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Zinvol ontwikkelen

Zinvol ontwikkelen. Leiderschap zonder 
hiërarchie. Hans van der Veen. Boom/Nelissen, 
2011. ISBN: 978 90 244 0065 2

Zinvol ontwikkelen: ‘leiderschap zonder 
hiërarchie’ is de titel van het eerste boek van 
Hans van der Veen. Om het met de woorden 
van de titel te zeggen: ‘Zinvol ontwikkelen’ is 
een zinvol boek! 

We leven in een tijd met snelle verandering 
en in een wereld waar zekerheden verdwenen 
zijn. Hiërarchie in de negatieve zin loopt 
parallel met verminderde productiviteit en 
het uitblijven van creativiteit. Gebaseerd 
op peilers van leiderschap bij verandering, 
projectmanagement en kwaliteitszorg 
benadrukt de schrijver het belang van 
vertrouwen en verantwoordelijkheid tijdens 
zinvol ontwikkelen. Gedetailleerd wordt 
de samenhang beschreven van de zes 
componenten van zinvol ontwikkelen: het 
belang, het resultaat, de obstakels, de 
doelen, het plannen en de voorwaarden. 
Deze componenten dienen als handvat 
voor het leiden van veranderingsprocessen, 
voor het ontwikkelen van de organisatie 
en het ontwikkelen van mensen bij deze 
veranderingsprojecten. Bovendien versterkt 
het de persoonlijkheid van de leider door het 

aangereikte praktisch gereedschap. 
Vandaag gebeurt de aansturing vaak vanuit 
de top, gebaseerd op macht, dominantie en 
gericht op financiële resultaten; een hiërarchie 
die vaak leidt tot wantrouwen en indekgedrag. 
Door betrouwbaar te zijn als leider en 
vertrouwen uit te stralen, bouwt deze leider 
aan een systeem van wederzijds vertrouwen 
en werkplezier, met een sterk verhoogde 
kans tot optimale resultaten Het bevorderen 
van de combinatie van mensgericht en 
resultaatgericht leiderschap is de grote 
uitdaging, beseffend dat leiderschap begint bij 
persoonlijke ontwikkeling. Daarna komen de 
kansen tot effectieve organisatieontwikkeling 
en het juist faciliteren van de medewerkers, 
met als gevolg dat sprongen kunnen ontstaan 
met betrekking tot zingeving, duurzaamheid en 
zelfmanagement. Dit optimaal samenwerken 
om tot zinvolle ontwikkeling te komen, vereist 
ook dat de leider beschikt over vaardigheden 
als delegeren en motiverende gesprekvoering.

In een aangename en rustige stijl doorloop 
je al deze facetten in het boek. De schrijver 
Hans van der Veen is een belezen man en 
regelmatig verwijst hij naar andere schrijvers 
en theoretische ondersteuningen, met een 
boontje voor een grootmeester in leiderschap: 
Stephen Covey. Hierdoor neigt het boek soms 
een te rationeel karakter te kennen met een 
sterke nadruk op een sterk gestructureerde 
aanpak. Succesvol zijn in moeilijke tijden 
omvat niet alleen het rationele, maar ook het 
gevoelsmatige en het ontwikkelen van intuïtief 
leiderschap. Hier ligt de uitdaging voor een 
tweede aanvullend boek van deze competente 
schrijver. 
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