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De schaduwkant
van leidinggeven
In de afgelopen twintig jaar hebben wij samengewerkt met veel 
hardwerkende en veeleisende topmanagers en bestuurders. 
Natuurlijk waren er geen twee hetzelfde, maar enkele over-
eenkomsten hadden ze wel. Om te beginnen bevonden ze zich 
allemaal in een bijzonder veeleisende positie waarin ze onder 
grote tijdsdruk bergen werk moesten verzetten. De meesten van 
hen waren dan ook ambitieus, slim en gedreven. Allen ervoeren 
zij grote uitdagingen in relaties met hun directe omgeving. Hun 
opstelling in de gesprekken met ons was vermoedelijk kenmer-
kend voor de manier waarop ze met veel collega’s omgingen: 
uiterst betrokken, stimulerend, effectief en gedreven. Met hun 
gedrevenheid boekten ze vaak resultaat, en dat resultaat werd 
even zo vaak verwelkomd door hun omgeving.
AUTEURS: ERIK DE HAAN & ANTHONY KASOZI

Als coaches en onderzoekers probeerden 
wij meer inzicht te krijgen in de complexe 
persoonlijke dynamiek waarmee deze top-
managers te maken hadden. We probeerden 
hen beter te leren luisteren naar de signalen 
van hun eigen lichaam, zich meer bewust te 
worden van hun eigen emoties en gevoelens, 

en in interacties ook expliciet te letten op de 
mogelijke emoties en gevoelens van degenen 
met wie zij te maken hebben om zo effectie-
ver samen te werken. Vaak ging het gesprek 
over een specifieke relatie met een bepaalde 
collega. Ook kwamen persoonlijke relaties 
soms ter sprake terwijl we ons samen verdiep-
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ten in een grote ‘zakelijke’ uitdaging waar de 
cliënt voor stond.

Eén ding is ons in de loop der jaren wel duidelijk 
geworden: het succes van een leider staat of valt 
met de manier waarop hij omgaat met anderen 
– temeer daar een topmanager tegenwoordig 
vaak zeer uiteenlopende en internationale rela-
ties moet onderhouden. We probeerden onze 
cliënten dan ook inzicht bij te brengen in de 
dynamiek rondom hun eigen persoonlijkheid en 
hen te helpen om met – en soms ondanks – die 
eigen persoonlijke dynamiek doeltreffender te 
zijn als manager. 

Zoals gezegd, topmanagers werken keihard en 
zijn buitengewoon gedreven. Vaak leggen ze een 
grote persoonlijke betrokkenheid aan de dag en 
weten ze anderen aan te moedigen. Ook gaan 
ze doorgaans effec-
tief om met mensen 
met zeer verschil-
lende stijlen en 
behoeften. Topmana-
gers wekken vaak de 
indruk dat hun leven 
één doorlopend suc-
cesverhaal is.
Zo af en toe verschij-
nen er echter barsten in het gepolijste optreden 
van leiders. Dan valt hun masker af. Dan komen 
er opeens persoonlijke eigenschappen naar 
voren die volstrekt niet lijken te passen bij een 
‘rolmodel’: angst, twijfel aan het eigen kunnen, 
of wanhoop. Dan blijken ze zich hulpeloos en 
machteloos te voelen tegenover alle verande-
ringen in hun omgeving en tegenover alle eisen 
die deze continu en genadeloos aan hen stelt. 
Dit is de keerzijde van de succesmedaille van 
leiderschap. Deze kant van hun persoonlijkheid, 
die ze hebben afgeworpen of weggedrukt om 
succesvol te kunnen zijn, of althans zo over te 
komen, treedt als het ware ‘uit de schaduw’ en 
begint de leider parten te spelen.

In onze coachingspraktijk hebben we meegekre-
gen hoe hard topmanagers werken – en dat ze 
in hun privéleven bij alles wat ze doen zelfs nog 

fanatieker kunnen zijn. Sommigen leiden een 
overwegend zittend bestaan en eten slecht. In 
vergaderingen kan het er hectisch aan toegaan, 
met veel onderbrekingen, en is de spanning 
vaak te snijden. Ook wanneer ze ontspannen 
of zelfs in een jolige bui zijn, kan hun reactie 
kortaf en onvoorspelbaar zijn. Het lijkt wel alsof 
de uitdagingen waarmee topmanagers te maken 
krijgen voortdurend en heel indringend, om niet 
te zeggen beklemmend, hun stempel drukken 
op elk gesprek en iedere relatie. Die uitdagingen 
zijn vaak uitputtend, zowel voor henzelf als voor 
degenen die zij aansturen. Omdat ze voort-
durend op de top van hun kunnen opereren, 
lopen leiders voortdurend een groot risico te 
‘ontsporen’ of ‘door te schieten’ in hun gedrag. 
Dat wordt ook bevestigd in onderzoek waaruit 
blijkt dat persoonlijkheidsontsporingen veel 
vaker voorkomen bij topmanagers dan bij mid-

dle managers (Kaiser, 
LeBreton & Hogan, 
2014).

Natuurlijk streven 
leiders in principe 
altijd naar evenwich-
tige en constructieve 
relaties met al die 
collega’s en cliënten 

die hun advies en begeleiding nodig hebben, 
en van wie zij op hun beurt weer afhankelijk 
zijn om hun leidinggevende rol met succes te 
kunnen vervullen. Die intentie roept ook allerlei 
meer persoonlijk getinte vragen bij hen op: Hoe 
kan ik het beste relaties onderhouden wanneer 
ik onder grote druk sta? Hoe kan ik die grote 
werkdruk en al die eisen, die voortdurend aan 
me worden gesteld, de baas blijven? Hoe kan ik 
het beste omgaan met de achterdocht die ik van 
nature heb, mijn neiging anderen te controleren, 
of mijn angst en vermoeidheid?

Voor de risico’s die hun eigen persoonlijkheid, 
hun eigen karaktertrekken, met zich meebrengen 
– en de relevantie daarvan voor al die vragen 
die zij zich stellen – lijken topmanagers echter 
meestal weinig oog te hebben. Het gevolg is 
dat zij meestal niet begrijpen dat zij door alle 

Het succes van een leider 
staat of valt met de manier 

waarop hij omgaat 
met anderen 



TvC | september nr. 3 2014 27

veranderingen en uitdagingen die zij meemaken 
in hun organisaties kunnen worden gestimuleerd 
in hun ontsporingspatronen of -neigingen. In 
onze ervaring worden dergelijke ontsporingspa-
tronen vooral door de volgende omstandigheden 
geactiveerd:
• iemand krijgt promotie, wordt bevorderd 

naar een nieuwe rol;
• iemands bestaande rol wordt opnieuw 

ingevuld;
• iemand moet een nieuwe rol gaan vervul-

len die er voorheen niet was;
• iemands persoonlijke omstandigheden 

komen onder druk te staan.

Wanneer de veel van zichzelf en zijn omgeving 
eisende topmanager op deze manier wordt 
geconfronteerd met bepaalde dringende uitda-
gingen, kan hij in relationeel opzicht problema-
tische patronen gaan vertonen. De positieve ma-
nifestaties van zijn ‘onverbiddelijke concentratie’ 
gaan ‘overkoken’ en slaan om in onproductieve 
patronen. Dan sluit de topmanager zich steeds 
meer af van zijn omgeving, stelt zich halsstarrig 
op, of begint juist als een bezetene activiteiten 
te ontplooien. In zo’n situatie sta je niet langer 
open voor alternatieven. Je wilt geen onzeker-
heid meer onder ogen zien, bent niet langer 
bereid om op een creatieve manier in gesprek te 
blijven met jezelf en met anderen. Dan ga je je 
gedragen op een manier waar niemand nog wat 
aan heeft: je wordt obstinaat, rancuneus, warrig 
of prikkelbaar. Dan word je als leider een karika-
tuur van jezelf, en ontspoort. 

Descriptieve typologie van ontsporingspatronen
Er bestaat al zo’n vijftien jaar ervaring met een 
typologie van elf verschillende patronen die zich 
voordoen wanneer een leider ‘blikvernauwing’ 
ontwikkelt in zijn relaties en ontspoort in zijn ge-
drag. Deze typologie is ontwikkeld op basis van 
observaties van managers en bestuurders, aan de 
hand van diagnostische profielen uit de klinische 
literatuur. Ze zijn goed gedocumenteerd en 
leiders kunnen zich bovendien voor deze elf 
profielen via psychometrische instrumenten 
laten onderzoeken (Hogan & Hogan, 2001).
Typologieën als deze helpen duidelijk te maken 

hoe probleemloze en ogenschijnlijk gezonde 
relaties kunnen omslaan in ineffectieve en pro-
blematische relaties doordat de betrokkenen met 
grotere uitdagingen te maken krijgen en onder 
grotere spanning komen te staan. De typologie-
en kunnen daarom het beste worden gebruikt als 
een stimulans tot reflectie, een mogelijke route 
naar groter inzicht in het gesprek met de cliënt, 
tussen coaches onderling, of tussen coaches 
en groepen managers die samen proberen een 
uitdagende context beter te doorgronden.

We hebben de elf patronen ingedeeld in drie 
categorieën: de ‘doeners en durfals’, de ‘strenge 
denkers’ en de ‘gevoelige zorgers’ (De Haan & 
Kasozi, 2014)(figuur 1).

Doeners en durfals
In deze categorie van ontsporingspatronen gaat 
het om leiders die van nature een grote daden-
drang hebben (de eerste drie patronen in deze 

Figuur 1.Typologiën van ontsporingspatronen bij leiders
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categorie) of om leiders die, paradoxalerwijs, 
juist niet handelen (het vierde type).
Het eerste leiderschapspatroon – met ‘antiso-
ciale’ kenmerken – is dat van de leider die met 
zijn charme indruk probeert te maken op zijn 
omgeving en deze soms iets voortovert: de ‘char-
mante ritselaar’.
Het tweede leiderschapspatroon heeft ‘passief-
agressieve’ kenmerken. Dit is het type leider dat 
zijn omgeving tot daden aanspoort maar zelf op 
zijn beurt ook moet worden aangemoedigd om 
te handelen (en aarzelt te handelen wanneer die 
stimulans uitblijft): de ‘speelse aanmoediger’.
Het derde leiderschapspatroon – met ‘narcisti-
sche’ kenmerken – is dat van de ‘primadonna’; 
de leider die gelooft in zichzelf als ‘ideale leider’ 
en daarmee in een glorierijke toekomst voor zijn 
leiderschap. 
Het laatste leiderschapspatroon heeft ‘schizoïde’ 
kenmerken: dit is de ‘afstandelijke diplomaat’ 
met een ‘dikke huid’, die vanuit een stoïcijnse of 
afstandelijke onverbiddelijkheid doodkalm blijft 
in situaties waarin anderen in paniek raken.

Strenge denkers
De tweede categorie ontsporingspatronen heeft 
te maken met de cognitieve stijl of manier van 
denken van de leider. 
Ten eerste is daar de ‘verantwoordelijke 
zwoeger’: dit is de ‘obsessief-compulsieve’ 
persoonlijkheid, de leider die alles wat hij doet 
heel precies uitdenkt en met grote nauwgezet-
heid uitvoert en daarbij voortdurend controleert 
of hij het wel goed doet.
Het tweede type, de ‘impulsieve loyalist’ heeft 
‘borderline’ kenmerken: dit type leider wordt 
meegesleurd door afwisselend vertrouwen en 
dan weer twijfel, frustratie en pessimisme. 
De derde ‘strenge denker’ is de ‘briljante scep-
ticus’; de leider met ‘paranoïde’ trekken, een 
kritisch denker die altijd vol achterdocht is over 
andermans motieven.
De ‘creatieve dagdromer’, tot slot, heeft 
‘schizotypische’ kenmerken: dit is de creatieve 
leider die altijd overloopt van de ideeën – maar 
die deze ideeën zelden of nooit ten uitvoer 
brengt.

Gevoelige zorgers
De derde categorie van ontsporingspatronen 
betreft leiders die ontsporen als gevolg van hun 
zorgzaamheid en aandacht voor emotie en 
gevoel. 
Allereerst is daar de ‘brave steunpilaar’ die zich 
‘afhankelijk’ opstelt doordat hij zich uitsluitend 
bekommert om anderen en zich afhankelijk 
maakt van hun goede luimen.
Het tweede ontsporingspatroon is dat van de 
‘talentvolle toneelspeler’; de leider met ‘theatrale’ 
kenmerken die overloopt van gevoel en netwerkt 
om het netwerken, vermaakt om het vermaken, 
en daarbij de bedrijfsbelangen uit het oog kan 
verliezen. 
De ‘aarzelende toeverlaat’ completeert het drietal 
‘gevoelige zorgers’. Dit is de leider die ‘ontwij-
kend’ gedrag vertoont: ook deze leider loopt 
over van gevoel, maar in dit geval op een meer 
zorgelijke en tobbende manier. 

Neurotische patronen
Deze persoonlijkheidspatronen manifesteren 
zich natuurlijk uiterst zelden in hun pure, klini-
sche vorm. Meestal komen aspecten van de ver-
schillende ontsporingspatronen tot uiting op een 
manier die de omgeving van de leider (voorals-
nog) niet als volstrekt onacceptabel ervaart, maar 
eerder zal zien als vormen van tamelijk intens of 
ongebruikelijk gedrag. Op de momenten waarop 
de manager zich kan laten gaan, thuis bij het ge-
zin of ’s avonds laat alleen op kantoor, kunnen de 
patronen echter wel degelijk de algemeen aan-
vaardbare sociale grenzen te buiten gaan. Ook 
in de beslotenheid van een coachingsgesprek, 
waarin alle aandacht en empathie is gericht op 
de topmanager en zijn ‘patronen’, kan iemands 
presentatie extremere vormen aannemen.

Veel van deze ontsporingspatronen zullen zich 
nadrukkelijker manifesteren onder spanning, bij 
pressie of tegenslag. Daaruit blijkt dat ze een 
neurotische basis hebben. Een dergelijke neurose 
uit zich meestal op drie specifieke manieren:
• als angst en neerslachtigheid;
• als stemmingswisselingen;
• als gebrek aan zelfvertrouwen of het gevoel 

een ‘bedrieger’ te zijn.
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Executive coaching
De karaktereigenschappen waarvan mensen af-
scheid nemen om succesvol te kunnen zijn, blij-
ven ze op de achtergrond met zich meedragen 
en zullen onherroepelijk weer op de voorgrond 
treden wanneer de omstandigheden dat toelaten. 
Wij menen dat executive coaches veel effectiever 
kunnen zijn in hun werk als zij een dieper begrip 
ontwikkelen van wat leiderschap inhoudt, en 
leren beseffen dat de schaduw van leiderschap 
en daarmee hoogmoed en ontsporingspatronen 
onvermijdelijke consequenties zijn van de rol 
van leider.

Dit artikel is ontleend aan: Erik de Haan en An-
thony Kasozi (2014). De schaduwkant van leider-
schap: Herkennen en vermijden van hoogmoed, 
ontsporing en excessen. Assen: Van Gorcum. ■

Prof. dr. Erik de Haan is directeur van het 
Ashridge Centre for Coaching en Hoogleraar 
Organisatieontwikkeling aan de Vrije Univer-
siteit, Amsterdam. Hij adviseert bestuurders 
binnen universiteiten en multinationale on-
dernemingen. Hij is tevens psychodynamisch 
psychotherapeut en schreef meer dan honderd 
professionele artikelen en negen boeken. 
www.erikdehaan.com

Dr. Anthony Kasozi is directeur van Quilibra 
Consulting. Hij treedt op als adviseur, coach 
en mentor van senior leidinggevenden in de 
Verenigde Staten, Europa, Afrika en Azië. Hij is 
een socioloog met vervolgstudies in financiële 
economie, institutionele economie en internatio-
nale betrekkingen.

Referenties 
• Hogan, R. & Hogan, J. (2001). Assessing 

leadership: a view from the dark side. Inter-
national Journal of Selection and Assessment 
9, 40-51. 

• Kaiser, R.B., LeBreton, J.M. & Hogan, J. 
(2014; in voorbereiding). The dark side of 
personality and extreme leader behavi-
our. Applied psychology: An international 
review. 

OPSTELLINGSAVONDEN
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