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Nadat we in de voorgaande essays het concept leiderschap hebben belicht en bekeken vanuit ver-

schillende perspectieven, reflecteren we in dit essay op persoonlijk leiderschap. We nemen hierbij 

de zeven gewoontes van Stephen Covey als uitgangspunt. Dat lijkt misschien in tegenspraak met 

de uitspraak die we deden in vorige essays. We gaven daarin aan dat het model van Covey een 

normatief model is waarin van een ‘one best way’ wordt uitgegaan. Het is een manier die ongeacht 

de context volgens de auteur altijd het beste werkt. Het model van Covey vertegenwoordigt daar-

mee de opvatting dat leiderschap elementen omvat die de cultuur en de context overstijgen.1 In 

een eerder essay gaven we aan dat wij de visie van Ladkin onderschrijven dat leiderschap steeds 

een andere vorm aanneemt afhankelijk van het leiderschapsmoment waarin het zich voordoet. 

Ook Covey beschrijft leiderschap als een fenomeen waarbij hij telkens aangeeft dat leiderschap 

niet per se betrekking heeft op een positie. Leiderschap is volgens Covey een keuze. Wij denken 

dat dit in lijn is met hetgeen Ladkin formuleert als ze zegt dat leiderschap daar is waar een be-

weging plaatsvindt en dat er sprake is van leiderschapsmomenten. 

 

Wat levert reflecteren op persoonlijk leiderschap vanuit het perspectief van Covey volgens ons 

dan toch op?  Covey is een vertegenwoordiger van een stroming die ervan uitgaat dat effectief 

leiderschap het inzetten van competenties is en dat deze voor een groot deel ontwikkeld kunnen 

worden. Covey noemt deze competenties gewoontes. Een gewoonte zou je kunnen omschrijven 

als ‘een vaste manier van doen of denken’.2 In zijn werk definieert Covey een gewoonte ‘as the 

intersection of knowledge, skill and desire’. Knowledge gaat dan over ‘wat te doen’, skill is ‘hoe 

het te doen’ en desire ‘de motivatie om te doen’. Op de eerste blik lijkt het denken van Covey in 

gewoontes daarom een instrumentele insteek op leiderschap. In de praktijk worden de gewoontes 

ook vaak zo geïnterpreteerd en ingezet. Maar bij nader inzien heeft iedere gewoonte een diepere 

laag. In die diepere laag wordt duidelijk dat de inzet ervan meer inhoudt dan het simpelweg uit-

voeren ervan. Covey zelf geeft aan dat de essentie van persoonlijk leiderschap is dat je jezelf kent 

en dat je weet waar je bent, waar je naartoe wilt en hoe je daar bent gekomen. Dat is meer dan 

doen of uitvoeren, dat vraagt zelfonderzoek. Dat vraagt om het onderzoeken van de manieren 

waarop je kijkt. Covey gebruikt daarbij het begrip ‘paradigma’. Dit begrip, afkomstig van Plato, 

heeft betrekking op ‘ideale beelden of ideeën’. Een paradigma is een voorbeeld van denken. Dit 

denken vanuit een ideaal idee heeft gevolg voor je handelen en daarbij ook gevolg voor het resul-

taat van je handelen. Dit wordt duidelijk door bij alle zeven gewoonten te spreken over het ‘see-

do-get’ model: de manier waarop je naar de context kijkt, je paradigma, bepaalt wat je doet en 

is daarmee van invloed op het resultaat dat je krijgt. Later komen we hier nog op terug als we een 

enkele kanttekening bij dit see-do-get model plaatsen.  

 

Covey stelt, net als velen anderen3, dat alle leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Iemand 

moet eerst aan zichzelf leiding kunnen geven en van daaruit ontstaan mogelijkheden om anderen 

te leiden of anderen te leiden. Ontwikkeling van gewoonten, verandering van gedrag, verloopt 

volgens Covey van binnen naar buiten. Vanuit iemands diepste overtuigingen en motieven ontstaat 

de richting om ook interpersoonlijk effectief te kunnen zijn. In een wederzijdse afhankelijkheid 

kan de waarde van samenwerking aan gemeenschappelijke doelen centraal komen te staan. Het 

denken bijvoorbeeld in win-win constellaties, het begrijpen van de ander voordat je zelf begrepen 

wilt worden, en de nadruk op synergetische samenwerking vloeien daaruit voort. Het wordt daar-

 
1 Van Dijk, J. (2015). Postmodernistisch leiderschap: Reflecties vanuit de praktijk. S.l.: Gildeprint. 
2 We gebruiken in dit essay de term ‘gewoonte’. Deze term is de meer toegepaste vertaling van het woord ‘habit’. Het begrip ‘eigenschap’ 

wordt ook gebruikt in relatie tot de gewoonten (de zeven eigenschappen). Bij het begrip ‘eigenschap’ past meer de betekenis van 

‘kenmerk’ of ‘conditie’. 
3 Kunnen we hier voorbeelden van geven? 
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mee een sterk ‘wij-verhaal’, een verhaal waarin onderlinge interactie en de belangen van de ge-

meenschap de boventoon voeren. Overigens zien we hier een naar ons idee voorzichtige indicatie 

dat Covey het werk van Kant citeert waar Kant uitgaat van het idee dat de handelingen die je 

uitvoert passen in het vormen van een wereld die leefbaar is. Kant noemde dat ‘wat kan ik weten, 

wat moet ik doen, waar mag ik op hopen’.  

 

Hetgeen Covey in zijn boek over de zeven gewoontes schrijft is niet nieuw. Hij geeft aan dat zijn 

inzichten zijn gebaseerd op onderzoek, maar directe bronverwijzingen ontbreken in zijn boeken. 

Dit is voor ons een reden om te onderzoeken of we in wetenschappelijk onderzoek vergelijkbare 

inzichten kunnen vinden die ons kunnen helpen de zeven gewoonten verder te begrijpen. 

 

Voor we verder gaan stellen we ons eerst de vraag, wat is persoonlijk leiderschap? We raadplegen 

daarvoor eerst weer zijn standaardwerk.4 Persoonlijk leiderschap is kortweg, de vaardigheid jezelf 

te leiden. Bij persoonlijk leiderschap werken hoofd, hart en handen optimaal samen om doelen te 

realiseren zowel op je school als privé. Persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat je jouw doelen 

kunt realiseren door optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten. Belangrijk is hierbij 

te beseffen dat het in de manier waarop Covey persoonlijk leiderschap opvat in eerste instantie 

gaat om het effectief bereiken van persoonlijke doelen. Hierbij willen we wel graag opmerken dat 

bij het vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands altijd ruimte is voor interpretatie. We heb-

ben dat al gezien bij het vertalen van het woord ‘habit’ waarbij zowel de Nederlandse vertaling 

van ‘gewoonte’ als ‘eigenschap’ wordt gebruikt. Iets dergelijks zien we terug bij het woord ‘ef-

fectief’. Het woord ‘effective" stems from the Latin word effectīvus, which means creative, pro-

ductive or effective’5. Effectief wordt dan dus in eerste instantie gepresenteerd als een econo-

misch belang: nu de dingen op zo’n manier doen dat je er later minder tijd en aandacht aan kwijt 

bent.  

 

Bij het bereiken van de doelen heb je de ander wel nodig, maar je eigen doelen blijven steeds 

voorop staan. Covey verwoordt hiermee zowel het management perspectief op persoonlijk leider-

schap als het psychologische perspectief. Bij het managementperspectief gaat het om zelfleider-

schap en zelfmanagement.6 Zelfleiderschap wordt gezien als een vorm van zelfbeïnvloeding door 

sturing te geven aan het vinden van de juiste motivatie om gewenst gedrag te vertonen en doelen 

te realiseren. Zelfmanagement wordt vanuit dit perspectief beschouwd als zelfbeheersing en on-

derdeel van zelfleiderschap. Persoonlijk leiderschap wordt gezien als het vermogen tot het inzet-

ten van strategieën om de motivatie te vinden tot het vertonen van bepaald gedrag ter verwezen-

lijken van bepaalde doelen. Vanuit psychologisch perspectief gezien vertoont persoonlijk leider-

schap veel overlap met emotionele intelligentie.7 Vanuit dit perspectief kan persoonlijk leider-

schap worden samengevat als de mate dat iemand inzicht heeft in zichzelf en sturing kan geven 

aan zijn eigen gedrag, emoties en vaardigheden. Dit psychologische perspectief is meer gericht op 

zelfinzicht en de mate waarin een persoon grip heeft op zijn eigen emoties en gevoelens. Bij 

zelfleiderschap gaat het om het inzetten van strategieën om de eigen prestaties te beïnvloeden, 

bij het psychologisch perspectief is dit het ontwikkelen van emotionele competenties. Dit laatste 

vraagt om meer tijd. Je kunt de gewoonten van Covey rationeel toe passen, dus vanuit een eco-

nomisch perspectief, maar dan mis je het psychologisch perspectief dat wel degelijk in zijn werk 

zit, als diepere laag. 

 
4 Covey, S.R., 2020. The 7 habits of highly effective people. Simon & Schluster. 
5 Harper, Douglas. "Etymology Online." Online Etymology Dictionary. 2011. Web. 04 Oct. 2011. <http://www.etymonline.com/ 
6 Houghton & Neck, 2002; Stewart, Courtright! & Manz, 2011; Yukl, (2013) 
7 Barbon et. al. 2007; Goleman et. al. (2002) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://www.etymonline.com/
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Een belangrijk aspect in persoonlijk leiderschap is verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen 

voor je eigen leven en de wijze waarop je reageert op gebeurtenissen in je leven. Verantwoorde-

lijkheid nemen vraagt om het vermogen een antwoord te kiezen op een situatie. Ladkin benoemt 

hier dat leiderschap betrekking heeft op het lezen van de situatie. Hermsen verwoordt dit in het 

bewust gebruik maken van het Kairos moment.8 In de Griekse mythologie is Kairos de verbeelding 

van het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. Een Kairos moment is die situatie die snel 

opkomt en die je meteen moet grijpen omdat anders de gelegenheid gebruik te maken van de 

situatie voorbij is en niet meer terugkomt. In oude afbeeldingen is dat terug te zien. Kairos heeft 

een lange haarlok waarmee je hem kunt grijpen, als je hem ziet aankomen. De vleugels aan zijn 

voeten geven de snelheid aan; het moment is zo voorbij als je niet opmerkzaam bent.  

 

Covey gebruikt als onderdeel van persoonlijk leiderschap de termen proactief en reactief. Proac-

tieve mensen wijten niets aan de situatie, of de conditionering van hun gedrag. Hun optreden is 

een bewuste keuze, gebaseerd op hun persoonlijke waarden. De door Covey veelvuldig geciteerde 

Victor Frankl leert ons dat de mens altijd terug kan vallen op ‘de allerlaatste menselijke vrijheid’. 

Die vrijheid bestaat volgens Frankl uit de keuze om onder alle omstandigheden je eigen houding 

te bepalen, je eigen weg te kiezen.9 De persoonlijke waarden zijn terug te vinden in het door 

Covey genoemde ‘missie-statuut’, hierover later meer. Reactieve mensen daarentegen worden 

sterk beïnvloed of laten zich sterk beïnvloeden door de omstandigheden. Proactieve mensen laten 

zich leiden door hun waarden, reactieve mensen door hun gevoelens. Dit idee van het leidinggeven 

aan jezelf is bijna letterlijk terug te vinden in het werk van Epictetus.10 In zijn enig overgebleven 

werk (omstreeks 100 n.Chr.) leert hij ons dat ‘de werkelijkheid’ in twee categorieën te verdelen 

is; wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt’. Epictetus, en met hem de latere 

stoïcijnen verwoorden dat in ons streven naar hogere doelen wijzelf verantwoordelijk zijn voor 

keuzes vanuit de kerngedachte dat je ‘voor jezelf een bepaalde manier van leven vastlegt die je 

in acht zult nemen zowel wanneer je alleen bent als wanneer je in gezelschap van anderen bent’. 

Uit eigen ervaring zul je ongetwijfeld weten dat proactief handelen tot minder last van stress 

leidt. De vraag is dan natuurlijk of, zoals Covey beweert, proactiviteit verbeterd kan worden. 

Proactief gedrag is risicovol. Op het moment dat belangen niet duidelijk zijn of de risico’s als te 

hoog worden ervaren dan is het niet heel erg voor de hand liggend initiatief te nemen. Dat is 

overigens een keuze van het brein en veel minder een keuze die we heel bewust maken. Daarbij 

komt dat, sociale wezens die we zijn, we ook rekening zullen houden met de angst over hoe an-

deren zullen reageren op onze initiatieven.  

 

Duidelijk is dat in deze gewoonte van proactiviteit het psychologische aspect van persoonlijk lei-

derschap een belangrijke rol speelt. Met andere woorden dat het leiderschap ook gaat om het 

ontwikkelen van emotionele competenties. Bij proactiviteit gaat het om het de afweging tussen 

belangen en risico’s. Het gaat om het beheersen van impulsen tot handelen (Golemann, 2013)1112. 

De overeenkomst tussen de emotionele competenties zoals Golemann deze omschrijft en die van 

Covey is opvallend. Golemann heeft het vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw over het ver-

sterken van je emotionele bewustheid en vervolgens het vermogen om met je emoties om te gaan. 

Dat wil zeggen niet meteen reageren op wat anderen doen, of op wat je overkomt, geen tijd 

verdoen met mokken en zeuren, maar in plaats daarvan actie ondernemen. En ook, niet vastlopen 
 
8 Hermsen, J. Kairos, een nieuwe bevlogenheid. (2015) 
9 V. Frankl. De zin van het bestaan. Rotterdam (1981). 
10 Epictetus. (2011). Vrij en onkwetsbaar. Verzameld werk. Amsterdam (2020). https://nl.wikipedia.org/wiki/Epictetus 
11 Golemann, D. (2013). Emotionele intelligentie: Emoties als sleutel tot succes. Uitgeverij contact.  
12 Golemann, D (2011) The Brain and Emotional Intelligence: New Insights 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epictetus
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in negatieve emoties die je productiviteit belemmeren. Hij stelt dat we niet kunnen bepalen welke 

emoties we voelen, wanneer we die gaan voelen en niet hoe sterk deze emoties zijn. Als we emo-

ties op een bepaalde manier voelen, pas dan kunnen we bepalen, wat we daarmee gaan doen. Hoe 

uiten we die emoties? Dat is volgens hem persoonlijk leiderschap. Ook Covey geeft aan dat je de 

vrijheid hebt om te kiezen tussen het moment van stimulus en reactie. Een verschil tussen beiden 

is dat terwijl Golemann het biologische aspect van emotionele intelligentie en de invloed ervan 

op keuzes benadrukt en dat dit in het gedachtengoed van Covey afwezig is.  

 

Er zijn ook onderzoekers die stellen dat proactiviteit niet simpelweg een gewoonte is, zoals Covey 

stelt. Maar, het is volgens hen ook niet alleen een persoonlijkheidseigenschap, zoals veel psycho-

logen geloven. Hoe proactief mensen zich bijvoorbeeld in een organisatie gedragen, wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de organisatievorm, de aansturing en door persoonlijke vaardig-

heden. Een belangrijke factor is de mate waarin je controle hebt, of het gevoel hebt controle te 

hebben, over een situatie. Controle is belangrijk omdat de mate waarin je controle hebt, bepalend 

is voor hoe goed je jouw belangen kunt realiseren en risico’s kunt managen. Zelfcontrole wordt 

door Duckworth13 genoemd in het kader van haar onderzoek naar vastberadenheid (GRIT). De zelf-

controle wordt daarin beschreven als de mate waarin je in staat bent je eigen gedrag te controle-

ren en is een voorwaarde om je doelen te behalen. Daarbij zijn twee kenmerken belangrijk. Het 

eerste kenmerk is de passie die je voor een onderwerp hebt. Passie is volgens haar een combinatie 

van nieuwsgierigheid en talent. Het tweede kenmerk is je doorzettingsvermogen; ben ik bereid 

om een inspanning te leveren om een uitdaging op lange termijn vol te houden? Duckworth con-

cludeert dat de combinatie van beiden van doorslaggevend belang is om succes te behalen. Het 

gaat niet alleen om het hebben van talent, maar zeer zeker waarschijnlijk nog wel meer om het 

doorzettingsvermogen. Wat is er nodig om die vastberadenheid te ondersteunen? Als eerste is er 

onderzoek nodig om te identificeren waar je nieuwsgierig naar bent, naar wat je het meest fasci-

neert. Daarbij komt dat het voortdurend jezelf vernieuwen een hoge prioriteit moet hebben. Er 

moet een zekere discipline zijn om elke dag aan je fascinatie te werken. Daarbij hoort als derde 

het idee dat je bijdraagt aan een hoger doel. Je bent bijvoorbeeld niet ‘gewoon’ een metselaar, 

maar je bouwt mee aan het nationale monument in de hoofdstad. Tot slot is het hebben van een 

groei-mindset helpend in vastberadenheid. Het hebben van een positieve, optimistische houding 

is een factor. Als we met de bril van de zeven gewoonten naar het onderzoek van Duckworth 

kijken, dan zijn verschillende kernconcepten uit de gewoonten te herkennen in haar kenmerken 

van vastberadenheid. Haar zelfontwikkeling is terug te vinden in gewoonte zeven waarin Covey 

beschrijft dat persoonlijke groei alleen dan mogelijk is als je aan continue zelfontwikkeling doet. 

Binnen de vier aandachtsgebieden die hij identificeert, het lichaam, het hart, het verstand en de 

ziel, beschrijft hij die gebieden die het mogelijk maken om aan zelfontwikkeling te doen en dat 

vol te houden. In gewoonte twee, het einddoel voor ogen, zien we de bijdrage aan het hogere doel 

terug. Vrij naar het werk van Frankl beschrijft Covey hier het leveren van een bijdrage aan een 

hoger doel. Zowel het zoeken naar de persoonlijke fascinatie als het hebben van een positieve blik 

zijn terug te vinden op het moment dat we gaan bedenken wat we willen ontwikkelen en wat 

daarbij binnen onze eigen cirkel van invloed is. We gaan op zoek naar mogelijkheden, proactiviteit, 

naar wat het meest belangrijke is. Fullan14 beschrijf dat je als leidinggevende niet effectief kunt 

zijn zonder moreel gericht gedrag. Daarbij concludeert hij dat het hebben van morele doelen en 

duurzaam succes van een organisatie afhankelijk van elkaar zijn. Werknemers willen daarbij het 

gevoel hebben dat ze deel zijn van een gezamenlijke bijdrage, ze willen betekenis geven aan hun 

werk. Covey ziet daarbij de wederzijdse afhankelijkheid als voorwaarde om na te streven. 
 
13 https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=nl 
14 Fullan, M. Leiderschap in een cultuur van verandering. ’s Gravenhage. (2007( 

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=nl
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Nu we iets meer zicht hebben op waartoe zelfcontrole nodig is kunnen we het onderwerp verder 

verkennen. Geraerts laat ons zien dat zelfcontrole te leren is, maar ook deels wordt bepaald door 

onze genen.15. In eerdere onderzoeken zagen we dit ook al terug. Succes is daarmee dus niet alleen 

een kwestie van talent of passie hebben, maar ook van het inzetten van zelfcontrole en daarmee 

het hebben van een zekere vastberadenheid. Bij het aanleren van zelfcontrole zijn vier principes 

leidend. Het eerste principe leert ons dat het geloof in een beloning op lange termijn helpend is. 

Hierbij helpt een optimistische visie en uitgaan van mogelijkheden om zelf vorm te geven aan het 

eigen handelen. Het tweede principe, de intrinsieke motivatie, lijkt in tegenspraak met hetgeen 

hiervoor is beschreven. Maar in dit principe gaat het niet om bijvoorbeeld financiële beloningen 

maar veel meer om erkenning, dankbaarheid en het stimuleren van autonomie. Het beheersen van 

je emoties en gedrag is het principe van zelfregulatie. Zelfregulatie kan worden gezien als het 

vermogen om impulsiviteit te onderdrukken en emoties om te zetten in gedrag dat past bij de 

situatie. Het managen van emoties is het vermogen om de plek van de beheersing binnen in jezelf 

in plaats van buiten jezelf te leggen. Covey noemt dit je eigen weer te bepalen (‘carry your own 

weather’). Het is het vermogen om ontwrichtende emoties en gevoelens onder controle te houden 

en deze positief in te zetten (Goleman,2001; Robbins & Judge, 2008). Een kenmerk van een leider 

met een hoge mate van zelfbeheersing is volgens Golemann et. al. (2002) het vermogen om gedu-

rende een crisis kalm en helder te blijven. Veel veranderingen komen van buitenaf, maar door 

eerst naar binnen te kijken en de eigen gevoelens te ervaren kan er volgens Schuijt (2001) beter 

een passend antwoord gevonden worden.  

De vaardigheden die nodig zijn voor zelfregulatie zijn aan te leren, maar onderzoek laat ook zien 

dat dit vraagt om motivatie, uitgebreide oefeningen en feedback. Deze vaardigheden zijn namelijk 

verankerd in het limbische gedeelte van de hersenen, waar gevoelens, impulsen en aandriften het 

meest worden beïnvloed. Leren in dit gedeelte van de hersenen gaat langzamer dan in het gedeelte 

waar de cognitieve en analytische vaardigheden worden geleerd. Toch is emotionele intelligentie 

ontwikkelbaar en dus ook het persoonlijk leiderschap. Het laatste principe dat bijdraagt aan zelf-

controle is onderkennen dat je wilskracht niet onuitputtelijk is. Geraerts noemt dit de limiet van 

egodepletie: als je voortdurend een beroep moet doen op je wilskracht om je impulsen te contro-

leren, bijvoorbeeld je niet te laten afleiden, bots je op een gegeven moment tegen je limiet aan.  

Belangrijk is te beseffen dat als je controle afneemt, de risico’s toenemen en de potentiële baten 

af. Voor zowel muizen, honden als mensen geldt dat, als je controle wegneemt, passiviteit volgt. 

Het brein trekt de biologisch meest logische conclusie: het is beter stil te zitten en niks te doen. 

Dit zie je ook weer terug in organisaties: wanneer er weinig controle is worden medewerkers 

passief. Controle is zo volgens de aanhangers van deze theorie een basisvoorwaarde voor proacti-

viteit16. Daarbij geldt ook dat als je als leidinggevende vooral het aspect van ‘macht’ benadrukt, 

medewerkers niet snel geneigd zijn om risico’s te nemen. Door uit te gaan van straffen en belonen 

zullen collega’s weinig initiatief nemen en hen afwachtend maken. Als zowel Covey als Frankl 

beredeneren dat je zelfs onder de moeilijkste omstandigheden nog de vrijheid hebt om je reactie 

te bepalen dat lijkt dat in tegenspraak met het biologische aspect, de reactie van het brein. Daar-

bij kan het helpend zijn om Frankl, net als Covey, zodanig te begrijpen dat hij het heeft over het 

vermogen om de gedachten als het ware te stoppen. Door dit pauzemoment dwing je als het ware 

je brein om alternatieve gedachten te formuleren. Maar ook dit pauzemoment vraagt energie en 

heeft dus een grens. 

 

 
15 Geraerts, E. (2015). Mentaal kapitaal. Lannoo.  
16 https://flowq.wordpress.com/de-wetenschap-van-initiatief/ 

https://flowq.wordpress.com/de-wetenschap-van-initiatief/
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We zijn dit essay begonnen met de vraag of het mogelijk is om in de wetenschap die inzichten te 

vinden die ons kunnen helpen bij het werk van Covey zoals hij dat heeft beschreven in zijn zeven 

gewoonten. Daarbij focussen we ons op het persoonlijk leiderschap, zeg maar de eerste drie ge-

woonten. Zelfonderzoek om van daaruit leiding te geven en invloed te hebben op het succesvol 

bereiken van je doelen zijn daarbij de kernpunten. We hebben beschreven dat het bereiken van 

doelen te maken heeft met zowel instrumentele als emotionele vaardigheden, dat er aan proacti-

viteit risico’s zitten en dat zelfcontrole belangrijk is, maar ook de contexten waarin je werkzaam 

bent. Al deze aspecten zijn vooral terug te vinden bij de eerste van de zeven gewoonten, de 

gewoonte van proactiviteit. We vervolgen ons betoog door ons te verdiepen in de mogelijkheden 

om zelfcontrole te beoefenen. Daarbij richten we ons vooral op het interne kompas en de veer-

kracht van ons brein. Covey lijkt namelijk uit te gaan van een zekere mate van maakbaarheid en 

houdt naar ons idee te weinig rekening met emoties die spelen en de weerbaarheid van mensen 

bij het omgaan met veranderingen.  

 

Belangrijk bij het leiding te geven aan jezelf is de ontwikkeling van een intern kompas. Het intern 

kompas houdt ons als het goed is op koers bij veranderingen. Epictetus zei het al ‘Wat je je voor-

neemt, daar moet je je aan houden als aan een wet, als je een goddeloze daad begaat wanneer 

je een van die wetten overtreedt’. Het intern kompas is sterk verbonden met identiteitsontwikke-

ling. Uit onderzoek blijkt dat de vorming van deze identiteit een dynamisch proces is dat nooit af 

is. Identiteitsvorming is voortdurend in beweging. Dit proces is verbonden met de uitdagingen waar 

een persoon tijdens zijn levensloop mee te maken krijgt. De vraag die door Vansteenkiste17 wordt 

opgeworpen is, wanneer is een identiteit meer dan een beeld van het eigen functioneren in relatie 

tot de buitenwereld? Wanneer is het een echt intern kompas dat richting geeft aan ons functione-

ren en ons veilig door de uitdagingen van het leven leidt?18 In het gedachtengoed van Covey krijgt 

het intern kompas de vorm van een missiestatuut. Dat is een persoonlijke grondwet waaraan ie-

mand zijn of haar handelen afmeet. Dit persoonlijke kompas moet ontwikkeld worden, het ont-

staat niet vanzelf. Soms is het heel impliciet en moet je je ervan bewust worden waar jouw ‘noor-

den’ zich op dat ene leiderschapsmoment bevindt. Uit het missiestatuut komen de doelen voort 

die je aan jezelf stelt. Covey legt een verband tussen belangrijke levensrollen die we op ons heb-

ben genomen, zoals vader, moeder, collega, etc. Dit zijn beschrijvingen van onszelf in relatie tot 

anderen. Maar, we kunnen onszelf ook beschrijven in termen van groepen waartoe we behoren. In 

het ideale geval helpen deze beschrijvingen niet alleen onszelf te typeren, maar beginnen ze 

gaandeweg een innerlijk kompas te vormen dat richting geeft aan ons leven. Ons vermoeden is dat 

Covey bij zijn beschrijving van het innerlijk kompas, door hem het missiestatuut genoemd, het 

werk van de Stoïcijnen voor ogen heeft gehad. Deze filosofische stroming sprak over eudaimonia. 

Met dit begrip beschreven zij het ‘geluk’ als groei, ontwikkeling en vervulling, betekenis aan het 

leven geven. Eudaimonia is dan een soort persoonlijk levensdoel en daarmee de belangrijkste zaak 

die we willen ontwikkelen en die betekenis geeft aan ons leven.  

 

In motivatietheorieën heeft een intern kompas drie functies, die sterk met elkaar verweven zijn: 

selectie-, zelfregulatie- en de veerkrachtfunctie. De eerste functie is de functie die Covey in zijn 

tweede gewoonte, begin met het eind voor ogen, aan het intern kompas toekent. De tweede func-

tie, zelfregulatie komt deels terug in gewoonte 3, belangrijke zaken eerst, maar de veerkracht-

functie zien we in het gedachtengoed van Covey niet expliciet terug al geeft gewoonte 7, de 

gewoonte van zelfontwikkeling, hiervoor wel handvatten.  

 
 
17 Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. 
18 Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei.  
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Veerkracht is het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag Oorspronkelijk werd veer-

kracht gezien als een persoonlijkheidstrek, maar gedurende de laatste paar decennia is het geher-

definieerd als een dynamisch en beïnvloedbaar proces.19 De veerkracht verschilt van persoon tot 

persoon. Op grond van onderzoek (Kobasa et al. 1982; Bonanno 2004) wordt een aantal specifieke 

kenmerken van veerkrachtige mensen onderscheiden. Ten eerste komt de persoonlijkheidstrek 

hardiness, ofwel ‘taaiheid’ van pas om extreme stress te bufferen. Taaiheid bestaat uit drie di-

mensies: de vaardigheid om een betekenisvol doel in je leven vast te stellen, het geloof dat iemand 

zijn omgeving en de uitkomst van gebeurtenissen kan veranderen en het geloof dat men kan leren 

van zowel negatieve als positieve ervaringen in het leven. Ten tweede zien we bij veerkracht dat 

zelfbekrachtiging van belang is. Mensen die zichzelf overschatten lijken beter bestand tegen 

stressvolle gebeurtenissen. Dit is ook fysiologisch waarneembaar (geen verhoogd cortisolniveau bij 

stress). Een derde factor is onderdrukkende coping. We proberen als het ware met rationaliteit of 

emotie de stress te omzeilen. Terwijl taaiheid en zelfbekrachtiging cognitieve processen zijn, 

vindt onderdrukkende coping plaats door de emoties als het ware buiten beschouwing te laten, 

om zo rationeel te kunnen handelen. Een laatste kenmerk van veerkrachtige mensen is positieve 

emotie en humor. Positieve emotie en humor dragen bij aan veerkracht doordat de negatieve 

aspecten van de gebeurtenis worden tegengegaan. De negatieve emotie wordt ongedaan gemaakt 

en mensen blijven in contact met hun omgeving. 

 

Veerkracht is dus te oefenen, het is een keuze die je maakt. Daarbij zijn volgens Geraerts twee 

besluiten voorwaardelijk. Je moet besluiten om een (pro)actieve rol te spelen in je eigen leven en 

daarbij ook besluiten dat je ervoor kiest om jezelf verantwoordelijk te voelen en verantwoorde-

lijkheid te nemen. Zij merkt daarbij op dat dit niet alleen geldt voor individuen maar tegelijkertijd 

ook van toepassing is binnen de context van de organisatie waar je werkt. Als je veerkracht wilt 

oefenen en je brein daarin wilt ontwikkelen is er een aantal knoppen waar je aan kunt draaien; je 

reflecteert op je zelfcontrole en wilskracht, op het bewust omgaan met je bewustzijn, je focust 

en tot slot verken je een optimistische kijk op het leven. 

 

En hoewel veerkracht ontwikkelbaar is, is het bij dit alles belangrijk te beseffen dat positieve 

emoties tijdelijk zijn. Dat er personen zijn die over een bepaalde capaciteit beschikken om uit 

eigen kracht problemen of negatieve invloeden zodanig te verwerken dat ze er in hun verdere 

leven geen of slechts weinig last van hebben. Positieve emoties zijn kortdurend, een individu zal 

geneigd zijn om altijd te proberen nieuwe manieren te vinden om die positiviteit vast te houden. 

Steeds maar weer nieuwe manieren moeten vinden leidt tot stress en mentale uitputting. 

The broaden-and-build theorie verwoordt dat we bij negatieve emoties onze aandachtsfocus ver-

smallen en ons repertoire aan gedachten en acties inperken tot bijvoorbeeld stereotype vecht- en 

vluchtgedrag. Bij positieve emoties verbreden we juist onze aandachtsfocus, gedachten en actie-

repertoire en als gevolg daarvan worden we vindingrijker. Dus van boosheid en angst daalt de 

creativiteit, terwijl die bij plezier juist toeneemt.  

 

Zoals we al eerder schreven is voor veerkracht nodig dat je het vermogen hebt om lange termijn 

te denken en daarbij je eigen gedrag te controleren. Zelfcontrole als middel om je doelen na te 

streven, zelfcontrole om vanuit je interne kompas de dagelijkse situatie te begrijpen. Laten we 

tot slot van dit essay afsluiten met een kleine waarschuwing.  

 
19 Luthar S, Cicchetti D, Becker B. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Develop-

ment. 2000;71:543–562. 
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We hebben in de inleiding al kort de sociaal constructivistische kijk op leiderschap genoemd. De 

kern hiervan is dat de werkelijkheid een sociaal construct is dat door mensen zelf gecreëerd en in 

stand gehouden wordt.20 Het gaat bij leiderschap daarom steeds naar het zoeken naar de beteke-

nissen die mensen aan situaties toekennen. Deze betekenissen ontstaan in interactie tussen men-

sen en worden in deze interactie in stand gehouden. Dit sluit aan bij de vijfde eigenschap, eerst 

begrijpen en dan begrepen worden. Bij deze gewoonte kun je niet voorbijgaan aan een viertal 

blindheden die in het proces van betekenisgeving kunnen optreden. Dit komt door de manier 

waarop we informatie verwerken in het proces van betekenisgeving. Het is goed om rekening te 

houden met deze blindheden: Covey werkt met het onderzoeken van je paradigma’s, met het 

begrijpen van de wijze waarop je kijkt. Zijn ‘see-do-get’ model gaat steeds uit van de blik waarop 

je naar de context kijkt. Bij zowel het model van de paradigma’s zoals Covey gebruikt als de 

leiderschapsmomenten van Ladkin moeten we rekening houden met een aantal ‘blindheden’. Zo 

hebben mensen de neiging om hun deel van de situatie te zien en niet het grotere geheel, of het 

gezichtspunt van een ander. In een conflict worden dezelfde ´feiten´ door de verschillende par-

tijen gebruikt om hun gelijk te halen. Het feit is hetzelfde, maar het idee dat je er vanuit een 

andere positie of een andere historie anders naar kunt kijken, zien we vaak niet (spatial blindness). 

Daarnaast hebben mensen de neiging om de situatie in het heden te bekijken en te weinig rekening 

te houden met de historie. Historie is sterk bepalend voor de cultuur van de organisatie, en de 

reactiepatronen daarbinnen. Volgens Oshry21 kijken we naar het ´nu´ en zoeken we te weinig 

verklaringen in de historische wortels van een organisatie of mens (temporal blindness). Ook heb-

ben we de neiging om individuen als ´losstaande´ wezens te bekijken en te weinig rekening te 

houden met de rollen die men in een specifieke situatie krijgt toebedeeld en de interactie die een 

rol speelt in de ruimte die mensen krijgen. Hoeveel leidinggevenden en medewerkers hebben al 

niet het stempel ‘slecht functionerend´ gekregen, waarmee ze als persoon gebrandmerkt waren, 

terwijl we bij tweede lezing ook een deel van de blaam bij de situatie waarbinnen iemand zijn 

functie moest vervullen kunnen leggen (relational blindness)? Tot slot van de beperkingen van onze 

manier van kijken zien we dat mensen de neiging hebben om ´dingen´ te zien en minder te kijken 

naar de ´processen´. ´Dingen´ zijn kristallisaties van de processen, maar het zijn juist de proces-

sen die je kunnen helpen om te begrijpen wat er gebeurt. Wij mensen hebben de neiging om naar 

constanten te zoeken, zaken die eenduidig zijn en blijven. ´Dingen´ zijn dat meer dan ´proces-

sen´. De laatste verliezen we dus sneller uit het oog (process blindness). 

 

Terug naar persoonlijk leiderschap zoals dit door Covey wordt gezien. Het sluit, niet helemaal, 

maar in grote lijnen aan bij de insteek op leiderschap die wij hebben gekozen in onze essays, 

namelijk het zien van leiderschap als een concept dat afhankelijk van de situatie waarin het zich 

voordoet een andere vorm kan aannemen. Belangrijk onderdeel van leiderschap is volgens Ladkin 

daarom het lezen leiderschapssituaties. Dit lezen van situaties is ook sterk in het gedachtengoed 

van Covey sterk aanwezig, bijvoorbeeld in de gewoonte, eerst begrijpen en dan begrepen worden. 

Daarnaast zien we in zijn denken duidelijk een eerste aanzet tot een sociaal-constructivistische 

kijk op leiderschap. Binnen het sociaal-constructivisme bestaat DE werkelijkheid niet. Werkelijk-

heid is het product van handelen van mensen. In hun handelen geven zij betekenis aan gebeurte-

nissen om zich heen; zij verklaren de wereld om zich heen en noemen dat de werkelijkheid. Of, 

om het meer in lijn met de filosofie te verwoorden: werkelijkheid is een sociaal construct dat door 

 
20 Van Oss, L (2003) OP ZOEK NAAR DE BRIL VAN DE ANDER: een organisatie bezien vanuit het sociaal-constructivisme. (Gepubli-

ceerd in Organisatiediagnostiek, betekenis geven aan gedrag in organisaties’ onder redactie van Jeroen van den Oever en Miel Otto, 2003, 
Kluwer.) 
21 https://www.youtube.com/watch?v=VYpO-pK7IFA  

https://www.youtube.com/watch?v=VYpO-pK7IFA
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mensen zelf gecreëerd en in stand gehouden wordt.22 Het gaat bij leiderschap daarom steeds naar 

het zoeken naar de betekenissen die mensen aan situaties toekennen. Deze betekenissen ontstaan 

in interactie tussen mensen en worden in deze interactie in stand gehouden. De toevoeging van 

een achtste eigenschap aan de zeven in 2004 laat zien dat het denken over persoonlijk leiderschap 

ook bij Covey zich verder richting de sociaal-constructivistische kijk op leiderschap heeft ontwik-

keld. De achtste eigenschap is, ontdek uw innerlijke stem en inspireer anderen die van henzelf te 

vinden. Covey erkent hiermee dat de focus op effectiviteit nog steeds noodzakelijk is, maar lang 

niet meer voldoende is om te overleven en te groeien. Naast effectiviteit is ook grootsheid (‘great-

ness’) nodig. Het gaat niet langer alleen om persoonlijke onafhankelijkheid of optimale samen-

werking, maar om een geheel nieuwe dimensie, namelijk het vermogen van mensen om volgens 

hun volledige potentie (hun ‘innerlijke stem’) te leven en om anderen te inspireren om hetzelfde 

te doen.  

 

We kunnen concluderen dat verschillende aspecten van Covey terug komen in onderzoeken, maar 

tegelijkertijd zien we dat de gewoonten in ons land vooral ook als instrumenteel worden gezien, 

zeker vanwege de ‘Amerikaanse’ aanpak. Covey heeft de gewoonten, zoals hij ook zegt, niet zelf 

bedacht, maar er een synthese van gemaakt. Door de schijnbare maakbaarheid die dit oproept 

zullen mensen al snel denken dat de gewoonten makkelijk in te vullen en uit te voeren zijn. De 

door ons gepresenteerde onderzoeken maken inzichtelijk dat het in praktijk brengen van de ge-

woonten een langdurig en moeilijk proces. In dit essay hebben we geprobeerd inzichtelijk te maken 

waar de verdieping gezocht moet worden en waarom het proces van het ontwikkelen van de ge-

woonten langdurig en intensief zal zijn om werkelijk de gewoonten een vaste manier van doen én 

een vaste manier van denken te maken. Als onderdeel van je doen en denken én als onderdeel van 

het doen en denken in je school!    

 

 

Reflectie 

 

Ontwikkeling van gewoonten, verandering van gedrag, verloopt volgens Covey van binnen naar 

buiten. Vanuit iemands diepste overtuigingen en motieven ontstaat de richting om ook interper-

soonlijk effectief te kunnen zijn. Op welke wijze onderzoek jij jouw diepste overtuigingen en 

motieven? 

 

Welke Kairos momenten heb je deze week gegrepen? Welke Kairos momenten heb je laten lopen? 

 

Op welke wijze onderzoek je samen met je collega’s de ‘blindness’ in je organisatie: je persoon-

lijke ‘blindness’ en de ‘blindness’ van het team waar jij deel van uitmaakt? Waar liggen met be-

trekking tot die ‘blindness’ en het onderzoek daarvan, voor de school de belangrijkste uitdagin-

gen? 

 

 
22 Van Oss, L (2003) OP ZOEK NAAR DE BRIL VAN DE ANDER: een organisatie bezien vanuit het sociaal-constructivisme. (Gepubli-

ceerd in Organisatiediagnostiek, betekenis geven aan gedrag in organisaties’ onder redactie van Jeroen van den Oever en Miel Otto, 2003, 
Kluwer.) 


