groter geheel aan 
organisatiedoelen die in een, al dan niet hiërarchisch, netwerk aan elkaar verbonden zijn. 
Het behalen van één van de organisatiedoelen uit dit netwerk, kan ertoe leiden dat een 
ander organisatiedoel eveneens behaald wordt. Het behalen van één van deze 
organisatiedoelen kan er echter ook toe leiden dat een ander organisatiedoel wordt 
tegengewerkt, omdat beide organisatiedoelen conflicterend aan elkaar zijn (Rainey, 
2003).  

Het is dus niet eenvoudig te meten in hoeverre competenties voor duurzaam 
leiderschap bijdragen aan MVO-resultaten die behaald worden door de organisatie. Dit 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 
 

67 – Conclusie en discussie 67 

betekent echter niet dat het meten van competenties en de bijdrage die zij leveren aan 
MVO-resultaten onbelangrijk is. Het is juist erg belangrijk, omdat deze competenties een 
duurzaam leider in staat moeten kunnen stellen om te gaan met de uitdagingen die de 
huidige dynamische, complexe en diverse samenleving stelt en die gepaard gaan met het 
ondernemen van MVO-activiteiten en het ontwikkelen en implementeren van MVO-
beleid.  
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BIJLAGE A: introductiemail CSR Chicks 

 
Beste CSR Chick,  
  
In het kader van mijn afstudeertraject van de masteropleiding Strategisch Human Resource Management 
aan de Universiteit Utrecht en in opdracht van Sietse & IJntze, een opmerkelijk training- en coaching 
bureau, voer ik een onderzoek uit naar duurzaam leiderschap.  
  
Dit onderzoek zal, specifieker gezegd, inzicht geven in competenties die volgens personen zoals u relatief 
belangrijk worden gevonden voor duurzaam leiderschap. Onder duurzaam leiderschap wordt in dit 
onderzoek een persoon (manager, leidinggevende, projectleider, ondernemer etc.) verstaan die zich 
binnen de organisatie bezig houdt met het ontwikkelen en implementeren van MVO-beleid en –
activiteiten.  
De koppeling van competenties aan duurzaam leiderschap heeft nog niet eerder op deze 
manier plaatsgevonden! Het kan daarom een eerste aanzet zijn voor verder wetenschappelijk 
onderzoek en voor kennis die in de praktijk kan worden gedeeld en toegepast. Ook vormt het een goede 
basis voor het ontwikkelen van een competentieprofiel voor duurzaam leiders.  
  
Het onderzoek zal worden gehouden onder personen die ervaring hebben met MVO en / of zicht hebben 
op de competenties waarover een duurzaam leider dient te beschikken om MVO tot een succes te kunnen 
maken. U behoort tot deze groep en daarom zou ik u graag willen betrekken in het onderzoek! Dit kan 
door middel van het invullen van een online-vragenlijst, dat ongeveer 5 à 10 minuten in beslag zal nemen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, dan kunt u mij dit laten weten per e-mail: iris@sietseenijntze.nl.  
Uiteraard krijgt u de resultaten van het onderzoek dan toegestuurd, deze zullen tegen het einde van 
augustus bekend zijn.  
  
Voor vragen kunt u eveneens via bovenstaand e-mail adres contact met mij opnemen.  
  
  
Met vriendelijke groet,  

 

Iris Louwerens  
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BIJLAGE B: introductiemail respondenten persoonlijk gesproken 

Geachte heer / mevrouw …,  
 
Naar aanleiding van het telefonisch gesprek dat ik met u heb gehad, stuur ik u hierbij de link naar de site 
waar u de online vragenlijst over duurzaam leiderschap kunt vinden: 
 
http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=2a0a99cb-2bf0-a000-c40b-e95145eb139d 

Deze vragenlijst zal inzicht geven in competenties die volgens personen zoals u relatief belangrijk worden 
gevonden voor duurzaam leiderschap.  
De koppeling van competenties aan duurzaam leiderschap heeft nog niet eerder op deze manier 
plaatsgevonden! Het kan daarom een eerste aanzet zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek en voor 
kennis die in de praktijk kan worden gedeeld en toegepast. Ook vormt het een goede basis voor het 
ontwikkelen van een competentieprofiel voor duurzaam leiders.  
 
De vragenlijst wordt verstuurd naar personen die ervaring hebben met MVO en / of zicht hebben op de 
competenties waarover een duurzaam leider dient te beschikken om MVO tot een succes te kunnen 
maken.  
 
U behoort tot één van deze doelgroepen en daarom vraag ik u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Door 
de link die gegeven is in deze e-mail aan te klikken, zal u naar de site worden geleid waar de vragenlijst 
te vinden is. Het invullen neemt ongeveer 5 à 10 minuten in beslag.  
U heeft tot en met dinsdag 17 juli de tijd deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst is 
anoniem van karakter. In het rapport zullen dan ook uitsluitend uitspraken worden gedaan over alle 
respondenten en niet over u als individu.  
Het rapport met de resultaten zal tegen het einde van augustus verschijnen, u deze destijds toegestuurd 
krijgen.  
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van mijn afstudeertraject van de masteropleiding Strategisch 
Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht en in opdracht van Sietse & IJntze, een 
opmerkelijk training- en coaching bureau. Sietse & IJntze ontwikkelt duurzaam leiderschap met Gezond 
Boeren Verstand als metafoor (zie www.sietseenijntze.nl). 
 
Als u nog vragen mocht hebben, kunt u gerust contact met mij opnemen per telefoon: 06 – 43197984 of 
per e-mail iris@sietseenijntze.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Iris Louwerens  
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BIJLAGE C: introductiemail respondenten niet persoonlijk gesproken 

Geachte heer / mevrouw …,  

In het kader van mijn afstudeertraject van de masteropleiding Strategisch Human Resource Management 
aan de Universiteit Utrecht en in opdracht van Sietse & IJntze, een opmerkelijk training- en coaching 
bureau, voer ik een onderzoek uit naar duurzaam leiderschap.  

Dit onderzoek zal, specifieker gezegd, inzicht geven in competenties die volgens personen zoals u relatief 
belangrijk worden gevonden voor duurzaam leiderschap.  
De koppeling van competenties aan duurzaam leiderschap heeft nog niet eerder op deze manier 
plaatsgevonden! Het kan daarom een eerste aanzet zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek en voor 
kennis die in de praktijk kan worden gedeeld en toegepast. Ook vormt het een goede basis voor het 
ontwikkelen van een competentieprofiel voor duurzaam leiders.  

Deze e-mail met de link naar de bijbehorende online-vragenlijst wordt verstuurd naar personen die 
ervaring hebben met MVO en / of zicht hebben op de competenties waarover een duurzaam leider dient te 
beschikken om MVO tot een succes te kunnen maken.  

U behoort tot één van deze doelgroepen en daarom vraag ik u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. U 
kunt deze vragenlijst invullen door de volgende link aan te klikken:  
 
http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=2a0a99cb-2bf0-a000-c40b-e95145eb139d 
 
Het invullen neemt ongeveer 5 à 10 minuten in beslag.  
U heeft tot en met dinsdag 17 juli de tijd deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst is 
anoniem van karakter. In het rapport zullen dan ook uitsluitend uitspraken worden gedaan over alle 
respondenten en niet over u als individu.  
Het rapport met de resultaten zal tegen het einde van augustus verschijnen. Mocht u hier geïnteresseerd 
in zijn, dan kunt u deze destijds toegestuurd krijgen. 

Als u nog vragen mocht hebben, kunt u gerust contact met mij opnemen per telefoon: 06 – 43197984 of 
per e-mail: iris@sietseenijntze.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet,  

 
Iris Louwerens 
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BIJLAGE D: vragenlijst ‘competenties voor duurzaam leiderschap’ 

 
Deze vragenlijst bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt u gevraagd vier 
competenties te noemen waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn voor duurzaam 
leiderschap.  
In het tweede deel worden een aantal competenties genoemd, u wordt gevraagd om 
per competentie aan te geven hoe belangrijk u deze competentie vindt voor een 
duurzaam leider. Als u dat gedaan heeft, wordt u gevraagd vier competenties uit de 
lijst die u op dat moment beoordeeld heeft te benoemen die u het meest belangrijk 
vindt voor duurzaam leiderschap.  
In het derde deel wordt er ten slotte gevraagd naar een aantal persoonlijke 
gegevens van u.  
  
Wilt u, voordat u de vragenlijst invult, eerst de beschrijvingen van duurzaam 
leiderschap, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en competenties 
hieronder doornemen? Deze beschrijvingen schetsen het kader waarbinnen de 
vragen uit deze vragenlijst dienen te worden opgevat.  
  
Omschrijving duurzaam leiderschap 

Een duurzaam leider is een persoon (manager, leidinggevende, projectleider, 
ondernemer etc.) die zich binnen de organisatie bezig houdt met het ontwikkelen en 
implementeren van MVO-beleid en –activiteiten.  
  
Omschrijving MVO 

MVO is een proces waarbij organisaties de economische, sociale en ecologische 
aspecten van de organisatie met elkaar in evenwicht brengen. Concreter gezegd 
houdt dit in dat de organisatie rekening houdt met de gevolgen die het handelen van 
de organisatie heeft op werknemers, aandeelhouders, klanten, afnemers, 
pressiegroepen, de overheid en het natuurlijke leefmilieu – zonder daarbij de 
strategische doelen of het winstoogmerk van de organisatie uit het oog te verliezen. 
Om dit te kunnen bereiken onderhoudt de organisatie een eerlijke en harmonieuze 
relatie met de verschillende betrokken partijen.  
  
Omschrijving competenties 

Onder een competentie zal in deze vragenlijst worden verstaan: kennis, 
vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes waarover een persoon kan 
beschikken om invulling te kunnen geven aan zijn functie binnen de organisatie. 
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Deel 1 

 
In het eerste deel wordt u gevraagd vier competenties te noemen die u belangrijk 
vindt voor duurzaam leiderschap. Deze competenties dient u zelf te benoemen en 
dus niet af te leiden van de competenties die u in het volgende deel van de 
vragenlijst kunt vinden.  
 
Kunt u vier competenties noemen die u belangrijk vindt voor een duurzaam leider? 
Dus over welke kennis, vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en attitudes dient 
een duurzaam leider volgens u te beschikken?  
De volgorde van de competenties die u noemt is niet van belang, u kunt ze dus in 
willekeurige volgorde noemen.  
 

� ……………………………………………………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………………………………………………… 
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Deel 2 
 

In het tweede deel worden er competenties met de bijbehorende definities aan u 
voorgelegd. Deze competenties kunt u beoordelen door middel van het aanvinken 
van de antwoordmogelijkheden. Wilt u aangeven in hoeverre u deze competenties 
belangrijk vindt voor een duurzaam leider en daarbij geen enkele competentie 
overslaan? 
  
De antwoordmogelijkheden zijn: 
Zeer onbelangrijk -- onbelangrijk -- neutraal -- belangrijk -- zeer belangrijk 
  
Na afloop van de beoordeling van alle competenties wordt u gevraagd vier 
competenties uit deze lijst te noemen die u het meest belangrijk vindt voor 
duurzaam leiderschap.  
  
Ik ben alleen geïnteresseerd in uw mening, foute antwoorden bestaan niet. 
 
 

 

Besluitvaardigheid: het beschikken 
over de bereidheid en vaardigheid om 
zelf besluiten te nemen, knopen 
durven doorhakken en / of zichzelf op 
iets vast te leggen ook als nog niet 
alle hiertoe benodigde informatie vast 
staat  
 
Betrokkenheid: zich verbonden 
voelen met en loyaal zijn aan de 
organisatie en het werk 
 
Coachen: het stimuleren en 
motiveren van anderen gericht op hun 
persoonlijke ontwikkeling en het 
geven en ontvangen van feedback in 
een open verstandhouding 
 
Communicatieve vaardigheden: 
ideeen en informatie, zowel 
mondeling als schriftelijk helder en 
duidelijk kunnen overbrengen, 
zodanig dat de essentie wordt 
begrepen, met een effectief gebruik 
van de bestaande 
communicatiemiddelen 
 
Creativiteit: benaderen van 
vraagstukken vanuit verschillende 
invalshoeken,; met originele en 
nieuwe ideeen en oplossingen komen; 
doorbreken van gevestigde 
denkpatronen 
 

Zeer onbelangrijk          zeer belangrijk 
 
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 
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Delegeren: eigen taken, 
beslissingsbevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op duidelijke 
wijze toedelen aan de juiste 
medewerkers 
 
Flexibiliteit: indien zich problemen 
of kansen voordoen de eigen 
gedragsstijl veranderen teneinde het 
gestelde doel te bereiken 
 
Impact: een vertrouwenwekkende 
eerste indruk maken op anderen en 
deze weten te handhaven 
 
Initiatief: het uit eigen beweging 
ondernemen van acties en doen van 
voorstellen; wacht niet af, neemt 
voortouw; anticipeert; zoekt en ziet 
kansen, signaleert knelpunten en 
handelt hiernaar  
 
Integriteit: handelen – in woord en 
gedrag – in lijn met algemeen 
aanvaarde sociale en ethische normen 
en waarden, ook onder moeilijke 
omstandigheden en/of druk om hier 
vanaf te wijken. Het daarop 
aanspreekbaar zijn en het aanspreken 
van anderen hierop 
 
Inzet: stellen van hoge eisen aan het 
eigen werk en daarnaar handelen. 
Laten zien niet tevreden te zijn met 
een gemiddelde prestatie 
 
Klantgerichtheid: onderzoeken van 
wensen en behoeften van de klant en 
hiernaar handelen; anticiperen op 
behoeften van klanten; hoge prioriteit 
geven aan servicebereidheid en 
klanttevredenheid 
 
Kwaliteitsgerichtheid: hoge eisen 
stellen vaan kwaliteit van producten 
en diensten en daarnaar handelen 
 
Leervermogen: het vermogen te 
leren in nieuwe situaties en om nieuw 
verworven kennis van feiten, regels 
en principes in nieuwe domeinen toe 
te passen 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

Zeer onbelangrijk          zeer belangrijk 
 
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 
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Luisteren: belangrijke boodschappen 
oppikken uit mondelinge 
communicatie; aandacht en ruimte 
geven aan gesprekspartners, op 
reacties ingaan en waar nodig kunnen 
doorvragen 
 
Netwerken: het opbouwen van 
relaties en netwerken die van pas 
komen bij het realiseren van 
doelstellingen; informele netwerken 
effectief aanwenden om zaken voor 
elkaar te krijgen 
 
Omgevingsbewustzijn: laten blijken 
goed geïnformeerd te zijn over 
maatschappelijke, politieke en 
economische ontwikkelingen en deze 
kennis effectief te benutten voor de 
eigen functie of organisatie 
 
Onderhandelen: het bereiken van 
doelen in overleg met andere 
belanghebbenden en  het daarbij eens 
worden zonder elkaars belangen uit 
het oog te verliezen op een wijze die 
bij beide partijen tot 
overeenstemming en acceptatie leidt  
 
Organisatiebewustzijn: het 
onderkennen van invloed en gevolgen 
van eigen beslissingen of activiteiten 
op andere onderdelen van de 
organisatie 
 
Overtuigingskracht: proberen 
anderen te overtuigen van een 
bepaald standpunt en trachten 
instemming te verkrijgen door gebruik 
te maken van de juiste argumenten 
en methode  
 
Plannen en organiseren: op 
effectieve wijze doelen en prioriteiten 
bepalen en benodigde tijd, acties en 
middelen aangeven om bepaalde 
doelen te kunnen bereiken 
 
 

 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

Zeer onbelangrijk          zeer belangrijk 
 
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 
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Probleemanalyse: het in staat zijn 
problemen te signaleren, belangrijke 
informatie te herkennen en verbanden 
te leggen tussen gegevens; opsporen 
van mogelijke oorzaken van 
problemen en het zoeken naar ter 
zake doende gegevens 
 
Resultaatgerichtheid: het gericht 
zijn op het vertalen en concretiseren 
van doelen, het realiseren van 
resultaten conform tijdpad, normen 
en afspraken 
 
Samenwerken: de bereidheid en het 
vermogen om samen te werken met 
anderen aan een gemeemschappelijk 
doel, ook wanneer dit doel niet 
onmiddellijk van persoonlijk belang is 
 
Sensitiviteit: zich bewust tonen van 
andere mensen, de omgeving en de 
eigen invloed hierop. Gedrag dat 
getuigt van het onderkennen van de 
gevoelens en behoeften van anderen 
 

Sociabiliteit: zich zonder moeite 
onder andere mensen begeven; 
gemakkelijk naar anderen toestappen 
en zich gemakkelijk in gezelschap 
mengen 
 
Stressbestendigheid: effectief 
blijven presteren onder werkdruk, 
tijdsdruk, bij tegenslag, tegenspel, 
teleurstelling en/of kritiek 
 
Visie: afstand nemen van de 
dagelijkse praktijk; zich concentreren 
op hoofdlijnen en langetermijnbeleid 
 
Voortgangscontrole: opstellen en 
bewaken van procedures om de 
voortgang van taken of activiteiten 
van medewerkers en van de eigen 
taken verantwoordelijkheden te 
bewaken en zeker te stellen 
 
 

 

 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

Zeer onbelangrijk          zeer belangrijk 
 
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 

   
      O          O          O          O          O 
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Zelfvertrouwen: het vermogen om 
weloverwogen en zelfbewust te 
besluiten en acties te ondermenen, 
ook in moeilijke omstandigheden 
 
 
Welke vier competenties uit de bovenstaande competentielijst vindt u het 
belangrijkst voor een duurzaam leider? 
De volgorde van de competenties die u noemt is van belang. De competentie die u 
bij nummer 1 noemt acht u van deze vier het belangrijkst, de competentie die u bij 
nummer 4 noemt acht u van deze vier het minst belangrijk. 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zeer onbelangrijk          zeer belangrijk 
 
      O          O          O          O          O 
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Deel 3 

 

In dit laatste onderdeel van de vragenlijst wordt u gevraagd een aantal persoonlijke 
gegevens van uzelf in te vullen. Er zal vertrouwelijk met deze gegevens worden 
omgegaan. De antwoorden zullen worden gecategoriseerd en alleen de onderzoeker 
krijgt deze gegevens te zien. Wilt u het juiste antwoord invullen in de daarvoor 
bestemde ruimte of het juiste antwoord aanvinken? 
 
Wat is uw geslacht?        Man / Vrouw 
 
Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgerond?     Lagere school 
         LBO / MAVO / VMBO 
         HAVO 
         VWO 
         MBO 
         HBO 
         WO 
 
In wat voor type organisatie bent u werkzaam?   Profit organisatie 
         Gemeentelijke 
overheid 
         Provinciale overheid 
         Rijksoverheid 
         Semi-overheid 
         Non-profit organisatie 
         Anders, nml: 
……………………. 
 
Hoeveel ervaring heeft u op Maatschappelijk    Geen 
Verantwoord Ondernemen?      Weinig 
         Tamelijk veel 
         Veel 
         Zeer veel 
 
Als u nog opmerkingen of vragen heeft naar aanleiding van deze vragenlijst, kunt u 
dat hieronder vermelden. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage E: 1e herinnering respondenten persoonlijk gesproken 
 
Geachte heer / mevrouw …,  
 
Een week geleden heb ik u een e-mail gestuurd met daarin de link naar de vragenlijst over competenties 
voor duurzaam leiderschap. Inmiddels heeft een deel van de respondenten de vragenlijst ingevuld! Helaas 
geldt dit (nog) niet voor iedereen en daarom stuur ik u deze e-mail. 
  
In verband met de anonimiteit van het onderzoek kan ik niet opmaken of u de vragenlijst al heeft 
ingevuld. Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen, dan zou ik u willen verzoeken de vragenlijst alsnog in 
te vullen via onderstaande link:  
  
http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=2a0a99cb-2bf0-a000-c40b-e95145eb139d 
  
Het invullen neemt ongeveer 5 à 10 minuten in beslag. 
Mocht u de vragenlijst reeds hebben ingevuld, dan wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw 
deelname. U kunt deze e-mail dan ook als niet verzonden beschouwen.  
  
Voor vragen kunt u mij bereiken per e-mail: iris@sietseenijntze.nl of per telefoon: 06 - 43197984 
  
Met vriendelijke groet,  
  
 
 
Iris Louwerens 
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BIJLAGE F: 1e herinnering respondenten niet persoonlijk gesproken 
 
Geachte heer / mevrouw …, 
  
Een week geleden heb ik u een mail gestuurd met daarin de vraag of u zou willen deelnemen aan een 
onderzoek naar duurzaam leiderschap. Inmiddels heeft een groot aantal personen de vragenlijst ingevuld! 
Helaas geldt dit (nog) niet voor iedereen en daarom stuur ik u deze mail. 
  
In verband met de anonimiteit van het onderzoek kan ik niet opmaken of u de vragenlijst al heeft 
ingevuld. Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen, dan zou ik u alsnog willen vragen de vragenlijst in te 
vullen via onderstaande link:  
  
http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=2a0a99cb-2bf0-a000-c40b-e95145eb139d 
  
Het invullen neemt ongeveer 5 à 10 minuten in beslag. 
 
Mocht u de vragenlijst reeds hebben ingevuld, dan wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw 
deelname. U kunt deze e-mail dan ook als niet verzonden beschouwen.  
  
Voor vragen kunt u mij bereiken per e-mail: iris@sietseenijntze.nl of per telefoon: 06 - 43197984. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
 
 
Iris Louwerens 
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BIJLAGE G: 2e herinnering  
 
Geachte heer / mevrouw …, 
  
Een tijd geleden heb ik u benaderd voor deelname aan een onderzoek naar de competenties van 
duurzaam leiderschap. Destijds heb ik u medegedeeld dat de vragenlijst tot en met dinsdag 17 juli kon 
worden ingevuld. Door de vakantieperiode en het grote aantal mensen dat daardoor minder goed 
bereikbaar is, zal de vragenlijst nog een week langer online blijven staan. U heeft dus nog tot en met 
volgende week dinsdag 24 juli om de vragenlijst in te vullen.  
  
In verband met de anonimiteit van het onderzoek kan ik niet opmaken of u de vragenlijst al heeft 
ingevuld.  Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen, dan zou ik u alsnog willen vragen de vragenlijst in te 
vullen via onderstaande link:  
  
http://questions.netq.nl/nq.cfm?q=2a0a99cb-2bf0-a000-c40b-e95145eb139d 
  
Het invullen neemt ongeveer 5 à 10 minuten in beslag. 
  
Mocht u de vragenlijst reeds hebben ingevuld, dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw deelname en bij 
voorbaat mijn excuses aanbieden voor het versturen van deze e-mail naar u. U kunt deze e-mail dan ook 
als niet verzonden beschouwen.  
  
Voor vragen kunt u mij bereiken per e-mail: iris@sietseenijntze.nl of per telefoon: 06 - 43197984. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
 
Iris Louwerens 
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Bijlage H: interview 
 
Iris: opening interview 

I: wat doe je precies? 

Respondent: ik ben trainer, coach en consultant. Als consultant adviseer ik over de 
integratie van duurzaamheid in hun beleid, vooral hun core-business en kernactiviteiten. 
Dit doe ik vooral voor bedrijven die voorop willen lopen, dus ook hoe ze daarin 
duurzaam leider willen zijn als organisatie. Bij training […] train ik op duurzaam 
leiderschap, daar heb ik een methodiek voor ontwikkeld. Ik ga heel erg uit van het macro-
beeld, waar zijn we met de wereld en waar willen we naartoe gaan. Ik neem daar het 
beeld van 2020 voor en dat probeer ik dan zoveel mogelijk te vertalen naar je eigen 
handelingsperspectief en heel erg concreet en heel erg op micro-niveau. Ik ben eigenlijk 
in al het werk wat ik doe constant bezig het grote beeld met het kleine beeld te verbinden. 
Dat noem ik dan een training, maar ik houd me heel erg bezig met het neerzetten van een 
aantal duurzaamheidsprojecten, die noem ik sustainability joint adventures. […] En dat je 
niet alleen binnen je eigen organisatie zoekt naar toestemming die je krijgt van je baas of 
dat soort dingen, maar veel breder kijkt naar hetgeen waar je echt enthousiast van wordt 
en wat je echt heel leuk vindt en dan ook je netwerk gaat verruimen om dat voor elkaar te 
krijgen. In coaching begeleid ik leidinggevenden, ik doe een opleiding executive 
coaching. Daar vragen ze niet altijd om duurzaam leiderschap, maar eigenlijk ook om 
bepaalde thema’s als ‘hoe gaat ik verder met mijn leven, wat zijn de volgende stappen?’. 
Voor mij heeft dat alles met duurzaamheid te maken, met een stukje reflectie over waar je 
mee bezig bent en waar je naartoe wilt. Die mensen begeleid ik ook naar de langere 
termijn en dan kom je vanzelf bij duurzaamheid.  
I: Wat versta je onder duurzaamheid precies?  
R: Nou, precies is er nooit een definitie voor te geven. Ik heb het in mijn boek genoemd 
‘een moving target’. Het veranderd in tijd en plaats en persoonlijke invulling. Dus voor 
jou betekent duurzaamheid iets anders dan voor mij. Voor de een zijn mensenrechten 
heen belangrijk, voor de ander is CO2 weer veel belangrijker. Dat is de persoonlijke 
invulling die je eraan geeft. […] Dan heb ik nog een definitie die ingaat op duurzaamheid 
binnen organisaties, die ga ik in het Engels doen: “an organisation can only be 
sustainable once all the decisions made at every level in the organisation take people, 
planet and profit into account en give each of those three the same amount of attention.” 
Hij is iets anders in het boek, maar de gedachte daarachter is dat er dus constant gestuurd 
wordt op die drie p’s. Aan de ene kant geef je wat meer aandacht aan de profit kant of de 
people kant, maar dat geeft niet. Als je maar aan het einde van de dag, al die besluiten die 
genomen worden door de hele organisatie heen, dat alles bij elkaar opgeteld evenveel 
aandacht geeft naar de drie gebieden. Het is een fictie om te denken dat alle drie gebieden 
ALTIJD in elke beslissing met elkaar in balans moeten zijn. Dat is prachtig, maar heel 
vaak moet je gewoon keuzes maken en prioriteiten stellen. Als je maar gewoon niet 
alleen maar steeds een richting op gaat. Dat is een heel gezonde realiteit. Het gaat mij om 
de bewuste afweging die gemaakt wordt, dat je dus al die consequenties en gevolgen hebt 
overzien, dan mag je een keuze maken.  
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I: Het is goed om over na te denken, maar met denken alleen kom je uiteindelijk 

niet echt ver. Hoe denk je over het meten van duurzaamheid?  
R: Tja…. er zijn natuurlijk duurzaamheidsverslagen, daar zal wel een ontwikkeling in 
komen. Ik ben blij dat het gemeten wordt, maar je heb natuurlijk een kwalitatieve kant 
een kwantitatieve kant. De kwalitatieve kant is gewoon heel lastig te meten. Maar ik vind 
al die jaarverslagen en financiële cijfers ook niet representatief voor alles wat je kan 
doen. Dus het is nog heel erg een gebied dat nog ontdekt moet worden, dat we daar steeds 
beter in moeten worden. Doordat ik zeg dat duurzaamheid een persoonlijke invulling 
heeft, wordt het eigenlijk iets subjectiefs. De vraag is dan wat voor mij heel belangrijk is, 
is voor de ander misschien niet heel belangrijk, hoe weeg je dat dan? Wie zegt dat het ene 
zwaarder is dan het andere? Het is heel subjectief, maar het helpt wel. Je hebt dan een 
referentie van iemand, maar ook hier geldt weer: wat de een zegt waardeer je misschien 
wel meer dan wat de ander zegt. Ik vind duurzaamheid van ons heel erg vraagt dat we 
onze eigen afwegingen maken en dan gaan voelen van ‘klopt dit, of klopt dit niet?’. Dan 
kan er wel op papier staan dat iets het beste is, dat is mooi. Maar als iemand iets voelt, 
dan moet je sterk kunnen zijn en kunnen zeggen dat dat voor jou niet klopt.  
I: In je boek zeg je dat duurzaamheid en duurzaam leiderschap om nieuwe 

competenties vraagt. Bedoel je daarmee nieuwe competenties in de zin nieuwe 

competenties die nog niet geformuleerd zijn of dat het nieuwe en andere eisen aan 

leiders stelt? 
R: Ik weet niet of ze ooit eerder zijn geformuleerd, ik denk het wel want er is al 
ontzettend veel onderzoek gedaan naar leiderschap. Ik heb met mijn boek ook niet willen 
neerzetten dat er totaal nieuwe competenties zijn of dat er totaal nieuwe leiderschapstijlen 
zijn die nooit hebben bestaan, die ik ineens bedacht heb. Wat ik wel zie is dat er van de 
bestaande leiderschapstijlen bepaalde gewoon beter passen bij duurzaamheid. Wat maakt 
duurzaamheid dan anders? Dat de intentie, de verbinding met de inhoud, dus ‘waar 
gebruik ik leiderschap voor?’, dat is anders. Tot nu toe ging het altijd over ‘hoe kan ik 
een betere leider zijn? Dus hoe kan ik het kunstje beter, bijvoorbeeld om meer 
volgelingen te hebben?’. Nu gaat het om de vraag hoe je een betere leider kunt zijn om 
iets… voor duurzaamheidsdoen, dus voor de wereld en voor elkaar. Dus hoe zet je 
leiderschap daarvoor in? In die zin zijn het geen nieuwe competenties, maar het is wel 
een keuze van competenties die passen bij dat doel.  
I: Waar is het boek dat je geschreven hebt op gebaseerd?   
R: Ik heb 24 CEO’s en voorlopers op het gebied van duurzaamheid geïnterviewd. Mijn 
eerste idee was alleen maar CEO’s, maar ik vond de resultaten uit die interviews 
tegenvallen. Daarom heb ik ook mensen geïnterviewd die ook CEO waren, dus dat is een 
heel verschillend pallet geweest. Ik heb allemaal mensen gesproken, behalve de overheid. 
Dus mensen uit het bedrijfsleven, uit de wetenschap en NGO’s. De overheid heb ik 
gedaan in een ander boek, daarna. Dat heet ‘Duurzame overheid. Tijd voor duurzaam 
leiderschap’. Ik heb dus de mening en ervaring van die CEO’s gevraagd, en daarnaast heb 
ik ook nog een aantal mensen bij ING geïnterviewd over wat er nodig is om 
duurzaamheid te implementeren binnen de organisatie. Toen stuitte ik ook op het idee dat 
leiderschap nodig was, maar wat voor een leiderschap dan? In die zin heb ik heel veel 
geleerd over wat er gebeurd binnen organisaties om dingen voor elkaar te krijgen en 
waarom het niet of wel lukt. Dat heb ik ook meegenomen in mijn boek en onderzoek. En 
ik heb toen ook heel veel gelezen daarover en ik heb ook heel veel bij mezelf ontdekt. Ik 
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dacht dat die grote leiders het antwoord wel zouden weten, maar toen ik met hun in 
gesprek was had ik steeds meer het idee dat zij mij allemaal ook dingen vertellen die ik 
zelf denk en voel. Het was dus meer een toetsing of ik op het goede spoor zat of niet. 
Daarom is het ook meer mijn eigen verhaal geworden, met die gesprekken ter illustratie 
en onderbouwing. Uiteindelijk is het mijn nieuwsgierigheid geworden om er met mensen 
over in gesprek te gaan en ook met mezelf in gesprek te gaan over wie de leider in mij is. 
Welke keuzes maak ik zelf en in hoeverre kan ik zelf ook al wat aan duurzaamheid doen? 
Want CEO’s hebben niet alleen een voorbeeldfunctie, dat hebben jij en ik ook. Wij 
kunnen ook inspireren door bepaalde kleine dingen anders te doen en te delen hoe je dat 
doet. Dat is ook een soort van leiderschap.  
I: Persoonlijk leiderschap in feite? 
R: Ja, ik heb me er nog niet echt in verdiept maar volgens mij heeft het er veel mee te 
maken. Ik noem het duurzaam, omdat het een tool is. Leiderschap zie ik als een tool om 
een doel te bereiken en dat doel is voor mij duurzaamheid, dat is niet leiderschap an sich.  
Een hele tijd heeft duurzaamheid in de hoek gezeten van risicobeheersing. Toen gingen 
organisaties er iets mee doen, want anders zouden ze het risico lopen dat we slechte 
reputatie krijgen. Nu beginnen heel veel bedrijven klimaat te zien als een risicofactor. Dat 
is iets anders dan kijken naar de opportunities, dus kijken naar de kansen die de rijkheden 
in het milieu allemaal bieden.  
I: uitleg afstudeeronderzoek, stand van zaken tot nu toe, voorleggen hypothesen en 

resultaten. 
R: Ik ben niet verbaasd over de respons van de mensen, want ik vind onderhandelen en 
probleemanalyse… die had ik ook niet zo snel gekozen. En sensitiviteit… ja dat… 
I: Of empatisch vermogen. 
R: Ja, empatisch dat vind ik al veel meer.  
I: Ik heb met sensitiviteit hetzelfde bedoeld als empatisch vermogen, misschien een 

ongelukkige woordkeuze dus… 
R: ja, okee… maar het is maar een woord. Maar ik vind empatisch vermogen wel heel 
belangrijk! Integriteit en empatisch vermogen zou ik heel snel het gevoel hebben dat het 
erbij hoort. Probleemanalyse is natuurlijk belangrijk, in de zin dat je het macro-beeld 
voor ogen hebt.  Ik heb alleen het idee dat we heel vaak denken op een lineaire manier, 
volgens een bepaalde logica en ratio. Als voorbeeld efficiency. Bedrijven zijn erop 
gericht dat er zo efficiënt mogelijk productie wordt gemaakt. Rationeel gezien is het 
bijvoorbeeld heel lastig te zeggen waarom je diversiteit moet hebben. Waarom zou je 
minderheden, vrouwen in hogere posities in bedrijven moeten hebben? Vrouwen die 
zwanger worden en die kinderen krijgen, dat is allemaal gedoe. Als je het hebt over 
economische efficiëntie, dat is het gewoon helemaal niet. Maar dat is helemaal niet erg. 
Wat ik veel belangrijker vindt en waar ik meer in geïnteresseerd ben dan dat lineaire, dan 
die rationele berekening en economische efficieny, is hetgeen wat effectief is. Want als 
vrouwen wel in hogere posities zijn in bedrijven en er komt meer ruimte voor niet zozeer 
de vrouw in hogere posities, maar voor vrouwelijke competenties binnen een organisatie 
komen, dan kunnen vrouwen daar een rol in spelen. En het is meer een afspiegeling van 
jouw klantengroep. Dat is voor mij economisch logisch waarom ze in het bedrijf worden 
meegenomen, maar volgens de economische modellen is dat gewoon lastig. De cijfers 
zeggen dan ‘hoe vertaald zich dat dan, hoe weet je dan of een bedrijf beter of functioneert 
of creatiever wordt bijvoorbeeld?’. Creativiteit vind ik bij uitstek een competentie voor 
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een duurzaam leider, heel heel heel belangrijk. En creatieve processen zijn organisch, een 
beetje chaotisch. Het is een beetje dit en een beetje dat, dan kom je ineens op een idee en 
dat is iedere keer weer zoeken naar die structuur. Creatief denken is echt heel belangrijk, 
maar dat past niet binnen die modellen. Daarom is het lastiger te meten ook. Creativiteit 
is echt een hele belangrijke competentie voor duurzaam leiderschap. En probleemanalyse 
is toch iets meer van een beetje naar beneden kijken van dat klopt er allemaal niet en dan 
moeten we die en die elementen toevoegen en dan klopt het wel. Het is heel vaak gericht 
op maatregelen die geen rekening houden met gedrag van mensen. Ik vind het belangrijk 
dat je ook echt eerlijk naar jezelf kan zijn. Ik kan wel een beleid gaan bedenken om 
mensen te stimuleren om met de fiets te gaan, maar ik moet dan nadenken over wat heb 
ik dan nodig om met de fiets te gaan. Het gaat dan niet alleen maar dat het heel duur is 
om te rijden, daar heb ik meer voor nodig. Als ze willen dat ik het OV neem is het niet 
alleen maar een kwestie van het OV heel goedkoop maken, dat is ook nadenken over een 
vraag als ‘hoe kom ik dan bij het station?’en het feit dat ik er heel veel tijd mee verlies. 
Hoe ga je daar mee om? En hoe kun je bijvoorbeeld flexwerken? Dat je systemen 
bedenkt waardoor je veel makkelijker kan communiceren met de rest van de wereld in 
plaats van dat je overal naartoe moet. Dat er ook een soort van vertouwen ook terugkomt 
in werknemers om vanuit huis te werken, zodat je niet iedere dag in die files hoeft te 
staan.  
Ik denk dat we heel veel zijn blijven hangen in die probleemanalyse en die 
probleemanalyse heeft ook iets van Descartes ‘ik denk, dus ik ben’, we zijn nog een 
beetje in die mind-set. Dat past niet meer binnen deze tijd.  
I: Maar je denkt wel dat het veel is voorgekomen: probleemanalyse om 

duurzaamheid aan te pakken?  
R: Ik denk dat het juist de afgelopen jaren, probleemanalyse gebruikt wordt. Ik zeg niet 
dat we geen juiste analyse kunnen maken. Ik denk dat er veel gedacht is ‘wat is het 
probleem, hoe gaan we dat oplossen?’. Ik geloof niet dat het zo werkt, ik geloof dat het 
óók werkt vanuit het stimuleren van mensen, van ‘wat zou je nou zelf anders willen?’. En 
van daar uit, vanuit die kracht en dat verlangen en die wens, te kijken naar wat heb je 
nodig om daar te komen. Ik geloof veel meer in de positieve incentives, dat zijn andere 
elementen die je dan meeneemt. Met duurzaamheid heb je een heel stuk nodig dat niks 
met logica en analyse te maken heeft. 
Een andere eigenschap die ik belangrijk vind is sturen en loslaten. Enerzijds zit je vanuit 
die probleemanalyse te kijken naar het probleem en wat daarvoor moet gebeuren. 
Vervolgens ga je met die energie naar die oplossing toewerken, dan moet je allerlei 
mensen proberen mee te krijgen. De overheid gaat het dan afdwingen, dan moet iedereen 
vanzelf wel nieuwe gewoontes leren. Maar niemand vind dat leuk, dus dan gaat iedereen 
toch op zoek naar nieuwe manieren. Dat is heel remmend, dat blokkeert heel veel mensen 
waardoor je voor duurzaamheid ook niet veel bereikt. Het gaat om die nieuwe mind en 
die nieuwe dingen, door ook weer de ruimte te geven aan mensen. Dat bedoel ik dus met 
dat sturen en loslaten. Het loslaten is voor een deel vertrouwen in andere mensen dat zij 
ook echt wel zelf kunnen invullen hoe ze dat gaan doen, en de een doet dat weer anders 
dan de ander. Het is niet een implementatieklus, het is iets dat van binnen de organisatie 
moeten willen op persoonlijk niveau. Dus probleemanalyse zou ik niet zo snel noemen. 
Creativiteit dus wel. 
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Een ander punt is de onderlinge afhankelijkheid van alles. Dus als er iets gebeurd in 
Amerika […], al die dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Dat heeft invloed op hoe wij hier 
leven en of wij het ons kunnen veroorloven om dezelfde dingen te kopen voor dezelfde 
prijs of op dezelfde manier van A naar B te gaan. Ik probeer in mijn trainingen die 
vertaalslag te maken, dat je een aantal dingen linkt en het domino-effect kan zien. [..]  
Ik vind dat van duurzaam leiders een visie kan worden verwacht. Misschien is die visie 
niet helemaal van jezelf, is die visie geinspireerd door iemand anders, maar je ziet wel 
voor je hoe het is over 5 jaar of over 10 jaar, een soort visualiseringsvermogen. Het gaat 
over zoveel veranderingen van hoe wij nu leven, is het wel belangrijk een beeld te hebben 
en jezelf te kunnen zien in die nieuwe wereld. Dat voorstellingsvermogen, dat ook weer 
samenhangt met creativiteit, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik veel belangrijker dan 
analytisch vermogen en weten hoe alles in elkaar steekt.  
I: Visie is samen met integriteit naar voren gekomen als de belangrijkste 

competenties waarover een duurzaam leider zou moeten beschikken, of die in ieder 

geval belangrijk zijn voor de respondenten. Daarbuiten heb ik ook nog gevonden: 

communicatieve vaardigheden, omgevingsbewustzijn, luisteren en betrokkenheid.  
R: Allemaal belangrijk, het heeft allemaal met empatisch vermogen te maken. Je kan als 
duurzaam leider geen koning in een ivoren toren zijn, datje nauwelijks contact hebt met 
de buitenwereld en met een batterij mensen om zich heen die zeggen ‘je mag dat niet 
zeggen en je moet dat zeggen’. Die geven heel vaak informatie vanuit de positieve kant, 
want zij willen zelf ook beloond worden. Dus die CEO heeft vaak best wel moeite om in 
die wereld te leven. Dus empatisch vermogen is wel belangrijk, je hebt gevoel nodig voor 
de mensen om je heen, wat er leeft om je heen, omdat dat ook helpt om prioriteiten vast 
te stellen. Je kunt niet alles tegelijk aanpakken: armoedebestrijding, CO2 en…zo zijn er 
nog zat andere thema’s. Om daar een bepaalde keuze voor te maken, vind ik het wel 
belangrijk dat die leider wel echt in contact is met die mensen om hem heen en weet wat 
zij willen. Ik vind het ook belangrijk dat zij contact hebben met de wereld buiten de 
organisatie.  
I: En dan voor de mens buiten de organisatie, of ook voor maatschappelijke 

tendensen, politieke ontwikkelingen, economische ontwikkelingen? 
R: Dat volgen ze nog wel denk ik, dat kun je gewoon in de kranten lezen, maar ik vind 
ook wat leeft onder de mensen. Dat houdt ook in gesprek aangaan met je buurman, of met 
je neefje. Sensitiviteit is naar mijn gevoel hoe je de dingen overbrengt, dat is ook heel 
belangrijk. Maar dat empatisch vermogen, de basis daarvoor ligt bij nieuwsgierigheid. En 
als je echt nieuwsgierig bent naar hoe andere mensen naar de wereld kijken, dan ga je 
met andere mensen in gesprek en dan ben je ook echt geinteresseerd in hun antwoorden 
en dan kun je ook echt luisteren.  
I: En dat je dan op basis daarvan een goede afweging kunt maken? 
R: Ja, dat neem je dan in je systeem mee. Als je nooit te horen krijgt wat andere mensen 
voelen en denken en ook niet de sfeer creëert dat andere mensen eerlijk kunnen zijn… 
dan kun je niet met duurzaamheid bezig zijn. Vaak zijn er consequenties verbonden aan 
wat je ziet en wat je zegt, je moet volgens de ongeschreven normen gedragen. En dan 
verbaasd zijn dat ze niet met de echte dingen bezig zijn. Dus die sensitiviteit daar ben ik 
een beetje gevoelig voor op deze manier, empatisch vermogen vind ik beter. Ik zou het 
zelfs nieuwsgierigheid noemen, maar empatisch vermogen vind ik een hele goede noemer 
voor dat hele gebied. 
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Daarnaast had je er nog een toch?  
I: Ja, communicatieve vaardigheden. 
R: Ja, dat heeft daar ook mee te maken.  
I: Uitleg communicatieve vaardigheden zoals opgevat in deze scriptie.  
R: Ja…. ik heb bijvoorbeeld ambtenaren die kunnen heel schriftelijk helder schrijven, die 
kunnen nota’s maken dat je denkt van ‘wow’. Maar voor duurzaamheid vind ik dat niet 
zo belangrijk. Wat ik wél heel belangrijk vind, maar dat is wat anders – dat is niet een 
mooie brief schrijven, is in die communicatie, in dat empatisch vermogen, echt open te 
staan voor die ander. Als je empatisch vermogen hebt, kun je echt goed communiceren, 
dan kun je echt goed luisteren. Dan vind ik communicatie heel belangrijk, want de manier 
waarop je iets vertelt – het is natuurlijk niet alleen luisteren, dat zit in dat empatisch 
vermogen – dat is niet alleen maar wat je vertelt, maar ook hoe je het vertelt. Die 
mengeling van die twee en daar een balans in vinden vind ik belangrijker voor 
duurzaamheid dan dat je alleen een goede inhoud of een goede manier van vertellen hebt. 
En daar zit dan ook het empatisch vermogen bij. Want aan de ene kant ben je iets aan het 
vertellen, maar hoe ik het vertel is deels ingegeven door authenticiteit – een woord dat 
niet in je vragenlijst is genoemd, maar wat ik wel heel belangrijk vind. Het is eigenlijk 
echt jezelf zijn, dat is eigenlijk ook wel een beetje integriteit.  
I: Vind je integriteit en authenticiteit hetzelfde? 
R: Nee, authenticiteit is jezelf zijn en integriteit is… als je heel erg jezelf bent, ben je 
misschien wel helemaal niet integer, terwijl de ander dat wel is… maar integriteit is dat je 
doet wat je zegt en dat je dan ook bent wat je doet, dus dat je ook op iemand kan 
vertrouwen. Dus als iemand zegt dat hij iets gaat doen, dan gebeurd het ook.  
I: En waarom vind je dat zo belangrijk voor duurzaam leiderschap? 
R: Omdat er zoveel lege beloftes en mooie communicatie sensitieve boodschappen 
worden gebracht die niet worden nagekomen, zó weinig. “Practice what you preach” is 
zo een schaars goed geworden. Veel mensen worden onder druk gezet om tegen hun 
integriteit in te gaan. Dat is ook weer het gevaar van het empatisch vermogen, je moet 
wel sterk zijn en in je eigen schoenen staan. Je moet een authentieke leider zijn. Je 
empathie moet niet zó ver gaan dat je helemaal in die ander zit en niet meer weet wat jij 
zelf wilt. Daar moet je nog wel duidelijk achter staan en eerlijk over zijn. Dus die 
communicatieve vaardigheden, hoe je het brengt, vind ik heel belangrijk. Als je goed 
geluisterd hebt, dan kun je goed inspelen op wat mensen willen horen, maar wel heel 
duidelijk bij jezelf blijven en bij wie je bent.  
I: En omgevingsbewustzijn, hoe denk je daarover? 
R: Hm… ja, dat is belangrijk. Ik zou dat meenemen in het empatisch vermogen en bij dat 
empatisch vermogen meenemen dat je je ook gaat verdiepen in dat stukje achter de 
politieke, econmische of maatschappelijke ontwikkelingen. Dus niet alleen de krant, maar 
ook met mensen in gesprek gaan over wat hen beweegt.  
En dan moet ik nog wat anders zeggen over leiderschap, het loopt een beetje door elkaar 
heen… je kunt vier hoofdcompetenties noemen en nog andere ook, maar de vraag is in 
hoeverre iedereen in staat is deze competentie in huis te hebben. Ik geloof dat je alles 
kunt leren, maar bepaalde dingen liggen je meer dan andere dingen. Ik heb in mijn boek 
een aantal leiderschapsstijlen beschreven en wat ik daar bijvoorbeeld zeg: de een is 
visionair aangelegd en die heb je dan ook nodig op die positie waar hij z’n visie kan 
delen met anderen en kan inspireren, maar een andere leider is misschien weel veel beter 
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in coaching, die is helemaal niet zo’n visionair, die heeft weer een veel beter empatisch 
vermogen. In die zin vind ik dat het gaat om doen waar je zelf het beste in bent. Je mag 
die vier hoofdcompetenties wel aangeven, maar dan moet je wel blijven kijken waar je 
jezelf in kan onderscheiden – waar je zelf meer naar neigt en waar je minder naar neigt. 
Ik vind het dan ook heel erg iets van een duurzaam leider om de mensen om je heen te 
zoeken die die kwaliteiten wél hebben waar jij minder naar neigt. Het gaat om de 
synergie die ontstaan in een team van mensen, of in een sustainability joint adventure, of 
in een organisatie, dat daaruit iets mooiers komt dan als die persoon alleen bezig was 
geweest. Het gaat er niet zozeer om dat die persoon perfect is, maar dat de groep elkaar 
aanvult.  
I: Over perfect zijn… alle 30 competenties scoorden allemaal relatief hoog. Dat geeft 

tocht een beeld van een duurzaam leider die superman of superwoman is, die alles 

maar kan en daarmee het bedrijf duurzaam maakt. Misschien sluit dat aan bij wat 

jij zegt, dat niet één iemand over alle competenties hoeft te beschikken, maar dat je 

een groep samenstelt waarin deze allemaal voorkomen. Hoe zie je dat? 
R: Ik geloof niet in superman en superwoman, je zult daar nooit komen, maar dat is 
helemaal niet erg. Als je echt zelf goed inzicht krijgt in wie je bent en waar je goed in 
bent, en dat je vervolgens gaat werken vanuit je passie en vanuit je talent, waaronder 
competenties. Dat je gaat kijken welke talenten je nodig hebt, of welke competenties je 
moet ontwikkelen, om te kunnen werken vanuit hetgeen je écht leuk vind, vanuit je 
passie. Als veel mensen zouden doen wat ze echt graag willen, dan heb je mensen die 
echt graag willen ontwikkelen op dat gebied. Dus als ik sensitiviteit niet heel erg 
belangrijk vind, dan moet ik niet duizend-en-één cursussen gaan doen als dat gewoon niet 
wil en dat niet leuk vindt om te doen, ook al zou er een lijstje van competenties zijn dat 
hoort bij duurzaam leiderschap. Ik geloof wel dat iedereen het in zich heeft om een 
duurzaam leider te zijn, maar het is wel een keuze. Het wel hard werk. Je kiest wat je heel 
graag wil, daar maak je een keuze in en van daaruit ga je dan zoeken naar de 
competenties in jezelf die je beter wilt gaan ontwikkelen om dat op een goede manier te 
doen.  
I: Hoe kun je dan verklaren dat er wel een soort superman beeld uit komt, dat alles 

belangrijk is? 
R: Nou, omdat we dat willen. Ik zou het op dezelfde manier doen, ik zou niets onder de 3 
beoordelen. Dat is logisch, want alles wat hierin staat is belangrijk.  
I: En waarom vinden we dat, waarom vinden we alles belangrijk? 
R: Omdat we constant bezig zijn met verbeten en dat de manier van leidinggeven voor 
een deel lukt, maar voor een ander deel nog niet de resultaten weet te bereiken die we 
graag zouden willen zien. We hebben een wensbeeld van hoe het niet werkt, maar alles 
bij elkaar opgeteld hoef je niet heel slim te zijn om te zien dat het niet goed gaat met de 
wereld op deze manier. Dus mensen zijn heel erg op zoek naar de dingen die we anders 
moeten doen en dan zijn al deze kwaliteiten eigenlijk wel nodig. Maar als je er goed naar 
kijkt… probeer dat maar eens te combineren! Plannen en organiseren en creativiteit, hoe 
doe je dat? Hoe combineer je dat? En dan kan ik nog wel zeggen dat ik het allebei een 5 
zou geven, maar ik vind wel omdat een aantal dingen best wel goed al vertegenwoordigd 
zijn, wordt gevraagd of we dat dan niet moeten afschaffen… managen bijvoorbeeld. Dat 
is heel belangrijk, maar managers zijn niet per se leiders, ik denk dat we allebei nodig 
hebben. Maar probeer dat maar ééns in mens te vinden, dat kom je bijna niet tegen. Het 
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zou jammer zijn als competenties leiden tot een soort superman-beeld waar mensen 
alleen maar op kunnen falen, daarom zeg ik dat werken in teams belangrijk zijn om zo je 
eigen competenties te ontwikkelen en je tegelijkertijd aan de slag kan gaan, en dat de 
ander dan de andere competenties die belangrijk zijn ontwikkeld. Het is daarom wel goed 
ze te noemen, maar ze kunnen niet allemaal in één mens voorkomen.  
Als je naar de vier competenties kijkt die jij noemt… ik vind flexibiliteit ook een hele 
belangrijke! Ik noem dat in mijn boek, resilience, veerkracht, dat vind ik nog belangrijker 
dan flexibiliteit. Flexibiliteit heeft iets van een stukje opportunisme. Als je flexibiliteit 
heel erg doortrekt, kun je bijna niet integer zijn. Je kan natuurlijk ook zeggen dat je een 
doel hebt, een visie. Dat doel heb je redelijk voor ogen, maar ik vind een bepaalde 
veerkracht of flexibiliteit nodig om de middelen te gebruiken om daar te komen. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat alles kan, maar we leven in een wereld waar planning lastig is, 
omdat dingen constant veranderen, vandaar ook die moving target. Inspelen op dat 
empatisch vermogen en daarbij laveren, dat hoort er ook bij. Het gaat ook om een stukje 
openheid. Het schijnt ook zo te zijn, er zijn veel onderzoeken naar gedaan in Amerika, 
dat creatieve vaardigheden steeds belangrijker worden in een organisatie, omdat de 
dingen ook op een organische manier gebeuren. Daar moet je op kunnen inspelen. Ik 
denk uiteindelijk dat de combinatie van competenties belangrijker is dan de afzonderlijke 
competenties.  
I: Misschien heel iets anders, ik heb ook onderzocht of er verschillen zouden zijn 

hoe mannen of vrouwen tegen de beoordeling van competenties aankijken, het type 

organisatie – profit of non-profit – of dat invloed heeft en opleiding – hoger of lager 

opgeleid – of dat invloed heeft op de beoordeling. Als ik dit zo zeg, zou je dan 

denken of één van die drie, of meerdere, invloed hebben op de beoordeling van de 

competenties?  
R: Ik denk dat ze allemaal invloed hebben, maar daar zou meer gedegen onderzoek naar 
moeten worden gedaan om daar iets meer van te weten. Ik ben heel voorzichtig in het 
classiferen van hokjes, maar ik maak een heel duidelijk onderscheid tussen vrouwelijke 
en mannelijke competenties. Ik zou graag willen zien dat er meer vrouwelijke 
competenties binnen organisaties ontwikkeld worden. Ik geloof dat duurzaamheid vraagt, 
niet zozeer om vrouwelijkheid, maar juist om balans. Maar omdat de vrouwelijke kant zo 
weinig aandacht heeft gekregen de afgelopen jaren, want dat denken en probleemanalyse 
is toch meer een mannelijke competentie – maar dat is heel persoonlijk - , dat is ook heel 
bruikbaar, het leidt tot veel efficiëntie, ook heel veel welvaart in die zin. We hebben er 
ook veel mee bereikt, maar het is nu wel de tijd om de vrouwelijke competenties wat 
meer de ruimte te geven. Uiteindelijk gaat het wel om de balans tussen die twee.  
I: Ik bedenk me net dat ik één competentie die ook hoog beoordeeld werd, 

onderhandelen, vergeten ben te vragen.  
R: Onderhandelen… ik vind samenwerken, als je het hebt over het bereiken van een 
gemeenschappelijk doel, veel belangrijker dan onderhandelen. Onderhandelen is toch 
vaak niet het achterste van je tong laten zien, dus niet eerlijk voor je eigen belangen 
opkomen. Daar is niets mis mee, maar voor duurzaamheid… het is meer de vraag wat 
voor competenties we vandaag nodig hebben om die transformatie mogelijk te maken. 
Onderhandelen… dat heeft niet echt tot duurzaamheid geleid, integendeel. Het is wel zo 
dat als je goed wilt onderhandelen moet denken wat het belang is van de ander, dan kun 
je eigenlijk beter mediator zijn. Maar ja, dan sta je weer een beetje boven partijen en dat 
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is ook niet eenvoudig. Maar als duurzaam leider sta je soms ook wel een beetje boven 
partijen. Ik zou liever willen zien dat hij zo’n mediator is, tussen veel verschillende 
belangen, dat dat hij echt een onderhandelaar is.  
I: En denk je dat hoe meer ervaring iemand heeft met MVO, hoe anders iemand 

gaat denken over dit geheel?  
R: Ik denk dat duurzaamheid constant veranderd en dat maakt het lastig daarmee te 
werken, het is constant is ontwikkeling is. Vandaag is het CO2, maar misschien is het 
over 4 jaar wel water. Die prioriteiten worden verlegd en daar heb je dan misschien ook 
wel weer andere competenties voor nodig. Als wij bijvoorbeeld nu heel erg de softe kant 
op gaan, en we gaan alleen maar empatisch en creatief bezig zijn, als we alleen maar 
mooie dingen verzinnen en niks neerzetten, dan kom je ook nergens. Ik weet niet of je 
absolute competenties kunt bedenken die van belang zijn, het blijft toch ook een stukje 
subjectief. Daar kunnen ze over drie jaar dus heel anders over denken. Ervaring heeft 
denk ik wel invloed op die ontwikkeling, ook op het beeld van de competenties die 
belangrijk zijn. Als we ineens heel erg duurzaam bezig gaan zijn met z’n allen, dan 
kunnen we best een andere mening krijgen. 
[…] Ik zie leiderschap als een manier, een tool, om jezelf aan te spreken op de 
kwaliteiten die je zelf wilt hebben. 
I: Dus coaching, of zelf-coaching, vind je ook heel belangrijk? 
R: Ik vind coaching eigenlijk heel belangrijk, dat helpt enorm bij duurzaamheid.  
I: afsluiting interview 
 
 
 
 



Competenties voor duurzaam leiderschap / I.R.M. Louwerens 

94  - Bijlage I 

BIJLAGE I: literatuur Witteveen 

 
Iedereen een duurzaam leider 
Anastasia Kellermann werkte als projectmanager maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bij een Nederlandse bank. Dat ging niet over rozen en teleurgesteld verliet 
ze haar werkgever. Nu zet ze zich met nog meer motivatie voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in. Ze schreef het boek The S-Factor over duurzaam 
leiderschap. “Ik wil dat leidinggevenden zich niet bedreigd, maar gesterkt voelen door 
medewerkers die creatief en ondernemend zijn.” 
 
Christel Witteveen 
“Dit is het soort boeken waar de wereld behoefte aan heeft,” zei SER-voorzitter Herman 
Wijffels toen hij het eerste exemplaar van Kellermanns boek over duurzaam leiderschap 
overhandigd kreeg. Kellermann: “Ik begrijp wel waarom hij dat zegt. Wijffels en ik zitten 
op dezelfde lijn. We vinden allebei dat duurzaamheid begint bij jezelf. Uiteindelijk gaat 
het ook om een vertaalslag naar je eigen leven.” 
 
Ondertussen vragen veel mensen zich af hoe je concreet invulling kunt geven aan 
duurzaamheid binnen een organisatie. Ook de bank waar Kellermann (37) zelf werkte, 
worstelde met die vraag. Kellermann besloot daarom om, in vervolg op de postdoctorale 
opleiding duurzaam ondernemen die ze in Nijmegen volgde, een gids voor duurzaam 
leiderschap te maken. De gids is vooral bedoeld om anderen te inspireren en op weg te 
helpen.  
 
Kellermann toonde altijd al belangstelling voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Ze studeerde internationaal milieurecht en kwam na vier jaar commerciële 
advocatuur als jurist terecht bij een bank. Later kreeg ze er een functie als projectmanager 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze had als ambitie om het 
bedrijfsleven van binnenuit te veranderen, zo schrijft ze in haar boek. 
 
Maar Kellermann stuitte op een cultuur van angst en onbegrip. Daarom legde ze haar 
werk als projectmanager neer. Het was niet gelukt om binnen de gestelde zes maanden 
een heel beleid voor MVO binnen de bank te implementeren. Kellermann: “Ik denk dat ik 
voor liep op de organisatie. Een aantal mensen was in MVO geïnteresseerd, maar er was 
geen afdeling voor. Er heerste bij het management nog weinig steun voor dit onderwerp.” 
 
Crisis  
In diezelfde periode eindigde ook haar huwelijk. Volgens Kellermann hebben mensen, 
maar ook bedrijven, soms een crisis nodig om tot vernieuwing te komen. De situatie zette 
haar in ieder geval flink aan het denken. 
 
Kellermann: “Mensen bij de bank zochten erg naar zekerheden. Zelf was ik ook altijd 
gewend geweest aan zogenaamde zekerheden als een goed inkomen en een mooi huis. Op 
het moment dat je die kwijt bent, moet je heel anders te werk gaan. Ik ben toen veel meer 
een beroep gaan doen op mijn creativiteit en mijn eigen inzichten.” 
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Vanuit die kracht besloot ze haar eigen bedrijf, Sustainability Unlimited, op te zetten. Nu 
kan ze als consultant, trainer en coach haar ambities op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen volop de ruimte geven. 
 
Koffie  
Duurzaam leiderschap betreft de kernactiviteiten van een organisatie. Het gaat veel 
verder dan dubbelzijdig kopiëren en Max Havelaar-koffie drinken. Het is ook een manier 
van leven. Kellermann: “Ik probeer zelf zoveel mogelijk biologische producten aan te 
schaffen. En als ik een bijeenkomst heb, weeg ik telkens af of ik met de trein, fiets of 
auto zal gaan. Ik kijk ook of ik misschien met iemand mee kan rijden of iemand met mij.” 
 
Zingeving  
Maar grote bedrijven zo’n nieuwe manier van leven aanleren, is lastiger. Ze hebben 
moeite om bij hun kernactiviteiten tegelijkertijd te sturen op de drie kompassen van 
mens, milieu en meerwaarde, zoals Kellermann het noemt. “Het lijkt veel makkelijker om 
alleen te sturen op meerwaarde. Maar sturen op de drie kompassen tegelijk levert 
uiteindelijk meer op, bijvoorbeeld in de vorm van extra motivatie en zingeving bij 
medewerkers. Soms levert het zelfs kansen op die ook financieel interessant kunnen 
zijn.” 
 
In haar boek raadt Kellermann bedrijven die met duurzaamheid aan de slag willen aan om 
eerst de balans op te maken van waar het bedrijf nu eigenlijk staat. Dat kan met een 
zogeheten sustainability audit en een sustainability inquiry. Bij dat eerste komen vragen 
aan de orde als hoe hoog het energieverbruik van de organisatie is, hoeveel afval er wordt 
geproduceerd en hoe hoog het ziekteverzuimpercentage is. Bij dat tweede gaat het om het 
interne draakvlak te meten en te organiseren. Pas als de huidige stand van zaken duidelijk 
is, kunnen de duurzame doelen in zicht komen. 
 
Het boek geeft geen beschrijving van bedrijven die de kern van hun interne 
bedrijfsvoering al helemaal duurzaam hebben ingericht. Bestaan die bedrijven eigenlijk 
wel? Volgens Kellermann niet, maar is er wel een handjevol voorlopers. Zo heeft ABN 
AMRO een stap voorwaarts gemaakt door duurzaam ondernemen onder te brengen onder 
risk management. Op die manier staat het dichter bij de kern van het bedrijf. Ook DSM, 
dat vroeger vooral keek naar winst, stuurt nu meer op drie kompassen tegelijk. 
Kellermann: “DSM heeft laten zien dat duurzaamheid ook winstgevend kan zijn.” 
 
Creatief  
Al wordt er dagelijks vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, 
bedrijven blijven het nog moeilijk vinden om hun kernactiviteiten aan te passen. Volgens 
Kellermann ligt daar nog een grote uitdaging. Ze ziet zichzelf voorlopig niet teruggaan 
als werknemer bij een groot bedrijf. Tenzij daar echt ruimte is voor persoonlijk, creatief 
ondernemerschap.  
“Persoonlijk, creatief leiderschap en duurzaam leiderschap binnen organisaties zijn 
dingen waar ik me met mijn eigen bedrijf op richt”, zegt Kellermann. “Ik wil bereiken dat 
leidinggevenden zich in plaats van bedreigd, juist gesterkt voelen door medewerkers die 
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creatief en ondernemend zijn. Maar ik denk dat er nog een lange weg te gaan is, voor we 
dat stadium bereiken.” 
 
Kellermann stelt in haar boek dat iedereen zelf het goede voorbeeld kan geven en een 
duurzaam leider kan zijn. Ze heeft haar boek vooral geschreven vanuit een praktische 
invalshoek en hoopt dat lezers er ook echt mee aan de slag kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


