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je impact als leider
Om je impact blijvend te vergroten als leider in een steeds sneller veranderende
en meer eisende wereld zet je FYSIEK LEIDERSCHAP in.
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Duurzame impact tijdens verandering
De elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen in organisaties en in de maatschappij
stellen steeds hogere eisen aan ons leiderschap.

FYSIEK LEIDERSCHAP is de basis voor impact
Impact betekent volgens Van Dale: ‘de invloed
of het effect van een actie’. Als leider ben je
voortdurend op zoek naar invloed en effect.

Van leiders wordt niet alleen verwacht dat zij
kundig zijn en competent in hun vakgebied,
maar vooral ook dat zij inspireren, flexibel zijn,
vernieuwen en vooral: een duurzame impact
hebben.

Zodat anderen het beste uit zichzelf en de
organisatie halen. Met impact wordt niet het
schrijven van mooie beleidsstukken of notities
bedoeld. Het gaat om ‘live’ impact en dat vindt
fysiek plaats in het bijzijn van en in verbinding
met anderen. ‘Het gaat in leidinggeven om het
verbinden van disciplines’, verwoordde een van
mijn gesprekspartners het hebben van impact.

Als executive coach spreek ik met veel leiders
van middelgrote en grote organisaties in zowel
de profit- als de non-profitsector. In toenemende
mate merk ik dat impact hebben, en vooral ook
de duurzaamheid van die impact, een punt van
aandacht is bij executives. En vaak zelfs een zorg.
In het kader van een recent onderzoek sprak
ik uitgebreid over dit onderwerp met diverse
directie- en bestuursleden.
Opvallend is dat ‘iets blijvends achterlaten’ een
veelgehoorde ambitie is. ‘Het moet ertoe doen.’
gaf een van de executives aan. Impact stelt niet
alleen eisen aan de geest maar juist ook aan
het lichaam. Goed gebruikmaken van het
lichaam wordt helaas nog onderschat als
succesfactor in leiderschap. Impact maken
én hoe dit te bestendigen door aandacht te
besteden aan de fysieke kant van leiderschap
is de kern van mijn meest recente onderzoek
en staat centraal in dit artikel.

Impact is belangrijk voor iedere leidinggevende
om als boegbeeld van een team of organisatie
het vliegwiel te zijn voor verandering en succes.
We kennen allemaal de voorbeelden van bekende inspirerende leiders, en de kenmerken
die hen tot een echte leider maken/maakten.
Zonder impact volgt niemand je en verandert of
verbetert er niets. In ieder geval niets blijvends.
De fysieke kant van leiderschap en het belang
ervan is het voornaamste gespreksonderwerp
tijdens mijn coachingsessies. Hoe kom ik over?
Ben ik daarin voldoende effectief? Kan ik ergens
nog meer winst halen? Het is helaas nog steeds
een onderontwikkeld gebied. Veel leiders wéten
niet dat ze (soms) te gejaagd, te dominant,
te druk, te lollig, te joviaal of juist te serieus
overkomen door de manier waarop zij hun
lichaam en stem gebruiken.
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buitenaf, verhevigde concurrentie, compliance
en veranderende regelgeving, technologische
ontwikkelingen die steeds sneller gaan en
daarmee nieuwe condities creëren. Continu zijn
aanpassingen nodig.
Niet alleen wordt er steeds meer druk
uitgeoefend op leiders om resultaten te laten
zien die perspectief bieden (korte termijn),
zij moeten hun organisatie tevens weerbaar
maken om voorbereid te zijn op veranderingen.
Medewerkers worden uitgedaagd om nieuwe
inzichten te onderzoeken, andere normen te
accepteren, gedrag te veranderen en initiatieven
te nemen. Eisen aan management-teams worden aangescherpt. De druk wordt dusdanig
opgevoerd dat er steeds minder ruimte is om
met elkaar te reflecteren op en te bouwen aan
duurzame impact (lange termijn).

STEM
Een CEO had zo’n mooie, sterke basstem dat hij
moeiteloos een zaal van honderd mensen voor
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Fysieke elementen van impact blijven dikwijls
onbesproken. Er komt daarop uit hun omgeving
eenvoudig geen of slechts beperkt feedback.
Terwijl we toch allemaal weten dat de vorm
waarin een boodschap gegeven wordt, voor het
interpreteren ervan belangrijker blijkt dan de
inhoud. (A. Mehrabian, 1972).
Een interventie op het fysieke vlak leidt vaak
snel tot resultaat. Zo was het inpassen van
ontspannen stiltes op het juiste moment hét
recept voor een executive met een bijzonder
hoge snapsnelheid. Hij gaf zo zijn medewerkers
de tijd om zijn snelle denken ‘bij te benen’.
Tijdens een aantal van mijn interviews
merkte ik onlangs dat mijn gesprekspartners
bepaalde dingen hetzelfde doen. Hoewel
hun persoonlijkheid en achtergrond sterk

verschillen, vertonen zij overeenkomsten in
de manier waarop zij hun fysiek gebruiken om
te leiden. Eén van mijn gesprekspartners zei
daarover: ‘Je hebt een fysieke identiteit en een
mentale identiteit. Weet wie je bent en maak
daar goed gebruik van.’ Ook hier herkennen we
onze eigen voorbeelden van succesvolle leiders.
Hoe staan zij? Hoe spreken ze, welke rust stralen
ze uit? Hoe gebruiken ze een stemverheffing,
een levend voorbeeld, wanneer zetten zij relativering of humor in, welke woorden kiezen zij?
Waarom neemt het belang van impact toe?
De conditie van de leider wordt steeds
belangrijker. Zij moeten slagen onder steeds
zwaardere omstandigheden. Dit komt omdat
veranderingen in en rond de organisatie
zich alsmaar sneller voltrekken. Meer dan
in voorgaande decennia zijn er de druk van

zich wist in te nemen. Maar in een team was
hij te luidruchtig en daardoor te dominant. Hij

PWC 2015) dat zij moeten beschikken over
‘bovenmenselijke kwaliteiten’ om het vereiste
leiderschap te laten zien. Volgens het onderzoek
plegen leiders regelmatig roofbouw op zichzelf
doordat ze kortetermijnresultaat willen laten
zien en tegelijkertijd ook beleid willen ontwikkelen voor de lange termijn.
Mijn gesprekspartners noemen in individuele
gesprekken altijd hun ambitie om impact te
hebben. Op medewerkers en organisatie.
Hoe dit vervolgens te bereiken en vooral hoe
dit echt vol te houden en echt een duurzame
impact te hebben op de organisatie en haar
omgeving is de centrale vraag.
Duurzame verandering in een wereld die
snel verandert en waarin er continu druk van
buitenaf is, vraagt om creativiteit, souplesse
en zelfinzicht. Individuele coaching brengt de
leidinggevende eerst bij zichzelf, voordat hij de
omgeving verandert. Wil je je impact vergroten
dan is eerst persoonlijke verandering nodig op
het gebied van de fysieke kant van leiderschap.
Leiders die dit zorgvuldig doen, verkeren bij
voorkeur zelf ook in een goede conditie om
impact te hebben zonder zichzelf uit te putten.

leerde hoe hij zijn volume kon aanpassen aan
zijn publiek, aan de omgeving. Ook leerde hij
anders formuleren, waardoor hij de creativiteit
in het team aanmoedigde in plaats van onderdrukte. De leider was door deze beheersing
toegankelijker geworden, zijn draagvlak nam toe.

Driekwart van de leiders wil graag een
langetermijnstrategie ontwikkelen, maar 80
procent geeft in de dagelijkse praktijk voorrang
aan de korte termijn, schrijft de Volkskrant
op basis van een onderzoek van McKinsey.
De meeste ondervraagde leiders erkennen dat
ze toegeven aan de druk om snel hoge winsten
te behalen. In 2015 constateerde PwC in haar
jaarlijkse CEO-onderzoek (Global CEO Survey,

Bartlehiem
In 2015 begeleidde ik een leider met zijn team
dat voor het volgende vraagstuk stond: Hoe
zorgen we nu dat onze mensen in het laatste
kwartaal nog nét dat beetje extra effort laten
zien dat ons helpt te winnen? Nog eens vragen
om een schepje erbovenop werkte niet. We
zochten naar een metafoor voor volharding.
De Elfstedentocht, ooit gereden door de CEO
zelf, kent een moment van maken of breken.
Hij noemde dat moment zijn ‘Bartlehiem’.
‘Het is het moment tijdens de elfstedentocht
dat je al zo ontzettend ver bent, maar het
zwaarste stuk naar Dokkum en terug moet
nog komen.’ Het moment dat je kiest voor alles
of niets.
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Impact: werkt van
binnen naar buiten en van
buiten naar binnen.
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Het moment dat je kiest voor doorgaan, voor
niet opgeven, voor endurance. In een persoonlijk
verhaal vertelde hij zijn Bartlehiem-ervaring.
Het appelleerde aan een collectief geheugen,
die winter. Prachtig uitgevoerd door het team
kwam er een impactvolle Bartlehiem-bijeenkomst. Inclusief chocolademelk en snert. De
term werd een begrip.
Praktisch: waar werk ik aan voor
meer impact?
Werken aan de fysieke kant van leiderschap
vraagt om gerichte oefeningen. Lichaamshouding, woordkeuze, manier van spreken en
ademhaling worden bewuster en daardoor
effectiever. Oefeningen hiervoor vragen niet
meer dan tien minuten. In iedere pauze kun
je hier aandacht aan besteden. De succesvolle
leider herstelt daardoor ook tijdens het werk.
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Zichtbare houding is onderdeel
van je totale performance. Het
zijn skills/capaciteiten die zich
uiten in gedrag zoals storytelling, overtuigingskracht, presenteren met impact. Innerlijke rust
is onderdeel van de psychologie
van leiderschap, zoals overtuigingen, patronen, waarden,
focus. Gravitas is onderdeel van
presence. Je ‘zijn’, flow, state
of mind, contact, verbinding
en identiteit.
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Werken maakt niet meer moe, maar geeft energie.
Zichtbare houding, innerlijke rust en het begrip
gravitas zijn voor mij de drie belangrijkste
elementen die leiden tot meer impact. In al mijn
persoonlijke adviesgesprekken let ik daar ook
op. De diverse uiterlijke verschijningsvormen
van deze drie elementen geven de leider meer
regie over lichaam, geest en omgeving en
dragen daarmee bij aan impact.
Het finetunen van deze elementen op jezelf, het
moment en de omgeving zijn voor mij de sleutel
tot snelle en vooral blijvende verandering en
een vergroting van de impact als leider.

1. ZICHTBARE HOUDING
Als eerste werk ik veel aan de lichaamshouding.
Het optillen van het borstbeen toont en geeft
zelfvertrouwen. De houding van het hoofd
geeft ook een boodschap af. Mensen met een
rechte houding en het hoofd omhoog worden
vaker geloofd dan mensen die voorover buigen.
Bovendien straalt dit energie uit, het is een teken
van kracht en besluitvaardigheid.
Doseer dit echter wel, een licht gebogen hoofd
is namelijk ook een blijk van bescheidenheid,
dit kan helpen om minder autoritair over
te komen.
Let bij het spreken ook op de benen: de
knieën van het slot ademt makkelijker.
Stemgebruik is een belangrijk element. Het
afstemmen van volume, klankkleur en
intensiteit op de omgeving is cruciaal in het
bereiken van een goede impact. Een leider
die zachter praat verleidt mensen zich in te
spannen om te luisteren. Met meer volume
benadruk je de boodschap. Klankkleur kun
je oefenen door het belangrijkste woord in je
speech op meerdere manieren te oefenen:
streng, spannend, neutraal, of soms zelfs boos.
Stiltes en non-verbale signalen zijn eveneens
van belang. Stiltes in een gesprek markeren de
informatie die je wilt benadrukken. Een stilte
in het gesprek geeft tevens rust en schept
ruimte voor een volgend onderwerp. Het
geeft bovendien je toehoorders tijd om je
informatie te laten landen.
Oogcontact maken is ook een relevant
onderdeel van de zichtbare houding. Oogcontact is een bevestiging van de relatie zonder
aanraking. Het staat voor aandacht en betrokkenheid. Vraag eens feedback op de duur
en de intensiteit van je oogcontact, bijvoorbeeld
in vergaderingen of bilateralegesprekken. Mimiek
brengt boodschappen over zonder woorden.

De gezichtsuitdrukking kan daarom niet
ontbreken in deze opsomming. De mondhoeken
naar beneden maken iemand serieus. Fronsen
staat voor zorgelijk, ontspannen lippen voor
gemoedelijkheid. Een kleine glimlach helpt om
zelfverzekerd en ontspannen over te komen.
Aanraken is vooral een sterk teken van
verbondenheid. Je kunt het inzetten als geruststelling of als patroondoorbreking. Het geldt
echter ook als intiem gebaar en kan derhalve in bepaalde situaties ook intimiderend
werken. Ook hier geldt: de situatie en de context
bepalen wat wel en wat minder effectief is.
De handdruk tot slot is misschien wel de minst
besproken uit de rij van zichtbare houding,
maar mag wat mij betreft zeker niet ontbreken.
Een stevige handdruk straalt kracht en betrokkenheid uit en kan verbinden, iets wat sommige
leiders echt onderschatten. Let er ook eens op
wie de handdruk begint en wie eindigt?
2. INNERLIJKE RUST
Innerlijke rust is een lastiger element dan
zichtbare houding. Daar waar zichtbare houding
vooral te maken heeft met wat je doet, gaat
innerlijke rust met name over hoe je dat doet.
Daarbij zijn twee zaken van belang.
Ontspanning: De mens is van nature
ontspannen. Er zijn weinig leiders die dat ook
altijd voelen of letterlijk regelmatig nietsdoen.
Een uur of zelfs maar 30 minuten geen enkele
activiteit ondernemen. Niet lezen, niet lopen,
niet fietsen. Toch is dit van betekenis bij het
(be)oefenen van ontspanning. Het betekent dat
elke spanning wordt uitgesloten. Deze vorm
van ontspanning is lastig, maar het oefenen
hiervan is zeer wenselijk voor leidinggevenden.
Concentratie: een goede concentratie vraagt
om regelmatig convergeren (focus) en regelmatig divergeren (uitzoomen, afstand nemen).
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op-eensessie), hierdoor ontstaat er letterlijk
ruimte. Ruimte voor een betere zintuigelijke
waarneming en fysieke ontspanning. Strek je
lichaam, zodat je ruggengraat zo vrij mogelijk
komt. Stap dan pas in de situatie (engage).
Tot slot is het hebben van een lange adem
letterlijk en figuurlijk een kenmerk van goed
leiderschap. Goede ademhaling draagt bij
aan rust. De stiltes die je als leider laat vallen,
de momenten die je kiest om te ademen,
bepalen mede de indruk die je wekt als leider.

Het hebben van een lange
adem is letterlijk en
figuurlijk een kenmerk van
goed leiderschap.

Door goed gebruik te maken van de adem
wordt het ook gemakkelijker om gevoelige
dingen te bespreken, gaf een van de
geïnterviewde leiders aan. Een beheerste
ademhaling draagt bij aan de uitstraling van
beheersing en controle. Wist je dat wanneer
je rustig zit, zes maal ademen per minuut
voldoende is?

continu niet alleen het brein, maar vooral ook
het lijf te gebruiken.
Het lichaam is nodig voor een (blijvende)
goede manier van bewegen, voelen, spreken
en aanraken. Als je dit beheerst, ben je beter
in staat om blijvend draagvlak te creëren voor
afwegingen en besluiten. Een goede fysieke
en mentale conditie draagt namelijk bij aan
ontspanning, waardoor er ruimte ontstaat voor
bredere context, relativering en inspiratie.
Deze leiders nemen zowel letterlijk als figuurlijk
een andere houding aan, ze krijgen andere
inzichten, nemen derhalve andere besluiten en
reageren anders op hun omgeving. Leidinggeven
vraagt dan veel minder energie.

SPEECH
Kijk eens naar een speech van Obama. Hij laat
op de juiste momenten stiltes vallen, gaat
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Het soepel bewegen hiertussen is een kunst,
die zeker te leren is. Convergeren leer je door
steeds opnieuw je blik te richten op dat ene
waar je mee bezig bent. Bij divergeren doe je het
tegenovergestelde: het loslaten van specifieke
aandacht. Leiders die dit oefenen, wisselen
sneller af tussen focus aanbrengen en loslaten.
De kunst hierbij is om dit planmatig te doen.
En liefst ook in combinatie met ontspanning.
3. GRAVITAS
Gravitas is na zichtbare houding en innerlijke
rust wellicht de minst grijpbare van de drie
fysieke elementen die de impact van een leider
vergroten. Het begrip gravitas wordt al sinds
de oude Grieken en Romeinen omschreven
en benadrukt de waardigheid van een persoon
met diepgang. Het heeft met name te maken
met bewustwording, beheersing en controle.

Zaken die als we het hebben over de fysieke
kant van leiderschap, wat mij betreft niet
onbenoemd mogen blijven. Goed nieuws:
het is te oefenen.
Als eerste is het hiervoor belangrijk om te
aarden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als je
als leider voor een groep staat. Aarden zorgt
voor een juiste lichaamshouding door op de
goede manier te staan. Start met twee voeten
op de grond. Wees je bewust van het contact
dat je voeten maken met de vloer. Vanuit je
voeten zorg je voor het aannemen van de
juiste lichaamshouding. Aarden is de basis
voor (zelf)vertrouwen.
Het tweede onderdeel is je lichaam lang
maken voor je ergens aan begint (dit kan
een presentatie zijn, een meeting of een een-

Waarom leiders meer met hun lichaam en
minder met hun hoofd moeten werken
In het voorgaande heb ik stilgestaan bij de
wijze waarop leiders hun impact vergroten.
Mogelijk lijkt dit niet direct revolutionair of
baanbrekend, maar ik zie in mijn praktijk nog
dagelijks dat leiders worstelen met de vraag hoe
men aan impact kan winnen. Daarnaast ligt wat
mij betreft juist de kracht van de verschillende
elementen in het feit dat ze gemakkelijk eigen
te maken zijn en er veelal directe verbeteringen
worden behaald.
Lastiger is de uitdaging hoe dit blijvend of in
andere bewoording ‘duurzaam’ te maken. Als je
door een aantal simpele fysieke elementen toe
te passen jouw impact als leider kunt vergroten,
hoe borg je dan dat dit blijvend is? Hoe voorkom
je de aloude valkuil van terugvallen in oud of
ineffectief gedrag? Een leider die onvermoeibaar
duurzame impact wil realiseren, leert dan ook

gedoseerd om met handgebaren tijdens het
spreken en onderstreept zijn boodschappen
met lichaamstaal. Zo wijst hij soms op zichzelf
als hij zijn persoonlijke betrokkenheid bij een
onderwerp wil onderstrepen. Hij kijkt van links
naar rechts in de zaal, zodat hij zijn hele publiek
betrekt bij zijn verhaal.

Een juiste zorg voor het lichaam is dus een
voorwaarde om duurzame impact te realiseren
zonder uitputting. Bijvoorbeeld door het nemen
van voldoende rust om energie op te doen.

Gerichte ontspanningstechnieken zijn bezig aan een opmars
in het bedrijfsleven, vooral in het buitenland. In de Verenigde
Staten doet een op de tien inwoners hier gericht aan. Bij multinationals
als General Mills (van Häagen-Dazs-ijs), de winkelketen Target en
Google horen ontspanningsoefeningen tot de dagelijks praktijk.
De vraag naar yogacoaching is in de VS vele malen groter dan het
aanbod. In India hebben verschillende verzekeraars yoga opgenomen
in het verzekeringspakket. Zij faciliteren yoga op de zaak door lessen
te vergoeden en ook door oefenmateriaal beschikbaar te stellen.
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bij thuiskomst kunt doen, die je hier direct
in ondersteunen. Mediteren is een kwestie
van stilzitten. Niet ingewikkeld of tijdrovend,
maar je moet ervoor gaan zitten. Met dagelijkse
regelmaat.
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Deze energie voedt niet alleen het lichaam, maar
draagt ook bij aan de mentale conditie.
Praktisch: waar werk ik aan om mijn
impact blijvend te vergroten?
Gelukkig groeit het inzicht bij leiders dat de
fysieke conditie aandacht verdient. Lang en
hard werken zonder ontspanning is schadelijk,
dat besef leeft bij steeds meer leiders. Dat besef
leidt echter toch vaak nog onvoldoende tot
structurele zorg voor het lichaam. Zo blijft het
voor mij lastig te begrijpen hoe zuinig iemand
op zijn of haar nieuwe auto kan zijn, maar hoe
slordig men omgaat met het eigen lijf. Dit terwijl
de gemiddelde leaseauto na 4 jaar weer mag
worden vervangen voor een nieuwe …
Wat mij betreft kun je het leiden van organisaties in deze hectische en steeds sneller
veranderende wereld vergelijken met het

bedrijven van topsport. Je kunt niet iedere dag
het uiterste van jezelf vragen zonder dat je zorgt
voor oefening (de juiste lichaamsbeweging),
rust en ontspanning.
Om alle verschillende dossiers in het gewenste
tempo op een goede en adequate manier
te overzien en managen, is concentratie en
meditatie een belangrijk instrument. Op de
gewenste momenten inzoomen op voorliggende
problematiek en deze met de juiste focus de
benodigde aandacht geven, gaat hand in hand
met de mogelijkheid om afstand te nemen,
te reflecteren en juist uit te zoomen om het
bredere geheel te overzien. Er zijn diverse
concentratie- en meditatieoefeningen (er is een
keur van auditieve apps en YouTube-video’s
beschikbaar met zelfs ‘tweeminutenmeditaties’)
die je door de dag, tussen een meeting, op weg
naar een klantafspraak, bij het opstaan of juist

Goed ademen en eten spreken zo lijkt het voor
zich. Toch blijkt dat meer dan 80% van alle senior
managers en executives in mijn praktijk te snel
en te kort ademen en daarmee hun impact
niet voldoende optimaliseren. Bovendien geeft
een langere en diepere adem niet alleen meer
zuurstof, maar vooral ook meer rust. Het hart
hoeft hierdoor minder hard te werken en ook de
bloedsomloop verbetert. Check maar eens hoe
vaak je in een minuut in rust adem haalt. Eten
is eveneens een open deur, maar ook hier gaat
de vergelijking met de nieuwe auto op. Daar
waar de auto alleen op de optimale brandstofmix
en met voldoende onderhoud en de juiste olie tot
optimale inspanning kan komen, verwachten we
soms dat ons lijf het weken achter elkaar volhoudt
met onregelmatige en te ongezonde voeding,
te veel alcohol en te weinig ondersteunende
bouwstoffen. Iets dat in het leven van een
topsporter ondenkbaar zou zijn. Een bewustere
benadering zal menig leider helpen om ook hier
de balans te verbeteren. Dit betaalt zich terug,
zowel op de korte als op de lange termijn.
Tot slot is een goede ontspanning cruciaal.
Geen spanning zonder ontspanning en ook
hier geldt dat indien je als leider grensverleggend dient te zijn, je van tijd tot tijd je
ontspanning moet opzoeken. Het lijf en je
geest hebben rust nodig om te herstellen.
Te herstellen van de dagelijkse hectiek en
alle agenda-items die ze iedere dag weer moeten
afhandelen. Daarom is ontspanning op de dag,
ook al is het met regelmaat maar 5 minuten,
nodig. Daarnaast kun je in je ritme inbouwen
hoe je aan het einde van je (werk)dag bewuster
ontspant en hoe je hiermee omgaat in het
weekend, een maand of kwartaal. Ontspanning

als onderdeel van je carrièreplanning. Waar
zitten je ontspanningsmomenten en kies je
ervoor steeds voldoende tijd hiervoor in te
ruimen. Ontspanning is nog vaak eenzijdig en
beperkt. Leidinggevenden bewaren dit voor
privétijd, bijvoorbeeld door te hardlopen na het
werk, of door ’s avonds aan kracht en conditie
te werken op de sportschool. Vaak is dit echter
on top of van wat er allemaal nog meer gedaan
moet worden en niet zelden blijft het bij een
goede bedoeling of een paar keer proberen. Je
zult in je persoonlijke ritme tijd moeten maken
om beter voor jezelf te zorgen, in de breedste zin
van het woord. Zelfs nóg beter dan de zorg voor
de nieuwe leaseauto …
Zorgen voor jezelf en daarmee je impact als
leider duurzaam verbeteren zie ik lukken bij
executives die de volgende vijf principes
blijvend omarmen:
1. goede fysieke oefeningen (kracht,
flexibiliteit en uithoudingsvermogen)
2. goed eten
3. goede concentratie en meditatie
(geven de geest rust en balans)
4. goed ademen
5. goed ontspannen
Dat dit een positief effect heeft op bloeddruk,
hartslag en zelfs lichaamsgewicht, komt naar
voren in tal van wetenschappelijke studies.
Bovenstaande vijf elementen die de basis zijn
voor goed voor jezelf zorgen komen vanuit
de yogafilosofie en komen natuurlijk ook
terug in de beoefening van yoga. Ze dragen bij
aan het herstelvermogen en sparen energie.
Door deze vijf principes consequent voldoende
aandacht te geven, en hier ook op een meer
Voor herstel is nooit genoeg tijd. Satya Nadella, CEO van
Microsoft sinds 2014, noemde zijn balans tussen werk en
privé ‘a struggle’. Bijna alle senior managers (96%) voelen
zich in enige mate opgebrand, zo signaleerde de Harvard
Universiteit in 2013. Een derde had zelfs het idee een echte
burn-out te hebben.
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Hoe doe jij het nú op de fysieke aspecten van
leiderschap? Maak een plan voor verbetering.
Kies je oefeningen, je momenten en je sparringpartners en durf je erin te verdiepen. Wees niet
bang voor kritiek, maar zie feedback als een
mogelijkheid om je effectiviteit als leider te
vergroten. Maak er tijd voor en het betaalt zich
terug. Zorg voor mensen om je heen die je open
en eerlijk feedback willen geven.
Kijk vervolgens naar duurzaamheid en zorg
dat je nieuw verworven impact blijvend wordt
en vooral ook authentiek is. Integreer de vijf
principes voor FYSIEK LEIDERSCHAP in je leven
en plan het in je agenda. Dat is kiezen, oefenen
en blijvend handelen. Op die manier wordt
de betekenis die je werk als leidinggevende
heeft, blijvend en intenser. Daar ligt voor
iedereen het unieke antwoord op de vraag:
‘Wat laat ik achter?’
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planmatige manier mee om te gaan, blijf je
als leider in een betere conditie om telkens
opnieuw opdrachten, uitdagingen en vraagstukken van alle kanten te bekijken, te voelen
en op je in te laten werken, zonder dat beslissingen op zich laten wachten. De crux zit ‘m in
de combinatie van deze vijf en een planmatige
aanpak. Zet het in je agenda! Dus niet allemaal
tijdelijk een beetje, of aandacht voor twee van de
vijf, maar alle. Met regelmaat, consequent en
structureel. En vanuit een basishouding van echt
willen, nieuwsgierig zijn en bereid zijn om te leren.
Return on Investment: begin nu
Het vergroten van je impact vraagt eerst om
bewustwording. En direct daarna om oefening.
Wanneer je iets wilt achterlaten als leider is het
van belang aan de slag te zijn met je persoonlijke
impact.

Haal je er iedere dag alles uit? Ik realiseer me
dat de fysieke kant van leiderschap of impact
vergroten (en met name de duurzaamheid
daarvan) veelomvattende begrippen zijn. In
de combinatie ervan ligt er wat mij betreft
een braakliggend gebied. In de context van
de wereld van vandaag gebeurt er voldoende
om er een boek over te schrijven. Wanneer
je nog niet het gevoel hebt dat je echt op
100% van je kunnen functioneert, of juist in
de overdrive zit doordat je compenseert met
veel overuren, zijn fysieke houding, rust en
gravitas de elementen die je snel verder helpen.
Omdat deze drie begrippen aan elkaar verbinden veel oplevert en niet moeilijk of zweverig
is, heb ik dit artikel geschreven. Het vraagt
aandacht, maar de ROI is enorm. Start met
vragen en ontvangen van eerlijke feedback.

Ik wil alle senior leidinggevenden en executives
die met mij over dit relatief onbekende
onderwerp hebben willen praten, bedanken.
Zonder terughoudendheid lieten zij mij zien
welke strategieën zij zelf hanteerden.
Zij beantwoordden alle soms lastige vragen
over hun eigen gedrag, bewust of onbewust,
de interviews waren daardoor even bijzonder
als waardevol. Interessante literatuur heb ik
achterin deze brochure bijgesloten.

ESTHER TEEUW
Als executive coach merk ik dat veel leiders
vooral met hun ‘hoofd’ aan het werk zijn. Omdat
ik geloof dat werken energie op moet leveren,
spreek ik vaak over de ingrediënten voor succesvol leiderschap vanuit een fysiek perspectief. In
de wereld van nu wordt authenticiteit in leidinggeven steeds belangrijker. Echt jezelf zijn, jezelf
goed kennen en zo impact en succes laten zien
kan alleen wanneer je contact maakt met je lijf.
Ik noem dit FYSIEK LEIDERSCHAP.
Ik combineer graag mijn disciplines als organisatiepsychologe, leiderschapstrainer en yogadocente. Door mijn jarenlange ervaring als
leidinggevende ken ik de thema’s die spelen.
Zingevingsvraagstukken, verlies van energie,
langdurige stress, maar ook het verlangen om
“er nog méér uit te halen”, zijn vraagstukken
die ik zowel in een-op-eengesprekken als
tijdens het begeleiden van managementteams
tegenkom.
Opnieuw kijken naar je doelen en dromen, en
naar je voortdurend veranderende en veeleisende omgeving, leidt tot nieuwe duurzame
resultaten. Impact, persoonlijke presentatie en

Senior managers en senior executives die bereid waren om met
mij in detail over dit onderwerp van gedachten te wisselen waren:
Mark Boerekamp (APG), Mattijs ten Brink (Transavia), Gys Driessen
(UMC Radboud), Wim Fabries (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu), Steven Flipse (Sanoma), Caspar Joustra (SAP), Patrick K
almeijer (TNT FedEx), Jos Nijhuis (Schiphol Groep), Jan Coen Smit
(ESDN), Perry van der Weijden (RWS) en Meino Zandwijk (Dutch).

authenticiteit zijn mijn favoriete werkgebieden.
Respectvol en stevig feedback geven en kritische
vragen stellen om op zoek te gaan naar optimaal
presteren kenmerken mijn stijl.
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