
In de titel van je boek is er sprake van ‘vernieuwend’.
Waarom heb je voor dit woord gekozen? 

“‘Vernieuwend’ gaat in dit verband over leiderschap
dat past bij de uitdagingen van nu. Om de organisatie
beter af te stemmen op haar sterk veranderende
context, is ander leiderschapsgedrag nodig dan
voorheen. Uit mijn onderzoek komen acht manieren
van denken en doen naar voren die bijdragen aan die
vernieuwing. De aard van de relatie van
leidinggevenden mét die context, met medewerkers
en stakeholders en met zichzelf is daarbij de sleutel.”  

Hoe vertaal je een strategie gericht op
vernieuwing in daadwerkelijk resultaat?
Mirjam Boxen schreef er een boek over,
Routes naar vernieuwend leiderschap.
Haar onderzoeksresultaten, praktijkcases
en concrete tips zijn ook toepasbaar
binnen de overheid. 

De griffier kan invloed uitoefenen op
de vernieuwing van de gemeente
Mirjam Boxen over vernieuwend leiderschap 
binnen de (semi-)overheid   

I N T E R V I E W  A U T E U R  E N  Z E L F S T A N D I G  P R O F E S S I O N A L
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Dat doet denken aan de term
‘koptelefoonbenadering’, die je in het boek
gebruikt. Kun je dit begrip uitleggen in relatie tot
leiderschap?
“Als we ons in onzekere omstandigheden
bevinden, hanteren we bepaalde coping-
mechanismen om de situatie voor onszelf
hanteerbaar te houden. Onze blik vernauwt zich
dan naar ons eigen gelijk, ons eigen belang, het
belang van de partij, de beheersbaarheid van
processen…

Ik denk dat we van al deze copingmechanismen
op dit moment voorbeelden om ons heen zien. De
rode draad door deze reacties is dat we op zoek
zijn naar zekerheid. Echter, als je dat doet, rem je
het aanpassingsvermogen van je organisatie. Naar
buiten kijken is misschien spannender, maar
noodzakelijk om je organisatie af te stemmen op
de veranderende omgeving. Je moet op zoek naar
wat naar gebeurt, naar partijen die misschien al
met iets bezig zijn waar jij iets aan hebt; naar
vernieuwende mensen die je anders kunnen laten
kijken naar je uitdagingen.”

Naar buiten kijken is
misschien spannender, maar
noodzakelijk om je organisatie
af te stemmen op de
veranderende omgeving.

De maatschappelijke,
geopolitieke en
duurzaamheidsvraagstukken
van nu raken de overheid
rechtstreeks

Wat was eigenlijk de aanleiding voor je boek?
“Het is voortgekomen uit vraagstukken die ik
tegenkom bij opdrachtgevers. Daar zie ik dat de
wens en strategie om te willen vernieuwen
aanwezig zijn, maar nog niet vorm krijgen in
dagelijks gedrag van medewerkers en
leidinggevenden. Als je alleen beschrijft dat je
innovatief, klantgericht, de duurzaamste,
enzovoort wilt zijn, maar dat niet vertaalt in
dagelijkse keuzes en gedrag, dan realiseer je je
strategische doelen niet. 

Ervan uitgaand dat je die doelen hebt beschreven om
effectief te blijven als organisatie, is het dus van belang
dat je je toekomstbeeld nu onderdeel maakt van het
dagelijkse gedrag in je organisatie. Mijn onderzoek en
boek hebben tot doel leidinggevenden díe manieren van
denken en doen aan te reiken die bewezen bijdragen aan
een vernieuwende werkpraktijk..”

Hoe zou je de ideale leider beschrijven? Bestaat die wel?
“Het is een misvatting dat er maar één effectieve manier
van leidinggeven is. Welk leiderschap passend is, hangt af
van de context, je team en wie jij bent als leidinggevende.
De routes die ik in mijn boek schets, zijn dan ook niet
bedoeld als one-size-fits-all stappenplan voor
vernieuwing: het zijn acht combinaties van mindset en
gedrag die in andere contexten al bijdragen aan
vernieuwing. Bepalen welke van die route of routes op dit
moment het meeste van waarde is voor jouw praktijk,
bepaal je zelf. De praktische tips en oefeningen in het
boek helpen je vervolgens die ‘route’ te integreren in je
praktijk.”
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In je boek komt ook het ‘systemisch kijken’ aan bod,
waarbij je ook spreekt van een ‘ecosysteem van
verandering’. Kun je de kern hiervan beschrijven en
in hoeverre je verwacht dat dit voor de overheid
relevant is?
“Ik dat de route ‘werk ecosystemisch’ voor
gemeenten heel relevant is! Die route gaat over hoe
je in de omgeving van je organisatie effectief
samenwerkt aan maatschappelijke uitdagingen. Dat
zijn complexe, veelomvattende vraagstukken die
vragen om samenwerking en het samen verkennen
van oplossingsrichtingen. 

Een grote uitdaging voor de daarbij betrokken leider,
is om verder te kijken dan je persoonlijke belang,
organisatiebelang of partijpolitiek. Je moet je
bewust zijn van het grotere belang dat met deze
vraagstukken gepaard gaat en bereid te zijn te
verkennen hoe je daar een positieve bijdrage aan
kunt leveren. Dat betekent: denken voorbij de
grenzen van je organisatie, gemeente of zelfs land.
Een vraagstuk als wateroverlast door
klimaatverandering kun je niet als gemeente alleen
oplossen, daarbij moet je alle betrokkenen rondom
die rivier bij betrekken.”

Een vraagstuk als
wateroverlast door
klimaatverandering kun je
niet als gemeente alleen
oplossen.
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Tot slot: hoe zie jij de rol van de griffier in relatie tot
leiderschap?
“Ik denk dat de griffier in zijn/haar adviserende rol
zeker van invloed kan zijn op hoe vernieuwend de
besluitvorming binnen de gemeente is. Zowel
inhoudelijk als als manager van politiek-bestuurlijke
processen kan de griffier beïnvloeden dat burgers en
stakeholders worden bevraagd en dat hun signalen
daadwerkelijkworden meegenomen in de
besluitvorming. Dat er breder wordt gekeken dan
naar partijpolitiek of individuele belangen. Dat
vernieuwende best practices van binnen of buiten
Nederland worden besproken, om daarvan als
organisatie te leren. 
 
Ook zijn/haar eigen leiderschap is natuurlijk
onderdeel van het verhaal. Dat vernieuwen begint
door met een milde en nieuwsgierige blijk kijken
naar waar je eigen leiderschap de traditionele
praktijk versterkt en wat je kunt doen om te helpen
vernieuwen. Door ook in je eigen dagelijkse gedrag
vernieuwend bezig te zijn, lever je een bijdrage aan
de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
leidinggevenden om een betrouwbare overheid te
zijn, die bijdraagt aan het effectief omgaan met de
uitdagingen van nu." 
 

N O M A D I C   |   2 4

Mirjam Boxen geeft de lezer in 'Routes naar
vernieuwend leiderschap' inzichten en routes hoe
we iedere dag kunnen werken aan het vernieuwen
van leiderschap. Leiderschap dat helpt antwoorden
te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Dit boek
bundelt de resultaten van achttien maanden
veldonderzoek onder vernieuwende leiders, haar
observaties binnen toonaangevende organisaties als
KLM en andere - ook non-profit - organisaties en
haar ruime ervaring in het begeleiden van
leidinggevenden.

In haar boek beschrijft ze acht onderscheidende
skills voor vernieuwend leiderschap die zich écht
bewezen hebben. Daarnaast biedt Routes naar
vernieuwend leiderschap volop pragmatische tips,
praktijkvoorbeelden en oefeningen waarmee je
direct aan de slag kunt. Met de QR-codes in dit boek
krijgt u toegang tot bijna zes uur aan
interviewopnamen met vernieuwende leiding-
gevenden. Op deze manier brengt 'Routes naar
vernieuwend leiderschap' de lezer in beweging en
leert het ons kijken en handelen als een leider van
nu.

Over het boek
BOEK TITEL
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