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Wat bepaalt de uniciteit van leiders: een onderzoek  
naar de X-factor in leiderschap 

De hypothese dat er een X-factor in leiderschap bestaat, is 
gedurfd, omdat het allicht om een zeer persoonlijke beleving 
gaat, die voor interpretatie vatbaar is. Alsof je kunt zeggen: 
‘die heeft het, die heeft het niet’. Ons doel is de X-factor in 
leiderschap opsporen: de mysterieuze en vaak moeilijk te 
vatten eigenschappen van leiderschap, die het verschil maken. 
 
Voor dit onderzoek hebben we een aantal vragen geformuleerd die peilen naar 
hoe de deelnemers aan dit onderzoek denken en voelen inzetten binnen hun 
dagdagelijkse uitdagingen in hun business. 
 
Onze hoofdvragen:  

1. Hoe ervaar je de sociaaleconomische context vandaag? Welke uitdagingen 
en bedreigingen zie je daarin voor je organisatie? 

2. Wat maakt je uniek als leider? Hoe zet je talenten van je medewerkers in? 
Hoe ziet de uniciteit van de toekomstige leider eruit? 

3. Hoe maak je gebruik van energiebronnen (mentaal, emotioneel, fysiek en 
zingeving) in je dagdagelijkse activiteiten? 

4. Welke elementen zijn bepalend om effectief te connecteren binnen je 
context? 

Vanuit deze vragen hebben we een kwalitatief onderzoek gedaan bij een tiental 
executives, die het anders doen dan de meeste anderen. Via diepte-
interviews van een tweetal uur zijn we met open geest en geleid door een 
standaardvragenlijst met hen in gesprek gegaan over hun ervaring uit de 
dagelijkse praktijk en hun persoonlijk verhaal.  
 
We dopen onze onderzoeksmethode daarom Storytelling-Research (wat op zich 
al een paradox inhoudt). Bekijk het met een meetstok en je knuppelt het 
makkelijk neer. Tegelijkertijd bevat het sterke uitspraken die uitnodigen tot 
debat. En dat is nu net waar het volgens ons vandaag om gaat. 
 

“Ons doel: de X-factor in leiderschap opsporen:  
de mysterieuze en vaak moeilijk te vatten eigenschappen  

van leiderschap, die het verschil maken.” 

 
Leven en zakendoen in de transitieperiode naar het 
Ideeëntijdperk 
 
Vandaag heerst rationaliteit, maar we zitten in een transitieperiode. Na de 
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samenleving van boeren, fabrieksarbeiders en kenniswerkers zijn we 
aangekomen in het Ideeëntijdperk. 
 
Een verrassende constatering die uit onze gesprekken over de 
sociaaleconomische context, waarin we nu leven en zakendoen, naar voren is 
gekomen, is dat we uitgedaagd worden om duurzaam om te gaan met onze 
bronnen (water, energie, natuur, klimaat) en dat we te maken hebben met een 
oneindig aantal technologische mogelijkheden, die ons in staat stellen 
om problemen waar we maatschappelijk mee geconfronteerd worden op 
te lossen. 

“De sociaaleconomische problemen  
waar we wereldwijd voor staan, doen een beroep op  

onze collectieve verantwoordelijkheid  
om samen en in verbinding met elkaar stappen te zetten.” 

 

De manier waarop technologie ons oneindig veel oplossingen biedt, vraagt om 
tegenwicht op het vlak van kwaliteiten als ethiek, duurzaamheid, 
authenticiteit en het vooropstellen van maatschappelijk belang. 
 
Sommigen van de ondervraagden zeggen dat we als mensheid in de huidige 
transitieperiode worden gepakt door de snelheid van de digitale revolutie. De 
continue stroom stimuli en permanente onzekerheid confronteert ons 
met de traagheid van ons aanpassingsvermogen. 
 
In ons onderzoek wordt gesteld dat de economische crisis niet kan worden 
opgelapt vanuit bestaande systemen, structuren en juridische vormen. Als leider, 
stellen de ondervraagden, is het belangrijk om in de maatschappij te staan 
en je open te stellen voor wat er gaande is. De sociaaleconomische 
problemen waar we wereldwijd voor staan, doen een beroep op onze collectieve 
verantwoordelijkheid om samen en in verbinding met elkaar stappen te zetten. 
 
Door de complexiteit en diversiteit van werk stellen deelnemers aan het 
onderzoek een dualiteit tussen structuren en mensen vast. Er is geen plaats 
voor technocratie, die het denken en handelen van mensen inperkt. In ons 
onderzoek wordt gesteld dat als je alles in structuren giet, je op voorhand weet 
wat de uitkomst is. Een hogere uitkomst wordt echter bereikt door 
structuren los te laten en chaos toe te laten. 
 
Structuren kunnen dienend zijn voor een gezonde basis in de organisatie. Om iets 
nieuws tot stand te brengen is het tegelijkertijd broodnodig om ook de creativiteit 
en het potentieel van mensen ruimte te geven. Het is daarbij opvallend dat er 
voor het creëren van toegevoegde waarde vanuit de geïnterviewde 
executives bijzondere aandacht gaat naar de jongeren binnen hun 
organisatie. Door aandacht te besteden aan vakmanschap in functie van talent 
en door jongeren te prikkelen leiderschap op te nemen. 
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Leiders dienen er voor te zorgen dat mensen zich ontwikkelen vanuit 
vakmanschap en niet ingeperkt worden door systemen, budgettenen structuren. 
Vanuit de stelling dat het leiding geven aan organisaties met mensen en door 
mensen belangrijk is, geloven sommige deelnemers dat cultuur en in het 
bijzonder bedrijfscultuur in de toekomst een concurrentieel voordeel 
wordt. 
 
Iemand ging zo ver in zijn stellingname dat leiderschap niet bestaat, maar eerder 
een rol is, die mensen verbindt en ondersteunt rond een thema of idee om 
het collectieve belang te laten primeren boven het individuele belang. 
 
Een andere deelnemer aan ons onderzoek ging nog een stapje verder en stelt dat 
we om organisaties en producten vorm te geven, ons in de toekomst niet alleen 
gaan organiseren rond ideeën, maar ook rond individuele en collectieve 
behoeftes. 

“Een hogere uitkomst wordt bereikt door  
structuren los te laten en chaos toe te laten.” 

 

Lifestyle van een ontdekkingsreiziger	  

Als we kijken naar uniciteit komen er bij de deelnemers een waaier van 
kwaliteiten boven. Er is geen uniform profiel dat er bovenuit steekt. Wel het 
talent om de talenten van anderen te zien en daarin de match te kunnen maken 
met de uitdagingen die er liggen. 
 
Een interessante quote: “Als leider heb je een lifestyle die dicht aanleunt bij die 
van een ontdekkingsreiziger”, brengt ons dichter bij een aantal attitudes die 
herkenbaar zijn voor de meeste van onze gesprekpartners: risico durven 
nemen, een balans vinden tussen loslaten en controle, chaos durven 
toelaten een aanpak vanuit een KIS mindset (keep it simple): maak het niet te 
moeilijk en ga het gewoon doen. 
 
Een ander gegeven dat onze geïnterviewden gemeen hebben, is de work-life 
balance. Allen hechten ze groot belang aan het hebben van een leven naast 
het werk: familie, sterk sociaal-cultureel engagement, kunstbeleving, sport … 
“Ik zeg vaak, jongens een krukje heeft drie poten, (je hebt je werk en carrière, je 
familie en vrienden en dan heb je jezelf, je eigen tijd) en als een krukje geen drie 
poten heeft, dan valt ie om.” 
 
Deelnemers stellen dat de rol van CEO als een project gezien moet worden. Als 
baas van een organisatie mag je niet gehecht zijn aan macht, maar heb je je ding 
te doen om het nadien te kunnen loslaten. En soms zelfs op zoek te gaan naar 
een nieuwe missie en job. Dat verlegt onmiddellijk de rol naar het doel: het gaat 
niet om macht, het gaat om maatschappelijk impact en kracht hebben. 
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Vanuit de verhalen lijkt het hebben van een hoger doel ondersteunend om 
leiderschap op te pakken. Voor sommigen krijgt dat de vorm van 
maatschappelijke bijdrage leveren, voor anderen de wereld beter achterlaten dan 
ze hem gekregen hebben. Of nog, het hebben van een arbeidsethos die het 
geven en nemen in balans brengt. 

 
“Het gaat niet om macht, het gaat om  

maatschappelijk impact en kracht hebben.” 
 

Denkpatronen: “Niets is altijd waar” 

Luisterend naar welke denkpatronen komen bovendrijven, vallen drie elementen 
op. 

1. Helikopterview. In staat zijn om afstand te nemen om zaken vanuit een 
breder perspectief te bekijken en binnen en buiten de organisatie de 
linken te leggen met bredere maatschappelijke evoluties. En daarvoor ook 
de tijd te nemen: “Soms wil ik over een beslissing een nachtje slapen, 
zodat ik het met wat meer afstand kan beoordelen.”	  

2. Focus op toekomst en mogelijkheden. In staat zijn om in het denken 
de aandacht te blijven vestigen op de toekomst en mogelijkheden. 
‘Pathologisch positief’ wordt al lachend gesteld: 20% aandacht voor het 
probleem, 80% aandacht voor de oplossing en wat we van het 
probleem hebben kunnen leren. Zo worden discussies vanzelf 
constructiever.	  

3. “Niets is altijd waar”. Je kwetsbaar durven opstellen en toegeven het 
niet te weten en vanuit dialoog met anderen openstaan voor andere 
invalshoeken en denkpistes om zo samen een groter verhaal te 
vertellen.	  

Deze drie elementen vullen ze uitstekend aan met een sterk analytisch 
denkvermogen, een snel inzicht in complexe zaken en het zien van de 
verbanden die daarin bestaan. Het ene sluit het andere niet uit. Integendeel ze 
vullen elkaar mooi aan. 

 

Hartsverbinding: het ‘Peterprincipe’ van emoties	  

In het onderzoek hebben we executives bevraagd hoe ze omgaan met hun 
eigen emoties en de emoties op de werkvloer.  
 
Uit hun antwoorden maken we op dat het ‘Peterprincipe’ van competenties heeft 
plaatsgemaakt voor het ‘Peterprincipe’ van emoties. Je eigen emoties kennen 
en herkennen en kunnen hanteren is een basisvaardigheid geworden.  
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Emoties bij een ander herkennen en erkennen en mensen kunnen 
ondersteunen om daarin constructief te handelen, is de vaardigheid van 
vandaag. Tijdens de diepte-interviews is zelfs gesteld dat je vermogen om met 
je hart open te staan voor de mens en zijn emoties te kunnen begrijpen de 
doorgroeimogelijkheden voor je verdere loopbaan bepalen. 
  

“Velen zien hun opdracht als 
caretaker met passie voor mensen.” 

 
Het is de taak van de leider om emoties op de werkvloer ruimte te geven 
en ervoor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn en zich goed voelen 
op het werk. Velen zien hun opdracht dan ook als caretaker met passie voor 
mensen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, omdat de complexiteit van het 
menselijk bestaan is verhoogd door de manier waarop gezinnen samenleven, de 
onzekerheid van werksituaties en nieuwe ziektebeelden als burn-out en 
depressies.  
 
Als leider in de 21ste eeuw kan je hartsverbinding inzetten door met 
zelfvertrouwen en met het vertrouwen in en op anderen, kwetsbaar te zijn en je 
kwetsbaarheid te tonen en door diversiteit te omarmen. En dus door weg te 
blijven van negatieve energie en angst. 

 

Intuïtie als grondstroom	  

Fingerspitzengefühl, tripes, gut feeling, buikgevoel, intuïtie … Een stroom van 
synoniemen die in elk verhaal terug te vinden is. 
 
Uit ons onderzoek valt op dat executives in het nemen van belangrijke 
beslissingen en het lanceren van nieuwe initiatieven zonder aarzeling hun 
intuïtie volgen. 
 
In de eerste plaats gaat het over het kunnen luisteren naar je gevoel, soms 
letterlijk gesitueerd ter hoogte van de buik. Maar intuïtie gaat verder dan dat: het 
gaat ook over het durven vertrouwen op dat gevoel bij het nemen van 
beslissingen of in het verder kiezen, opbouwen en uitbouwen van relaties. 
 
En bovenal het in staat zijn je gevoel onder woorden te brengen en in het 
contact te leggen met anderen zodat gesprekken een andere diepte en verrijking 
krijgen. Concreet is het meer dan gewoon om tijdens belangrijke vergaderingen 
met je gesprekspartners te delen wat je gevoel en beleving over het onderwerp 
is. Dat kan soms gaan tot het benoemen dat je er buikpijn van krijgt. Het 
benoemen van buikgevoel biedt zo nieuwe perspectieven in zakelijke relaties. 
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“Intuïtie gaat in de eerste plaats om  
kunnen luisteren naar je gevoel, erop durven vertrouwen  

en het onder woorden te brengen.” 
 

In ons onderzoek zijn we op zoek gegaan naar op welke manier executives 
effectief connecteren in hun context. We stelden vast dat ze dat doen vanuit een 
persoonlijk verhaal, het ontwikkelen van vertrouwensrelaties en het aangaan van 
partnerships binnen en buiten de organisatie. Daar gaan we nu dieper op in. 
 
 

Storytelling: een persoonlijk verhaal als magneet met aura 

Storytelling is in. Omdat leiderschap niet meer te maken heeft met leiding geven, 
maar met verbinden en mensen aantrekken om samen op weg te gaan, is 
storytelling ook binnen leiderschap een belangrijk gegeven geworden. 

 
“Een verhaal met metaforen en persoonlijke ervaringen, dat zowel 

het rationele als het emotionele brein aanspreekt,” 

 
Niets nieuws zou je denken, omdat algemeen is geweten dat een leider een visie 
nodig heeft. En toch is het anders. Vroeger was een visie sterk verbonden met de 
organisatie, ze kwam tot stand uit analyse en feiten en werd opgevolgd met een 
chronologisch operationeel plan. Emotie was daarin ver te zoeken. 
 
Als we het vandaag over storytelling hebben als tool om mensen aan te trekken 
en followership te creëren, betekent het dat leiders hun eigen verhaal paraat 
moeten hebben. Een verhaal met metaforen en persoonlijke ervaringen, 
dat zowel het rationele als het emotionele brein aanspreekt, zodat mensen 
worden meegenomen in het realiseren van een eindresultaat waar iedereen 
achter kan staan.  
 
Als het op leiderschap aankomt, heeft storytelling een magneetfunctie. Je 
verhaal moet als een aura om je heen zweven! 

	  

Connectedness: Vertrouwensrelaties als vervanging voor 
structuur 

Uit ons onderzoek blijkt dat relaties het fundament zijn van organisaties en dat 
het vermogen om vertrouwensrelaties te ontwikkelen vanuit transparant, open en 
eerlijk communiceren een belangrijk uitgangspunt is. 

Verschillende geïnterviewden onderstreepten dat met veelzeggende quotes: 
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“Je kunt je vertrouwen maar een keer weggooien.” 
 
“Ik functioneer in vertrouwen, als ik dat niet heb, davert het.” 
 
”Ik bouw bewust vertrouwensrelaties uit en geef heel veel vertrouwen en 
als dat niet wederzijds terug komt dan werkt het niet” 

Naast de kwaliteit om op een open en transparante manier het contact met 
anderen aan te gaan en mensen te verbinden, ligt een belangrijke klemtoon in de 
interesse voor de ander. In hoe hij verschillend is. En vanuit een open-, 
onderzoekende- en omarmende houding verschillen, met alle 
moeilijkheden die het met zicht meebrengt,  als een verrijking te zien. 
“Diversiteit geeft kracht, verschil doet groeien.” 
Conflicten niet uit de weg gaan, maar er in gaan staan. De rotte vis op tafel 
leggen. Luisterend en onderzoekend vanuit een open houding contact maken 
met de verschillende belangen, zonder je eigen standpunt uit de weg te gaan. 
Door te blijven praten, gevoeligheden te durven benoemen en open te staan 
zodat nieuwe mogelijkheden zich aandienen. 
 
We hoorden in de gesprekken ook een kunnen genieten in het kennismaken 
met anderen. Zelfs met anderen die totaal buiten de eigen werkdomeinen staan. 
Tijd investeren in relaties zonder daar op korte termijn een sterke 
business return van te verwachten. Eerder vanuit het leuk vinden om mensen 
te ontmoeten en lijntjes te kunnen leggen in die relaties en zo zelf ook bij te 
dragen naar een groter geheel. 

“De sleutel tot succes is dan ook over grenzen heen je netwerk 
ontwikkelen en onderhouden, openstaan voor anderen, hun ideeën 

en voor wie ze zijn en op een laagdrempelige wijze in contact 
gaan.” 

 

Partnerability: de buitenwereld naar binnen en de 
binnenwereld naar buiten	  
	  
Vanuit de sociaal economische complexiteit van vandaag stellen de leiders die we 
hebben ondervraagd dat je zakendoen over grenzen heen in partnership met 
anderen moet zien. 	  
	  
De kennis zit in je netwerk. De sleutel tot succes is dan ook over grenzen 
heen je netwerk ontwikkelen en onderhouden, openstaan voor anderen, 
hun ideeën en voor wie ze zijn en op een laagdrempelige wijze met ze in 
contact gaan. Als leider haal je de buitenwereld naar binnen en ga je over 
grenzen heen kijken en werken.  
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Sommigen stellen dat je om als leider te groeien naar eco-handelen je je ego 
naast je moet kunnen neerleggen. Partnerability is ego-overstijgend en 
volgt je intuïtie. 
	  

De X-factor in leiderschap: Whole Brain Leadership 

Samenvattend geloven wij op basis van ons onderzoek dat de toekomst is aan 
leiders met Whole Brain Leadership. Leiders, die hun ratio en intuïtie 
combineren om nieuwe ideeën te ontwikkelen en mensen verbinden om van 
schijnbaar losstaande ideeën een geheel te smeden. Whole Brain Leadership is 
empathisch, kwetsbaar en met vertrouwen over je eigen grenzen heen in relatie 
met anderen een groter verhaal vertellen. Een Whole Brain Leader maakt hier & 
nu vanuit zijn uniciteit, in hartsverbinding met zichzelf en anderen en luisterend 
naar zijn intuïtie dat verschil. 
 

Ann Noppen & Kathleen Jooris  www.consense.be 


