
Leiders hebben het maar moeilijk. Ze moeten authentiek
zijn, passie tonen, oog hebben voor mensen en als klap op

dá vuurpijl ook nog allerlei leuks uit de managementhand-
boeken afleren. Als ze dan om advies verlegen zitten, lopen
ze op tegen allerlei titels waaruit het moeilijk kiezen is:
go"d l"id"rr.hap heeft vele vaders en evenzovele epitheta'
de ene nog mooier dan de andere.
Als je aI áie verschillende benamingen vooï excelient lei'
derschap vergeet, biijft er simpelweg leiderschap over'
maar wat is dat dan en hoe pak je het aan? Misschien wel
om die vraag te beantwoorden schreef Olivier Sprangers'
eïvaren leiderschapscoach en trainer, 'De Schijf van Vijf
van Leiderschap'. Het boek belooft net als de bekende
Schijf van Vijf van het Voedingscentrum vijf recepten voor
gezond leiderschap, maar die recepten zijn niet zo simpel
áI. d" tit"l misschien doet hopen. De recepten zijn niet in
een paar steekwoorden te vatten, althans niet door de au-
teur, en hoewel de vijf principes in moderne icoontjes zijn
vervat, zijn die dermate cryptisch dat de inhoud zich ook
via die weg niet gemakkelijk prijsgeeft'
Sprangers heeft uitstekende papieren en zijn boek is erg
dà moeite waard,. Die formulering is echter niet zomaar
gekozen: het kost de nodige moeite om de waarde van het
boek te leren kennen. Dat zit hem in de manier waarop
Sprangers zijn verhaal vertelt. Hij houdt niet van slogans'
d"s t"gt hij altes uit. Zlin vijf principes van gezond leider-
schap bestaan stuk voor stuk uit een hele zin in plaats van
een woord, en die zin roept vaak meer vragen op dan ze

beantwoordt. Het gevolg is dat ik in het begin moeite had
om vast te houd.en waar Sprangers het nu over had' mede
omdat de waarde van zijn recepten en de samenhang er-
tussen pas gaandeweg duidelijk wordt'
Tegenover die geringere toegankelijkheid staat echter veel

inhoud. Sprangers leert de lezer lessen die je niet in ieder
boek over leiderschap vindt en dat is een grote verdienste'
Ziin lessen zijn bovendien zonder uitzondering relevant'
De rode draad in het boek is dat leiderschap ontstaat tus-
sen mensen. Als Sprangers iets weet duidelijk te maken'
dan is het wel dat leiderschap een relationeel begrip is' Hij
gaat daarbij graag de diepte in en schuwt de confrontatie
niet. Hij legt bijvoorbeeld overtuigend uit wat topmensen
weerhoud.t om samen te werken en wat er voor nodig is om
ze zover te krijgen d'at zeinet wel gaan doen' Daarbij legt
hij de lat hoog en laat hij geen ruimte voor uitvluchten'
Zo Iegt hij ook uit dat vertrouwen geven móet, dat je soms

streng moet sanctioneren om de waarden van de organisa-
tie te bewaken en veegt hij de vloer aan met commissaris-
sen die geen voorbeetdgedrag vertonen en hun directeuren
maar wat aan laten rommelen'
Sprangers heeft het voordeel dat hij zelf aan de top heeft
gestaan en dus uit ervaring kan schrijven over successen

án blunders. Dat doet hij dan ook. Jammer vond ik dat er

daardoor wat minder herkenning zal zíjn voor leiders die
niet uit het ondernemersveld komen; die moeten nu zelf
maar hun voorbeelden zoeken. Ook voor hen bevat het
boek echter vold.oende stof om jarenlang aan gezond lei-
derschap te kunnen werken.
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