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Wat is een ‘nieuwe bestuurscultuur’? Een innovatief werk
klimaat? Een op ‘purpose’ gerichte organisatie?

Organisaties die zich willen vernieuwen, komen vaak vlot 
tot de keuze van een methodiek of mantra die vernieuwing 
lijken te helpen. Dat is het probleem niet. Het concept 
doorvertalen naar dagelijks gedrag lukt vaak minder goed. 
Terwijl juist in die dagelijkse acties en interacties de ver
nieuwing plaatsvindt! Of niet…

Als we inzoomen op de ‘nieuwe bestuurscultuur’ van onze 
regering, levert een kort internetonderzoek enkele aanwij
zingen op voor hoe die cultuur er in de praktijk uitziet: 
minder achterkamertjes, geen wekelijks coalitieoverleg, 
meer ruimte voor de Tweede Kamer. In datzelfde onder
zoek kom je echter ook gelijk de scepsis tegen: komt er echt 
een nieuwe bestuurscultuur of zijn het vooral goede voor
nemens? Komt er echt meer focus op inhoud en minder 
op beeldvorming? Is het alleen een belofte, of wordt deze 
ook realiteit?

Helaas is deze scepsis in veel gevallen terecht. Veranderen 
vraagt dat we iets anders gaan DOEN. Vaak belijden we 
vernieuwing met de mond, maar maken onze reflex matige 
reacties dat we oud gedrag in stand houden. Mensen zijn 
gewoontedieren. Als we lang iets op dezelfde manier doen, 
slijt die route in ons brein in. 

‘Neurons that fire together wire together’, zei neuropsycholoo g 
Donald Hebb in 1949 al. Ons brein vormt en verstevigt  
paden door herhaling. Hoe vaker we een uitdaging op een 
bepaalde manier aanpakken, hoe dieper het ‘karrenspoor’ 
in ons hoofd wordt. Dat proces wordt met elke herhaling 
sterker en efficiënter.

Om vernieuwing daadwerkelijk tot stand te brengen, is de 
eerste stap daarom: niet alleen zeggen WAT je wilt (bijvoor
beeld ‘een nieuwe bestuurscultuur’), maar de gewenste  
situatie vertalen in concreet gedrag. 

Vervolgens is het zaak dat je als leidinggevende jezelf –  
eerlijk en zonder ego – onder ogen ziet om te bepalen in 
hoeverre je al voldoet aan dat gewenste gedrag. Vraag zo 
nodig feedback aan je omgeving om het plaatje helder te 

krijgen. Precies die schuring tussen ‘huidig’ en ‘gewenst’ 
maakt dat ons brein wakker wordt. Dat is een goed uit
gangspunt om jezelf vervolgens te gaan trainen in de  
nieuwe manier van denken en doen.

In de periode van februari 2019 tot en met juni 2020  
onderzocht ik hoe vernieuwend leiderschap eruitziet in de 
dagelijkse praktijk van organisaties. Ik interviewde hier
voor twaalf leidinggevenden die succesvol werken aan  
vernieuwing. Mannen en vrouwen, in leeftijd variërend 
van 29 tot 50+, in geheel uiteenlopende sectoren en met 
verschillende culturele en professionele achtergronden. In 
elk gesprek zocht ik heel precies naar wat deze leiding
gevenden DOEN. Ik vroeg bijvoorbeeld niet: ‘Welk type 
leiderschap is bij jou favoriet?’, maar wel: ‘Als ik een dag 
met je zou meelopen in jouw praktijk, wat zie ik je dan 
daadwerkelijk zeggen en doen?’ Het onderzoek leverde 
acht manieren van denken en doen op die inmiddels hun 
waarde hebben bewezen in de praktijk.

De manieren van denken en doen noemde ik ‘routes’:  
wegen die je kunt kiezen om te komen tot daadwerkelijke 
vernieuwing van je gedrag en je leidinggevende praktijk. 
De basis van de routes bestaat uit lef en nieuwsgierigheid: 
vernieuwende leiders onderzoeken actief welke kansen 
zich voordoen om en in hun organisatie. Ze kijken eerlijk 
naar wat de context van hen vraagt en zijn niet bang zich
zelf daarbij kritisch onder de loep te nemen. Als hen niet 
helder is wat de beste stap vooruit is, durven ze input te 
vragen aan anderen. En vervolgens zetten ze hun eerste 
vernieuwende stap. 

Wil je zelf eens experimenteren met deze manier van  
denken en doen? Begin dan bij het bewust worden van hoe 
jijzelf denkt over vernieuwing. Een effectieve manier daar
voor is om een week lang te letten op wat je zegt als je 
spreekt over veranderingsprojecten. Wat we zeggen, vertel t 
ons immers iets over hoe we denken. Welke woorden  
gebruik je als je over verandering spreekt? Wat zeggen ze 
over je aannames of overtuigingen? Zijn die (nog) effectief 
om je veranderdoel te bereiken? 

Vernieuwend leiderschap begint bij dagelijks de juiste  
dingen doen! 
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