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Cockpit
Het eerste woord in Ondernemen is 
aan de man of vrouw aan het roer. 
In Cockpit nodigen we telkens een 
andere ondernemer uit een standpunt 
in te nemen over een actueel thema.
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De ongeziene complexiteit en snelheid van verandering roepen om een nieuw 
soort leiderschap. Ik ben het eens met hen die zeggen dat het huidige, veelal 
oubollige leiderschap geen antwoord biedt op die uitdagingen.

Ik hou ook van de stelling dat ‘een organisatie niet verder kan groeien dan het 
punt waarop haar werknemers en vooral haar leidinggevende kader staan in hun 
persoonlijke ontwikkeling’. Die nieuwe uitdagingen vragen dus andere leiders, 
leiders met een vernieuwd bewustzijn.

Nieuwe leiders doen een aantal dingen echt anders.
•	 Ze leiden vanuit wakkere ontspanning. Dat kunnen ze omdat ze weten dat de 

kwaliteit van een interventie afhankelijk is van hun innerlijke gemoedstoestand 
(waarvoor ze volle verantwoording hebben leren nemen). 

•	 Ze kunnen verbindend leiden, omdat ze de verbinding met zichzelf hebben 
gemaakt en die ook onderhouden.

•	 Ze hoeven niet te weten wat er gaat gebeuren, ze omarmen net onzekerheid. 
Dat kunnen ze omdat ze hun eigen onzekerheden hebben leren omarmen. 

•	 Ze hoeven niet krampachtig doelstellingen te definiëren en die dan te allen prijze 
na te streven. Dat kunnen ze omdat ze zich van binnenuit (individueel, in team 
en als organisatie) verbonden hebben met de zich ontvouwende werkelijkheid 
waartoe zij zich ten dienste stellen. 

•	 Ze vechten niet tegen de nieuwe wind; ze zetten de zeilen bij. Dat kunnen ze 
omdat ze in zichzelf hun eigen frequentie en kompas hebben gevonden.

•	 Ze lopen niet verloren in de onvermijdelijke dualiteiten van leiderschap (bv. 
rationeel en toch empathisch, leiden en toch volgen, verbinden en toch snijden, 
conceptueel en toch praktisch). Ze hebben dualiteiten in zichzelf leren kennen 
en zijn van die veelvuldigheid gaan houden.

Maar hoe kom je aan die zelfkennis? Hoe omarm je onzekerheid? Hoe verbind je 
jezelf met de zich ontvouwende werkelijkheid? Hoe leer je die dualiteiten integre-
ren? Op basis van mijn eigen ervaring, zeg ik: via de weg naar binnen. Het is je 
durven onderdompelen in je eigen minder mooie trekken, in al je eigen mechanis-
men van controle houden, liefde voor de macht en weerstand tegen persoonlijke 
verandering. Het is ook jezelf openen voor andere vormen van waarnemen, want 
er is zoveel meer dan ‘ik denk, dus ik ben’; er is zoveel meer dan ‘meten is weten’. 

Over die innerlijke weg zei Carl Gustav Jung vorige eeuw al: “Dat is niet aange-

naam, dat verklaart waarom zo weinig 
mensen eraan willen beginnen.”

Gelukkig zijn er steeds meer initi-
atieven die deze weg naar binnen 
aanbieden op een manier die bij het 
vaak diepgevoelde verlangen van 
leiders past. Gelukkig zijn steeds meer 
mensen in maatschappelijk hoge 
plekken die weg van persoonlijke 
bewustwording op gegaan. Het is een 
kleine minderheid, maar ze groeit wel 
snel. Gelukkig zijn er ook bedrijven die 
persoonlijke groeitrajecten aanmoedi-
gen bij hun leidinggevenden.

De uitkomsten zijn vaak verrassend. 
Een deelnemer van mijn ontwikke-
lingstraject ‘Ontdek je eigen frequen-
tie’ schreef mij: “Ik probeer minder 
mensen te beïnvloeden en heb daar-
door meer invloed”.

Hierdoor worden andere basisvoor-
waarden voor goed leiderschap — 
zoals o.m. ondersteunen, vakkennis, 

expertise, contactvaardigheden, de 
blik op het grotere geheel… — geleid 
door je innerlijke kern. Die kern 
verbindt zich voorbij het ego dienst-
baar met wat zich in het moment wil 
ontvouwen. Dat is persoonlijk leider-
schap ten dienste van het grotere 
geheel.
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Filip Lowette is bestuursadviseur en leidt 
jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingstraject 
‘Ontdek je Eigen Frequentie’.

Leiderschap:
het begint bij jezelf

“Er is zoveel meer dan 
‘ik denk, dus ik ben’; 
er is zoveel meer dan 
‘meten is weten’.”
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