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Voorwoord
Deze scriptie is tot stand gekomen in het kader van mijn studie tot Master of Crisis and
Disaster Management.
In mijn zoektocht naar een geschikt onderwerp stond voor mij één ding vast; het moest geen
‘technisch’ onderwerp worden, maar vooral een geestelijke verdieping voor mijzelf. Uiteraard
zou deze verdieping moeten leiden tot een meerwaarde in een ‘crisis and disaster’ gerelateerd
onderwerp.
Door mijn interesse in emotionele en sociale intelligentie te koppelen aan mijn ervaring in
leidinggeven in motorkap-overleg en CoPI situaties, vond ik mijn onderwerp: een studie naar
sociale intelligentie binnen het CoPI.
Het is geen gemakkelijke ‘bevalling’ geworden. Het onderwerp leent zich ook niet voor een
oppervlakkige verkenning. Afbakening en afkadering heeft veel tijd en energie gekost.
Menigmaal liep ik ‘vast’ in deze moeilijke, deels onontgonnen materie. Mijn decaan, Marc
Otten, bleek een scherpe meedenker en –lezer; zijn hulp is van grote waarde geweest tijdens
mijn ‘vastlopers’.
Uiteindelijk heeft de ‘bevalling’ geleid tot een klassieke literatuurstudie, die middels een
quick-scan wordt getoetst aan de situatie in mijn Veiligheidsregio. Geen doel op zich, maar
een handvat om gangbare opvattingen op het gebied van sociale intelligentie af te zetten tegen
mijn tegendraadse opvattingen; het resultaat van de studie!
Op deze wijze wil ik de lezer bewust te maken van een andere, nieuwe, wat mij betreft
opzienbarende kennis op het gebied van leidinggeven.
Bijzonder veel plezier heb ik beleefd aan het afnemen van de interviews. De spontaniteit en
persoonlijke openheid, met name in de gevraagde eigen praktijkvoorbeelden, waren een
stimulans voor mij!
Ik bedank mijn gezin, Wilma, Bart en Eva, voor hun geduld met mij. De tijd die ik in mijn
studie en scriptie heb gestopt, kon ik helaas niet aan hen besteden. Ik ben er zelf van overtuigd
dat de kennis die ik heb opgedaan ook de thuissituatie ten goede komt. De tijd zal leren of zij
mij gelijk gaan geven.
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Inleiding
“Het waarborgen van het fysieke en sociale welzijn van de bevolking is één van de kerntaken
van de overheid, met daarbij het streven naar maatschappelijke rust. Crises als extreme
weersomstandigheden, langdurige stroomuitval, incidenten met gevaarlijke stoffen en zware
ongevallen verstoren die maatschappelijke rust en worden ervaren als aantasting van het
gevoel van veiligheid. Als dergelijke grootschalige of complexe incidenten zich voordoen, is
coördinatie tussen de hulpdiensten van groot belang.”1 “Bij GRIP 1 is het incident puur lokaal
van aard. Er is wel een duidelijke coördinatiebehoefte bij de diensten ter plaatse. Het CoPI
wordt opgestart met als deelnemers de Officier van Dienst van Politie, de Hoofdofficier van
Dienst van de Brandweer en de Commandant van Dienst Geneeskundig van de GHOR. De
diensten werken ter plaatse van het incident multidisciplinair onder leiding van de leider
CoPI. De nadruk ligt op het sturen van de operationele processen.”2
Zomaar een citaat uit de Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIPprocedure) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Hiermee wordt onmiddellijk duidelijk dat het CoPI, het Commando Plaats Incident, leiding
geeft op (of nabij) de plaats van het incident. De plaats waar wellicht een ‘technische’ ramp
heeft plaatsgevonden, zoals een incident in een elektriciteitscentrale. Maar wellicht ook een
plaats waar menselijk leed op grote en hevige schaal heeft plaatsgevonden, zoals “Het
Hemeltje”3.
Complicerende factor is dat de belangen van de verschillende diensten soms overeenkomen,
soms wederzijds afhankelijk zijn en soms zelfs botsen (blussen, redden/verzorgen, sporen
veiligstellen, zekerstellen van aan- en afvoerroutes etc). Daar komt bij, dat de ervaring is dat
cruciale besluiten in de acute fase van een ramp/crisis dicht bij de plaats des onheils worden
genomen. Dit betreft de zich snel ontwikkelende theorie bekend als Distributed Decision
Making. “Distributed Decision Making gaat uit van de constatering dat veel delen van onze
samenleving zo gedifferentieerd en complex zijn, dat deze niet meer kunnen worden begrepen
en gestuurd middels gecentraliseerde besluitvorming. Dynamische organisaties zijn
voorbeelden van systemen die door Distributed Decision Making worden gekarakteriseerd.
De rampenbestrijdingorganisatie is een voorbeeld van een dynamische organisatie, zeker in de
eerste levensreddende (acute) fase. Besluitvorming in de rampenbestrijding -en meer in het
algemeen in de bredere crisisbeheersing- kunnen dan ook gekarakteriseerd worden door
Distributed Decision Making.”4
Temidden van een dergelijke omgeving sturing geven, leiding geven aan die sturing, ga er
maar aan staan. Een buitenstaander zou zeggen: ondoenlijk! Toch lopen iedere dag vele
Officieren van Dienst ‘het risico’ tegen een dergelijke klus aan te lopen. Ikzelf heb vele malen
in een CoPI geacteerd, ook toen het nog niet zo heette.
Maar wat doet het met je om leiding te geven in dergelijke emotierijke omstandigheden; ben
je bevattelijk voor die emoties, heb je jezelf onder controle, beïnvloeden jouw emoties de
mensen met wie je samenwerkt, kortom; ben je stabiel genoeg om dat aan te kunnen?!
Onlangs was ik bij een grootschalige, multidisciplinaire inzet ter plaatse. Ik zag drie OvD’s
die los van elkaar opereerden, geen ‘contact’ hadden, geen meerwaarde boden in hun functie.
1

Veiligheidsregio NOG, GRIP, p4
Veiligheidsregio NOG, GRIP, p7
3
Volendam, nieuwjaarsnacht 2001
4
Scholtens, A., Lectorale rede
2
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Ik constateer dat binnen selectie, opleiding en training van leidinggevenden op strategisch
niveau steeds meer plaats is voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Dit past
volledig in de moderne cultuur van job-hopping en binge-working.
Daarnaast toont onderzoek aan dat voor de kwaliteit van leidinggevenden de ontwikkeling
van persoonlijke competenties vele malen effectiever is dan de ontwikkeling van
protocolkennis.
De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in 2007 gestart zoals bedoeld in het
wetsvoorstel Veiligheidsregio’s uit hetzelfde jaar. Het ingestelde regionale multidisciplinaire
Veiligheidsbureau is verantwoordelijk voor het versterken van de multidisciplinaire
samenwerking in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanuit die
verantwoordelijkheid heeft zij een Meerjaren Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen
& Oefenen 2007-2011 opgesteld. Hierin zijn de competenties, training en oefening van onder
andere CoPI-leden beschreven. Maar wat ik constateer is dat de meeste training vakgericht
van aard is. En dat competenties gezien worden als losstaande deugden. Over de selectie en
opleiding lees ik niets. Mijn eigen politie-ervaring leert mij dat de aanwijzing van OvD’s
meestal ranggekoppeld is.
In 2000 las ik een boek, “Emotionele Intelligentie”1. Het boeide mij enorm door de nieuwe en
verfrissende kijk die het gaf op intelligentie, met name het verschil in ‘traditionele’
intelligentie (IQ) en emotionele intelligentie. Ik herkende daarin het verschil tussen
succesvolle leiders en minder succesvolle leiders. Leiders die in crisissituaties kalm bleven en
leiding gaven, een verschil maakten, al dan niet als formele leider.
Ik ben de boeken van de schrijver blijven volgen, en volgde op die manier de
kennisontwikkeling op dit gebied, van emotionele intelligentie naar sociale intelligentie naar
sociale neurowetenschap. Voor mij is daarbij vast komen te staan dat sociale intelligentie van
groot belang is, van groter belang dan cognitieve intelligentie.
Op basis van het bovenstaande ben ik getriggerd om de rol van sociale intelligentie binnen het
CoPI te onderzoeken. Wordt de rol van sociale intelligentie onderkend en wordt de eventuele
meerwaarde ervan gezien. Het CoPI staat hierbij wat mij betreft synoniem aan ieder
samenwerkingsverband/team. Het onderscheidt zich wellicht alleen door de fysieke plaats en
de daarbij behorende consequenties; de aanblik van het incident. Leidinggeven in z’n heftigste
vorm!?!

Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling in deze scriptie is:
In hoeverre wordt de rol van sociaal intelligent leiderschap onderkend en van belang
geacht binnen het CoPI in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik de volgende deelvragen geformuleerd;
•
•
1

Wat is emotionele en sociale intelligentie
Wat is de rol van sociale intelligentie in leidinggeven
Goleman, D., Emotionele intelligentie.
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Hoe verhoudt deze theorie zich tot de praktijk van het CoPI binnen Noord- en OostGelderland
• Wat is de opinie t.a.v. sociale intelligentie van stakeholders binnen de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland.

•

Onderzoekmethode en afbakening
Als basis voor mijn gedachtevorming heb ik de boeken van Daniel Goleman genomen.
Internationaal wordt hij gezien als een autoriteit op het gebied van emotionele en sociale
intelligentie. Met name zijn boek “Emotionele Intelligentie” wordt internationaal gezien als
een doorbraak op dit onderwerp. Daarnaast heb ik meerdere boeken en publicaties met
hetzelfde onderwerp bestudeerd.
Om de stand van zaken binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te
onderzoeken ben ik uitgegaan van de gevraagde competenties, immers, deze zijn een
representatie van wat de Veiligheidsregio verlangt van haar CoPI-leden en verklaren daarmee
of, en in hoeverre, sociale intelligentie daar onderdeel van is. Daarnaast heb ik publicaties en
nota’s op het gebied van het CoPI en de OvD bestudeerd en interviews gehouden met
sleutelpersonen binnen de veiligheidsregio.
Gezien deze afbakening betreft deze scriptie overwegend een klassieke literatuurstudie. Ik heb
de uitkomst daarvan middels een quickscan afgezet tegen de situatie in de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland. Deze vergelijking is geen doel op zich, maar slechts een handvat
om inzicht te geven in een mijns inziens nog algemeen bestaand beeld en idee met betrekking
tot sociale intelligentie.
Om deze reden levert deze scriptie niet het gebruikelijke hoofdstuk ‘conclusies en
aanbevelingen’ op, maar zal het worden afgesloten met een inzicht in de opgedane kennis
door middel van een opsomming van gangbare en tegendraadse opvattingen en mogelijkheden
voor de Veiligheidsregio om invulling te geven aan de tegendraadse opvattingen .
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Hoofdstuk 1: Emotie en verstand
1.1 Wat zijn emoties
Emotie is volgens Van Dale een “hevig gevoel”. Vanuit het perspectief van deze scriptie wil
ik emotie niet alleen benaderen als een hevig gevoel, maar ook de daarbij behorende
gedachten, geestelijke en fysieke gesteldheid en de rol die het speelt bij besluitvorming en
handelen.
Een afgebakende en erkende lijst met emoties bestaat niet. Er bestaan wellicht honderden
soorten emoties en variaties, mutaties en nuances daarop. Soms beschreven in woorden, soms
in kleuren als rood (opwinding), groen (rust), blauw (koelte) en andere varianten. Er is in
ieder geval sprake van basisemoties die over de hele wereld herkend worden. Een onderzoek
aan de Universiteit van Californië (P. Ekman) laat zien dat gelaatsuitdrukkingen die woede,
verdriet, vreugde, angst, verbazing en afschuw uitdrukken, worden herkend door personen
van verschillende culturen uit verschillende werelddelen (waaronder mensen van een
primitieve beschaving, dus niet ‘onderwezen’ door tijdschriften of tv)1. Darwin had deze
universele expressies reeds opgemerkt en vatte het op als een bewijs dat de evolutie het
stempel van deze signalen op ons centraal zenuwstelsel had gedrukt.
Een aantal theoretici onderscheidt een aantal basisemoties, waarvan de belangrijkste groepen
en verwanten de volgende zijn2
• Woede; furie, verontwaardiging, wrok, toorn, wrevel, verbolgenheid, ergernis,bitterheid,
animositeit, hinder, irritatie, vijandigheid en, misschien in het uiterste geval, pathologische
haat en gewelddadigheid.
• Verdriet, smart, rouw, vreugdeloosheid, zwaarmoedigheid, melancholie, zelfmedelijden,
eenzaamheid, bedroefdheid, wanhoop en, in pathologische gevallen, zware depressie.
• Vrees, bezorgdheid, ongerustheid, nervositeit, zorg, ontzetting, wantrouwen, alertheid,
angst, zenuwachtigheid, afgrijzen, schrik. Als een psychopathologie: fobie en paniek
• Vreugde, geluk, plezier, opluchting, tevredenheid, vervoering, verrukking,
geamuseerdheid, trots, sensueel genot, extase, voldoening, beloning, euforie en als
uiterste, manie.
• Liefde, acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen, aardigheid, affiniteit, toewijding, adoratie,
verliefdheid.
• Verrassing, schok, verbijstering, verbazing, verwondering.
• Walging, verachting, minachting, misprijzen, verafschuwing, aversie, afkeer, weerzin.
• Schaamte, schuldgevoel, verlegenheid, teleurstelling, wroeging, vernedering, spijt, gêne,
berouw.
Volgens bovenstaande verdeling zijn emoties te beschouwen als hoofdgroepen of dimensies
die bestaan uit een schier eindeloze reeks van nuances van ons gevoelsleven. Vanuit de
fundamentele emotie bouwen de nuances op in kracht en consequentie. Van stemming naar
temperament naar stoornis3. Het spectrum begint met stemmingen; je bent zelden een hele dag
woedend, maar wellicht wel een hele dag nors en geïrriteerd. Boven de stemming vind je het
temperament, de geneigdheid om een bepaalde emotie of stemming op te roepen. We kennen
allemaal de heethoofd en de vrolijke Frans. Daarop volgen de stoornissen, zoals bij voorbeeld
een klinische depressie.
1

Ekman, P., The nature of Emotion. New York, 1994, Oxford University Press
Goleman, D., Emotionele intelligentie, Emoties als sleutel tot succes, p385
3
Goleman, D., Emotionele Inelligentie, Emoties als sleutel tot succes, p387
2
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1.2 Twee geesten
Ik sprak met een collega. We hadden het over ‘spectaculaire’ zaken die we als
politiemensen meemaken; de agressie, de ongelukken, de doden. Hij vertelde dat hij er
goed mee omgaat, dat hij het als ‘werk’ beschouwde en het hem niet liet raken. Maar
naarmate het gesprek vorderde was duidelijk te zien dat het hem aangreep en
uiteindelijk volgde een verhaal over een dodelijk ongeval waar een kind bij was
betrokken.
Het één is een uitvloeisel van onze rationele geest, het ander van onze emotionele geest. Het
zijn fundamenteel verschillende manieren van weten, maar zijn nauw verbonden. De één is
het gevolg van rationeel denken en overwegen, de ander het gevolg van voelen, tot in je buik.
Het bekende ‘hart’ en ‘hoofd’, de emotionele en de rationele benadering. Met je hoofd denk je
dat iets goed is, je hart vertelt wat anders. En hoe heviger het gevoel is, des te verder weg
blijft het verstand. Deze kracht van je emotie lijkt voort te komen uit de oertijd, waar
onmiddellijke reacties je leven kon redden. Er was niet altijd tijd om na te denken. De
geringste aanwijzing voor de nabijheid van een sabeltandtijger moest je op scherp zetten voor
je oerreactie: fight, flight or fright! Normaal gesproken werken de twee samen, zijn ze in
balans, hebben ze contact met elkaar. Maar er kunnen situaties ontstaan waar dit anders loopt.

1.3 De groei van de hersenen
Om te kunnen begrijpen waarom ratio en emotie zo verstrengeld, maar soms zo verschillend
zijn, is het goed om kort in te gaan op de ontwikkeling van ons hersensysteem1. Op het
moment van het schrijven van deze scriptie, zijn ‘we’ (mijn lieve vrouw en ik) in
verwachting. We volgen de zwangerschap nauwgezet en met verwondering, en lezen de
nodige informatie over de groei van ons kindje. De groei van de hersentjes verloopt ongeveer
hetzelfde als deze in de evolutie is gegaan. De hersenen groeien van onderaf; het meest
primitieve gedeelte van de hersenen is de hersenstam, boven aan de ruggengraat. Dit gedeelte
reguleert de basale levensfuncties, bewegingen en reacties. Dit was het heersende brein in het
tijdperk van de (grote) reptielen. Een belangrijk onderdeel was het reukvermogen. Elk leven
heeft een moleculaire structuur en dus een geur, die vertelt of het giftig of eetbaar is, een
mogelijke seksuele partner, jager of prooi. Geur is daarmee de basis van onze emoties, niet
voor niets bepaalt geur nog steeds in grote mate wat/wie we aantrekkelijk vinden of juist
afstotend.
Met de komst van de eerste zoogdieren ontstond een nieuw deel van de hersenen. Rond de
hersenstam ontstond het limbische systeem. Het limbische systeem voegde een nieuw en
groter repertoire toe aan emoties. Tijdens de evolutie verfijnde het limbisch systeem zich en
voegde aan het repertoire het leervermogen en geheugen toe. De levensvormen waren
daarmee niet langer afhankelijk van basale, primitieve reacties, maar kon leren herkennen en
daarop reageren. Vanuit deze systemen groeide de cortex; het eerste ‘hersengedeelte’, van
waaruit waarnemen, begrijpen, plannen en coördineren plaatsvond. Ongeveer 100 miljoen jaar
geleden maakten de zoogdieren een enorme en belangrijke groeispurt en vormde zich de
zogenaamde neocortex, uniek voor de homo sapiens, wat wij kennen als het intellectuele
brein;. de grote bol kronkelig grijs weefsel in ons hoofd. De neocortex maakt ons tot specifiek
menselijk, met ons intellectuele vermogen.

1

Goleman, D., Emotionele intelligentie, Emoties als sleutel tot succes, p31 ev
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Het is belangrijk om te begrijpen dat ons verstand geboren/gegroeid is uit ons gevoel. Dat ons
overleven als (geëvolueerde) soort afhankelijk was van onze emotionele reacties. Dat er veel
eerder een emotioneel brein was dan een intellectueel. Dat er dus eerder emotie was dan ratio.
En dat, om te overleven, de emotie heerste over ratio!

1.4 Emotie heerst over ratio
Ik sprak onlangs met een collega die in 1992 betrokken was bij de schietpartij die
leidde tot de dood van collega Iman Klaassen. De dader werd door onder andere deze
collega beschoten. Tot op de dag van vandaag weet zij zeker dat ze niet geschoten
heeft; het ontbreken van patronen en een ‘vies’ wapen zeggen het tegenovergestelde.
Zij handelde in een heftige emotionele opwelling.
Het lijkt of in een dergelijk moment het limbische systeem de macht grijpt en de ratio
uitschakelt. Degene die handelt overziet zijn handelen en de consequenties daarvan totaal niet.
Hetzelfde zien we in minder ernstige gevallen terug als iemand door het lint gaat en onredelijk
tekeer gaat tegen collegae, echtgenoot of kinderen. Dit gegeven bestaat ook in positieve vorm,
als iemand in een onbedaarlijke, niet te stoppen lachbui uitbarst. Wat de betrokkenen in alle
gevallen gemeen hebben is het gevoel dat ze niet weten wat ze bezielde. Het lijkt of een
onbekende macht de regie over het handelen heeft overgenomen. In bepaalde zin is dit
inderdaad wat er gebeurt.

1.5 De bron van onze emotie
Binnen ons limbisch systeem bevindt zich een amandelvormig gedeelte, de zogenaamde
amygdala.

De amygdala verzorgt tot op de dag van vandaag het grootste deel van het leren en het
onthouden. Als onderdeel van het limbisch systeem is de amygdala gespecialiseerd in emotie
en passie. Losgekoppeld van de (neo)cortex kan de amygdala emotionele gebeurtenissen niet
duiden en vertalen in ratio en rationeel gedrag. Dit is precies wat er gebeurt in een heftige
emotionele gebeurtenis. Joseph Ledoux, neurowetenschapper aan de universiteit van New
York, ontdekte de rol van de amygdala1. Signalen van onze zintuigen worden in de
1

Goleman, D., Emotionele intelligentie, Emoties als sleutel tot succes, p410 ev
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zogenaamde thalamus vertaald in ‘hersentaal’. Deze informatie gaat vervolgens naar de
(neo)cortex. De (neo)cortex interpreteert de signalen en verzorgt een gewogen oordeel. De
amygdala ontvangt daarna het oordeel uit de (neo)cortex en onderzoekt het op gevaar. Indien
het antwoord ‘ja’ is, stuurt het signalen naar de andere hersendelen die het lichaam klaarzetten
voor een respons. Maar deze weg van de thalamus naar de (neo)cortex naar de amygdala en
vice versa, de vertaling, de interpretatie, het ontwikkelen van een gewogen reactie en het
aansturen daarvan kost tijd, kostbare tijd.
Ledoux ontdekte dat de amygdala naast de ‘lange’ route ook signalen via een ‘kortere’ route
ontvangt; rechtstreeks van de thalamus. Zonder dat het hersensysteem gebruik maakt van een
rationele afweging, zorgt deze sluiproute voor herkenning van gevaar en stuurt de ongewilde
en ongecontroleerde reactie aan; fight, flight or fright; de overleving in de oertijd, door’t lint
gaan in de moderne ‘jungle’.

Dit betekent dat ons emotionele systeem onafhankelijk van ons rationele systeem kan
handelen. Aangezien de amygdala de bron is van ons geheugen, is het in staat een bibliotheek
op te bouwen van emotionele herinneringen en een reactie daarop, zonder dat we ons daarvan
bewust zijn. In dit perspectief zijn de verguisde flitsreclames te begrijpen; zonder dat je de
reclame bewust registreert, krijg je ineens zin in snoep. De amygdala is een emotiepakhuis en
geeft kleur aan waarnemingen. Je hersenen registreren je collega, je amygdala voegt toe dat je
hem onaardig vindt. Onze emotie heeft dus een eigen geest die onafhankelijk van onze ratio
een mening heeft.

1.6 Twee geheugens
Die onbewuste meningen zijn emotionele herinneringen; de amygdala is hun magazijn. De
zogenaamde hippocampus (ook onderdeel van het limbisch systeem) onthoudt droge feiten en
context; de amygdala bewaart de emotionele kleuring daarvan. Als je betrokken bent geweest
bij een vechtpartij registreert de hippocampus de plaats, de tijd, het weer van dat moment. De
amygdala stuurt iedere keer als je er aan denkt de vlaag van angst of woede door je lijf. Je
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lichaam maakt op een dergelijk moment gebruik van dezelfde neurochemische structuren om
de gebeurtenis in je amygdala te ‘branden’ als om je lichaam op ‘alert’ te zetten. Deze
‘herinneringen’ zijn dus bijzonder krachtig.
Dit betekent feitelijk dat we twee geheugens hebben; één geheugen voor ‘gewone’ feiten en
een geheugen voor de emoties die erbij horen. Uit het oogpunt van overleving van de soort
een nuttig gegeven: het is goed om alert te reageren op een sabeltandtijger, maar het kunnen
misleidende gidsen zijn. Een nadeel van dit pakhuis is dat het onbewust opbouwt en dat de
gegevens gedateerd kunnen zijn. Ze kunnen zelfs terugvoeren naar je kinderjaren (de jaren
waarin de sterkste input voor gedrag plaatsvindt). Dit betekent dat emotioneel geladen
herinneringen een crisisrespons kunnen oproepen, waarbij de onwillekeurig aangestuurde
reactie even gedateerd is.

1.7 De emotionele manager
Bovenstaande zou kunnen betekenen dat we geen controle hebben over onze emoties; dat
emoties ons gedrag autoritair dirigeren. Zoals we dagelijks ondervinden is dat niet waar. Ja, je
kunt getriggerd worden door een gebeurtenis of een ‘lollige’ opmerking van een collega, en
ja, je eerste impuls kan de start van een heftige reactie zijn. Maar meestal houd je jezelf onder
controle. Dit heeft te maken met de rol van een ander hersengedeelte, de prefrontaalcortex.
Terwijl je amygdala je klaarstoomt voor je primaire reactie, wordt ondertussen alle informatie
in dit deel van de (neo)cortex verwerkt. Zoals hierboven beschreven: het grootste deel van de
informatiestroom gaat niet rechtstreeks naar de amygdala, maar naar de (neo)cortex. Deze
neemt de tijd voor een analytische en een passende respons op de gebeurtenis. In de
prefrontaalcortex wordt deze respons voorbereid en gecoördineerd, hier worden doelgerichte
handelingen georganiseerd. Emotionele handelingen horen daar ook bij, en als een emotionele
handeling gewenst is, organiseert de prefrontaalcortex deze in samenwerking met de
amygdala. Dat resulteert in een overwogen handeling, zoals het troosten van iemand die
verdrietig is, of boos worden op een ander. De overwogen emotionele handeling is feitelijk de
‘standaardregeling’, de ongecontroleerde emotionele reactie uitzondering.
Samenvattend: de amygdala geeft een impuls, de prefrontaalcortex beschikt. Dit samenspel is
van essentieel belang bij het nemen van belangrijke beslissingen!

1.8 De balans tussen emotie en denken.
De relatie tussen ons limbisch systeem en de (neo)cortex is het centrum van de veldslagen en
allianties tussen ‘hart en hoofd’. Emoties zijn in staat om het denken te verstoren. Gelijk aan
een computer heeft de mens een werkgeheugen; het is ons vermogen om feiten in gedachten
te houden die nodig zijn voor het uitvoeren van een taak. De prefrontaalcortex is het
hersengedeelte dat daarvoor verantwoordelijk is. Maar middels neurale circuits van het
limbisch systeem naar de prefrontaalcortex is de amygdala in staat om middels sterke emoties
het vermogen om het werkgeheugen draaiende te houden, te verstoren. Daarom is iemand die
emotioneel van slag is, niet meer in staat om helder te denken. Met andere woorden: er is dan
sprake van een emotionele gijzeling van het verstand.
Daarnaast zijn emoties nodig om rationele beslissingen te nemen. Aan de medische faculteit
van de Universiteit van Iowa is uitgebreid onderzoek gedaan bij patiënten met een
beschadiging in het prefrontaal-amygdala-circuit. “Hun besluitvorming is bijzonder
gebrekkig, en toch geven ze geen achteruitgang te zien in IQ of cognitieve vaardigheden.
Ondanks hun ongeschonden intelligentie maken ze rampzalige keuzen, zowel op zakelijk
gebied als in hun persoonlijke leven. Ze kunnen zelfs eindeloos tobben over een simpele
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beslissing als het bepalen van een tijdstip van een afspraak.”1 Het blijkt dat als we emoties
niet kunnen koppelen aan ons denken, alles eenzelfde ‘grijze’ laag krijgt. We zijn dan
afgesneden van onze voorkeuren en afkeren die we in de loop van ons leven hebben
verzameld en kleur geven aan ons handelen. Zonder deze emotionele kennis en kleur roept
niets onze affectie of aversie op. En de wereld om ons heen dwingt ons iedere dag tot
ontelbare keuzes. Vele daarvan overwegen we diepgaand en terwijl we dat doen zenden de
emotionele lessen die we in ons leven geleerd hebben via de amygdala signalen af die onze
gedachten sturen en ordenen. Een snelweg van signalen die over en weer gaan. Vaak weet je
al wat je gaat beslissen en zoek je (onbewust) rationele argumenten die dat gevoel staven.
Kortom: gevoel en emotie is voorwaardelijk voor rationele keuzes; ze sturen onze gedachten
en overwegingen naar een aanvaardbare conclusie.
Ik constateer dat emoties van belang zijn voor onze rationaliteit. Emotionele vermogens gaan
hand in hand met rationele vermogens. Emoties zijn voorwaardelijk voor rationele
beslissingen, maar kunnen tevens de ratio vertroebelen. Tegelijkertijd stuurt de rationele geest
de emotionele, behalve in gevallen van een uitbarsting.
Zo beredeneerd hebben we dus twee geheugens, twee geesten en twee soorten intelligentie:
rationele en emotionele, en beide zijn van elkaar afhankelijk en dus onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

1

Goleman, D. Emotionele intelligentie, Emoties als sleutel tot succes, p54
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Hoofdstuk 2: Emotionele intelligentie
2.1 De waarde van IQ
Wie (van onze leeftijdsgroep) herinnert zich niet Jannes van der Wal, meervoudig
Nederlands- en Wereldkampioen dammen. Op weg naar een NK dammen in Utrecht viel hij
in de trein in slaap en reed meermalen heen en weer tussen Zwolle en Utrecht. Na Jannes’
wereldkampioenschap werd hij uitgenodigd voor een live TV optreden bij Mies Bouwman.
Mies vroeg naar zijn leeftijd, Jannes klapte dicht en bleef minutenlang stil. Bij de bakker in
zijn dorp kwamen er slechts twee woorden uit zijn mond: “één brood”.
Deze voorbeelden en vele andere tijdens zijn dam- (en later schaak-) carrière droegen bij aan
Jannes’ populariteit. Ondanks zijn damsuccessen maakte Jannes bepaald geen gelukkige
indruk. En de vraag lag op ieders lippen: hoe kan zo’n intelligent mens zo dom en lomp doen.
Het antwoord is even simpel: een hoog IQ is geen voorwaarde voor een succesvol privé en/of
zakelijk leven. Wie “The Pursuit of Happyness”1 met Will Smith heeft gezien, begrijpt dat
kennis slechts één ding is; doorzettingsvermogen en omgang met anderen is minstens zo
belangrijk. Onderzoeken laten zien dat het IQ op z’n best plusminus 20% bijdragen aan
factoren die bepalen of iemands leven succesvol is. Dat laat dus minimaal 80% over aan
andere invloeden. Een aantal van die invloeden zijn gemakkelijk te benoemen; het behoren tot
een bepaalde kaste in India, of gewoon domweg geluk hebben met de loterij in Nederland.
Toch kan niemand ontkennen dat IQ waardevol is. Zonder kennis, of het vermogen om kennis
op te doen, zal niemand zich staande kunnen houden in onze moderne, door kennis
geregeerde en gereguleerde wereld. Het is de combinatie van kennis en hoe er mee om te gaan
wat bepalend is.

2.2 Andere Intelligentie
Ik was met een aantal vrienden op een bruiloft. Eén van de gasten, een stevig
gebouwde man van middelbare leeftijd, had duidelijk te veel gedronken. Hij waggelde
rond en sprak de andere gasten met dubbele tong aan. Zijn houding was verward en
licht agressief. De aangesproken deinsden terug en hun houding was die van sterke
afkeuring. Het maakte dat de man nog sterker opdrong.
Een vriend van mij, ‘kleine Jantje’, keek het gebeuren even aan. Jantje had enkele
jaren op de ‘wilde vaart’ gewerkt en had ervaring in meerdere wereldhavens. Hij
stapte op de man af, nam hem bij de arm en leidde hem, onder geruststellende
woorden, naar een stoel. Onder een vriendelijk uitgesproken vermaning om niet meer
te drinken nam Jantje afscheid. Enkele minuten later lag de man innig tevreden te
snurken op z’n stoel.
Jantje negeerde de eerste reflex, zoals eerder beschreven, van de emotie. Hij analyseerde de
situatie op gevaar, voelde aan dat de man door zijn drankgebruik verward was en bood de
man letterlijk en figuurlijk steun.
Howard Gardner, psycholoog aan de Harvard School of Education, schreef een invloedrijk
boek “Frames of Mind” (1983), waarin hij ageerde tegen de IQ-gerichtheid van de
samenleving. Vanaf de eerste wereldoorlog werden IQ testen algemeen ingeburgerd en in de
1

Op basis van het gelijknamige boek, naar een waar gebeurd verhaal.
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perceptie van selecteurs en de maatschappij HET beoordelingscriterium (of wellicht:
veroordelingscriterium). Gardner onderzocht en beschreef een breder spectrum aan
intelligenties en kwam op zeven hoofdvormen, waarbij hij zelf reeds aantekende dat ook deze
zeven een arbitraire aanname was: intelligentie bestaat in een oneindig aantal varianten.
Ongeveer 10 jaar nadat hij zijn theorie ontvouwde beschreef hij twee van de
intelligentievormen als volgt:
“Interpersoonlijke intelligentie is het vermogen om andere mensen te begrijpen: wat ze
motiveert, hoe ze werken, hoe met ze samen te werken. Succesvolle verkopers, politici,
leraren, klinisch psychologen en religieus leiders zijn waarschijnlijk allemaal personen met
een hoge interpersoonlijke intelligentie. Intrapersoonlijke intelligentie is een correlatief
vermogen dat naar binnen gericht is. Het is de capaciteit om een accuraat, waarheidsgetrouw
beeld te vormen van de eigen persoon en dat model te kunnen aanwenden om effectief op te
treden in het leven.”1
In bovenstaande beschrijving is wellicht de eerste definitie van emotionele intelligentie te
herkenen, het laat onvoldoende ruimte voor het element ‘gevoel’. In dit opzicht is de
benadering van Gardner een kind van zijn tijdsgeest, die nog gedomineerd werd door het
behaviorisme. Behavioristen, zoals B.F. Skinner, gingen er van uit dat alleen gedrag dat van
buiten af waarneembaar en registreerbaar is met wetenschappelijke nauwkeurigheid kan
worden onderzocht2. Aangenomen werd dat intelligentie een koud verwerken van feiten is.
Mr. Spock uit Star Trek was de vleesgeworden werkelijkheid van deze gedachtestroom.
Maar deze zienswijze ziet, wellicht bewust gestuurd door een ‘schoon’ idee van hersenen die
werken als een computer, de emotionele kleuring van intelligentie over het hoofd. Het heeft
ook geen verklaring voor het feit dat intelligentie overspoeld (lees geregeerd) kan worden
door emotie. Het is veelzeggend dat de ‘opvolger’ van Mr. Spock, Data, in deze moderne tijd
op zoek is naar emotie en gevoel. Hij komt er achter dat zijn fabuleus werkende brein niet in
staat is om de goede (menselijke) oplossingen te vinden. Niets nieuws onder de zon: de
blikken man uit de “Wizzard of Oz” is op zoek naar een hart, hij wil voelen wat de wereld
hem biedt.
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw werd het steeds duidelijker dat succesvol gedrag
niet beschreven kon worden aan de hand van cognitieve elementen alleen. De term
‘emotionele vaardigheden’ duikt steeds meer op in beschrijvingen van intelligentie. In 1990 is
de geboorte van de term “Emotionele Intelligentie” in een boek van psycholoog Peter
Salovey. Hij komt uiteindelijk tot de volgende elementen als definitie van emotionele
intelligentie3:
• Kennis van de eigen emoties
• Het reguleren van emoties
• Zelfmotivatie
• Het onderkennen van andermans emoties
• Het omgaan met relaties.
Deze definitie beschrijft zonder mankeren het gedrag van mijn jeugdvriend Jantje. Het is de
kennis en kunde om je niet te laten leiden door primaire emoties en om de emoties van
anderen te scannen en daarnaar te handelen.

1

Gardner, H., Multiple Intelligences, New York, 1993
Goleman, D., Emotionele intelligentie, Emoties als sleutel tot succes, p68
3
Salovay, P. en Mayer, J.D., Emotional Intelligence, 1990, p189
2
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2.3 De belangrijkste competenties
2.3.1 Impulsbeheersing; de schuimpjestest!
In zijn boek “Emotionele Intelligentie” beschrijft Daniel Goleman de belangrijkste emotionele
competenties, impulsbeheersing, empathie en sociale vaardigheden. Zoals in hoofdstuk 1.5
beschreven, kunnen emotionele impulsen onbewust aanzetten tot handelen of blokkeren
(fight, flight or fright), dan wel het werkgeheugen van de hersenen voor langere tijd verstoren.
Daarom is een belangrijke emotionele vaardigheid het beheersen van impulsen, omdat
daarmee de opvolgende handelingen, geestelijk of fysiek, onder controle blijven. Er bestaat
een test om te onderzoeken of een kind zijn impulsen onder controle heeft die bekent staat als
de schuimpjestest. Dit onderzoek werd in de jaren zestig op de Stanford Universiteit (tevens
bekend van het beruchte gevangenis experiment) uitgevoerd.
Subject van onderzoek waren kinderen van plusminus vier jaar oud. Zij werden in een
ruimte geplaatst met een onderzoeker. Deze legt op een gegeven moment een
schuimpje op tafel. Hij zegt dat hij even weg moet en als de kleuter het schuimpje laat
liggen tot hij terug komt, hij een beloning krijgt in de vorm van een extra schuimpje.
Sommige kinderen waren in staat deze geweldige verlokking een kwartier te
weerstaan, tot terugkomst van de onderzoeker. Anderen zaten na enkele seconden of
minuten gelukzalig te kauwen.
De kinderen werden een aantal jaren gevolgd in hun ontwikkeling en het bleek dat de groep
die weerstand kon bieden aan hun impuls een enorm verschil te zien gaf in hun emotionele en
sociale vaardigheden in vergelijking met hun meer impulsieve vriendjes. Ze waren effectiever
in hun leven, zelfbewuster, hadden minder stress, gingen beter met problemen om, grepen
uitdagingen aan, trotseerden problemen, waren zelfstandig en initiatiefrijk en ….. waren nog
steeds in staat om impulsen te beheersen teneinde een hoger doel te bereiken.
Deze vaardigheid is met name van belang omdat de schuimpjesimpuls wellicht leuk is, maar
de impuls tot eindeloos piekergedrag, of overheersing door angstige voorgevoelens
verstandige keuzen en/of verstandig handelen dwarsboomt: verstoorde stemmingen leiden tot
verstoord denken!

2.3.2 Empathie
Een vriend van mij zat in de jaren negentig in het Pseudokoop en Infiltratie Team. In
1997 zat hij in een chauffeurscafé aan de Franse kant van het Kanaal. Hij zat, samen
met andere vrachtwagenchauffeurs, te wachten op de overtocht. Hij omschreef de tent
als een sjofele, wat duistere tent, met dito bezoekers. Toen verscheen op de TV het
nieuws over de dood van prinses Diana. Het werd stil in het café,de stemming sloeg
om. Tot zijn eigen grote verbazing zag hij dat enkele chauffeurs tranen in de ogen
kregen. Tot zijn nog grotere verbazing zat ook hij enkele tellen later te huilen. Het was
een collectief verdriet over de dood, maar zeker ook over het tragische leven van de
fragiele, kwetsbare Diana. Dit verdriet deed zich niet alleen in dat café voor, het was
een Europese rouw. Mijn vriend vertelde me dat dit het aangrijpendste moment in zijn
ambtelijke carrière was geweest.
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Empathie kun je vertalen als inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in
de gevoelens of de gedachtegang van anderen. Het is van wezenlijk belang in de omgang met
anderen. Je kunnen inleven in anderen draagt bij tot het kunnen begrijpen van hun emoties.
Zonder empathie praat je langs elkaar heen. Empathie steunt op een goed 'lezen' of ‘verstaan’
van verbale en vooral non-verbale communicatie van anderen. Empathie ontwikkelt zich uit
zelfbewustzijn; hoe beter je openstaat voor je eigen emoties, hoe beter ben je in staat die van
anderen aan te voelen en daarop te reflecteren. Alexithymie-patienten1 ontberen ieder gevoel
voor empathie en inzicht. Emotionele gevoelens van anderen zijn een volstrekt raadsel voor
ze. Als een ander verdriet heeft zal het geen moment in hen opkomen om te troosten. Mensen
die aan deze stoornis lijden kunnen wellicht een goede carrière opbouwen in een soloberoep,
als sociale wezens mislukken ze. Ze zijn niet in staat anderen aan te voelen, te reageren op
emotionele nuances die anderen uitzenden, zoals bijvoorbeeld een lichte frons, een daling van
de stem etc. Dientengevolge zijn ze niet tot sociaal contact in staat; ze worden door andere
mensen als vreemd beschouwd en roepen zelfs angst op. Empathie roept namelijk mededogen
op; iets wat b.v. psychopaten niet schijnen te hebben. Dat geeft ze de lugubere ‘mogelijkheid’
om andere mensen te kunnen mishandelen, verkrachten, verminken en te doden; ze zijn niet in
staat de pijn en angst van hun slachtoffers te duiden.
Uit onderzoek2 blijkt dat vrouwen beter zijn in het duiden van non-verbale emotionele
uitingen dan mannen. Ook deze vaardigheid stamt uit de oertijd; terwijl de mannen op jacht
waren bleven de vrouwen in en rondom het basiskamp. Om de voor de veiligheid zo
noodzakelijke sociale samenhang, sympathie, antipathie, roddel etc goed te kunnen duiden en
sterk te houden, ontwikkelden vrouwen de kunst om emoties te lezen. Het was ook belangrijk
om te overleven; als je man sneuvelt door een onhandige aanval op een holenbeer is het goed
om vrienden te hebben die voor je willen blijven zorgen …..
De wortels van de empathie groeien reeds in onze babyjaren. Baby’s voelen feilloos de
stemming van anderen aan en reageren daarop. Als één in de crèche begint te huilen, brult in
no-time de gehele crèche. En zonder te begrijpen wat er aan de hand is, reageert een baby op
het gedrag van papa en mama. Als zij boos zijn huilt hij, en als mama lacht, lacht hij ook.
Wederom een voorwaarde voor overleving in de oertijd; om er voor te zorgen dat oermama en
oerpapa voor hulpeloos-jou blijven zorgen dien je wel een band op te bouwen; dus reageren
op emoties en dat reflecteren.
De psychiater Daniel Stern heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan3. Hij gelooft dat de
eindeloze reeks van kleine emotionele uitwisselingen tussen ouder en kind de fundamenten
vormen van onze emotionele lessen en dus vaardigheden. Deze afstemming gebeurt
grotendeels in stilte, dan wel zonder bestaande taal; een baby die lacht wordt in dat vrolijke
gevoel bevestigd door een moeder die hem kietelt en met grote ogen en hoge stem geluidjes
maakt. (De grote ogen en het hoge stemmetje zijn op hun beurt een anatomische spiegel van
een babygezicht; zie in dit perspectief ook alle Disney lievelingetjes: grote ogen, een
kinderlijke stem en dito lichaamsbouw: succes gegarandeerd!!)
Deze momenten van afstemming, deze empathie, stelt de baby gerust. Het geeft de baby het
gevoel dat hij emotionele aansluiting vindt.
Uit mijn eigen politie-ervaring (gestaafd in vele onderzoeken) weet ik dat criminelen die
vervallen zijn tot gewelddadige vormen van criminaliteit, vaak een gebrekkig emotioneel
gezinsleven in hun (vroegste) jeugd hebben doorstaan; ze zijn niet goed in staat tot
afstemming, hebben die vaardigheid niet meegekregen.

1

persoonlijkheidsstoornis, letterlijk: “zonder woorden voor emoties”
R. Rosenthal, Profile of Nonverbal Sensitivity, 1987
3
Stern, D., The Interpersonal World of the Infant, New Yor, 1987
2
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Deze afstemming moet niet verward worden met imitatie. Met imitatie geef je aan dat je weet
wat iemand deed, niet hoe hij zich voelde. Om een ander te laten weten hoe hij zich voelt
moet je emotie kunnen duiden en reflecteren. Dan voelt de ander dat je hem werkelijk
begrijpt. Daarmee ontstaat een band, een band die we ook wel aanduiden als sociaal contact.
Zoals ik al eerder beschreef kunnen (te) sterke emoties onze hersenwerking negatief
beïnvloeden. Dus valt de conclusie te trekken dat empathie een zekere mate van kalmte en
ontvankelijkheid vereist om de (subtiele) gevoelssignalen van een ander te ontvangen, te
duiden en te reflecteren.

2.3.3 De neurologische basis van empathie
Leslie Brothers, psychiater aan het California Institute of Technologie, heeft de biologie van
empathie bestudeerd1. Hij kwam tot de conclusie dat de amygdala en zijn verbindingen met de
visuele cortex het belangrijkste hersencircuit is voor de basis van empathie. Zoals in
hoofdstuk 1.1 reeds beschreven zijn (de herkenning) van bepaalde gezichtsuitdrukkingen
universeel. Het lijkt er dus op dat onze hersenen ontworpen zijn om te reageren op specifieke
emotionele uitdrukkingen. Dit betekent dat empathie een biologisch bepaald gegeven is.

2.3.4 Sociale vaardigheden
In de loop van de jaren heeft het onderzoek van Daniel Goleman naar emotionele intelligentie
nieuwe inzichten opgeleverd. Inzichten die dermate belangrijk waren dat sociale vaardigheden
in een nieuw licht gezien kunnen worden, n.l. dat emotionele intelligentie een onderdeel is
van sociale intelligentie. Daarom wordt het onderwerp sociale vaardigheden beschreven in het
volgende hoofdstuk: Sociale intelligentie.

1

Brothers, L., A Biological Perspective on Empathy, American Journal of Psychiatry 146, 1, 1989
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Hoofdstuk 3: Sociale intelligentie
3.1 Interactie
Als Bureauchef van Bureau Overbosch in Den Haag was ik veelvuldig operationeel
commandant van demonstraties etc, aangezien het bekende Malieveld in mijn
bewakingsgebied lag. Tijdens een tweedaags benefietconcert voor de Molukken, ten
tijde van de onlusten tussen christenen en moslims aldaar, werkte ik nauw samen met
leden van de Molukse motorclub “Satu Darah”. Zij traden op als ordedienst. Ondanks
het ruige karakter van de club verliep het contact uitstekend en bracht ik vele uren
door met de leider van het chapter, Ferry, en zijn staf. Enkele maanden daarna,
tijdens de voorbereidingen van de zoveelste demonstratie in Den Haag, kwam op het
commandocentrum bericht binnen van de verkenningseenheden: er was een grote
groep Molukkers op motoren op het Malieveld aangekomen en er heerste een
agressieve sfeer. Ik was op dat moment OvD en bood de Algemeen Commandant aan
om ter plaatse te gaan om poolshoogte te nemen. Ik trof de Molukkers aan, op enige
afstand een aantal politiemensen en inderdaad: een zeer gespannen sfeer. Ik zag dat
het leden van Satu Darah betrof en na enig turen herkende ik tussen de groep Ferry en
enkele anderen. Ik schatte de situatie in, zei tegen de chauffeur mee te gaan en stapte
op de groep af. We werden begroet met vijandige blikken. Ik liep rechtstreeks naar
Ferry toe, begroette hem en de ‘Sergeant at Arms’ en vroeg hoe het met hen ging. Ze
waren stomverbaasd en vroegen wat ik kwam doen. Ik zei: “Ik zag jullie staan en kom
even vragen hoe het gaat”. In eerste instantie konden ze niet geloven dat een
politieman ze ‘gewoon even kwam begroeten’. De verbazing sloeg om in
vriendelijkheid en we raakten in een geanimeerd gesprek. De motorrijders om ons
heen ontspanden, lachten met enig ongeloof in hun houding en praatten vervolgens
verder met elkaar. De politiemensen zagen het gebeuren, ontspanden en gingen huns
weegs. Via de portofoon kon ik de AC ‘alles rustig’ melden.
In de vorige hoofdstukken ben ik ingegaan op het begrip ‘emotionele intelligentie’ en de basis
daarvan. Emotionele intelligentie is de basis van zelfkennis en zelfregulering en als zodanig
enorm belangrijk voor het eigen welbevinden. Maar emotionele intelligentie gaat in de basis
uit van interne eigenschappen van de individu, van het vermogen om emoties te reguleren en
van het interne vermogen om relaties met anderen aan te gaan.
Bij het begrip ‘empathie’ begint reeds de verbinding naar anderen. Het is van belang om
vanuit het perspectief van persoonlijke psychologie door te schakelen naar de psychologie
tussen personen; dat wat er gebeurt als mensen zich met elkaar verbinden. Om kort te gaan;
het heeft geen zin om in je eentje slim te zijn!

3.2 Sociale neurowetenschap
De term ‘sociale neurowetenschap’ is betrekkelijk nieuw. De sociale neurowetenschap
beschrijft de werking van het sociale brein en is in de jaren negentig ontstaan. De moderne
apparatuur is in staat om speculaties in de jaren daarvoor te bevestigen. De zogenaamde
Functionele Magnetic Resonance Imaging (F-MRI) is in staat een gedetailleerd beeld van de
hersenen te laten zien, maar ook de verbindingen tussen hersendelen. Zo laat het zien welk
deel van de hersenen actief wordt bij het zien van een oude vriend, of wanneer er stress
optreedt.
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Door middel van de F-MRI is ontdekt dat ons brein/hersenen het enige biologische deel van
ons lichaam is dat voortdurend afstemt op het gedrag, gevoel en de emotionele toestand van
mensen om ons heen. Misschien nog wel belangrijker: het wordt ook beïnvloed door het
gedrag, gevoel en emotionele toestand van mensen om ons heen. Zo is de neurale route
aangetoond die er zorg voor draagt dat een slechte relatie de hoeveelheid stresshormonen
opjaagt, die op hun beurt genen aantasten die virussen bevechten; het resultaat: een slechte
gezondheid.

3.3 De rol van de amygdala
Als mensen worden geconfronteerd met heftige emoties zoals agressie, voelen zij nog
geruime tijd na het incident de agressie en de daardoor opgeroepen angst in hun lichaam. Dit
geldt ook voor positieve emoties; een brede glimlach kan je de rest van de dag een goed
gevoel geven. Iedere interactie kent zijn eigen emotionele onderlaag.
De hele dag door beïnvloeden we elkaar op emotioneel gebied en laten we elkaar (een beetje)
beter of slechter voelen. Aan het einde van de dag maakt de optelsom van deze beïnvloeding
dat we die dag als plezierig of misschien wel als een rotdag hebben ervaren.
In hoofdstuk 1.5 heb ik de rol van de amygdala reeds beschreven. De amygdala werkt als een
emotionele schildwacht en scant de omgeving en de interactie met de omgeving voortdurend
op emoties en gevaar. Vanuit ons overlevingsinstinct wordt de amygdala sterk geactiveerd
door angst. Wanneer dit gebeurt staat het eerder beschreven circuit rond de amygdala ‘op
scherp’ en zijn we extra alert op wat ons angstig heeft gemaakt. Instinctief letten we scherper
op de gezichten van mensen om ons heen, op zoek naar angst of een geruststellende glimlach,
universeel herkenbare uitdrukkingen die ons helpen de situatie te interpreteren.
De verhoogde staat van alertheid van de amygdala maakt ons vervolgens ontvankelijker voor
de emotionele signalen van anderen en maakt ons dus nog bevattelijker voor andermans
emoties. Dus; hoe ongeruster we zijn, hoe bevattelijker we zijn voor emotionele besmetting!

3.4 Emotionele besmetting
In november 2007 kreeg MCDM X voorlichting over de buitenlandstages van MCDM
IX. Na het inleidende verhaal in het auditorium verdeelde onze groep zich over de
verschillende locaties. Paulien, Henny en ik bleven achter en hoorden een verhaal aan
over Zuid-Afrika. We kwamen bij elkaar te staan, keken elkaar een en zeiden: “dit
klinkt goed, we gaan samen”.
De sociale neurowetenschap heeft nog een rol van de amygdala ontdekt. Deze sociale rol
gebruikt dezelfde verkorte route van de thalamus naar de amygdala, zoals in hoofdstuk 1.5
reeds beschreven. Voordat we ons realiseren wat we zien en/of horen, vertaalt de amygdala
een emotionele betekenis uit een non-verbale boodschap (een opgetrokken wenkbrauw, een
norse stem, een veranderende lichaamshouding). Het blijkt dat de amygdala een
hoogontwikkelde gevoeligheid heeft voor deze boodschappen. Het is in staat om zogenaamde
micro-uitdrukkingen die binnen éénderde van een seconde over een gezicht flitsen te
herkennen. Deze emotionele signalen zijn spontaan en onbewust en geven een bijna
onfeilbare aanwijzing over hoe iemand zich voelt, wat z’n emoties zijn. Wat hierbij van
belang is, is dat de amygdala connecties heeft met onze visuele- en gehoorhersencentra, maar
niet met ons spraakcentrum. Emoties die bij ons binnenkomen via de amygdala via de korte
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route kunnen we daarom niet onder woorden brengen, de amygdala is sprakeloos. In plaats
daarvan bootst ons lichaam de opgevangen emoties na (en/of reageert er op).
Voor dat de (neo)cortex rationeel kan vertalen wat je hoort of ziet -een vrolijke ondertoon in
een stem, een spoor van woede rond de ogen- zend je amygdala het bijbehorende gevoel al
door je lijf. Deze reflex, die plaatsvindt buiten je bewuste besef, signaleert de emotie door bij
jezelf hetzelfde gevoel op gang te brengen (en/of de reactie er op). Binnen sociale contacten is
dit gegeven enorm belangrijk. Het stuurt je houding naar anderen toe, opgeroepen door
signalen die je hebt opgevangen (die op hun beurt de signaalgever weer beïnvloeden etc, een
soort neurale loop).

3.4.1 Spindle-cellen
De neurowetenschap heeft ontdekt dat een bepaald soort hersencellen hier een belangrijke rol
in spelen, de zogenaamde spindle-cellen1. Deze cellen zijn plusminus vier maal zo groot als
andere hersencellen. Door hun grootte en vorm zijn ze tot een razendsnelle transmissie in
staat. Spindle-cellen hebben verhoudingsgewijs veel receptoren voor serotonine, dopamine en
vasopressine. Deze neurotransmitters hebben een hoofdrol in sociale contacten, liefde en
stemmingen.
Je ontmoet iedere dag vele mensen, van enkele van die mensen weet je: het klikt, dat wordt
een vriend. Je zit niet vaak fout met dit oordeel. Wanneer we een dergelijk oordeel vellen
gebruiken we ‘spindle-cellen’. De spindle-cellen zijn verantwoordelijk voor de enorme
snelheid van de korte route, ze zijn het geheim achter sociale intuïtie. Dat is de reden dat je
sollicitatiegesprek binnen de eerste seconden bepaald is; sollicitant en werkgever hebben een
match, of niet; vertaald: men heeft een goed gevoel bij je, of niet. Aan de andere kant herkent
dit systeem wanneer een geforceerde gezichtsuitdrukking niet overeenkomt met de gevoelde
emotie: “Ik wist dat hij stond te liegen”
De spindle-cellen maken ons mensen, naast de neo-cortex, uniek als soort. In het dierenrijk
hebben alleen apen spindle-cellen, maar plusminus duizend keer zo weinig als mensen. Het
geeft ons een razendsnelle intuïtie in sociale contacten! De snelheid van deze oordeelvorming
is verbazingwekkend hoog; bij ieder sociaal contact heeft deze neurale route binnen een
twintigste van een seconde een oordeel klaar.

3.5 Stemmingen
Deze reactie van spindle-cellen en de amygdala betekent dat het gedrag, houding, handelen en
emoties van anderen hetzelfde in onze hersenen kunnen oproepen, maar ook vice versa: wij
kunnen dat ook bij anderen oproepen! Op deze wijze ontstaan stemmingen.
Van hevige emoties weten we meestal wel waar ze afkomstig zijn, van onze stemming niet
altijd. Onze korte route geeft ons een eerste emotie in de ‘onderbuik’. De langere weg, via de
(neo)cortex neemt meer tijd en analyseert, zorgvuldiger dan de korte route, het gedrag en/of
emotie die je tegenkomt. We voelen eerst dat iemand boos is en analyseren dat daarna.
Maar de meer subtiele signalen kunnen we niet altijd even goed interpreteren. Ze geven
daarentegen wel het bijbehorende gevoel. Op deze wijze zijn ze van invloed op je stemming.
Een zeer subtiele stembuiging, een bepaald gezicht; je kunt niet vertellen wat er mee loos is,
maar je krijgt een neerslachtige stemming over je. Denk aan die ene leraar van vroeger; hij

1
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was altijd in staat een goede sfeer in de klas te scheppen. Of denk aan die persoon die de bar
komt binnenlopen; opeens is de sfeer ongezellig en zelfs dreigend. Emoties zijn besmettelijk!

3.6 De waarde van de rationele route
Betekent het voorgaande dat we geregeerd worden door de korte route; dat onze sociale
contacten bepaald worden door de eerste flits van een indruk?
In hoofdstuk 1.7 beschreef ik reeds dat ons handelen niet alleen geregeerd wordt door de
amygdala, dat onze (neo)cortex, ons denkend brein de kracht heeft om impulsen te
onderdrukken. Spindle-cellen zijn rijk vertegenwoordigd in de het orbifrontale gebied van de
prefrontale cortex (OFC), en met name in het gebied dat actief wordt bij emotionele reacties
op anderen, vooral bij directe empathie1.
De OFC staat in een direct contact met de amygdala. Als er een emotionele stroom van
impulsen naar de amygdala schiet, zorgt de OFC er voor dat deze informatie(langzamer) naar
de (neo)cortex gaat. Een snelweg van informatie gaat op en neer door het brein en des te beter
je in staat bent je impulsen te controleren, des te meer tijd geef je jezelf een afgewogen en
genuanceerd oordeel te vormen en daarnaar te handelen. De OFC acteert als een soort
emotionele veiligheidspal op de amygdala, het is in staat om door emoties opgeroepen
impulsen te onderdrukken. Het stelt je in staat om opgedane emoties in je denkende brein te
(her)overwegen; er een rationele betekenis aan te hechten en dienovereenkomstig te handelen.
De korte route fungeert als je ‘zesde zintuig’; je voelt met iemand mee voordat je ook maar
door hebt dat je op hem hebt afgestemd. De rationele route merkt je empathisch medeleven
op, vertaalt het en laat je begrijpen wat er gebeurt. Het geeft je de kans om een veel breder
spectrum aan activiteiten aan te spreken; het limbisch systeem kent een veel kleiner, vast
aantal varianten, mede gevoed door emotionele gebeurtenissen uit je verleden. Je primaire
impuls zegt “maak dat je hier wegkomt”, je rationele brein kan je helpen met “een acceptabele
reden om afscheid te nemen van je gastheer”.

3.7 Rapport
Enige jaren geleden volgde ik een training van Remco Claassen, een
managementtrainer die reeds jaren hoog wordt gewaardeerd. Onderdeel van de
training was een experiment met betrekking tot communicatie. Men gaat er van uit dat
communicatie bestaat uit verbaal en non-verbaal. Remco liet ons beleven dat er meer
is; we werden in viertallen verdeeld. Nr.1 nam een emotionele gebeurtenis uit zijn
leven in z’n hoofd en ‘herbeleefde’ deze, zonder het te verwoorden. Hij diende de
exacte lichaamshouding van dat moment aan te nemen. Nr.2 nam diezelfde houding
aan. Nrs. 3 en 4 boetseerden nr.2 verder in die houding, tot en met de ademhaling aan
toe, en dienden alert te blijven op te heftige emoties. Ik was nr.3. Tot mijn grote
verwondering vertoonde nr.2 na enige tijd exact dezelfde emoties als nr.1. Na enkele
minuten haalden we nrs. 1 en 2 uit hun houding, wat ongeveer een trance was
geworden. Nadat ze tot rust waren gekomen kon nr.2 tot in detail vertellen wat nr.1
overkomen was.

1
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Als mensen zich in een contact plezierig, betrokken en op hun gemak voelen, bestaat er iets
dat bekend staat als ‘rapport’1. Het is het gevoel dat je hebt wanneer je met een goede vriend
een biertje drinkt en vrijmoedig over je leven praat; je hoort en je wordt gehoord, je begrijpt
en je wordt begrepen. En ondanks het serieuze onderwerp voel je je goed. Rapport is te
herkennen in: “zonder het uit te spreken, wisten we precies wat we bedoelden”.
Het maakt ook een team tot een succesvol team, de gloed die ontstaat als je samen een
probleem aanpakt, het vertrouwen dat gezamenlijk de klus wordt geklaard.
Aan de Harvard Universiteit2 heeft een onderzoek plaatsgevonden dat baanbekend mag
worden genoemd; de neurowetenschap op zich is al nieuw, dit onderzoek beperkte zich niet,
zoals gebruikelijk, tot één schedelinhoud. Het registreerde en analyseerde hersenactiviteiten
van twee (en meer) mensen in sociale interactie. Het blijkt dat mensen die ‘rapport maken’
een grote mate van fysiologische overeenkomst laten zien in hun hersenpatronen/activiteiten.
In het onderzoek was dit b.v. zichtbaar in de zweetrespons, opgeroepen door de hersenen en
uitgevoerd door het centrale zenuwstelsel. De situatie van rapport vertaalt zich op deze wijze
als een biologische dans van twee mensen, die geestelijk, en daardoor fysiek, op elkaar
afgestemd zijn.

3.7.1 De elementen van rapport
Rapport bestaat alleen tussen mensen, en bestaat uit drie elementen: wederzijdse aandacht,
gemeenschappelijke positieve gevoelens en een goed gecoördineerd non-verbaal samenspel,
synchronie3.
Wederzijdse aandacht is een eerste vereiste. Gemeende aandacht geeft het gevoel van
belangstelling, van een gedeelde focus. Het bevordert het ontstaan van gemeenschappelijke
gevoelens en emoties. Een belangrijke indicator is wederzijdse empathie; je kunnen inleven in
de gevoelens of de gedachtegang van anderen.
Positieve gevoelens zijn tevens noodzakelijk voor rapport. In een als plezierig omschreven
contact/omgeving is uiteraard geen plaats voor negatieve gevoelens. Dat wil niet zeggen dat
het onderwerp van het samenzijn niet negatief kan zijn; het gaat om de gevoelens die de
actoren bij elkaar oproepen en bevestigen. De belangrijkste ingrediënten daarvoor zijn de toon
van de stem en de gezichtsuitdrukkingen. Zoals reeds beschreven zijn dit zaken die we bewust
en onbewust opmerken en kopiëren. Belangrijker dan de inhoud van een gesprek, is de manier
waarop het wordt gebracht. Een goed gebrachte negatieve feedback kan je toch goed doen
voelen.
Het laatste en belangrijkste onderdeel is synchronie; mensen die geanimeerd in gesprek zijn
beginnen op hetzelfde tempo te spreken, met dezelfde intonatie. Maar synchronisatie gebeurt
voornamelijk via non-verbale acties. Ogen zoeken contact, lichamen nemen dezelfde houding
aan, het is alsof je in het onderwerp samensmelt met je gesprekspartner. Synchronisatie hoeft
zich zeker niet te beperken tot twee individuen, ook in een groep is het mogelijk en plezierig.
In een extraverte vorm kun je denken aan dansen, wat over de hele wereld gebruikelijk is.
Ook de ‘wave’ is een vorm van groepssynchronie. Synchronie is feitelijk de uitkomst van
bewust inleven. Met synchronie maak je contact met een ander en, als je het goed doet, creëer
je een emotionele resonantie.

1
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3.7.2 Spiegelneuronen
Verantwoordelijk voor deze reflex zijn de zogenaamde spiegelneuronen: deze spiegelen een
handeling die we een ander zien doen, of in ieder geval roept het de handelingsimpuls op. We
kennen allemaal het gezegde: “Als je lacht, lacht heel de wereld met je mee”. Met de
handeling komt tevens de bijbehorende emotie binnen.
Spiegelneuronen bevinden zich voornamelijk in de premotorische cortex. Deze is
verantwoordelijk voor activiteiten zoals spreken en bewegen, maar ook voor de impuls en
intentie om te handelen. Als we iemand een handeling zien doen die impact op ons heeft,
activeren onze spiegelneuronen de bijbehorende hersencellen. Voor de hersenen maakt het
niet uit of je een handeling daadwerkelijk verricht, of dat alleen de bijbehorende hersencellen
worden geactiveerd; de beleving is dezelfde. Deze reflex is van groot belang geweest in onze
evolutie. Nog steeds leren kinderen op deze wijze, door veel te kijken, bepaalde handelingen
uit te voeren. De hersenen trainen als het ware de beweging door af te kijken, de handeling
zelf wordt daarmee ook getraind.
Ditzelfde geldt voor emoties; onderzoek heeft aangetoond1 dat bij het zien van emoties,
dezelfde hersencellen en neuronen actief worden als bij degene die de emoties toont.
Spiegelneuronen maken dus gevoel, handeling en emotie besmettelijk, bekend onder de term
empathische resonantie.
Een prachtig voorbeeld is de beroemde spaghettiwestern “The Good, the Bad and the Ugly”
van Sergio Leone uit 1966. De vele langdurige close-ups van de drie hoofdrolspelers laten
minieme veranderingen in hun gezichtsuitdrukking zien, maar zijn net zo krachtig, of
misschien wel krachtiger als een moderne actiefilm. Alhoewel je rationeel verstand weet dat
het slechts een film is, wordt de film daarmee ‘echt’, je zit er helemaal ‘in’! En alhoewel we
rationeel weten dat we geen echte coureurs zijn, rijden we na het zien van “The Fast and the
Furious” toch iets harder dan normaal. We kopiëren emoties en zetten die in ons lijf en onze
geest! Of zoals Edgar Allen Poe schreef: “Wanneer ik wil weten hoe goed of slecht iemand is,
of wat hij op dat moment denkt, dan boots ik zo nauwkeurig mogelijk zijn
gezichtsuitdrukking na en dan wacht ik af wat voor gedachten en gevoelens er in mijn hoofd
of hart opkomen. Het is alsof ze zich aanpassen aan of corresponderen met de
gezichtsuitdrukking”.
Hoe cruciaal spiegelneuronen zijn blijkt duidelijk als ze er niet zijn. Onderzoek heeft
uitgewezen dat bij autistische mensen spiegelneuronen niet tot ontwikkeling zijn gekomen2.
Hoe intelligent autisten ook kunnen zijn, ze zijn niet of nauwelijks tot goede sociale contacten
in staat. Ze voelen niet wat een ander voelt, bedoelt of wil. De enige manier om contact te
maken is sociale regels uit het hoofd te leren, maar zodra daar een nieuw (emotioneel)
element bijkomt, weet een autist zich geen raad met de situatie en de kans op een onhandige,
afstotende handeling is groot. “Zonder spiegelneuronen is sociale omgang een doolhof”3.
Het valt dus niet vol te houden dat je geest een stand-alone is, je maakt -bewust of onbewustaltijd deel uit van een netwerk. Een netwerk dat elkaar beïnvloedt!

1
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3.8 Herstructureren van je brein
Ik ben opgegroeid in een dorp op de Veluwe en had veel vriendjes op een boerderij.
Als we speelden in de weilanden en het omliggende bos, maakten we paadjes waar we
op liepen. Die paadjes slepen in en liepen steeds comfortabeler. Als we ergens snel
wilden komen, namen we dus zo’n pad; dat was vertrouwd en liep gemakkelijk.
Met je hersenen is het niet veel anders. In je brein vormen zich neurale paden en iedere keer
dat die neurale verbinding wordt gebruikt wordt hij sterker, het wordt een gewoonte, het
wordt je karakter. Je brein beschikt maar over een bepaalde ruimte en ruimt neurale
connecties die niet meer gebruikt worden op. ‘Use it or lose it’ is een goede typering voor dit
systeem.
Zoals we al zagen zijn sociale relaties enorm belangrijk voor de opbouw van ons brein.
Betekent dit dat eenmaal ingeprente banen, al dan niet onder invloed van relaties,
onomkeerbaar zijn? Nee, uit onderzoek is inmiddels bekend dat we dagelijks duizenden
nieuwe hersencellen aanmaken, hersencellen die zich deels ontwikkelen tot neuronen. Deze
celgeneratie piekt in onze kinderjaren, maar blijft tot op hoge leeftijd doorgaan.
Neuronen gaan in de loop van een maand ongeveer tienduizend verbindingen aan met andere
neuronen. In de maanden daarna verfijnt het zijn verbindingen en komen neurale banen tot
stand. Gedurende deze periode bepalen onze ervaringen en contacten hoe deze verbindingen
lopen en, hetzelfde als in het bos, of er een (nieuw) pad uitgesleten wordt.
Op deze wijze blijft ons brein zich herprogrammeren. De plasticiteit neemt echter met de
jaren wel af. Wij typeren dat als ‘een oude boom moet je niet verplanten’. Maar afnemen is
niet hetzelfde als verdwijnen: tot op hoge leeftijd ben je in staat om nieuwe neurale paden te
scheppen en daarmee je sociale vaardigheden aan te passen.
Ook de onbewuste respons op je omgeving is niet onveranderbaar. Je onbewuste reactie op de
zogenaamde micro-uitdrukkingen, flitsen van emotie op iemands gezicht, is te trainen. Deze
reactie verloopt, zoals gezegd, via de korte route. Je hebt geen directe greep op die route,
maar om de route verfijnder en accurater te maken dien je je primaire empathie te verfijnen.
Zoals eerder beschreven heeft dit systeem geen connectie met ons taalgebied, dus de lessen
moeten worden omgezet in een taal die dit systeem verstaat.
Een nieuwe ontwikkeling in het vakgebied van de neurowetenschap is de MicroExpression
Training Tool1, die de onbewuste herkenning van gezichtsuitdrukkingen traint en daarmee
verbetert. Behalve dat het een aardig handvat biedt aan bijvoorbeeld rechercheurs die
verdachten verhoren, is het grote belang hiervan dat het aantoont dat onze korte route, de
onbewuste emotie, gedachte en handeling, tot leren in staat is. Tot nu toe werd aangenomen
dat deze snelle, automatische en spontane processen niet bij te schaven waren. In het licht van
sociale intelligentie bezien biedt de MicroExpression Training Tool een methode om de
vermogens van de korte route, zoals primaire empathie en het interpreteren van (nauwelijks
zichtbare) gezichtsuitdrukkingen te verbeteren en daarmee je sociale intelligentie te
verbeteren!

3.9 De betekenis van sociale intelligentie
Als sinds het begin van de 20e eeuw zijn wetenschappers het oneens over het bestaan van
emotionele intelligentie en sociale intelligentie. Volgens velen, die de leer van het IQ
1
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aanhangen, is sociale intelligentie niet meer als ‘normale’ intelligentie, toegepast in sociale
situaties. Dat verklaart echter niet het grote verschil in het (sociale) succes van mensen met
een plusminus even hoog IQ. Sociale intelligentie werd vervolgens opgenomen in de context
van emotionele intelligentie, maar ook dat is te kort door de bocht. Een focus op de interne
capaciteit om contacten aan te gaan laat cruciale vermogens als primaire empathie,
afstemming en synchronie buiten beschouwing, vermogens van de korte route die bepalend
zijn in contacten. Sociale intelligentie is een bijzondere vorm van emotionele intelligentie, die
absoluut apart aandacht verdient; het valt wellicht te benoemen als interactieve emotionele
intelligentie. De sociale neurowetenschap, ontstaan in de laatste decade, toont ons duidelijk
aan dat sociale intelligentie zijn eigen neurologische basis en verkeersaders heeft. Het heeft
ons vooral laten zien dat breinen elkaar beïnvloeden, dat mensen elkaar beïnvloeden in hun
gevoels- en denkwereld. Geen beter bewijs voor het overbekende adagium: de mens is een
sociaal wezen.
Sociale intelligentie valt volgens Daniel Goleman onder te verdelen in1:
• Sociaal bewustzijn; dit verwijst naar een spectrum dat loopt van het onmiddellijk
aanvoelen van andermans innerlijke toestand, tot het begrijpen van andermans gevoelens
en gedachten, tot inzicht in gecompliceerde sociale situaties. Het behelst
 Primaire empathie: meevoelen met anderen; het aanvoelen van non-verbale
emotionele signalen
 Afstemming: totale ontvankelijkheid bij het luisteren; het afstemmen op een persoon
 Empatische accuratesse: het begrijpen van de gedachten, gevoelens en intenties van
een ander
 Sociale cognitie: weten hoe de sociale wereld werkt
• Sociale vaardigheid; dit berust op sociaal bewustzijn en zorgt dat onze interacties soepel
en effectief verlopen. Alleen weten hoe anderen zich voelen, of wat ze denken of willen,
is geen garantie voor vruchtbare interacties.
 Synchronie: soepel contact maken op non-verbaal niveau
 Zelfpresentatie: onszelf effectief presenteren
 Invloed: de uitkomst van sociale interacties vormgeven
 Betrokkenheid: ontvankelijk zijn voor de behoeftes van een ander en daarnaar
handelen.
Hierbij moet vooral worden vermeden te denken dat handige sociale omgangsvormen
hetzelfde is als sociale intelligentie. Het eerste is een kunstje, wat iedereen kan leren.
Het tweede is het geheel van handelen, denken, voelen, overseinen en ontvangen van emoties;
de wederzijdse beïnvloeding van mensen. Je realiseren dat dit een continu proces is en
daarnaar verstandig handelen, dat is sociale intelligentie.
Sociale intelligentie valt dus vooral te zien als het vermogen om intelligent te zijn óver, en in
onze relaties.
De sociale ontvankelijkheid van ons brein, onze hersenen, vereist dat we verstandig omgaan
met onze relaties, dat we ons realiseren dat niet alleen onze stemmingen beïnvloedbaar zijn,
maar zelfs onze hersenstructuren. En op dezelfde wijze zijn wij zelf in staat om die van
anderen te beïnvloeden en te veranderen. Het is bijna een griezelige gedachte dat een ander
wezen jouw denken biologisch kan beïnvloeden, maar het is de klinische waarheid.
Het zet tevens de wijze waarop je in het leven staat in een andere dimensie; je bent niet alleen
verantwoordelijk voor je eigen welbevinden, maar ook zeker voor dat van degenen om je
heen. En dus kun je de relaties die je met anderen hebt wellicht waarderen in termen van de
1
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invloed die zij op je hebben en omgekeerd, die jij op hen hebt. Deze kennis laat ons zien dat
de relaties met anderen een subtiele, maar krachtige impact hebben op onze hersenen, die
eventueel een levenslange uitwerking hebben. Daarom is het van onvoorstelbaar groot belang
hoe wij met anderen omgaan, en dus, hoe intelligent we omgaan met onze sociale contacten.
Misschien wel de belangrijkste ontdekking is het feit dat het brein zich kan herstructureren;
bepaalde herhaalde ervaringen zijn bepalend voor het aantal, de vorm en de grootte van
bepaalde neuronen en hun onderlinge verbindingen. Op deze wijze kan de (langdurige)
emotionele steun van een goede vriend, maar ook de jarenlange stress en woede, ons brein,
onze hersenen, daadwerkelijk veranderen.
Zo gezien krijgen relaties een nieuwe prioriteit: ze laten een letterlijke indruk na op je
hersenen en zijn dus sturend voor je eigen toekomst.
Sociale intelligentie laat zich aldus formuleren als “verstandig handelen binnen menselijke
relaties”1.

1
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Hoofdstuk 4: Sociale intelligentie en leidinggeven.
4.1 De invloed van de leider
Zoals ik in het vorige hoofdstuk beschreef: mensen hebben een grote invloed op het
emotionele en fysieke welzijn van elkaar, leiders vervullen daar een primaire rol in. Waarom
dat zo is? Kijk naar een groep medewerkers en zie het antwoord; als er een discussie is, wordt
snel gekeken naar de mening van de leider; als er een vraag gesteld wordt kijkt iedereen naar
de leider; als er een probleem is dat opgelost moet worden……. etc etc.
Of omgedraaid; een leider dwingt (onbewust) aandacht op, een leider spreekt zich als eerste
uit, een leider heeft eerder knopen doorgehakt met een positief resultaat.
Hoe dan ook, de leider vervult nu eenmaal de rol van baken in een groep. Het maakt daarbij
niet uit of het de formele of informele leider is. Het maakt ook niet zoveel uit of de leider
aanwezig is of op een andere locatie is. Zijn houding (in het algemeen) beïnvloedt de
stemming van de medewerkers
In de vorige hoofdstukken heb ik uiteengezet dat emoties besmettelijk zijn. Een goede leider
fungeert daarom als een positieve limbische magneet. Een lichte verontrustheid van een leider
kan een signaal voor medewerkers worden om meer aandacht aan een bepaalde zaak te geven;
een bepaalde mate van nuchterheid kan kalmerend werken bij een naderende deadline;
plotseling opkomende boosheid geeft een leider de kans zicht te richten op een urgent
probleem en dat probleem breder te trekken. Net zozeer kunnen negatieve emoties van een
leider de stemmingen van medewerkers ombuigen in een negatieve spiraal; een spiraal die het
(samen)werken niet ten goede komt.
Als mensen zich prettig voelen, werken ze het beste. Een goede stemming werkt als een
smeermiddel voor de hersenen, het maakt mensen flexibeler en meer ‘openminded’.
Positieve mensen zijn beter in staat zich te concentreren op hun werk en zijn beter in staat
teleurstellingen te overwinnen. Humor en een goed gebrachte grap breken geestelijke
barrières open, zetten communicatielijnen wijd open en brengen emotionele rust.
En goede stemming is vooral belangrijk als er in een team moet worden gewerkt. Een team is
een smeltkroes van elkaar beïnvloedende emoties, die over en weer gaan. Een emotioneel
sterke leider kan hierin het voortouw nemen en zorgen voor een positieve emotionele band.
Hij zal op die wijze mensen aan zich binden en beïnvloeden tot positieve emoties en
stemmingen. Op hun beurt leiden positieve emoties tot een plezierige werksfeer en dito
resultaten. Zijn positieve emoties daarmee de sleutel tot elk succes? Zeker niet! Maar
duidelijk is dat positieve emoties en stemmingen het werkplezier verhogen en dat daarmee de
kans op positief resultaat enorm toeneemt.
Dat negatieve emoties ook tot een groot succes kunnen leiden bewijst één van de best
verkochte muziekalbums ooit: “Rumours” van Fleetwood Mac (1977). Ten tijde van
de opnames lagen twee stellen binnen de band in scheiding; zij uitten hun emoties in
de muziek, de teksten en vooral in hun stemgeluid. Het album heeft daardoor een
enorm sterke emotionele lading, die menigeen die ernaar luistert kippenvel bezorgt.
Als een positieve sfeer dus belangrijk is voor een positief resultaat, hoe groot is dan de
houding en het gedrag van de leider van invloed op de sfeer? Onderzoek laat zien dat
plusminus 50% tot 70% van hoe werknemers de sfeer waarderen, terug is te voeren op het
functioneren van de leider!1
1
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“Kort gezegd: de emotionele opmaak van de leider en de manier waarop hij zich gedraagt,
heeft wel degelijk zijn uitwerking op hoe hun ondergeschikten zich voelen en dus ook op hoe
ze presteren. Hoe goed een leider zijn eigen stemmingen in de hand weet te houden en de
invloed die hij heeft op de stemming van alle anderen, is daarom ook allerminst een privéaangelegenheid, maar het is een factor die meespeelt in de bedrijfsresultaten.”1

4.2 Resonant Leiderschap
In het vorige hoofdstuk heb ik reeds beschreven dat er tussen mensen ‘rapport’ kan ontstaan;
een samenbindend gevoel dat ontstaat als mensen op elkaar ‘afgestemd’ zijn.
Een leider speelt een cruciale rol in het creëren en managen van rapport, in groepsverband
spreken we van resonantie2. Resonantie bestaat net als rapport uit drie elementen: wederzijdse
aandacht, gemeenschappelijke positieve gevoelens en een goed gecoördineerd non-verbaal
samenspel, synchronie. Dat laatste uit zich in een groep minder dan tussen twee individuen,
maar is in gemeenschappelijke taal, doelen en handelingen evenzogoed terug te vinden. Onder
het leiderschap van een resonante leider voelen mensen zich op hun gemak. Ze stemmen op
elkaar af en wat zeer belangrijk is: het werk krijgt meer betekenis. Als je als groep een klus
goed en in harmonie klaart, geeft dat een gevoel van verbondenheid en trots; iets wat je graag
vaker beleeft.
In hoofdstuk 1.6 beschreef ik het emotionele geheugen, geworteld in onze amygdala. In dit
emotiepakhuis zijn emoties gekoppeld aan feiten en zaken. De sterkte en de geaardheid van
deze emoties bepalen of we iets (of iemand), een bepaald doel aantrekkelijk vinden.
Gaandeweg worden de gevoelens en emoties die we ervaren bij het behalen van dat doel,
soms met vallen en opstaan, telkens opgeslagen in het emotiepakhuis. Deze emoties worden
vervolgens weer naar ons bewustzijn gezonden, de prefrontale cortex, als een soort applaus
tijdens onze inspanningen. Op deze wijze creëren we onbewust ons eigen
doorzettingsvermogen en de beloning daarvoor; onze neurologie zorgt ervoor dat het prettig
aanvoelt een bepaalde taak/doel te behalen. Tegelijkertijd zorgt de prefrontale cortex voor een
extra motivatieprikkel; het verzacht de gevoelens van frustratie en zorg die je kunnen
ontmoedigen om door te zetten. Op deze wijze zorgen je hersenen ervoor dat we tegenslagen
kunnen overwinnen en kunnen zien als een nuttige les. Deze circuits bepalen voor een groot
deel of iemand een pessimist of een optimist is, een doorzetter of een opgever.
Wat betekent dit nu voor een organisatie en de individuen daarin. We gaan er al te
gemakkelijk van uit dat personen gemotiveerd zijn of kunnen worden door algemeen
aanvaarde stimulansen, zoals geld. De waarheid is dat mensen allen te stimuleren zijn door de
zaken waar ze eigen emoties bij hebben, waar ze zelf echt plezier in hebben. En dat plezier op
zich werkt weer motiverend en creëert zo een mooie lus die zichzelf voedt.
Een resonant leider staat open voor de emoties en gevoelens van zijn medewerkers en stuurt
hen emotioneel in de positieve richting. Hij is oprecht en zijn eigen emoties resoneren met die
van anderen. Resonant leiderschap is te herkennen als de medewerkers het optimisme en
enthousiasme van de leider oppikken. Resonantie versterkt de emotionele invloed van de
leider en zorgt dat deze langer doorwerkt. Het sociale intelligentieniveau van een leider
bepaalt of hij in staat is resonantie te creëren in een groep, of hij er in slaag de emoties van de
groep op te vangen en er goed op te reageren. Sociaal intelligente leiders lijken deze
resonantie als vanzelf te creëren. Ze kennen zichzelf, zijn in staat zichzelf te managen, zijn
zich bewust van hun omgeving en in de samenhang van deze eigenschappen: ze zijn in staat
1
2
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hun omgeving sociaal te managen. Dit overigens zonder dat het een ‘kunstje’ is, het komt
vanuit een emotioneel gevoel.
Als een leider geen resonantie creëert zullen zijn medewerkers wellicht hun werk ‘goed’
doen, dat wil zeggen: ze doen wat ze behoren te doen. Onder een resonante leider zullen
medewerkers in verbondenheid synergie creëren! Een dissonante leidinggevende is hooguit
een manager, een leider is hij niet.

4.3 De competenties
Uit verschillende wereldwijde studies en onderzoeken blijkt dat sociaal intelligente leiders,
leiders die resonantie creëren, een aantal overeenkomstige competenties beheersen en
inzetten. Overigens: één van de beste manieren om die competenties te versterken is een
persoonlijke favoriet: het inzetten van humor. Goed gedoseerde humor ontspant, relativeert en
biedt opening in discussies. De onderzochte competenties bleken nog iets moois gemeen te
hebben, ze zijn wereldwijd gelijk en zijn dus universeel toepasbaar.
Na bestudering van diverse gezaghebbende onderzoeken en onderzoekers komt Daniel
Goleman tot een beschrijving van emotionele en sociale intelligentiedomeinen en de daarbij
behorende competenties binnen leidinggeven 1 (zie bijlage 1 voor de details):
DE PERSOONLIJKE COMPETENTIE;
Deze vermogens bepalen hoe wij met onszelf omgaan.
ZELFINZICHT
• Emotioneel zelfinzicht. Inzicht in de eigen emoties en het onderkennen van hun invloed;
intuïtie gebruiken om beslissingen te sturen.
• Accurate zelfevaluatie. Kennis hebben van de eigen sterke punten en de eigen
beperkingen.
• Zelfvertrouwen. Een gezond gevoel van eigenwaarde en een redelijk inzicht in de eigen
talenten.
ZELFMANAGEMENT
• Emotionele zelfbeheersing. Het in de hand houden van destructieve emoties en impulsen.
• Transparantie. Getuigen van eerlijkheid en integriteit.
• Souplesse. Beschikken over de souplesse om problemen te overwinnen of zich aan
veranderde situaties aan te passen.
• Presteren. Gedreven zijn om de eigen prestaties te verbeteren teneinde aan de hoge
persoonlijke normen te voldoen.
• Initiatief. De bereidheid tot handelen en het gebruik maken van kansen.
• Optimisme. Een positieve kijk hebben op wat er zich voordoet.
DE SOCIALE COMPETENTIE
Deze vermogens bepalen hoe we met onze relaties omgaan.
SOCIAAL BEWUSTZIJN
• Inlevingsvermogen. Gevoel hebben voor de emoties van anderen, begrip hebben voor het
gezichtspunt van anderen.
• Gevoel voor de organisatie. Weten hoe op organisatieniveau de verhoudingen liggen,
langs welke lijnen er besluiten worden genomen en hoe het politieke krachtenveld in
elkaar steekt.
1
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Dienstbaarheid. Het onderkennen van en tegemoetkomen aan de behoeften van
ondergeschikten, afnemers of klanten.
RELATIEMANAGEMENT
• Inspiratie. Motiveren en leiding geven vanuit een visie die mensen aanspreekt.
• Invloed. Weten hoe je mensen moet aanspreken om ze te overtuigen.
• Anderen tot ontwikkeling aanzetten. Anderen helpen hun talenten te ontwikkelen door hen
te begeleiden en feedback te geven.
• Katalysator van veranderingen. Een nieuwe richting inslaan en daarbij de leiding nemen.
• Conflictmanagement. Conflicten oplossen.
• Samenwerken en werken in een team. Zorgen voor samenhang in het team.
•

4.4 Gebruik van de competenties
4.4.1 Zelfinzicht
Zelfinzicht betekent dat je je eigen emoties kent, onderkent en begrijpt. De belangrijkste
component van zelfinzicht is het gebruik van intuïtie. In deze moderne tijd zou het gebruik
van intuïtie eigenlijk overbodig kunnen zijn. We hebben een vrije, wereldwijde toegang tot
informatie over alles wat we willen weten. Maar dat is tegelijkertijd het probleem: er is sprake
van een informatie-overload. Hoe selecteer je (onder tijdsdruk) uit al die informatie de goede;
die informatie die je de oplossing voor je probleem geeft.
Rondom intuïtie bestaan, net als t.a.v. emotionele en sociale intelligentie, veel misverstanden,
veel perceptie over ‘zweverige’ toestanden. Met intuïtie bedoel ik niet ‘The Force’ die Luke
Skywalker aanroept in de Star Wars saga. Met intuïtie bedoel ik hoe we onze ervaring
vertalen in beoordelingen, beslissingen en handelen. Intuïtie bestaat uit opgebouwde
ervaringen, die je onbewust aan elkaar heb gekoppeld tot een patroon. “Een patroon is een
reeks aanwijzingen die gewoonlijk in één keer tegelijk komen, dus als je er eentje van
tegenkomt, mag je de andere ook verwachten1.” Dit vertelt ons wat er aan de hand is, zodat
we het geschikte ‘draaiboek’ voor onze reactie kunnen vaststellen. Deze patroonherkenning
gebeurt onbewust en in een fractie van een seconde; we weten zelf niet eens hoe we tot een
intuïtief oordeel komen.
Volgens Gary Klein werkt dit middels het door hem benoemde “herkenningsgeoriënteerde
beslissingsmodel”2; samengevat:
• Aanwijzingen herinneren ons aan patronen
• Patronen leiden tot (mentale) draaiboeken
• Draaiboeken worden beoordeeld door mentale simulatie
• Mentale simulatie drijft op mentale modellen (ervaring/vakkennis)
Het onderzoek van Klein beschrijft dat een overgroot deel van leiders in een frontlinesituatie
die snel beslissingen moeten nemen, gebruik maken van intuïtie volgens dit model. Intuïtie
komt volgens Klein het beste tot zijn recht in situaties waar onder tijdsdruk, onduidelijke en
veranderende omstandigheden, met ervaren deelnemers beslissingen moeten worden
genomen; het lijkt wel alsof Klein ons Nederlandse CoPI beschreef!
Intuïtie is nauw verbonden met ons emotiepakhuis, de amygdala. De hersenen registreren
voortdurend beslissingsregels over wat werkt en wat niet. Hoe mensen reageren op een
bepaalde stijl van leidinggeven en wanneer. Welke aanpak succes heeft en welke niet.
1
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Dit leren speelt zich voornamelijk af in het ‘primitieve’ limbische systeem, waar, zoals ik
reeds schreef, het geheugen en leervermogen zetelt. In dit gebied is taal afwezig, dus om terug
te grijpen naar de kennis die hier aanwezig is, dien je terug te grijpen naar intuïtie om toegang
te krijgen tot je levenswijsheid. Het limbische systeem is op haar beurt nauw verbonden met
de amygdala, die, zoals gezegd, emoties koppelt aan feiten.
Neurologisch onderzoek leert dat het luisteren naar gevoelens helpt bij het ontdekken wat
bepaalde gegevens eigenlijk betekenen, waardoor je in staat ben om betere beslissingen te
nemen; voelt het goed, of voel het niet goed. Dit is dus een proces van levenslang leren.
Wanneer zich iets voordoet waarop de eerder opgeslagen beslissingsregels van toepassing
zijn, passen de hersenen deze (ongemerkt) weer toe, waardoor we tot een goede beslissing
komen. Je gebruikt je (emotionele) ervaring om nieuwe feiten te interpreteren.
Iedereen gebruikt intuïtie, of je wilt of niet. Mensen die een goed zelfinzicht hebben weten de
emoties van intuïtie op juiste waarde te schatten en zullen zo hun intuïtie het beste gebruiken.
Het verwordt zo tot authentiek handelen, het komt uit jezelf voort.
Omdat ons limbisch systeem geen taal kent, gebruikt het een andere route, die ons vertelt dat
het goed zit: het buikgevoel. Dit is neurale verbinding tussen de amygdala en het
maagdarmkanaal. Het buikgevoel is dus meer als een uitdrukking: het bestaat fysiek!
Samengevat biedt intuïtie sociaal-intelligente leiders toegang tot alles wat ze hun leven lang
hebben geleerd. Door zelfinzicht ontwikkel je een interne antenne die afstemt op deze kennis!

4.4.2 De basale competentie: zelfmanagement
Als je je eigen emoties niet kent, hoe ga je ze dan managen?! Waarschijnlijk managen je
emoties dan jou …. In gevallen van positieve emoties, zoals enthousiasme en plezier in een
taak lijkt dat nog niet zo’n probleem, maar wanneer er destructieve emoties in het spel zijn,
zoals woede en frustratie, zul je jezelf niet in de hand hebben en deze emoties overbrengen op
de mensen om je heen.
Het grote gevaar is dat deze emoties je kunnen overweldigen. Dat is de manier waarop onze
hersenen ons voorbereiden op gevaar: fight, flight or fright. Zoals eerder beschreven kan een
dergelijke emotionele ‘gijzeling’ ons werkgeheugen lamleggen en van goede, weloverwogen
beslissingen is dan geen sprake meer.
Onze prefrontale cortex, met name de linkerzijde, is het gebied waar een ‘goed humeur’
vandaan komt. Dit gebied is in staat de primaire emotionele reactie van de amygdala te
onderdrukken. Zelfmanagement is een voortdurende innerlijke dialoog; het is de component
van sociale intelligentie die voorkomt dat we een gegijzelde worden van onze eigen emoties.
En omdat ik reeds constateerde dat emoties besmettelijk zijn, is het voor een leider van het
grootste belang geen bron van besmetting te zijn, en dus zijn eigen emoties goed onder
controle te hebben; niet alleen uiterlijk, maar vooral innerlijk, daadwerkelijk!
De besmetting is een soort neurale amygdala-wedstrijd. Wanneer een emotioneel sterk
geprikkelde amygdala een rustige amygdala als ‘tegenstander’ heeft, zullen zij elkaar dus niet
versterken. Dat geeft de (neo)cortex de gelegenheid de situatie rationeel te duiden en de
overhand te nemen op de amygdala. Daarmee kalmeert de emotie; degene die zijn emoties het
beste reguleert, wint! De positieve besmetting wint het van de negatieve. Een leider die in
staat is op deze wijze resonantie op te wekken, ook in momenten van tegenstand/tegenspoed,
wekt vertrouwen. Vertrouwen is de basis van en voor integriteit. Op primair niveau heeft
integriteit te maken met impulsbeheersing, weerstand kunnen bieden aan primaire reacties die
ons schade kunnen toebrengen. Integere leiders hanteren consequent aanvaarde normen en
waarden. Zelfmanagement biedt de omgeving een stevig anker, een gedragen leider!
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4.4.3 Sociaal bewustzijn
Naast (emotioneel) zelfinzicht en zelfbeheersing kan een sociaal intelligentie leider niet
zonder sociaal bewustzijn. Sociaal bewustzijn zetelt in het gebruik van spindlecellen en
spiegelneuronen, zoals ik beschrijf in hoofdstuk 2; inlevingsvermogen! Daarmee zijn wij in
staat om af te stemmen op een ander, te voelen wat hij voelt. Op deze wijze ontstaat een
doorlopende evaluatie van de situatie en daarmee de mogelijkheid op de juiste wijze te
reageren: sociaal intelligent management! Deze neurale dans tussen twee (of meer) personen
kan uiteindelijk leiden tot resonantie, de toestand wanneer mensen op elkaar zijn afgestemd
en er een grote mate van verbondenheid ontstaat.
“I have a dream, that one day …… “
Waarom is de beroemde speech van Martin Luther King zo krachtig? Hij was in staat
resonantie op te wekken bij (vrijwel) allen die luisterden. De speech riep niet op tot verzet, tot
geweld; maar door de krachtige, positieve, vertrouwen opwekkende boodschap verbond hij de
mensen tot een doel: een rechtvaardig Amerika.
Sociaal bewustzijn bij een leider is gemakkelijk te herkennen. We hebben allemaal een goede
vriend of een goede chef die ons goed lijkt te begrijpen, ons aanvoelt, ons begrijpt. We
kennen ook (helaas) allemaal die chef die ons totaal niet begrijpt, die ‘niet weet waar het over
gaat’, die niet geïnteresseerd is. Betekent dit dat een sociaal bewuste leider iedereen naar de
mond praat, iedereen z’n zin geeft? Nee, dat is een onwerkbare situatie. Het betekent dat een
sociaal bewuste leider zich bewust is van de gevoelens en emoties van de mensen om hem
heen en daar intelligent mee om gaat. Hij biedt de ruimte om emoties te uiten en te bespreken,
om er mee om te gaan en ze een plek te geven. Dit beperkt zich niet tot de emoties van
individuen. Ook bedrijven hebben emoties; de manier waarop zaken worden gedaan, lijnen
lopen. Deze emoties aanvoelen is van even groot belang. Sociaal bewustzijn is een
voorwaarde om met sterk van elkaar verschillende mensen en situaties om te gaan. Als een
leider sociaal bewust is, bezit hij een zeer krachtige leidraad voor zijn handelen: hij kan leiden
met inachtneming van de gevoelens en emoties van de mensen om hem heen, hij kan een
krachtige, positieve, vertrouwen opwekkende leider zijn.

4.4.4 Relatiemanagement
Zelfinzicht, zelfmanagement en sociaal bewustzijn zijn de ingrediënten voor een belangrijke
component van sociale intelligentie: relatiemanagement. In deze component van sociale
intelligentie treffen we de meest uitgesproken competenties aan: inspiratie,
conflictmanagement, invloed/overtuigingskracht.
Het managen van relaties is het hanteren van emoties van anderen. Dit moet niet verward
worden met een ‘kunstje’. Deze vaardigheid komt voort uit zelfinzicht, authenticiteit; als een
leider zich bedient van slimmigheidjes, van manipulatie, zal de sociale radar van
medewerkers dat feilloos oppikken. De eerder beschreven spindle-cellen registreren het
verschil in presentatie en werkelijke emotie. En alhoewel wellicht niet iedereen dit in
woorden kan duiden, zal deze leider altijd met wantrouwen worden bekeken; het gevoel van
mensen bedriegt ze zelden. Een leider moet daarom handelen vanuit oprechtheid. Als een
leider handelt vanuit deze oprechtheid, en hij beheerst de competenties van sociale
intelligentie, is hij in staat resonantie te creëren en te versterken. Een sociaal intelligente
leider hanteert deze resonantie voor het opbouwen van een netwerk. Zeker in deze tijd van
voice-mail, e-mail en daadwerkelijke fysieke afstand is het onderhouden van een netwerk van
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groot belang. Het netwerk moet paraat zijn op het moment dat het er op aan komt. Sociaal
vaardige leider hebben daarom een neus voor gezamenlijke belangen, zijn goed in het kweken
van good-will. Het managen van relaties vereist een grote sociale vaardigheid, het betekent
veel meer dan alleen vriendelijk zijn. Vriendelijkheid is een uiteraard een belangrijke
vaardigheid, maar het gaat erom die vriendelijkheid gericht te gebruiken om mensen in een
gewenste richting te sturen, om enthousiasme op te roepen. Hiervoor is een gerichtheid
noodzakelijk. Een sociaal intelligente leider kent zijn emoties, managet ze, weet wat hij wil
bereiken. Hij is daarmee in staat een inspirerende visie uit te dragen, een doel te benoemen.
Dit gaat verder dan een taak-doel; een klusje voor de aankomende week. Het gaat hierbij om
een visie die verder gaat, om het laten samengaan van persoonlijke doelen met een
bedrijfsdoel, om persoonlijke ontplooiing. Zo’n leider weet dat de zaken waar mensen het
meest aan hechten, de zaken zijn die hen ook in hun werk het meest zullen aanspreken.
Daarmee is een sociaal intelligente leider in staat om, door zijn medewerkers gedragen,
duidelijk en ferm te sturen en te managen.

4.5 Stijlen van leiderschap
Er bestaat een algemeen aanvaarde indeling van leiderschapstijlen1 (al dan niet onder dezelfde
benaming), n.l. visionair, begeleidend, gelijkwaardig, democratisch, tempoaanjagend en
autoritair. De eerste vier stijlen zijn in staat om resonantie op te wekken, de laatste twee alhoewel op sommige momenten zeer bruikbaar- kunnen tegenovergestelde effecten creëren.
Binnen deze stijlen van leiderschap zijn bepaalde emotionele en sociale competenties terug te
vinden. Uit het gebruik van de competenties is aan te geven hoe de bepaalde stijl van
leidinggeven uitwerkt, hoe het de omgeving en dus prestaties beïnvloed.
Hieronder worden de verschillende stijlen kort beschreven, met daarin opgenomen de
belangrijkste competenties en in welke situatie ze het best tot hun recht komen.

4.5.1 De visionaire stijl
Visionair leiderschap is in staat het emotionele klimaat binnen een organisatie sterk positief te
beïnvloeden en kan op verschillende niveaus een mentaliteitsverandering tot stand brengen.
Visionaire leiders verwoorden de richting waarin een groep zou moeten gaan, maar schrijven
niet voor hoe dat bereikt moet worden. Dit geeft de ruimte om het vertrouwde pad te nemen,
of juist nieuwe wegen te zoeken, te experimenteren, risico’s te nemen. Visionaire leiders
schetsen de ‘outline’ van een organisatie. Dat geeft medewerkers zicht op het geheel en de
mogelijkheid om hun aandeel in het geheel te zien. Doordat een visionaire leider zijn
medewerkers voortdurend attent maakt op het feit dat hun werk onderdeel is van een groter
geheel, krijgt he individuele werk meer betekenis. Het idee dat in gezamenlijkheid naar een
doel wordt gewerkt, verstevigt de betrokkenheid, werkt stimulerend. Mensen krijgen de kans
trots te zijn op hun organisatie.
Tijdens mijn BOSNO2-studie bracht ik onder andere een bezoek aan Siemens
Nederland. Daar spreekt men van de Sie-MENS. Er spreekt trots uit die titel.
De belangrijkste competenties
De basis van visionair leiderschap is inspirerend/stimulerend leidinggeven. Een visionair
leider draagt een boodschap uit die hij zelf oprecht onderschrijft. Daardoor kan hij aanhaken
1
2

Goleman, D., Het nieuwe leiderschap, p71
Bedrijfsgeïntegreerde Opleiding op basis van Samenwerking Nederlandse Ondernemingen
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bij de waarden en normen van zijn medewerkers, wat zij waardevol achten. Ook transparantie
is van wezenlijk belang. Als een leider niet oprecht is in zijn visie, kan hij die ook niet op zijn
medewerkers overbrengen. Zoals eerder beschreven: de sociale radar van mensen laat dat niet
toe. Transparantie houdt ook openheid in, openheid in (de motivatie) van keuzes en het delen
van kennis en informatie. Dit is de basis voor de beroemde rekensom 1+1=3.
De belangrijkste competentie binnen visionair leiderschap is toch wel inlevingsvermogen. Het
vermogen om aan te voelen hoe een ander zich voelt, wat de verschillende gezichtspunten
zijn, wat een gepaste en gedragen reactie/beslissing is. Een leider die geen gevoel heeft voor
wat een ander bezighoudt, kan hen uiteraard ook niet motiveren; hij zou volledig de plank mis
slaan.
Wanneer te gebruiken
Visionair leiderschap komt het best tot z’n recht in situaties waarbij de organisatie enigszins
‘op drift’ is geraakt, is afgeweken van het oorspronkelijke doel. En wanneer er (grote)
veranderingen moeten worden doorgevoerd of wanner er simpelweg geen visie is, maar wel
de behoefte. Visionair leiderschap kan een valkuil worden als het ‘opgeblazen’ wordt
gebracht, te groots, pompeus. Het geeft de medewerkers een gevoel van vooringenomenheid.
Een ander gevaar van visionair leiderschap is de illusie van ‘de grote leider’. Dit kan leiden
tot afbreuk aan het gevoel van gezamenlijkheid.

4.5.2 De begeleidende stijl
Begeleiding van medewerkers is meer gericht op hun persoonlijke ontwikkeling, dan op de
(onmiddellijk) uit te voeren taken. Begeleiding gaat in op de dromen van mensen, de doelen
die ze zich in het leven hebben gesteld en de verwachtingen die iemand heeft van z’n carrière.
Begeleiding betekent oprecht belangstelling hebben voor een persoon, in plaats van de
functionaris. Een begeleider helpt mensen om hun specifieke sterke en zwakke vaardigheden
in relatie te brengen met hun verwachtingen binnen het werk en persoonlijk leven. Hij helpt
ze om daaraan (lange termijn) doelen in relatie tot hun persoonlijke ontwikkeling te koppelen
om deze verwachtingen te realiseren.
Zoals al eerder beschreven zijn mensen het beste gemotiveerd voor dingen die ze leuk vinden;
dat zijn de zaken die aansluiten bij hun dromen, hun verwachtingen en hun zelfbeeld.
Door de dagelijkse werkzaamheden van mensen te koppelen aan de (lange termijn) doelen
kan begeleiding enorm motiverend werken. Mede daarom creëert de begeleidende stijl
meestal een enorme positieve emotionele respons.
De belangrijkste competenties
De belangrijkste competenties voor begeleidend leiderschap zijn emotioneel zelfinzicht en
inlevingsvermogen. Emotioneel zelfinzicht is de basis voor authentiek handelen van een
leider. Dit betekent dat een leider in staat is om zijn medewerkers oprecht te adviseren in hun
belang en dat van de organisatie, zonder dat de medewerker het gevoel heeft gemanipuleerd
of ronduit bedonderd te worden.
Inlevingsvermogen is noodzakelijk om allereerst te kunnen luisteren, luisteren naar de
verwachtingen van de mens, te kijken naar de doelen die gesteld en gehaald kunnen worden
en daarbij uit te gaan van wat de ander van belang vindt. Maar vooral ook om de persoonlijke
interactie open en gaand te houden. De enorme positieve emotionele stimulans die
begeleiding tot stand kan brengen heeft vooral te maken met inlevingsvermogen; je zegt
daarmee: ik geloof in je potentieel, ik investeer in jou en ik heb de overtuiging dat jij je 100%
zult inzetten. Die authenticiteit wordt opgevangen door de emotionele ‘radar’ die mensen
hebben en vertaalt zich in een hoge mate van betrokkenheid, wederzijds!
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Wanneer te gebruiken
De begeleidende stijl is alleen te gebruiken in een omgeving met medewerkers die
taakvolwassen zijn, die initiatief tonen en die de wens hebben zich (professioneel) te
ontwikkelen. Begeleidend leiderschap kan een valkuil worden als de leider niet vanuit
oprechte belangstelling voor de mens handelt, maar uit een tempoaanjagend doel:
onmiddellijke productieverhoging: begeleiding verwordt dan tot micromanagement, ‘even
vertellen hoe het moet’.
De begeleidende stijl lijkt in eerste instantie misschien niet veel bij te dragen aan de
bedrijfsbelangen; op de lange(re) termijn zal de ontwikkeling van medewerkers z’n vruchten
afwerpen, en wellicht nog belangrijker: het houdt talenten in huis; juist omdat ze zich kunnen
en mogen ontwikkelen.

4.5.3 De gelijkwaardige stijl
Herman van den Berge (RIP 2005) is enige jaren ‘mijn’ directeur geweest in
Haaglanden. Eén van de dingen die mij het meest aan hem is bijgebleven zijn de
gesprekken die we gevoerd hebben over zaken die ons emotioneel raakten, met name
in de gezinssituatie. Dat heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik graag met hem
werkte.
Het openlijk delen van emoties is kenmerkend voor deze stijl van leidinggeven. Het legt geen
nadruk op het verrichten van een taak, of het halen van een doel. Het richt zich op het creëren
van resonantie door respect te tonen voor emoties. Het legt de nadruk op de emotionele
behoeften van medewerkers. Door functionarissen te zien als mensen,ze zodanig tegemoet te
treden, en ze b.v. ook emotioneel te steunen in privé-problemen, creëert deze stijl een enorme
verbondenheid en daarmee loyaliteit.
De belangrijkste competenties
De vaardigheid tot samenwerken is de basis van de gelijkwaardige stijl. Een gelijkwaardige
leider is gericht op persoonlijke relaties en de kwaliteit van die relaties, waarin harmonie
centraal staat. Hij creëert samenhang. De gelijkwaardige leider oog voor de emotionele
behoeften van medewerkers, beschikt over inlevingsvermogen. Hij kan zich een voorstelling
maken van de gevoelens en standpunten van medewerkers. Het helpt een leider om zich te
bekommeren om de mens als geheel, en niet alleen om de functionaris.
Conflictmanagement is eveneens van belang binnen deze stijl; de kunde om sterk van elkaar
verschillende (of zelfs in conflict zijnde) medewerkers harmonieus met elkaar te laten
samenwerken; respect te kweken voor elkaar gevoelens en emoties.
Wanneer te gebruiken
De gelijkwaardige stijl is uitermate bruikbaar in bijna alle situaties, het verstevigt de
samenhang in een groep. Vooral bij (relationele) problemen of bij stressvolle situaties is deze
stijl rustbrengend omdat hij is gebaseerd op waardering van de individu, van elkaar.
Ondanks de positieve effecten van deze stijl, is hij niet/nauwelijks op zichzelf staand te
gebruiken. De stijl is alleen op waardering gericht, niet zozeer op prestaties en correctie.
In combinatie met de visionaire stijl, en in sommige gevallen met de tempoaanjagende stijl,
komt de gelijkwaardige stijl het best tot z’n recht: harmonie met een doel!
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4.5.4 De democratische stijl
Het belangrijkste kenmerk van deze stijl: samen praten! De democratische stijl kenmerkt zich
door medewerkers actief te betrekken bij meningvorming en besluitvorming. Het biedt de
medewerkers de kans zich uit te spreken en gehoord te voelen. Het uiteindelijke resultaat zal
herkend en gedragen worden door de medewerkers.
De belangrijkste competenties
Communicatie, met name luisteren, is een belangrijke vaardigheid van de democratische
leider; de bereidheid te luisteren en de oprechte interesse waarmee dit gepaard gaat, geeft
medewerkers vertrouwen om uit te spreken waar het om gaat. Om deze stijl in goede banen te
leiden is een leider nodig die het prettig vindt om met mensen samen te werken, harmonie te
scheppen en dus conflicten op te lossen. De competenties teamwork en samenwerking,
conflictmanagement en invloed zijn hier terug te vinden.
Ook hier speelt inlevingsvermogen een grote rol. Met name bij erg diverse groepen is
inlevingsvermogen noodzakelijk om een groep op één lijn te brengen, samen te laten werken.
Wanneer te gebruiken
Een democratische aanpak komt het best tot z’n recht als de leider (nog) niet precies weet
welke richting hij moet inslaan. Hij creëert zo de mogelijkheid om van ervaren medewerkers
informatie en advies te krijgen. Zelfs als een leider al een visie heeft, kan deze stijl nuttige
informatie en adviezen opleveren over hoe de visie te implementeren of aan te vullen.
Valkuil van deze stijl is het gevaar dat de leider zich laat meeslepen. Dat kan leiden tot een
schier eindeloze reeks vergaderingen en sessies, zonder dat het tot consensus of een besluit
komt. Indien binnen deze stijl geen kaders worden gesteld, kunnen medewerkers teleurgesteld
worden in de uitkomst en laten zich geen tweede keer uitnodigen.
Ten tijde van een onmiddellijke crisis is de democratische stijl niet werkbaar; dat is een
moment voor onmiddellijke besluitvorming.

4.5.5 De tempoaanjagende stijl
Deze stijl kenmerkt zich door (zeer) hoge eisen aan medewerkers te stellen en ze daar
continue op aan te spreken, bewust van te maken. Het is een zeer energieke stijl die tot grote
prestaties kan leiden. De tempoaanjagende leider geeft een hoge prestatienorm aan en geeft
zelf het voorbeeld. Hij houdt nauwlettend de prestaties in de gaten, ziet wie niet tegen de taak
is opgewassen en grijpt in; alles in het belang van de prestatie.
De belangrijkste competenties
De meest belangrijke emotionele competenties voor deze stijl zijn natuurlijk prestatiedrang en
een grote mate van initiatief; aanzetten tot handelen!
De prestatiedrang uit zich niet alleen in ‘kale productie’, maar ook in de drang om nieuwe
manieren te vinden, verbeteringen aan te brengen in het eigen- en het teamfunctioneren.
Omdat deze stijl het uiterste vergt van mensen zijn emotionele competenties als zelfinzicht,
beheersing en inlevingsvermogen onmisbaar; de tempoaanjagende leider dient goed aan te
voelen wat de emotionele status en ‘rek’ is binnen het team, en daar naar te handelen. Dit kan
hij alleen doen vanuit een eerlijke en authentieke benadering, gebaseerd op zelfinzicht. Deze
stijl is op het randje balanceren met emoties.
Wanneer te gebruiken
Deze stijl is uitstekend te gebruiken in een team met een hoge motivatie en hoog
gekwalificeerde medewerkers; medewerkers die (op dat moment) niet begeleid hoeven te
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worden of sturing nodig hebben. Tempoaanjagen is bijzonder geschikt in een moment van
opbouw of groei, of wellicht in een crisis, en kan tot grote prestaties leiden.
De valkuil van deze stijl is dat medewerkers kunnen afknappen omdat ze het gevoel hebben
onevenredig te worden afgeknepen, als productiemiddel worden benaderd.
Tempoaanjagen is een risicovolle stijl die meer als de andere stijlen de kans heeft
sfeervergiftigend te zijn. Deze stijl zou, mits met mate gebruikt, eigenlijk alleen tezamen met
een emotioneel positieve stijl gebruikt moeten worden.
Het probleem is dat de leiders die deze stijl hanteren, vaak emotioneel te kort schieten, met
alle rampzalige gevolgen van dien.

4.5.6 De autoritaire stijl
De autoritaire stijl kenmerkt zich door ‘omdat ik het zeg’, zonder een fatsoenlijke
onderbouwing. Een autoritaire leider eist dat zijn bevelen onmiddellijk worden opgevolgd en
schuwt daarbij geen dreigementen en/of scherp taalgebruik. Er is niet of nauwelijks sprake
van delegeren, omdat een autoritaire leider alles in eigen handen wil houden. Feedback komt
vrijwel alleen in de negatieve vorm voor; een autoritaire leider is gefocussed op fouten en
reageert daar negatief op. Bij elkaar opgeteld: dè manier om dissonantie op te roepen.
De belangrijkste competenties
Invloed, prestatie en initiatief zijn de belangrijkste sociale competenties van deze stijl.
Initiatief betekent hier niet alleen dat je kansen aangrijpt, maar ook dat je zonder meer
beslissingen neemt en oplegt, zonder ten rade te gaan bij anderen.
Net als bij de tempoaanjagende stijl zijn zelfinzicht, zelfbeheersing en inlevingsvermogen van
groot belang om deze stijl niet te laten ontsporen. Emotionele zelfinzicht en zelfbeheersing
stelt een (autoritaire) leider in staat om boosheid/woede te beteugelen en in goede banen te
leiden. Inlevingsvermogen is, zoals bij vrijwel elke stijl, een zeer belangrijke vaardigheid. Als
een autoritaire leider niet aanvoelt wat zijn gedrag te weeg brengt, en b.v. niet alleen zijn
boosheid uit, maar ook afkeer en walging, zal dit een desastreus effect hebben op zijn
medewerkers.
Wanneer te gebruiken
Ik heb negen jaar ervaring in de M.E. Tijdens een inzet wordt binnen de M.E. de
autoritaire stijl in optima forma gebruikt. Dit wordt door het peloton alleen
geaccepteerd als zij vertrouwen hebben in de commandant. Dat verrouwen komt tot
stand als hij tijdens èn buiten de inzet bewijst een vaardig leider te zijn.
Autoritair leiderschap is een sterke vorm van leiderschap, die echter gemakkelijk dissonantie
oproept. Het is een stijl die zeer goed kan werken in momenten van een (onmiddellijke)
crises. Ook om kortstondig snelle en noodzakelijke resultaten te halen is de stijl geschikt. Net
als bij tempoaanjagend leiderschap werkt de autoritaire stijl het beste in combinatie met een
andere stijl.

4.6 Sociaal intelligent leiderschap
De verschillende leiderschapstijlen zijn niet los van elkaar te zien. De kracht van de
verschillende stijlen is dat een leider deze alle in meer of mindere mate beheerst en
opvolgend, overlappend en aanvullend gebruikt om op die manier resonantie te creëren.
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Een sociaal intelligent leider weet (intuïtief) wanneer en waar hij welke stijl gebruikt. Een
crisis in een team kan uitstekend autoritair worden opgepakt om de angel eruit te halen;
gevolgd door visionair leiderschap om het team te richten, begeleiding om individuen ‘op
peil’ te brengen en tempoaanjagend leiderschap om het goede, gemotiveerde team tot grote
hoogte te brengen.
Het is belangrijk dat een leider resonantie weet op te roepen binnen zijn team. Hij doet dit niet
door afgezonderd één of meer van de voornoemde competenties te gebruiken. Alle
competenties zijn van belang om een resonant leider te zijn. Ze zijn nauw met elkaar
verbonden en hebben een dynamische onderlinge relatie. Als een leider zich niet (goed) van
zijn emoties bewust is, kan hij ze natuurlijk ook niet goed reguleren. Als hij zijn eigen
emoties niet goed kan reguleren, zal hij zijn medewerkers niet kunnen aanvoelen en ze met
zijn eigen emoties besmetten . Op die wijze brengt hij zijn relaties schade toe. Resonantie is
daarmee onmogelijk. Samengevat: zelfinzicht leidt tot zelfmanagement en inlevingsvermogen
en de combinatie daarvan maakt een effectief relatiemanagement mogelijk. Daarmee is de
cirkel rond en maak het duidelijk dat het een niet zonder het ander gaat.
Uiteraard beschikt een leider niet in de volle breedte over alle competenties. Het gaat erom
dat de competenties waarin een leider zich onderscheid, functioneren als een goed
geïntegreerde eenheid, zodat ze invlechten tot een eigen wijze van leidinggeven, waarin op de
juiste momenten, met gebruikmaking van de juiste competenties, de juiste stijl wordt gebruikt.
Sociaal intelligent leiderschap valt dus vooral te zien als het vermogen om verstandig te
handelen binnen en over onze emoties, en daarmee verstandig te handelen óver, en in onze
(hiërarchische) relaties.
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Hoofdstuk 5: De Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland
5.1 Gangbaar en tegendraads
Er bestaan onmiskenbaar tegenstellingen tussen gangbare opvattingen met betrekking tot
management en leiderschap en de realiteit van alle dag. Gangbare opvattingen komen niet
zelden voort uit een ‘common sense’ idee, gevoed door wat de samenleving door kennis en
cultuur voor waar aanneemt, maar ook door kennis die in allerlei (management)opleidingen
gespuid wordt. Het ontstane instituut zet zich vast in de perceptie van een generatie en wordt
versterkt door het feit dat ‘we’ het er over eens zijn. Omdat een ieder dit patroon volgt, werkt
het (in meer of mindere mate) ook nog. Maar er bestaat ook de tegendraadse zijde van deze
medaille; gangbare opvattingen kunnen ook zeker verouderd of zelfs contraproductief blijken.
“Als ze ons ineffectief maken, is het vaak moeilijk te begrijpen waarom. Gewoonlijk zijn wij
niet zo ervaren in het onderzoeken van onze fundamentele overtuigingen en
vooronderstellingen. Evenmin hebben we veel ervaring met het aannemen van nieuwe
vooronderstellingen of het leren van competenties die samenhangen met die nieuwe
vooronderstellingen.”1 Het zogenaamde ‘Human Relations’ model in de managementkennis
was eind jaren ’50 van de vorige eeuw reeds bekend. Het zou echter tot de jaren ’70 van die
eeuw duren voor er experimenten met de bedrijfsvoering van grote organisaties werden
uitgevoerd die succesvolle resultaten opleverden.
Het idee van emotionele en/of sociale intelligentie binnen management en leiderschap is ook
niet echt nieuw meer te noemen. De waarde van sociale intelligentie wordt onderkend, maar is
moeilijk onder te brengen in ‘meetbare’ hokjes. Daarnaast staat met name de sociale
neurowetenschap nog in de kinderschoenen en wordt regelmatig nieuwe en belangwekkende
informatie ontdekt. Het is een concept dat ons weghaalt van het rationele denken en terugzet
in ons gevoel, een wat ongrijpbaar en ondefinieerbaar concept. Lijkt het ……
Zijn de gangbare management- en leiderschapsopvattingen slecht en/of onbruikbaar omdat er
nieuwe kennis en opvattingen naar voren komt. Nee, uiteraard niet. Juist om deze reden heb ik
niet gekozen om mijn scriptie te beëindigen met de obligate ‘conclusies en aanbevelingen’. Ik
heb namelijk niet de intentie om uit te spreken of het wel of niet goed gaat met het CoPI in
onze Veiligheidsregio. Ik heb wel de intentie om te bekijken of er ook niet een andere manier
van kijken is naar de leden van het CoPI. Het is juist de kennis (en daarbij behorende
vaardigheid) van de verschillende mogelijkheden die het de leider mogelijk maakt op het
juiste moment te kunnen schakelen. Maar dan moet die kennis er wel zijn en moet de
meerwaarde die de mogelijkheden bieden onderkend worden.
Het vertrekpunt hierbij zijn de gevraagde competenties, immers, deze zijn een representatie
van wat de Veiligheidsregio verlangt van haar CoPI-leden en verklaren daarmee of, en in
hoeverre, sociale intelligentie daar onderdeel van is.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod;
• de gevraagde en aangeboden competenties,
• een inhoudelijk vergelijk op perspectief, sociale intelligentie en stijl van leidinggeven,
• de aangeboden en gewenste training,
• de perceptie van een aantal stakeholders op sociale intelligentie binnen het CoPI

1

Quinn e.a., Handboek Managementvaardigheden, p7.
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Ik zal in dit hoofdstuk gevonden gangbare opvattingen af zetten tegen wat meer tegendraadse
opvattingen, die in de voorafgaande hoofdstukken naar voren zijn gekomen. Ik zal dat steeds
doen in een omlijnd kader: gangbaar – tegendraads.

5.2 De competenties
De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (verder: Veiligheidsregio) is in 2007 gestart
zoals bedoeld in het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s uit hetzelfde jaar. De Veiligheidsregio
kent een directie (verder Veiligheidsdirectie), bestaande uit de Regionale Brandweer
Commandant, de Regionaal Geneeskundig Functionaris, de Korpschef van Politie en een
coördinerende Gemeentesecretaris. De Veiligheidsdirectie bedient zich van een
veiligheidsbureau (verder Veiligheidsbureau), waarin onder de leiding van een hoofd, liasons
van de verschillende diensten werkzaam zijn; brandweer, geneeskundige zorg, politie,
defensie, de provincie en de gemeenten. De taak van het Veiligheidsbureau is het versterken
van de multidisciplinaire samenwerking in het kader van rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
In het algemeen kan gesteld worden dat de verschillende Leidinggevenden van Dienst de
kernbezetting vormen van het Commando Plaats Incident (CoPI). Het betreft de Commandant
van Dienst Geneeskundig (CvD-G), de HoofdOfficier van Dienst Brandweer (HOvD-B) en de
Officier van Dienst Politie (OvD-P). Indien daar aanleiding tot bestaat kan een CoPI
uitgebreid worden met vakmatige kennis en/of ondersteuning, zoals communicatie,
administratie, logger en bijvoorbeeld het waterschap of gemeente. De diensten werken ter
plaatse van het incident multidisciplinair onder leiding van de leider CoPI. De nadruk ligt op
het sturen van de operationele processen.

5.2.1 Gevraagde competenties
In de Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP) uit 2006 van de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland staat:
“In deze ‘gebruikersversie’ is de GRIP-regeling in Noord- en Oost-Gelderland op hoofdlijnen
beschreven. Het ‘Handboek operationele multidisciplinaire samenwerking’ (in ontwikkeling)
beschrijft op meer gedetailleerde wijze de opbouw van de multidisciplinaire
hulpverleningsorganisatie, de werkwijze, de vorming van staven, en de coördinatie ten tijde
van incidenten, zware ongevallen en rampen. In het handboek zullen tot in detail de
werkwijzen, procedures, competenties, het opleiden, trainen, oefenen en de voorzieningen van
de diverse staven worden beschreven.”
Navraag leerde dat bedoeld document tot op heden niet tot stand is gekomen.
In het Meerjaren Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen & Oefenen 2007-2011 van
de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de volgende doelstelling opgenomen:
“De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland streeft naar meer veiligheid in de regio ten
tijde van rampen, crises en calamiteiten. Hiertoe is een adequate aanpak van
rampenbestrijding en crisisbeheersing nodig. Dit zal worden bereikt middels de inzet van
vaardige en competente crisisteams op alle niveaus (GRIP).”1
“Hiervoor worden de individuele competenties en de teamcompetenties gehanteerd”.2

1
2

p3
p3
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“Dat de functionarissen aan deze individuele competenties voldoen is een
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kolommen. De kolommen dragen zorg voor de
minimale vereisten voor een competente operationele functionaris.”1
In dit beleidsplan worden de individuele competenties niet genoemd, er wordt slechts
verwezen naar het werkboek competentiegericht oefenen van de NVBR, versie 2006, waarin
de individuele competenties worden beschreven.
In schematisch overzicht worden daar de volgende competenties benoemd voor de voorzitter
en de adviseur (= lid) van een CoPI2 ;
Competentie
Analyseren
Beslissen
Communiceren
Coordineren
Daadkracht
Leiderschap
Onafhankelijk
Overtuigen
Politiek-bestuurlijk inzicht
Reflecteren
Samenwerken
Stressbestendig handelen

Voorzitter
x
x
x
x
x
x

Adviseur
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Als teamcompetenties worden in het meerjarenbeleidplan benoemd3 :
• Opstarten groepsproces
• Gedisciplineerd vergaderen
• Integrale beeldvorming
• Kritisch afwegen en beslissen onder tijdsdruk
• Handelend optreden
• Coördineren en afstemmen
• Voortgangsbewaking
• Overdracht
• Omgevingsmanagement
• Afbouw en nazorg.

5.2.2 Aangeboden competenties
De onderscheiden diensten zijn verantwoordelijk voor het gegeven dat CoPI-leden voldoen
aan de gevraagde individuele competenties. Aan de Voorzitter en Adviseur (lid) worden
verschillende competenties gevraagd; echter, iedere (H)O/CvD, ongeacht de ‘bloedgroep’,
kan afhankelijk van de soort ramp/crisis, beide rollen vervullen.
De drie diensten hanteren ieder een eigen beleid en ‘eisen’ ten aanzien van competenties van
hun (H)O/CvD. In bijlage 5 zijn de selectie, de competenties en opleiding van de
(H)O/CvD’s, zoals gehanteerd door de onderscheidene diensten, nader uitgewerkt.
1

p5
p 19, voor de uitgeschreven competenties: zie bijlage 3
3
p 5, , voor de uitgeschreven competenties: zie bijlage 4
2
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Als je vervolgens deze competenties vergelijkt met de door de Veiligheidsregio gevraagde
competenties geeft dat het volgende overzicht;
Competentie
Analyseren
Beslissen
Communiceren
Coördineren
Daadkracht
Leiderschap
Onafhankelijk
Overtuigen
Politiekbestuurlijk
inzicht
Reflecteren
Samenwerken
Stressbestendig
handelen

Voorzitter
X
X
X
X
X
X

Adviseur
X

Geneeskundig
OvD CvD
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

Politie
OvD
X
X

X

X
X
X
X

Brandweer
(H)OvD

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

5.2.3 Een eerste vergelijk: vraag en aanbod
Het is interessant om in verschillende stappen te bekijken welke overeenkomsten en/of
verschillen er zijn in de competenties die de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
vraagt aan haar CoPI-leden en de competenties die Daniel Goleman destilleerde uit zijn studie
naar emotionele en sociale intelligentie. Competenties die blijkens wereldwijd onderzoek
daadwerkelijk verschil maken.
Mijn eerste vaststelling is dat een één op één vergelijking sowieso niet mogelijk is, omdat de
gehanteerde beschrijving, taal en definities niet met elkaar overeenkomen. Daarmee ben ik
deze scriptie niet gestopt en heb desondanks door mijn eigen ‘bril’ verschillende grootheden
vergeleken. Daarmee is de gemaakte vergelijking arbitrair, maar niet onbruikbaar; er is qua
betekenis wel een vergelijk mogelijk.
Met betrekking tot de individuele competenties blijkt uit het bovenstaande schema dat de
gevraagde en ‘aangeboden’ competenties bepaald geen coherent beeld te zien geven. Het lijkt
alsof bij de keuze voor de competenties voor de CoPI-bezetting door de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland, gebaseerd op de NVBR, geen afweging is gemaakt met de
bestaande praktijk en/of de haalbaarheid van overeenstemming tussen de drie disciplines op
het gebied van OvD-competenties.
De CoPI leden dienen aan individuele en teamcompetenties te voldoen. Het meerjaren
beleidsplan zegt over de teamcompetenties: “De teamcompetenties richten zich op
competenties die individuele functionarissen moeten verwerven om binnen een bepaald
crisisteam te kunnen functioneren.”1 Dit is mijns inziens een contradictio in terminis:
teamcompetenties zijn alleen in teamverband te verwerven.
Daarnaast bestaan deze genoemde competenties uit enkele competenties die reeds genoemd
worden bij de individuele competenties, zoals handelend optreden/daadkracht en verder uit
een aantal taken in plaats van competenties, zoals ‘afbouw en nazorg’. Deze
1

p5
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teamcompetenties zijn naar mijn mening geen coherent gekozen set van elkaar aanvullende
competenties, maar lijken eerder willekeurig gekozen ‘overgebleven’ taken die geen logische
opvolging zijn van de individuele competenties. Om deze reden heb ik er voor gekozen deze
competenties niet verder te vergelijken met de individuele competenties

5.3 Inhoud van de competenties
Roelof Oudman, projectleider competentiemanagement van de Politie Noord- en OostGelderland, legde mij uit dat het totaal van een functie-inhoud bestaat uit drie delen: de
instroomeisen, die bepalen of iemand ‘sollicitabel’ is; de functiebeschrijving met daarin de
taken en verantwoordelijkheden; en als laatste de competenties, al dan niet uitgeschreven in
gedrag. De eerste twee behandelen het ‘wat’ van de functie, de laatste het ‘hoe’.

5.3.1 Een tweede vergelijk: taak of invulling
De beschrijving van de gevraagde competenties van de veiligheidsregio laten zich qua taal en
inhoud lezen als een ‘wat’-functiebeschrijving. Het is een opsomming van taakformuleringen,
zonder bijbehorende gedrag, waarde of basis.
Als voorbeeld ga ik wat dieper in op twee niet onbelangrijke competenties binnen een
plotseling optredend samenwerkingsverband in de periferie van een ramp/crisis; leiderschap
en samenwerken.
Leiderschap wordt als volgt omschreven:
Op doelgerichte wijze sturing geven aan het team.
De voorzitter van het CoPI1:
- formuleert een helder doel voor het team
- leidt het besluitvormingsproces
- inspireert, stimuleert en motiveert de teamleden
- bewaakt de processen om het doel van het team te bereiken
- neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Samenwerken wordt als volgt omschreven;
Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang.
De voorzitter van het CoPI2:
-benut de kennis en ervaring van alle disciplines die aanwezig zijn
-werkt actief vanuit verschillende belangen aan het behalen van het gemeenschappelijke doel
-spreekt onderlinge rolverdeling af
-vraagt en biedt onafhankelijk advies/hulp
-vertrouwt op de professionaliteit van anderen en laat verantwoordelijkheden liggen waar zij
horen
-betrekt de andere teamleden bij (de voorbereiding van) multi- en monodisciplinaire besluiten
en acties
-wisselt van invloedstijl richting anderen met het oog op de te realiseren doelen.
De andere competenties van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op dezelfde
wijze uitdiepen is meer van hetzelfde. Als je ze doorneemt, valt op dat deze allemaal in
dezelfde stijl zijn beschreven. Het lijkt allemaal uit te gaan van een directief
éénrichtingsverkeer. Het beschrijft wat de voorzitter van het CoPI dient te doen, oftewel, het
1
2

NVBR, Werkboek competentiegericht oefenen, p46
NVBR, Werkboek competentiegericht oefenen, p48
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beschrijft zijn taak. Het is daarmee duidelijk dat deze competenties beschreven zijn vanuit de
filosofie van een taakgerichte functiebeschrijving. Het geeft antwoord op de ‘wat’ vraag.
Gangbaar
Leidinggeven is anderen managen.
De competentietabel spreek van ‘sturing geven
aan het team’.

Tegendraads
Leiding geven is je eigen emoties managen.
Zelfmanagement biedt de omgeving een gedragen
leider. Zie hfdst 4.4.2

5.3.2 Een derde vergelijk: sociale intelligentie
In hoofdstuk 4 is het belang van sociaal intelligent leiderschap naar voren gekomen. Sociaal
intelligente leiders zijn in staat om binnen een groep resonantie te kweken. Onder dit
leiderschap voelen mensen zich op hun gemak, stemmen op elkaar af en wat zeer belangrijk
is: het werk krijgt meer betekenis. Deze wijze van leiderschap heeft een enorm positieve
invloed op het prestatieniveau van de groep; de uitkomst is meer dan de som der delen!
In de theorie van Goleman komt duidelijk naar voren dat dit leiderschap geen ‘kunstje’ op
zich is. De competenties die daarvoor ingezet dienen te worden zijn beschreven in hoofdstuk
4; de persoonlijke competentie (zelfinzicht en zelfmanagement) en de sociale competentie
(sociaal bewustzijn en relatiemanagement). Deze refereren aan een diepere waarde, met als
basis zelfinzicht, van waaruit contact met jezelf en een ander ontstaat. Dat contact, die
gedeelde emoties, zijn voorwaardelijk voor een goed resultaat binnen de competenties. De
competenties die de sociale vaardigheid vormen doen een beroep op de competenties die je
persoonlijke vaardigheid vormen. Ze verbinden de ratio met de emotie. Het inzetten van de
sociale competenties creëert resonantie. Teamleden en de teamleider die deze competenties
met de dieper liggende waarde inzetten zullen een grote kans maken om de ‘wat’ vraag
succesvol te beantwoorden: sturen in een crisis! Deze competenties laten zich lezen als ‘hoe’competenties.
“Ik zat in het ROT tijdens een majeure crisis. Het liep goed en de onderlinge sfeer was
ook goed te nomen. Vanwege de lange tijd dat we operationeel waren besloten we
voor aflossing te zorgen. De eerste die werd afgelost was de operationeel leider. Zijn
opvolger nam het roer over en pakte zijn rol als leider op. Inhoudelijk stelde hij de
juiste vragen en deed hij de juiste dingen. Maar de manier waarop, leidde
onmiddellijk tot irritaties over en weer. Hij voelde absoluut de sfeer en emotie van dat
moment en dat team niet aan. Eén van de ROT-leden stelde na enig verloop van tijd:
“Verdorie, het liep de hele dag net zo lekker en nu verpest jij de hele kracht van dit
team; jij eruit of ik eruit, maar ik ga zo niet verder.”1
De beide bovenstaande competentiebeschrijvingen lijken geheel uit te gaan van de taak van de
voorzitter. De relatie met de andere teamleden is beschreven vanuit zijn perspectief en
handelen en is directief van aard. Het lijkt een monomane, autoritaire functiebeschrijving.
Er is geen sprake van verbinding met de andere teamleden, laat staan dat er aandacht is voor
de bijbehorende gevoelens en emoties. Er wordt blijkbaar niet van hem verwacht dat hij een
samenhang creëert, waardoor resonantie mogelijk is. In vergelijking met de theorie van
Goleman ontbreekt met name dit laatste aspect, dat zo belangrijk is voor sociaal intelligent
leiderschap.

1

bron: interview; geanonimiseerd ivm privacy
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Gangbaar
Leidinggeven stoelt op vak- en proceskennis.
Vakkennis, structuren en protocollen etc zijn de
belangrijkste items binnen een CoPI.

Tegendraads
Leidinggeven stoelt op het managen van
emoties.
Leiderschap is het vermogen om verstandig te
handelen binnen en over onze emoties, en
daarmee verstandig te handelen óver, en in onze
(hiërarchische) relaties. Zie hfdst 4.4

5.3.3 Een vierde vergelijk: stijl van leidinggeven
Vertaald naar een stijl van leidinggeven (zie hoofdstuk 4) valt op dat de competenties die
benodigd zijn in de tempoaanjagende en autoritaire stijl het meest terugkomen binnen de
beschrijving van de Veiligheidsregio. Het betreft de competenties presteren, initiatief en
invloed. Het taalgebruik onderstreept dit; de relatie naar gevoelens, naar emoties van anderen
ontbreekt vrijwel. Het lijkt bijna geheel uit te gaan van de individu en zijn prestatie(s). Dit
blijkt nog het meest uit het taalgebruik van het uitgeschreven gedrag, behorende bij de
genoemde competenties.
In principe is dit geen vreemde uitkomst; zoals in hoofdstuk 4 reeds beschreven zijn de
tempoaanjagende en de autoritaire stijl uitermate geschikt in een crisissituatie. Met behulp van
deze stijlen kun je snel een incidenteel samenwerkingsverband ‘richten’ en aanzetten tot hoge
resultaten. Maar het zijn het in potentie tevens de meest destructieve leiderschapsstijlen omdat
ze het meest van alle stijlen het risico lopen verkeerd, anti-sociaal, te worden ingezet. Ze
vereisen een grote mate van inlevingsvermogen en emotionele zelfbeheersing om tot hun
recht te komen, competenties die helaas niet terug te vinden zijn binnen de beschrijvingen van
de Veiligheidsregio. En dat is des te meer jammer omdat met name inlevingsvermogen een
belangrijke competentie is die binnen iedere stijl van leidinggeven terugkomt. De kracht van
de verschillende stijlen is dat een leider deze alle in meer of mindere mate beheerst en
opvolgend, overlappend en aanvullend gebruikt om op die manier resonantie te creëren.
De autoritaire en de tempoaanjagende stijl zullen voor een bepaalde tijdsduur effectief zijn,
maar dienen snel aangevuld te worden met bijvoorbeeld de gelijkwaardige stijl om het team te
binden, de visionaire stijl om richting te geven en/of de democratische stijl om waardevolle
inbreng te ontlokken. De vaardigheid en dus mogelijkheid om de verschillende stijlen te
kunnen inzetten, betekent niet alleen winst in een crisissituatie, maar in alle situaties waar
leiderschap nodig is!
Gangbaar
Een ramp/crisis vereist autoritair,
resultaatgericht leiderschap.
De Veiligheidsregio vraagt competenties die
benodigd zijn in de tempoaanjagende en
autoritaire leiderschapstijl.

Tegendraads
Een ramp/crisis vereist situationeel
leiderschap.
De kracht van de verschillende stijlen is dat een
leider deze alle in meer of mindere mate beheerst
en opvolgend, overlappend en aanvullend gebruikt
om op die manier resonantie te creëren. De
verschillende stijlen zijn niet los van elkaar te
zien. Zie hfdst 4.6

5.4 Training van de competenties
De selectie en opleiding voor (H)O/CvD wordt niet door de Veiligheidsregio verzorgd, maar
door de onderscheidene kolommen. Om deze reden zal ik geen verder vergelijk maken tussen
de verschillende wijzen van selecteren en opleiden, maar beperk ik mij tot de constatering dat
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er een groot verschil te zien is in de wijze waarop de verschillende functionarissen worden
geselecteerd en opgeleid, als ze al als zodanig worden opgeleid.

5.4.1 Aangeboden training
In het “Meerjarenbeleidplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2007-2011” wordt
gesteld1:
• Oefenen voor een specifieke ramp is inefficiënt.
• Competentiegericht opleiden, trainen en oefenen is doeltreffend. Competentiegericht
opleiden, trainen en oefenen is gericht op de noodzakelijke competenties en kennis die
nodig zijn om de functies binnen de rampenbestrijding te kunnen uitoefenen. De
competenties zijn onafhankelijk van het type ramp/crisis dat zich voordoet en daardoor zal
functiegericht worden getraind. Dit maakt het mogelijk om doelmatiger en efficiënter op
te leiden, te trainen en te oefenen.
De praktijk van dit moment is dat er voor CoPI-leden eenmaal per jaar een trainingsdag wordt
georganiseerd door het Veiligheidsbureau. De invulling van een dergelijke dag bestaat uit een
ochtend- en middagprogramma; de ochtend wordt besteed aan theoretische opfrissing over het
functioneren en taak van het CoPI. Het middagdeel bestaat uit een vakgerichte training,
waarbij de verschillende OvD’s in de ‘haakarmbak’ worden ‘gestopt’ om een
praktijksimulatie te doorlopen.
Gangbaar
Besluiten neem je op basis van een rationele
afweging van vakkennis.
Vakkennis, structuren en protocollen etc zijn de
belangrijkste items binnen een CoPI.

Tegendraads
Besluiten neem je intuïtief.
Leiders in een frontliniesituatie nemen snelle
beslissingen op basis van intuïtie.
Zie hfdst 4.4.1

5.4.2 Een vijfde vergelijk: gewenste training
Het zou aardig zijn om eens te berekenen hoeveel mensen voor hoeveel kosten jaarlijks een
opleiding, cursus of training doorlopen, afgezet tegen het opgeleverde rendement. Gezien de
huidige stand van zaken zouden er alleen nog maar excellerende managers moeten
rondlopen…… Blijkbaar trainen wij niet de dingen die beklijven.
In deze scriptie heb ik het belang van de verbinding tussen de (neo)cortex en het limbisch
systeem beschreven in relatie tot sociale intelligentie. Het is de verbinding tussen cognitieve
kennis en handelen en de beheersing van (hevige) emoties en impulsen. Sociaal intelligent
leiderschap en het gebruik van de bijbehorende competenties (zelfinzicht, zelfmanagement,
sociaal bewustzijn en relatiemanagement) bevindt zich op het snijvlak van deze verbinding.
De basis van deze competenties ligt in de ervaring en gewoontes die wij onszelf op basis van
positieve en negatieve emoties hebben aangeleerd. Het gebruik van zelfinzicht (intuïtie) doet
ons beslissen hoe, en welke competenties we aanwenden. Om deze te trainen en/of
veranderingen aan te brengen moeten we ons limbisch systeem ontvankelijk maken voor
nieuwe informatie; ons emotiepakhuis aanpassen, nieuwe paadjes inslijten! Zoals in
Hoofdstuk 3.8 reeds te lezen is, is ons brein in staat ons hele leven lang nieuwe neurale
verbindingen aan te maken. Op oudere leeftijd neemt dit vermogen af, maar verdwijnt niet;
het kost een volwassene meer tijd om nieuwe (levens)lessen op te nemen als een tiener. Het
brein moet een ongelijke strijd leveren om ingesleten patronen in de hersenen kwijt te raken
en te vervangen door nieuwe.
1

p4 en p5
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De CoPI-trainingen van de Veiligheidsregio richten zich echter op cognitieve kennis en
ervaring. Deze worden verwerkt door onze (neo)cortex; een uiterst efficiënte leermethode. Na
één keer kijken, lezen of trainen ben je in staat om te herhalen wat geleerd is. Maar de vraag is
of het van positieve invloed is op je (leiderschap)gedrag als het erom spant!
“Ik zat in het CoPI tijdens het xxx-incident1. We waren met man en macht bezig om
overzicht te krijgen op de situatie en de zorg om de slachtoffers. De drie diensten
hadden elkaar hard nodig en afstemming was vereist. De OvD-X was totaal in zichzelf
gekeerd. Hij deed z’n eigen ding en had geen contact met mij en de andere OvD.”
De stelling van de Veiligheidsregio dat competentiegericht trainen doeltreffend is onderschrijf
ik dus; blijft de vraag: welke competenties zijn van zodanig belang dat je ze wenst te trainen?
Gangbaar
Tegendraads
Ratio beheerst je geheugen.
Emotie beheerst je geheugen.
Aangeleerde vakkennis is van groot belang en kan Emotioneel geladen herinneringen kunnen een
rationeel benut worden.
crisisrespons oproepen die even gedateerd is.
Zie hfdst 1.6

5.5 Interviews met stakeholders in de veiligheidsregio
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland staat, zoals alle Veiligheidsregio’s, qua
leeftijd nog in de kinderschoenen en is nog in de opbouwfase. Van het Veiligheidsbureau kan
hetzelfde gezegd worden en alhoewel multidisciplinaire samenwerking niet nieuw is staat het
Veiligheidsbureau voor de lastige taak dit te institutionaliseren. Het is één van de vele taken
waarvoor de regio en het bureau zich de aankomende jaren gesteld ziet. De (competentie)
eisen die aan de (H)O/CvD’s gesteld worden zijn afkomstig van andere organisaties en zijn
gebruikt als eerste werkmodel om dit onderwerp binnen de Veiligheidsregio te organiseren.
De ervaring leert dat dit een groeimodel is, waar ongetwijfeld verschillende ‘smaakmakers’
binnen de Veiligheidsregio de aankomende jaren hun invloed op zullen uitoefenen.
Om het gedachtegoed in de Veiligheidsregio te inventariseren, heb ik interviews afgenomen
met een aantal zogenaamde stakeholders2 binnen de Veiligheidsregio.
Bij de keuze van deze stakeholders ben ik uitgegaan van de ‘eis’ dat daarmee de leiding van
de Veiligheidsregio en het Veiligheidsbureau vertegenwoordigd dienen te zijn. Zij zijn
immers bepalend bij de invulling van de eisen die aan CoPI-leden worden gesteld. Daarnaast
heb ik gekozen voor functionarissen binnen de drie diensten die belast zijn met de organisatie
van de onderscheidene regelingen van de (H)O/CvD binnen hun dienst. Tevens zijn zijzelf, en
de overige geïnterviewden, actief in die rol en daarmee ‘ervaringsdeskundige’.
Ik heb aan hen de volgende vragen voorgelegd;
1) Kunt U een eigen ervaring vertellen waar U een (snelle) beslissing moest nemen die
een grote impact op U heeft gehad; zowel in kantoorsituatie als in een
operationele/frontlinie situatie?
2) Op welke basis nam U die beslissing, ratio of emotie?
3) Wat is naar Uw mening de rol van ratio en emotie in beslissen, leidinggeven en
samenwerken?
4) Bent u bekend met het begrip Sociale Intelligentie? (definitie Goleman overhandigd)
1
2

bron: interview; geanonimiseerd ivm privacy. Het betrof een incident met grote maatschappelijke impact
zie bijlage 6
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5) Ziet U (meer)waarde in sociale intelligentie binnen samenwerken en leidinggeven in
het algemeen?
6) Er van uitgaand dat het CoPI de frontlinie is van multidisciplinair samenwerken en
leidinggeven in ramp en crisis; geldt daar hetzelfde?
7) Zo ja, bent U bereid te investeren in bewustwording/training van sociale intelligentie
binnen de doelgroep CoPI?

5.5.1 De uitkomsten van de interviews
De eerste, inleidende, vraag leverde in de meeste gevallen veel gespreksstof op. Meestal was
er een eerste aarzeling, je vraagt tenslotte toch naar een persoonlijke ervaring. Maar het was
opvallend met hoeveel enthousiasme en beleving vervolgens verhalen werden verteld.
De stakeholders geven in eerste instantie aan dat zij hun beslissingen over het algemeen op
rationele basis nemen. Zij geven aan dat het mogelijk en goed is om emotie uit te (kunnen)
schakelen en zijn ook van mening dat ze dat zelf doen in gecompliceerde situaties. “Ik neem
beslissingen op ratio, schakel gevoel uit.” Hierbij speelt de perceptie dat emotie een goede,
snelle besluitvorming in de weg staat; “Als ik op basis van gevoel beslissingen neem, zou ik
lang twijfelen of het de juiste was/is.”
Gangbaar
Ratio beheerst emotie.
Emotie beïnvloed je besluitvorming. Het is
daarom wenselijk en mogelijk emotie uit te
schakelen.

Tegendraads
Emotie heerst over ratio.
Ons emotionele systeem is in staat om
onafhankelijk te handelen van ons rationele
systeem; deze oncontroleerbare respons uit zich
als basis in fight, flight or fright.
Daarnaast kan (sterke) emotie onze intellectuele
capaciteiten voor langere duur verstoren, een
emotionele gijzeling van het verstand.
Zie hfdst 1.5 en 1.8

Er wordt daarbij aangegeven dat emotie de beslissing kan ondersteunen. Opvallend is dat in
een ‘koude’ kantoorsituatie emotie meer wordt toegelaten en dat in de ‘warme’
frontliniesituatie de voorrang wordt gegeven aan ratio. Cognitieve (vak)kennis wordt hier
belangrijker gevonden.
Bijzonder was een voorval tijdens een interview. De geïnterviewde gaf gedurende het
gehele gesprek te kennen grote waarde te hechten aan ratio en cognitieve kennis. Hij
vertelde ook altijd van ratio uit te gaan. Aan het einde van het gesprek ging zijn
telefoon. Een familielid vroeg om advies inzake een contract. Zijn reactie: “ik heb nog
niet alles letterlijk doorgenomen,maar ik heb er geen goed gevoel bij”
In beslissen, leiding geven en samenwerken wordt in eerste instantie steeds van ratio en
(vak)kennis uitgegaan. Vrijwel alle stakeholders geven echter in tweede instantie aan dat
emotie de beslissing die je neemt kan, en zelfs moet, ondersteunen. De balans tussen beide
wordt van belang geacht en slaat door naar het cognitieve: “soms is het goed om emoties te
hernemen tot gezond verstand”. Opvallend is, in tegenstelling tot wat eerder wordt gezegd,
dat bij emotie vaak wordt gerefereerd aan ervaring, eerder opgedane kennis. Dit is niet minder
als een referentie aan de competentie ‘emotioneel zelfinzicht’ waar het gebruik van intuïtie als
teruggrijpen op ervaring centraal staat.
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Na deze eerste vragen, waarin de perceptie ten aanzien van emotie vs ratio is getoetst, ben ik
overgestapt naar de term Sociale Intelligentie.. Over het algemeen hebben de stakeholders wel
eens van het begrip sociale intelligentie gehoord, maar kunnen het niet echt duiden.
Grotendeels werd het vertaald met een losse competentie als ‘empathisch vermogen’. Slechts
een enkeling was in staat de term te vertalen naar een samenhangend geheel van
competenties, zoals hiervoor beschreven. De plaatsing van sociale intelligentie bleek lastig;
“Ik heb daar scepsis bij”. Nadat ik de door Daniel Goleman beschreven competenties liet
zien (zie p29) werd het begrip herkenbaarder en hanteerbaarder. De besproken samenhang
was voor de meesten nieuw, maar werd als interessant en belangwekkend ervaren. Spontaan
kwam de opmerking: “Hoe toets je dit?”.
Zonder uitzondering wordt de meerwaarde van sociale intelligentie binnen leidinggeven en
samenwerken in het algemeen (h)erkend. Afgezet tegen het CoPI levert het een meer
gedifferentieerder beeld op. De waarde van sociale intelligentie wordt onderkend, maar de
waardering verschilt; enkele stakeholders prioriteren (vak)kennis boven sociale intelligentie.
Het uiterste in die mening werd benoemd als: “hoe lager in een organisatie, hoe minder
plaats voor emotie en gevoel; als je je ‘kunstje’ maar doet”. Hierbij speelt de perceptie dat
emotie een goede, snelle besluitvorming in de weg staat.
Gangbaar
Besluiten neem je rationeel.
Emotie is uit te schakelen bij het nemen van
beslissingen.

Tegendraads
Zonder emotie geen besluiten.
Gevoel en emotie is voorwaardelijk voor rationele
keuzes; ze sturen onze gedachten en
overwegingen naar een aanvaardbare conclusie.
Zie hfdst 1.8

Ook het tegenovergestelde, zonder sociale intelligentie geen goed lopend CoPI, werd
benoemd. Grosso modo wordt sociale intelligentie als zeer belangrijk benoemd, maar altijd in
een prioritering met ratio en cognitieve (vak)kennis.
Meermalen wordt het belang van het ‘aanvoelen’ van het team, de sfeer, de ander, genoemd.
Dit refereert aan de sociale competentie. Daarop voortbordurend kwam het begrip emotionele
besmetting ter sprake. De wetenschap dat emoties besmettelijk zijn, dat mensen in een team
elkaar op die manier beïnvloeden wordt door enkelen als belangwekkend en interessant
ervaren, maar voor het merendeel is dit een stap te ver.
Gangbaar
Emoties zijn van jezelf.
Een mens heeft zijn eigen emoties en deze zijn
zeker niet besmettelijk.

Tegendraads
Emoties zijn besmettelijk.
Ons lichaam bootst opgevangen emoties na (en/of
reageert er op).
Zie hfdst 3.4

Afgaand op het geschetste beeld, was de beantwoording van de laatste vraag geen echte
verrassing; Het basisantwoord was ja, met daarbij een heleboel ‘maarren …’.
• Je hebt het of je hebt het niet.
• Het CoPI moet z’n kunstje doen; er zou een externe begeleider bij moeten om te letten op
emoties en de consequenties daarvan.
• Hoe meet je het, wie is de meetlat.
• Wat is het effect op het functioneren.
• Je moet investeren op leiderschap binnen je eigen kolom, daar hoort sociale intelligentie
bij.
50

Master of Crisis and Disaster Management
Sociaal intelligent leiderschap

•
•
•

We hebben gebrek aan (financiële) middelen.
Het CoPI heeft geen vaste bezetting, dus hoe zinvols het dan.
Niet alles tegelijk, pak de drie belangrijkste competenties.

Gangbaar
Je bent sociaal intelligent of niet.
Een quote van een stakeholder: “Je hebt dit in
basis of niet”.

Sociale intelligentie is niet trainbaar.
Er bestaan vraagtekens bij de praktisch
haalbaarheid.

Tegendraads
Iedereen heeft de basis voor sociale
intelligentie.
Onderzoek heeft aangetoond dat empathisch
vermogen, de basis van SI, een biologisch bepaald
gegeven is.
Zie hfdst 2.3.3
Sociale intelligentie is trainbaar.
Zowel de bewuste, als de onbewuste SI respons
op anderen en het gebruik van intuïtie is trainbaar.
Zie hfdst 3.8 en 4.4.1
Alleen al de bewustwording van kennis op het
gebied van sociale intelligentie betekent een
verandering in de perceptie, bijvoorbeeld het lezen
van deze scriptie.

Een minderheid acht sociale intelligentie dermate belangrijk, dat zij volmondig ‘ja’
antwoordden. Dit temeer omdat zij het CoPI als ‘brandhaard’ van leiding geven betitelen, een
plaats waar vakkennis noodzakelijk is, maar wordt overschaduwd door het belang van het
goed samenwerken in teamverband (en daar leiding aan geven). De impact van beslissingen is
groot, dus het belang van een goede en gedragen besluitvorming is evenredig groot.
Samengevat: er bestaat een zekere discrepantie met betrekking tot de beleving van de waarde
van sociale intelligentie. De geïnterviewden geven in eerste instantie aan veel waarde te
hechten aan ratio en (technische) vakkennis.
Men is, op een enkele uitzondering na, oppervlakkig bekend met het begrip sociale
intelligentie. Na doornemen van de competenties ziet men het belang er van in binnen
samenwerken en leidinggeven. Dit zeker ook in de ‘brandhaard’ CoPI. Uit de zelf
aangedragen voorbeelden komt ook naar voren dat men bij het maken van belangrijke
beslissingen veel teruggrijpt op gevoel en emotie, een opgebouwde bibliotheek van
ervaringen gekoppeld aan gevoel. Zoals eerder beschreven: het gebruik van intuïtie!
Toch grijpen de stakeholders vaak terug naar bekende, gangbare opvattingen. Blijkbaar zijn
die veilig en vertrouwd. De stakeholders zijn desondanks bereid te investeren in
bewustwording en training van sociale intelligentie van de CoPI-leden, maar hebben
vraagpunten bij de praktische haalbaarheid.
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Hoofdstuk 6: Het resultaat
6.1 Beantwoording van de centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling van deze scriptie is:
In hoeverre wordt de rol van sociaal intelligent leiderschap onderkend en van belang
geacht binnen het CoPI in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Uit de interviews met de stakeholders blijkt duidelijk dat de waarde van sociale intelligentie
binnen leidinggeven in het algemeen wordt onderkend. . “Als je geen sociale intelligentie
hebt, hou je het niet vol. Het is een vereiste. Zonder sociale intelligentie hoor je niet thuis in
leiderschap.”
Afgezet tegen het CoPI levert het een meer gedifferentieerder beeld op. De waarde van
sociale intelligentie wordt onderkend, maar de waardering van het belang verschilt. Het
merendeel van de stakeholders acht sociale intelligentie in verschillende gradaties van belang,
enkele stakeholders prioriteren (vak)kennis boven sociale intelligentie. De (papieren)
werkelijkheid van het competentiemanagement,de competentiebeschrijvingen en de
trainingen bevestigen dit laatste beeld. De uitwerking van de competenties laten zich
herkennen als een taakomschrijving en richten zich, net als de CoPI trainingsdagen, op
cognitieve kennis en competenties. Als ik het voorgaande hoofdstuk in één zin de revue laat
passeren en daarmee de centrale vaag beantwoord, ziet dat er als volgt uit:
De waarde van sociaal intelligent leiderschap binnen het CoPI wordt onderkend, in
zekere mate van belang geacht, maar aan de praktische invulling wordt geen inhoud
gegeven.
Het lijkt alsof de Veiligheidsregio zich, ondanks haar mening t.a.v. sociale intelligentie, in de
praktijk laat leiden door de onderstaande gangbare opvattingen die in het vorige hoofdstuk
zijn benoemd, waar een bezinning op tegendraadse opvattingen meerwaarde kan bieden.

Gangbaar
Leidinggeven is anderen managen.
Leidinggeven stoelt op vak- en proceskennis.
Een ramp/crisis vereist autoritair,
resultaatgericht leiderschap.
Besluiten neen je op basis van een rationele
afweging van vakkennis.
Ratio beheerst je geheugen.
Ratio beheerst emotie.
Besluiten neem je rationeel.
Emoties zijn van jezelf.
Je bent sociaal intelligent of niet.
Sociale intelligentie is niet trainbaar.

Tegendraads
Leidinggeven is je eigen emoties managen.
Leidinggeven stoelt op het managen van
emoties.
Een ramp/crisis vereist situationeel
leiderschap.
Besluiten neem je intuïtief.
Emotie beheerst je geheugen.
Emotie heerst over ratio.
Zonder emotie geen besluiten.
Emoties zijn besmettelijk.
Iedereen heeft de basis voor sociale
intelligentie.
Sociale intelligentie is trainbaar.
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6.2 Mogelijkheden voor de Regio
Wat brengt ons deze paragraaf? Zoals ik reeds had geschreven: geen conclusies en
aanbevelingen; wel mogelijkheden! Zoals eerder beschreven wordt een CoPI ingericht op, of
nabij, de plaats van een ramp/crisis. De fysieke en mogelijke zichtbare nabijheid van een
dergelijke plaats kunnen emotioneel een stevige impact hebben op mensen, dus ook op CoPIleden. De eerste taak van een CoPI is het sturen van de operationele processen; een eerste
overzicht verwerven, rust creëren en maatregelen nemen. Dit vereist snelle, concrete en goed
overwogen beslissingen, daarbij rekening houdend met de taak van iedere kolom. Deze
kunnen elkaar dienen, maar helaas soms ook tegenstrijdig zijn/lijken.
De leiderschapstijl die hier in eerste instantie het beste op aansluit is de autoritaire stijl,
onmiddellijk gevolgd door de tempoaanjagende stijl. Deze stijlen zorgen binnen een crisis
voor snelle, kwalitatief hoge resultaten. Helaas zijn beide stijlen in potentie ook de meest
destructieve leiderschapstijlen. Ze zullen voor een bepaalde tijdsduur effectief zijn, maar
dienen snel aangevuld te worden met bijvoorbeeld de gelijkwaardige stijl om het team te
binden.
Om de verschillende stijlen te kunnen inzetten, dient een leider te beschikken over de
persoonlijke en sociale competenties zoals beschreven door Daniel Goleman.
Goed gebruik van de competenties binnen de stijlen leidt tot sociaal intelligent, resonant
leiderschap.
Wat kan de Veiligheidsregio doen om sociaal intelligent leiderschap te bevorderen?
Sociaal intelligent, resonant leiderschap is geen kunstje. Het is een totaal van competenties die
stoelen op cognitieve, maar vooral op emotionele en sociale (zelf)kennis. Kennis die niet
alleen in de (neo)cortex zetelt, maar ook ‘ingesleten’ moet zijn in ons limbisch systeem: de
zetel van onze emoties. Een ochtendje lesgeven in sociale intelligentie tijdens een (H)O/CvDdag is dan ook geen optie. Het zit niet in structuur, maar in cultuur. Bewustwording van de
waarde en de werking van sociale intelligentie is een eerste vereiste.
Een ochtendje introductie van sociale intelligentie is wel een optie. Het kan de aanwezigen
bewust maken en mogelijk zelfs stimuleren om zelf stappen te zetten. Dit is van belang
omdat, zoals reeds beschreven in hoofdstuk 5.4.2, cognitieve training alléén, niet het gewenste
resultaat oplevert. De bewustwording van de waarde van sociale intelligentie en het inzicht
dat dit niet in een lesochtend te leren valt, maar een voortdurende intensieve mentale- en
gedragaanpassing vereist, zou de werkelijke winst zijn.
Eén van de stappen kan het door Richard Boyatzis ontwikkelde leermodel zijn. Het is
ontworpen om jezelf te ontwikkelen op het gebied van sociaal intelligent leiderschap en is
gebaseerd op ‘zelfgestuurd leren’. Het richt zich op bewust gebruik van sociale intelligentie.
Samengevat bestaat het model uit vijf “ontdekkingen”1:
• de eerste ontdekking: mijn ideale zelf – wie wil ik zijn?
• de tweede ontdekkin: mijn werkelijke zelf – wie ben ik, wat zijn mijn sterke en zwakke
punten?
• de derde ontdekking: mijn leerplan – hoe kan ik voortbouwen op mijn sterke punten en
mijn zwakke punten verminderen?
• de vierde ontdekking: experimenteren en oefenen met nieuwe gedragsvormen, nieuwe
manieren van denken en nieuwe gevoelens, net zolang tot ze beklijven
• de vijfde ontdekking: het aangaan van betrouwbare relaties waar we steun aan kunnen
ontlenen en die het ons mogelijk maken om te veranderen.
1

Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A., Het nieuwe leiderschap, Emotionele intelligentie voor managers,
Amsterdam, 2002. p135
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Een tweede mogelijkheid is het gebruik van de MicroExpression Training Tool, die de
onbewuste herkenning van gezichtsuitdrukkingen traint en daarmee je sociale intelligentie
verbetert1. Deze training richt zich op het onbewust gebruik van sociale intelligentie.
Vervolgens zou bij de trainingsdag ‘sociale intelligentie’ onderwerp van kennisoverdracht en
training kunnen zijn; binnen de praktijksimulatie niet alleen beschouwen of de juiste acties
worden ondernomen, maar vooral hoe ze binnen het collectief van het CoPI tot stand komen:
het gebruik van sociale intelligentie. En alhoewel je bij één keer per jaar niet kan spreken van
‘inslijten’, kan de trainingsdag bij herhaling van het onderwerp gebruikt worden om opgedane
kennis met betrekking tot de sociale intelligentie competenties te delen en te verstevigen.
Daarnaast lijkt het zinvol om de opzet van de gevraagde competenties voor CoPI-leden nog
eens onder de loep te nemen. Zoals eerder geconcludeerd biedt de opsomming en de indeling
van de gevraagde competenties geen coherent geheel en zijn niet afgestemd op het ‘aanbod’.
Belangrijker is dat de uitwerking van de gevraagde competenties grotendeels uit de ‘watvraag’ bestaan. Deze competenties beslaan meer de taak van het CoPI en richten zich op
cognitieve kennis en competenties: absoluut noodzakelijk voor een goed lopend CoPI!
Het laat daarmee de mogelijkheid open om je daarnaast te richten op de ‘hoe-vraag’, de
benodigde competenties om die taak sociaal intelligent uit te voeren. De competenties zoals
benoemd door Daniel Goleman, bestaande uit de persoonlijke en de sociale competenties
kunnen hier ingebracht worden. De Veiligheidsregio is geen losstaande identiteit in deze
materie. Als er samenhang gezocht wordt in de competenties, betekent dit automatisch dat er
samenhang dient te komen in de competenties binnen de verschillende kolommen, die gesteld
worden aan (aspirant) CoPI-leden. Maar bijvoorbeeld ook aan de opleiding, die op dit
moment (nog) apart binnen de kolommen wordt georganiseerd en ingericht. Op deze wijze ga
je van regionaal snel naar landelijk……
Toch kunnen de eerste stappen binnen de eigen regio gezet worden. Het belang van sociaal
intelligent leiderschap verdient meer aandacht dan het nu krijgt. De winst die hier in zit is
meervoudig van aard; de competenties voor sociaal intelligent leiderschap zijn niet CoPIspecifiek maar generiek van aard: ze zullen in iedere situatie waar een leider zich geplaatst
ziet hun waarde bewijzen.

1

zie hfdst 3.8
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Hoofdstuk 7: Samenvatting
Centrale vraagstelling
De centrale vraagstelling in deze scriptie is:
In hoeverre wordt de rol van sociaal intelligent leiderschap onderkend en van belang
geacht binnen het CoPI in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik de volgende deelvragen geformuleerd;
• Wat is emotionele en sociale intelligentie
• Wat is de rol van sociale intelligentie in leidinggeven
• Hoe verhoudt deze theorie zich tot de praktijk van het CoPI binnen Noord- en OostGelderland
• Wat is de opinie t.a.v. sociale intelligentie van stakeholders binnen de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland.

7.1 Emotie en verstand
Emoties bestaan uit een aantal, universeel (h)erkende basisvarianten, zoals woede, verdriet,
vrees, vreugde, liefde, verrassing,walging en schaamte. Emoties komen voort uit de oertijd,
waar ze een belangrijke rol speelden in (over)leven. Het is belangrijk om de evolutie van onze
hersenen te bekijken: van hersenstam (het reptielenbrein), waarin geur de enige emotie was,
naar het limbisch systeem, het emotionele brein waarin het geheugen en leervermogen
groeide, naar de (neo)cortex, ons denkende verstand. Ons intellectuele verstand groeide dus
uit ons emotionele brein.
De amygdala, onderdel van het limbisch systeem, is onze emotionele schildwacht. Het is in
staat om een oncontroleerbare reactie op te roepen in panieksituaties: fight, flight or fright!
Daarnaast heeft de amygdala een geheugenfunctie. Mensen hebben twee geheugens, een
feitengeheugen (hippocampus) en een emotiegeheugen; de amygdala. Dit emotiegeheugen
bouwt onbewust op. Dit betekent dat emotioneel geladen herinneringen een crisisrespons
kunnen oproepen, waarbij de onwillekeurig aangestuurde reactie even gedateerd is.
Dit betekent dat onze emotie heerst over onze ratio!
Betekent dit dat onze emotie altijd over onze ratio heerst? Nee, de later ontwikkelde
(neo)cortex is in staat om onze emotie te rationaliseren en te beheersen. Het belang zit in de
balans tussen beide. Emotie is in staat om een oncontroleerbare paniekreactie op te roepen, is
zelfs in staat om voor langere tijd ons logisch denken te verstoren (zogenaamde emotionele
gijzeling). Maar emoties zijn ook noodzakelijk om tot rationele keuzes/beslissingen te komen.
Zonder emotie is de wereld een vlakke, grauwe omgeving zonder affectie en aversie. Emotie
stuurt onze overwegingen en gedachten naar een aanvaardbare conclusie. Ratio en emotie zijn
van elkaar afhankelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

7.2 Emotionele intelligentie.
Alhoewel niemand de waarde van een hoge intelligentie zal betwisten, blijkt uit onderzoeken
dat het bepaald geen voorwaarde is voor succes. De wijze waarop IQ wordt toegepast blijkt
een betere voorspeller. De eerste onderzoeken op dit gebied leiden tot termen als inter- en
intrapersoonlijke intelligentie: de vaardigheid om een zelfbeeld te vormen, om een anderbeeld te vormen, en dit te gebruiken in het optreden naar anderen. Alhoewel waardevol, bleek
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dat deze kennis cognitief van aard is en strandde daarmee bij Data, een hoogintelligent
karakter uit de serie Star Trek, maar zonder gevoel en emotie is hij niet in staat om tot goede
keuzes te komen.
Pas na de introductie van de elementen gevoel en emotie werd deze wetenschap meer
compleet en ontstaat het begrip Emotionele Intelligentie. Emotionele intelligentie is de basis
van zelfkennis en zelfregulering. De onderzoeker/schrijver Daniel Goleman heeft
baanbrekend onderzoek verricht naar emotionele intelligentie en de waarde daarvan in ons
sociale en maatschappelijke leven. De belangrijkste competenties binnen emotionele
intelligentie omschreef hij als impulsbeheersing, empathie en sociale competenties.
Impulsbeheersing is van belang omdat daarmee de opvolgende handelingen, geestelijk of
fysiek, onder controle blijven. Empathie is inlevingsvermogen: de kunde/vaardigheid om je in
te leven in de gevoelens en/of de gedachtegang van anderen. Het ontstaat uit zelfbewustzijn;
hoe beter je openstaat voor je eigen emotie, hoe beter je in staat bent die van een ander aan te
voelen en te reflecteren.
Het blijkt dat empathie een biologisch bepaald gegeven is: iedereen beschikt over (een mate
van) empathisch vermogen. In de loop van zijn studie kwam Goleman tot nieuwe en
belangwekkende kennis en inzichten met betrekking tot sociale competenties. In relatie tot
emotionele intelligentie spelen zij een dermate belangrijke rol dat hij kwam tot de term:
Sociale Intelligentie.

7.3 Sociale intelligentie
Waar emotionele intelligentie nog uitgaat van interne (emotionele) competenties en het
vermogen om (daarmee) relaties met anderen aan te gaan, gaat sociale intelligentie uit van de
verbinding tussen individuen. De sociale neurowetenschap heeft ontdekt dat het menselijk
brein voortdurend afstemt op gedrag en emotie van personen om ons heen, maar ook daardoor
beïnvloed wordt. Ook hier speelt de amygdala weer een belangrijke rol; onze emotionele
schildwacht vertaalt onze waarnemingen in een gevoel: ons lichaam bootst opgevangen
emoties na! Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bepaald soort hersencellen, zogenaamde
‘spindle-cellen’. Deze neurotransmitters hebben een hoofdrol in sociale contacten, liefde en
stemmingen. Dit systeem is verantwoordelijk voor sociale intuïtie. Naast de neocortex, maken
de spindle-cellen ons mensen als soort uniek. De reactie van de amygdala en spindle-cellen
betekent dat gedrag, houding en emotie van een ander hetzelfde bij jezelf oproept en vice
versa: emoties zijn besmettelijk! Ook hier geldt: de neocortex is in staat om (de meeste van je)
emoties te onderdrukken, dus beheersen. Maar het gevoel zit toch in je!
Mensen zijn in staat om ‘rapport’ te maken; het is de staat waarin je verkeert als je je één
voelt met een ander. Rapport bestaat tussen twee personen, maar ook in groepen en wordt dan
resonantie genoemd. Onderzoek heeft aangetoond dat er een grote mate van fysiologische
overeenkomst bestaat in hersenpatronen/activiteiten tussen (twee) mensen die rapport maken.
Rapport bestaat uit drie elementen,wederzijdse aandacht, gemeenschappelijke positieve
gevoelens en het belangrijkste element: (fysieke) synchronie. Met synchronie creëer je
emotionele resonantie. Synchronie komt voort uit het gebruik van zogenaamde
spiegelneuronen. Deze bevinden zich in de neocortex. Een waarneming activeert de
bijbehorende hersencellen in ons eigen brein. Dit roept daarmee de beleving van de handeling
op. Dit geldt ook voor (zichtbare) emoties: dezelfde hersencellen en neuronen worden actief
als bij degene die de emoties toont. Net als spindle-cellen maken spiegelneuronen gevoel,
handeling en emotie besmettelijk, bekend als empathische resonantie.
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Kortom: spindle-cellen sturen onze impulsieve sociale emoties en handelingen,
spiegelneuronen registreren beweging en emotie en prepareren ons onmiddellijk om die
beweging te imiteren en mee te voelen. Beide zijn noodzakelijk in sociaal contact.
De bewuste en onbewuste respons op je omgeving, mede voortkomend uit het gebruik van
spindle-cellen en spiegelneuronen, vormen door de tijd heen je karakter; de wijze waarop je
op je omgeving reageert. Anders dan vaak wordt aangenomen is dit niet onveranderbaar. Tot
op late leeftijd maak je lichaam nieuwe cellen en neuronen aan, die in staat zijn nieuwe
verbindingen met elkaar aan te gaan: een nieuw handelsrepertoire. Zowel je bewuste als
onbewuste respons is trainbaar, en dus veranderbaar.
Sociale intelligentie is een bijzondere vorm van emotionele intelligentie. Het verrijkt
emotionele intelligentie met termen als rapport, afstemming, resonantie: de neurale dans
tussen personen, waarin blijkt dat mensen elkaar fysiek beïnvloeden, dat emoties besmettelijk
zijn. Sociale neurowetenschap laat ons zien dat sociale intelligentie zijn eigen neurologische
basis en verkeersaders heeft.
Volgens Goleman is sociale intelligentie onder te verdelen in sociaal bewustzijn en sociale
vaardigheid. Het is het geheel van handelen, denken, voelen, overseinen en ontvangen van
emoties. Het feit dat onze hersenen en fysiek ontvankelijk zijn voor de handelingen en
emoties van een ander geeft te denken. Het is daarmee van het grootste belang om onze
sociale contacten met een andere bril te zien: we zijn in staat om elkaar geestelijk en fysiek te
beïnvloeden en te veranderen! Daarmee is sociale intelligentie ‘verstandig handelen binnen
menselijke relaties’!!

7.4 Sociale intelligentie en leidinggeven
Een leider heeft een enorme invloed op zijn medewerkers. In relatie tot het voorafgaande is
dus de emotionele opmaak van een leider en zijn (fysieke) handelen van enorm belang.
Sociaal intelligente leiders zijn in staat om binnen een groep resonantie te kweken. Onder dit
leiderschap voelen mensen zich op hun gemak, stemmen op elkaar af en wat zeer belangrijk
is: het werk krijgt meer betekenis. Deze wijze van leiderschap heeft een enorm positieve
invloed op het prestatieniveau van de groep; de uitkomst is meer dan de som der delen!
Uitgebreide wereldwijde studie laat zien dat sociaal intelligente leiders een aantal
overeenkomstige competenties beheersen en inzetten. Daniel Goleman beschrijft deze als
volgt:
De persoonlijke competentie:
• Zelfinzicht: emotioneel zelfinzicht, accurate zelfevaluatie, zelfvertrouwen.
• Zelfmanagement: emotionele zelfbeheersing, transparantie, souplesse, presteren,
initiatief, optimisme
De sociale competentie:
• Sociaal bewustzijn: inlevingsvermogen, gevoel voor de organisatie, dienstbaarheid.
• Relatiemanagement: inspiratie, invloed, anderen tot ontwikkeling aanzetten, katalysator
van veranderingen, conflictmanagement, samenwerken en werken in een team.
Er bestaat een algemeen aanvaarde indeling van leiderschapstijlen (al dan niet onder dezelfde
benaming), n.l. visionair, begeleidend, gelijkwaardig, democratisch, tempoaanjagend en
autoritair. De eerste vier stijlen zijn in staat om resonantie op te wekken, de laatste twee,
alhoewel op sommige momenten zeer bruikbaar, kunnen tegenovergestelde effecten creëren.
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Voor een goede toepassing van de leiderschapstijlen zijn door Daniel Goleman per stijl de
belangrijkste, hierboven beschreven, competenties benoemd1.
De verschillende leiderschapstijlen zijn niet los van elkaar te zien. De kracht van de
verschillende stijlen is dat een leider deze alle in meer of mindere mate beheerst en
opvolgend, overlappend en aanvullend gebruikt om op die manier resonantie te creëren.
Een sociaal intelligent leider weet (intuïtief) wanneer en waar hij welke stijl gebruikt. Het is
belangrijk dat een leider resonantie weet op te roepen binnen zijn team. Hij doet dit niet door
afgezonderd één of meer van de voornoemde competenties te gebruiken. Alle competenties
zijn van belang om een resonant leider te zijn. Ze zijn nauw met elkaar verbonden en hebben
een dynamische onderlinge relatie. Als een leider zich niet (goed) van zijn emoties bewust is,
kan hij ze natuurlijk ook niet goed reguleren. Als hij zijn eigen emoties niet goed kan
reguleren, zal hij zijn medewerkers niet kunnen aanvoelen en ze met zijn eigen emoties
besmetten . Op die wijze brengt hij zijn relaties schade toe. Resonantie is daarmee
onmogelijk. Samengevat: zelfinzicht leidt tot zelfmanagement en inlevingsvermogen en de
combinatie daarvan maakt een effectief relatiemanagement mogelijk. Daarmee is de cirkel
rond en maakt het duidelijk dat het een niet zonder het ander gaat.
Sociaal intelligent leiderschap valt dus vooral te zien als het vermogen om verstandig te
handelen binnen en over onze emoties, en daarmee verstandig te handelen óver, en in onze
(hiërarchische) relaties.

7.5 De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Er bestaan onmiskenbaar tegenstellingen tussen gangbare opvattingen met betrekking tot
management en leiderschap en de realiteit van alle dag. Gangbare opvattingen komen niet
zelden voort uit een ‘common sense’, maar kunnen door de tijd zijn achterhaald en/of
ingehaald. Zijn ze daarmee slecht en/of onbruikbaar omdat er nieuwe kennis en opvattingen
naar voren komt. Nee, uiteraard niet. Juist om deze reden heb ik niet gekozen om mijn scriptie
te beëindigen met ‘conclusies en aanbevelingen’. Ik heb namelijk niet de intentie om uit te
spreken of het wel of niet goed gaat met het Commando Plaats Incident (CoPI) in onze
Veiligheidsregio. Ik heb wel de intentie om te bekijken of er ook niet een andere manier van
kijken is naar de leden van het CoPI. Uiteindelijk zit de kracht van goed leiderschap mede in
het verwerven en toepassen van nieuwe kennis. Het vertrekpunt hierbij zijn de gevraagde
competenties, immers, deze zijn een representatie van wat de Veiligheidsregio verlangt van
haar CoPI-leden en verklaren daarmee of, en in hoeverre, sociale intelligentie daar onderdeel
van is.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod;
• de gevraagde en aangeboden competenties,
• een inhoudelijk vergelijk op perspectief, sociale intelligentie en stijl van leidinggeven,
• de aangeboden en gewenste training,
• de perceptie van een aantal stakeholders op sociale intelligentie binnen het CoPI
Ik heb daarbij een aantal gevonden gangbare opvattingen afgezet tegen de in mijn scriptie
naar voren gekomen ‘tegendraadse’ opvattingen;
De Veiligheidsregio NOG bedient zich van een multidisciplinair veiligheidsbureau. Binnen
het veiligheidsbureau bestaan afspraken en documenten waarin de taken van het CoPI staan
beschreven, alsmede de competenties/competenties waaraan de leden van het CoPI (in de rol
van voorzitter en adviseur) dienen te voldoen. Het betreft de Officier van Dienst Politie
1

Voor een samenvatting van de leiderschapstijlen en de bijbehorende competenties: zie bijlage 2.
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(OvD), de Hoofdofficier van Dienst Brandweer (HovD) en de Commandant van Dienst
Geneeskundig (CvD).
De onderscheiden diensten zijn verantwoordelijk voor het gegeven dat CoPI-leden voldoen
aan de gevraagde individuele competenties voor beide rollen. De drie diensten hanteren ieder
een eigen beleid en ‘eisen’ ten aanzien van competenties van hun (H)O/CvD. Als je
vervolgens deze competenties vergelijkt met de door de Veiligheidsregio gevraagde
competenties, blijkt dat de gevraagde en ‘aangeboden’ competenties bepaald geen coherent
beeld te zien geven. Het lijkt alsof bij de keuze voor de gevraagde competenties geen
afweging is gemaakt met de bestaande praktijk en/of de haalbaarheid van overeenstemming
tussen de drie disciplines op het gebied van OvD-competenties.
Het totaal van een functie-inhoud bestaat uit drie delen: de instroomeisen, die bepalen of
iemand ‘sollicitabel’ is; de functiebeschrijving met daarin de taken en verantwoordelijkheden;
en als laatste de competenties, al dan niet uitgeschreven in gedrag. De eerste twee behandelen
het ‘wat’ van de functie, de laatste het ‘hoe’.
Wanneer de gevraagde competenties inhoudelijk vergeleken worden met de competenties die
Daniel Goleman beschrijft (zelfinzicht, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en
relatiemanagement) vallen de volgende zaken op;
• De beschrijving van de gevraagde competenties van de veiligheidsregio laten zich qua
taal en inhoud lezen als een ‘wat’-functiebeschrijving. Het is een opsomming van
taakformuleringen, zonder bijbehorende gedrag, waarde of basis. Het is daarmee duidelijk
dat deze competenties beschreven zijn vanuit de filosofie van een taakgerichte
functiebeschrijving. Het geeft antwoord op de ‘wat’ vraag. Qua inhoud betreft het een
taakbeschrijving.
• De competenties van Daniel Goleman laten zich lezen als zogenaamde ‘hoe’competenties; zij gaan uit van een diepere waarde. Zij baseren zich op sociale
intelligentie; het geheel van zelfinzicht, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en
relatiemanagement. Het inzetten van deze competenties leidt tot resonant leiderschap.
Binnen de competenties van de Veiligheidsregio is geen sprake van verbinding met de
andere teamleden, laat staan dat er aandacht is voor de bijbehorende gevoelens en
emoties. Er wordt blijkbaar niet van een leider verwacht dat hij een samenhang creëert,
waardoor resonantie mogelijk is.
• De competenties die de Veiligheidsregio vraagt, refereren grotendeels aan de zogenaamde
tempoaanjagende en de autoritaire stijl. En alhoewel de tempoaanjagende stijl en de
autoritaire stijl in principe uitermate geschikt zijn in een crisissituatie, zijn het in potentie
de meest destructieve leiderschapsstijlen. Ze vereisen een grote mate van
inlevingsvermogen en emotionele zelfbeheersing om tot hun recht te komen,
competenties die helaas niet terug te vinden zijn binnen de beschrijvingen van de
Veiligheidsregio. De autoritaire en de tempoaanjagende stijl zullen voor een bepaalde
tijdsduur effectief zijn, maar dienen snel aangevuld te worden met bijvoorbeeld de
gelijkwaardige stijl om het team te binden, de visionaire stijl om richting te geven en/of
de democratische stijl om waardevolle inbreng te ontlokken. De kracht van de
verschillende stijlen is dat een leider deze alle in meer of mindere mate beheerst en
opvolgend, overlappend en aanvullend gebruikt om op die manier resonantie te creëren.
In het “Meerjarenbeleidplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2007-2011” wordt
gesteld dat competentiegericht trainen en oefen, i.t.t. rampspecifiek oefenen, efficiënt is1.

1

p4 en p5
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De praktijk van dit moment is dat er voor CoPI-leden eenmaal per jaar een trainingsdag wordt
georganiseerd door het Veiligheidsbureau, die als een training van cognitieve kennis en
ervaring kan worden gekarakteriseerd. Deze wordt verwerkt door onze (neo)cortex; een
uiterst efficiënte leermethode. Echter, om (sociaal intelligent) handelen en dus leidinggeven te
trainen, is het nodig om de benodigde competenties ‘in te slijten’ in ons brein. Het gebruik
van zelfinzicht (intuïtie) doet ons beslissen hoe, en welke competenties we aanwenden. Om
deze te trainen en/of veranderingen aan te brengen moeten we ons limbisch systeem
ontvankelijk maken voor nieuwe informatie; ons emotiepakhuis aanpassen, nieuwe paadjes
inslijten!
Uit de interviews blijkt dat er een zekere discrepantie met betrekking tot de beleving van de
waarde van sociale intelligentie bestaat. De geïnterviewden geven in eerste instantie aan veel
waarde te hechten aan ratio en (technische) vakkennis. Men is, op een enkele uitzondering na,
oppervlakkig bekend met het begrip sociale intelligentie. Na doornemen van de competenties
ziet men het belang er van in binnen samenwerken en leidinggeven. Dit zeker ook in de
‘brandhaard’ CoPI. Uit de zelf aangedragen voorbeelden komt ook naar voren dat men bij het
maken van belangrijke beslissingen veel teruggrijpt op gevoel en emotie, een opgebouwde
bibliotheek van ervaringen gekoppeld aan gevoel. Zoals eerder beschreven: het gebruik van
intuïtie! Toch grijpen de stakeholders vaak terug naar bekende, gangbare opvattingen.
Blijkbaar zijn die veilig en vertrouwd. De stakeholders zijn desondanks bereid te investeren in
bewustwording en training van sociale intelligentie van de CoPI-leden, maar hebben
vraagpunten bij de praktische haalbaarheid.
Samengevat levert dit hoofdstuk het volgende beeld op van gangbare en tegendraadse
opvattingen:

Gangbaar
Leidinggeven is anderen managen.
Leidinggeven stoelt op vak- en proceskennis.
Een ramp/crisis vereist autoritair,
resultaatgericht leiderschap.
Besluiten neen je op basis van een rationele
afweging van vakkennis.
Ratio beheerst je geheugen.
Ratio beheerst emotie.
Besluiten neem je rationeel.
Emoties zijn van jezelf.
Je bent sociaal intelligent of niet.
Sociale intelligentie is niet trainbaar.

Tegendraads
Leidinggeven is je eigen emoties managen.
Leidinggeven stoelt op het managen van
emoties.
Een ramp/crisis vereist situationeel
leiderschap.
Besluiten neem je intuïtief.
Emotie beheerst je geheugen.
Emotie heerst over ratio.
Zonder emotie geen besluiten.
Emoties zijn besmettelijk.
Iedereen heeft de basis voor sociale
intelligentie.
Sociale intelligentie is trainbaar.

7.6 Het resultaat
De centrale vraagstelling van deze scriptie is:
In hoeverre wordt sociale intelligentie onderkend en van belang geacht binnen het CoPI
in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Uit de interviews met de stakeholders blijkt duidelijk dat de waarde van sociale intelligentie
binnen leidinggeven in het algemeen wordt onderkend. . “Als je geen sociale intelligentie
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hebt, hou je het niet vol. Het is een vereiste. Zonder sociale intelligentie hoor je niet thuis in
leiderschap.”
Afgezet tegen het CoPI levert het een meer gedifferentieerder beeld op. De waarde van
sociale intelligentie wordt onderkend, maar de waardering van het belang verschilt; het
merendeel van de stakeholders acht sociale intelligentie in verschillende gradaties van belang,
enkele stakeholders prioriteren (vak)kennis boven sociale intelligentie. De (papieren)
werkelijkheid van het competentiemanagement,de competentiebeschrijvingen en de
trainingen bevestigen dit laatste beeld; de uitwerking van de competenties laten zich
herkennen als een taakomschrijving en richten zich, net als de CoPI trainingsdagen, op
cognitieve kennis en competenties.
Als ik de voorgaande paragrafen in één zin de revue laat passeren en daarmee de centrale
vaag beantwoord, ziet dat er als volgt uit:
De waarde van sociale intelligentie binnen het CoPI wordt onderkend, in zekere mate
van belang geacht, maar aan de praktische invulling wordt geen inhoud gegeven.
Het lijkt alsof de Veiligheidsregio zich, ondanks haar mening t.a.v. sociale intelligentie, in de
praktijk laat leiden door de bovenstaande gangbare opvattingen, waar een bezinning op
tegendraadse opvattingen meerwaarde kan bieden.
Mogelijkheden voor de Veiligheidsregio:
Binnen de context van een CoPI is het van belang om, afhankelijk van het moment, te kunnen
switchen in leiderschapstijl. Om de verschillende stijlen te kunnen inzetten, dient een leider te
beschikken over de persoonlijke en sociale competenties zoals beschreven door Daniel
Goleman. Goed gebruik van de competenties binnen de stijlen leidt tot sociaal intelligent
leiderschap. Sociaal intelligent, resonant leiderschap is geen kunstje. Het is een totaal van
competenties die stoelen op cognitieve, maar vooral op emotionele en sociale (zelf)kennis.
Kennis die niet alleen in de (neo)cortex zetelt, maar ook ‘ingesleten’ moet zijn in ons limbisch
systeem: de zetel van onze emoties. Bewustwording van de waarde en de werking van sociale
intelligentie is daarvoor een eerste vereiste. Bewustwording en het inzicht dat dit niet in een
lesochtend te leren valt, maar een voortdurende intensieve mentale- en gedragaanpassing
vereist. Deze aanpassing is b.v. te realiseren met behulp van een ‘zelfgestuurd leren’-model
van Richard Boyatzis en/of het gebruik van de ‘Micro Expression Training Tool’ , beide
beschreven in hoofdstuk 6.2.
Het lijkt zinvol om de opzet van de gevraagde competenties voor CoPI-leden nog eens onder
de loep te nemen. De opsomming en de indeling van de gevraagde competenties biedt geen
coherent geheel en zijn niet afgestemd op het ‘aanbod’.
Belangrijker is dat de uitwerking van de gevraagde competenties grotendeels uit de ‘watvraag’ bestaan, ze definiëren de taak van het CoPI en richten zich op cognitieve kennis en
competenties. Het laat echter de mogelijkheid open om je daarnaast te richten op de ‘hoevraag’, de benodigde competenties om die taak sociaal intelligent uit te voeren.
De competenties zoals benoemd door Daniel Goleman, bestaande uit de persoonlijke en de
sociale competenties kunnen hier ingebracht worden. Het belang van sociaal intelligent
leiderschap verdient meer aandacht dan het nu krijgt. De winst die hier in zit is meervoudig
van aard; de competenties voor sociaal intelligent leiderschap zijn niet CoPI-specifiek maar
generiek van aard: ze zullen in iedere situatie waar een leider zich geplaatst ziet hun waarde
bewijzen.
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Bijlage 1: Uitgeschreven competenties Sociale Intelligentie
ZELFINZICHT
• Emotioneel zelfinzicht. Leiders met een hoge mate van emotioneel zelfinzicht staan open voor de
signalen die hun innerlijk afgeeft, ze onderkennen de invloed die hun gevoelens hebben op
henzelf en op hun werkprestaties. Ze staan open voor hun eigen waarden en normen en gebruiken
ze als een leidraad; ook voelen ze vaak intuïtief aan wat de juiste manier van handelen is en ook
zijn ze in staat een complexe situatie te overzien. Een leider met emotioneel zelfinzicht komt open
en authentiek over, hij is in staat om openlijk over zijn emoties te praten en kan mensen ervan
overtuigen zich door zijn ideaalbeeld te laten leiden.
• Accurate zelfevaluatie. Een leider met een hoge mate van zelfinzicht weet wat zijn sterke en
zwakke punten zijn en kan zichzelf met een zekere humor bezien. Hij laat duidelijk merken het
prettig te vinden om nieuwe dingen te leren als hij ergens niet zo goed in is, en hij staat open voor
opbouwende kritiek en feedback. Accurate zelfevaluatie helpt een leider om te weten wanneer hij
hulp moet vragen en waar hij zich op moet richten als hij zijn leidinggevende vaardigheden verder
wil ontwikkelen.
• Zelfvertrouwen. Een leider die zijn vaardigheden juist weet in te schatten, is in staat zijn sterke
kanten volledig uit te buiten. Een leider met zelfvertrouwen ziet meestal niet op tegen een
moeilijke opdracht. Zulke leiders zijn vaan sterk aanwezig, en door hun zelfverzekerdheid vallen
ze binnen een groep al snel op.
ZELFMANAGEMENT
• Zelfbeheersing. Leiders met emotionele zelfbeheersing zoeken naar manieren om destructieve
emoties en impulsen in de hand te houden, en om ze positief in te zetten, Kenmerkend voor een
leider die over zelfbeheersing beschikt, is dat hij ook onder hoge stress of tijdens een crisis kalm
en helder blijft, ook al is de situatie nog zo bedreigend.
• Transparantie. Transparante leiders leven naar hun eigen normen. Transparantie -een authentieke
openheid naar anderen ten aanzien van gevoelens, overtuigingen en daden- verschaft integriteit.
Zulke leiders geven openlijk hun fouten of vergissingen toe en als anderen zich onethisch
gedragen, doen ze geen oogje toe maar gaan ze ertegen in.
• Souplesse. Leiders met souplesse kunnen aan meerdere eisen tegelijk tegemoetkomen zonder hun
energie of hun doelgerichtheid te verliezen en ze voelen zich als een vis in het water bij de
onvermijdelijke ambiguïteiten die horen bij het functioneren binnen een organisatie. Zulke leiders
passen zich moeiteloos aan aan nieuwe eisen, gaan als vanzelf mee met veranderingen en nemen
nieuwe gegevens of een nieuwe werkelijkheid soepel in hun denken op.
• Presteren. Leiders die goed zijn in het presteren, stellen zich hoge persoonlijke normen waardoor
ze gedreven worden om voortdurend te proberen of ze het functioneren kunnen verbeteren –van
henzelf en van de mensen die onder hun leiding staan.
• Initiatief. Leiders die weten hoe ze een doel kunnen bereiken –die weten wat ze moeten doen om
hun lot in eigen hand te houden- munten uit in initiatief. Ze grijpen hun kansen –of ze maken ze
zelf- en ze gaan niet zitten wachten tot er iets gebeurt. Een dergelijke leider aarzelt niet om
betreden paden te verlaten of de regels enigszins bij te buigen als dat nodig is om voor de
toekomst betere mogelijkheden te creëren.
• Optimisme. Een leider die optimistisch is, kan uitstekend onvoorziene klappen opvangen omdat
hij er eerder een kans in ziet dan een bedreiging. Zulke leiders hebben ook een positieve kijk op
anderen en verwachten het beste van hen. Hun glas is altijd half vol en ze verwachten dat de
veranderingen die de toekomst in petto heeft, goed zullen uitpakken.
SOCIAAL BEWUSTZIJN
• Inlevingsvermogen. Leiders met inlevingsvermogen zijn in staat om af te stemmen op een breed
spectrum van emotionele signalen en hebben een talent om aanwezige maar onuitgesproken
gevoelens van een persoon of een groep aan te voelen. Zulke leiders luisteren aandachtig en zijn
in staat om het gezichtspunt van een ander te begrijpen. Inlevingsvermogen stelt een leider in
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•

•

staat om makkelijk om te gaan met mensen met verschillende achtergronden en uit andere
culturen.
Gevoel voor de organisatie. Een leider met een sterk sociaal bewustzijn kan beleidsmatig
bijzonder begaafd zijn hij heeft een neus voor belangrijke sociale netwerken en weet precies hoe
de belangrijkste verhoudingen in elkaar steken. Zulke leiders begrijpen hoe het politieke
krachtenveld binnen de organisatie werkt en ze weten wat de normen en de onuitgesproken regels
zijn waar mensen binnen de organisatie zich aan houden.
Dienstbaarheid. Leiders met een sterke dienstbaarheidcompetentie zorgen voor een dusdanig
emotioneel klimaat dat de mensen die direct contact onderhouden met de klanten op met de
afnemers de relaties in het juiste spoor kunnen houden. Zulke leiders houden de tevredenheid van
de klanten nauwlettend in de gaten om er zeker van te zijn dat dezen krijgen wat ze nodig hebben.
En ze houden zichzelf beschikbaar voor als dat nodig is.

RELATIEMANAGEMENT
• Inspiratie. Inspirerende leiders creëren resonantie en spreken de mensen aan met hun boeiende
visie of een gezamenlijke opdracht. Zulke leiders zijn de belichaming van datgene wat ze van
anderen vragen en ze hebben het vermogen om een gezamenlijke opdrachtdusdanig te verwoorden
dat de anderen gemotiveerd raken om zich aan te sluiten. Zij geven mensen het gevoel dat ze
samen naar een doel te werken dat de dagelijkse taken overstijgt en op die manier maken ze het
werk spannend.
• Invloed. Weten hoe je je mensen moet aanspreken of weten hoe je bij belangrijke personen
goodwill kunt kweken en een netwerk kunnen opstarten als ondersteuning van een bepaald
initiatief, geeft aan dat een leider precies weet hoe hij zijn invloed moet aanwenden. Als zulke
leiders een groep toespreken, doen ze dat met zo’n overtuigingskracht dat ze de mensen over de
streep trekken.
• Anderen tot ontwikkeling aanzetten. Leiders die er goed in zijn om de talenten van anderen tot
ontwikkeling te laten komen, zijn oprecht geïnteresseerd in de mensen die ze verder helpen en ze
begrijpen wat hun doelen en hun sterke kanten en kun zwakke kanten zijn.Zulke leiders kunnen
op het juiste moment constructieve feedback geven, en zijn geboren begeleiders of mentoren.
• Katalysator van veranderingen. Leiders die veranderingen in een stroomversnelling kunnen
brengen, zijn in staat om te onderkennen wanneer er veranderingen nodig zijn, ze nemen de
status-quo op de schop en zijn een pleitbezorger van de nieuwe orde. Ze maken zich sterk voor de
veranderingen, zelfs al er verzet tegen bestaat, en ze weten hun pleidooi boeiend te brengen. En in
de praktijk gaan ze op zoek naar manieren om de barrières die de veranderingen in de weg staan,
te slechten.
• Conflictmanagement. Leiders die goed zijn in conflictbeheersing, kunnen zich in alle partijen
inleven, hebben begrip voor de verschillende standpunten en gaan op zoek naar een gezamenlijk
ideaal waar iedereen zich in kan vinden. Ze brengen het conflict boven tafel, doen recht aan de
gevoelens en de standpunten van alle betrokken partijen en slagen erin de energie om te buigen
naar een gezamenlijk ideaal.
• Samenwerken en werken in een team. Leiders die goed in een team kunnen werken, genereren een
sfeer van vriendelijke collegialiteit en zijn zelf een voorbeeld van respect, behulpzaamheid en
samenwerking. Ze zetten anderen aan tot activiteit, enthousiaste betrokkenheid bij de collectieve
taak en ze verschaffen het team samenhang en identiteit. Ze trekken tij uit om hechte relaties aan
te knopen en te onderhouden die verder gaan dan alleen de verplichtingen die het werk met zich
meebrengt.

65

Master of Crisis and Disaster Management
Sociaal intelligent leiderschap

Bijlage 2: Samenvatting leiderschapstijlen
Bij iedere stijl wordt antwoord gegeven op de volgende vier vragen;
1) Hoe deze stijl voor resonantie zorgt
2) Invloed op de sfeer
3) Wanneer te gebruiken
4) De belangrijkste benodigde competenties
Visionair
1) door mensen te brengen tot een gezamenlijke droom
2) zeer sterk positief
3) bij veranderingen die een nieuwe visie vereisen of wanneer het nodig is om een duidelijke
richting aan te geven
4) stimulerend leiderschap, inspiratie, transparantie en vooral inlevingsvermogen
Begeleidend
1) door wat een individu voor zichzelf wenselijk acht te verbinden met de bedrijfsdoelen
2) sterk positief
3) bij het helpen van een werknemer die zijn functioneren wil verbeteren door aan zijn lange
termijn capaciteiten te werken
4) aanzetten tot ontwikkelen, emotioneel zelfinzicht en inlevingsvermogen
Gelijkwaardig
1) zorgt voor harmonie door mensen onderling te binden
2) positief
3) om strubbelingen binnen een team op te lossen, om motivatie te behouden tijdens stressvolle
tijden of om onderlinge banden te verstevigen
4) samenwerken, inlevingsvermogen, conflictmanagement
Democratisch
1) weet de inbreng van mensen op waarde te schatten en zorgt voor betrokkenheid doordat de
leider zelf meedoet
2) positief
3) om goodwill of consensus te kweken of om aan werknemers een waardevolle inbreng te
ontlokken
4) samenwerken/teamwork, conflictmanagement, invloed, inlevingsvermogen
Tempoaanjagend
1) door het bereiken van boeiende doelen die voor een uitdaging zorgen
2) vaak sterk negatief, omdat deze stijl te vaak verkeerd wordt ingezet
3) om een gemotiveerd en competent team aan te zetten tot het behalen van kwalitatief hoge
resultaten
4) presteren, initiatief, zelfinzicht, emotionele zelfbeheersing, inlevingsvermogen
Autoritair
1) verzacht in een noodsituatie de angst door duidelijk richting aan te geven
2) vaak sterk negatief, omdat deze stijl te vaak verkeerd wordt ingezet
3) in een crisis, om snel een reorganisatie van de grond te krijgen of bij problemen met
werknemers
4) invloed, presteren, initiatief, zelfinzicht, emotionele zelfbeheersing, inlevingsvermogen
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Bijlage 3: Uitgeschreven individuele competenties
Veiligheidsregio
De competenties worden vervolgens als volgt vertaald;
• Analyseren:
Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen. Ontleden van relevante
informatie, achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien
van relaties tussen oorzaak en gevolg.
• Beslissen:
Tijdig kiezen op basis van een analyse met oog voor de mogelijke consequenties.
• Communiceren:
Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in duidelijke taal, non-verbale
communicatie en/of op schrift. Tactvol en effectief reageren op behoeften en gevoelen
van anderen, taal en terminologie aanpassen aan verschillende niveaus.
• Coördineren:
Vanuit een vastgesteld doel bepalen welke taken/activiteiten moeten worden
georganiseerd en gepland en daar naar handelen. Bepalen van prioriteiten.
• Daadkracht:
Op adequate en krachtige wijze handelen, staan voor je keuzes en erop aangesproken
kunnen worden. Uitstralen van gezag en vertrouwen..
• Leiderschap:
Op doelgerichte wijze sturing geven aan het team.
• Onafhankelijk:
Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en
hindernissen.Eigen standpunten innemen en verdedigen.
• Overtuigen:
Het verkrijgen van instemming, enthousiasme en medewerking voor bepaalde doelen,
plannen of ideeën zodat deze worden geaccepteerd of gedragen (zonder hiërarchische
macht of sancties).
• Politiek-bestuurlijk inzicht:
Herkennen en begrijpen van politiek-bestuurlijke processen en besluitvorming die van
invloed zijn op de voorliggende crisis
• Reflecteren:
Kijken naar het teamfunctioneren en het eigen functioneren en het gedrag daaraan
aanpassen. Actief werken aan zelf- en teamontwikkeling.
• Samenwerken:
Actief inzetten voor een gezamenlijk resultaat en een gemeenschappelijk belang.
• Stressbestendig handelen:
Kalm en zelfverzekerd reageren in lastige situaties. Goede prestaties blijven leveren onder
druk, bij tegenslag of tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden.
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Bijlage 4: Uitgeschreven teamcompetenties Veiligheidsregio
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Opstarten groepsproces
Doel: bij alle teamleden zorgen voor het besef deel uit te maken van het team en
helderheid verschaffen over de onderlinge rolverdeling en de wijze van samenwerken.
Gedisciplineerd vergaderen
Doel: het zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met plenaire vergadertijd.
Integrale beeldvorming
Doel: inzicht in de feitelijke situatie en in het verloop tot nu toe, evenals een visie hebben
op mogelijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het incident en de
bestrijding ervan.
Kritisch afwegen en beslissen onder tijdsdruk
Doel: het ondanks de beperkte tijd en een gebrek aan volledige informatie kunnen komen
tot een weloverwogen beslissing met aanvaardbare risico’s.
Handelend optreden
Doel: het daadwerkelijk uitzetten van acties evenals de controle van de voortgang hierop.
Coördineren en afstemmen
Doel: zorgdragen voor een maximale efficiëntie van de gezamenlijke inzet door de
activiteiten van de verschillende hulpverleningsdiensten en eventuele andere partijen zo
goed mogelijk op elkaar af te stemme.
Voortgangsbewaking
Doel: een voortdurende controle houden op de voortgang van de voorgenomen acties en
zonodig tijdig heroverwegen hiervan indien deze acties niet resulteren tot de gewenste
effecten.
Overdracht
Doel: het schriftelijk vastleggen van die informatie die nodig is om de overdracht van de
leiding over de inzet zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Omgevingsmanagement
Doel: in voldoende mate rekening houden met mogelijke ethische, politie, juridische,
milieutechnische of economische consequenties van het incident, de te plegen inzet en/of
de communicatie hierover naar externe partijen.
Afbouw en nazorg
Doel: het zorgdragen voor het in gezamenlijk overleg afbouwen van de ingezette
eenheden en het nemen van die maatregelen die nodig zijn om de eventuele nazorg zo
goed mogelijk te kunnen opstarten en te doen verlopen.
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Bijlage 5: selectie, competenties en opleiding van de
(H)O/CvD’s
De O/CvD-geneeskundig
De “Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen” (GHOR) is verantwoordelijk voor de selectie,
opleiding, training en inzet van de OvD-G.
De OvD-G wordt gealarmeerd indien er sprake is van een ‘motorkapoverleg’-situatie. Hij is lid
verantwoordelijk voor de afstemming met politie en brandweer, de coördinatie en inzet van de
ambulancezorg en het Medisch Mobiel Team.
Indien er sprake is van een GRIP-1 situatie of hoger wordt tevens de Commandant van Dienst (CvDG) opgeroepen. De OvD-G wordt dan verantwoordelijk voor de coordinatie van de eenheden op het
rampterrein, terwijl de CvD-G zijn plaats in het CoPI overneemt.
Selectie
De OvDG’s worden geworven uit de ambulancediensten van de regio (gefinancierd door de GHOR
middels een overeenkomst).
De GHOR NOG beschikt sinds 2003 over een competentiematrix voor de verschillende functies.
Er wordt een sollicitatiegesprek gevoerd aan de hand van de volgende selectiecriteria:
• Kwalificatiecompetenties uit de matrix
• Regionale woon- en werklokatie
• (ervaring als) werkbegeleider of leidinggevende is een pré
• CV
• Beoordeling/oordeel van coördinator en medisch manager
• Eventueel assessment
Competenties OvD-G
• Leiding geven
• Operationeel management
• Besluitvaardigheid
• Overtuigingskracht
• Oordeelsvorming
• Stressbestendigheid
• Energie
• Organiseren van eigen werk
Selectie
De CvDG wordt geworven uit de stafleden of leidinggevenden binnen de ambulancediensten en GGD
(bijvoorbeeld locatiemanagers).
De selectieprocedure is gelijk aan die van de OvDG, met dien verstande dat het een meer gesloten
procedure is waar kandidaten worden aangezocht. Ervaring als OvDG is een pré en wanner een
kandidaat niet over die ervaring beschikt wordt het aanbevolen dat hij geruime tijd ervaring opdoet als
OvDG, alvorens als CvDG te acteren.
Competenties CvD-G
• Operationeel management
• Leiding geven
• Voortgangsbewaking
• Probleemanalyse
• Oordeelsvorming
• Samenwerken
• Stressbestendigheid
• overtuigingskracht
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Opleiding
Sinds 208 bestaat er een landelijke opleiding voor OvD-G. De eventueel nieuw te werven OvD-G’s
zullen deze opleiding volgen, terwijl er voor de huidige OvD-G’s een inhaalslag gepland staat.

De OvD-brandweer
Indien er sprake is van inzet van twee of meer bluseenheden (autotankspuit), of bij optreden van één
bluseenheid wanneer er sprake is van gewonden, word de OvD-B opgeroepen.
De OvD-B is eindverantwoordelijk voor de inzet, bewaakt de veiligheid bij het optreden en adviseert
hierover. Hij onderhoudt contacten met de alarmcentrale en overlegt met overige hulpverleners over
de wijze van optreden. Hij bewaakt de opschaling, restdekking, logistieke verzorging, verslaglegging
van het optreden en de eventueel benodigde nazorg.
Wanneer er sprake is van een COPI (vanaf GRIP 1) wordt de HoofdOfficier van Dienst (HOvDB)
opgeroepen. De HOvDB draagt zorg voor eventuele coördinatie met de overige diensten, is lid van het
COPI of leider COPI indien daar aanleiding toe bestaat.. Als zodanig geeft hij leiding aan de
multidisciplinaire inzet.
Selectie
De selectieprocedure van de verschillende functionarissen ken een gesloten karakter. Kandidaten
worden door de daarvoor verantwoordelijke aangezocht. Voor de OvD-B is dit de
Clustercommandant; voor de HOvD-B is dit het Hoofd Preparatie VeiligheidsRegio NOG.
Algemeen gelden de volgende selectiecriteria;
• Functieprofiel
• Indicatoren:
 Woonlocatie (centraal boven decentraal)
 Werklokatie
 Beheersfunctie (repressief boven niet-repressief)
 Anciënniteit
 Leveringsverdeling gemeenten
 Bereidheid leverende gemeente
 Eerdere toezeggingen
 Aanstelling binnen regio
• Assesment, met als belangrijke waarden: stressbeheersing, doortastendheid en communicatie.
Competenties OvD-B
Er worden formeel geen competenties benoemd in het functieprofiel (H)OvD-B in de “Regionale
Regeling Operationele Leiding voor de Brandweer Veiligheidsregio NOG”.
In het benoemde “werk- en denkniveau” wordt
• “inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en ervaring en het hiermee omgaan” benoemd.
Daarnaast kunen indirect de competenties
• stressbeheersing
• doortastenheid
• communicatie
uit het assessment als gevraagde competenties worden opgevat.
Voor een HovD geldt dat hij 5 jaar ervaring als OvD dient te hebben.
Het assessment voor een HovD legt meer nadruk op communicatieve vaardigheden.
Naast bovenstaande selectiecriteria worden voor de verschillende functies verschillende
brandweer(technische) opleidingen en rangtechnische eisen gesteld.
Opleiding
Er bestaat een zogenaamde “leergang OvD” (NIFV/Nibra) welke elke OvD-B gevolgd heeft.
Daarnaast wordt een nieuwe OvD-B intern begeleid door een zogenaamde leer-werkplekbegeleider.
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OvD-politie
De OvD-P is een instituut dat 24x7 in dienst is. De OvD-P neemt, bij afwezigheid van lokale
leidinggevenden, de leiding elk incident dat uitstijgt boven het niveau van het gemiddelde politiewerk
en waarbij coordinatie van taken noodzakelijk is.
Indien er sprake is van een CoPI, dan is de OvD-P daar qualitate qua lid van.
Selectie
Er bestaat geen direct selectiecriterium voor de OvD-P. De aanwijzing tot OvD-P is rang- en
functiegekoppeld: iedere executieve leidinggevende vanaf de rang van Inspecteur, werkzaam in een
geografisch of recherche team, wordt geacht OvD-P diensten te draaien.
Er bestaat geen functieprofiel.
Indirect bestaat er dus het selectiecriterium voor de rang. Potentieel leidinggevenden worden na
toetsing door de Regionale Commissie Leiderschap in een MD-traject geplaatst. Assessment kan een
onderdeel zijn van het traject. Tijdens het traject wordt door plaatsing op verschillende ‘stekken’ de
kandidaat beoordeeld. Het volgen van de zogenaamde Leergang Operationeel Management is een
vereiste.
Competenties OvD-P
Indirect kunnen de gevraagde competenties voor de functie van Groepschef en Teamchef worden
beschouwd als gevraagde competenties voor OvD-P
Groepschef
• samenbindend leidinggeven
• coachen
• probleemanalyse
• organisatiesensitiviteit
• besluitvaardigheid
• resultaatgerichtheid
Teamchef
• samenbindend leidinggeven
• coachen
• probleemanalyse
• organisatiesensitiviteit
• maatschappelijke oriëntatie
• besluitvaardigheid
Opleiding
Gedurende twee jaar was de OvD opleiding bij het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid,
onderdeel van de zogenaamde Leergang Operationeel Management. Op dit moment betreft het een
niet verplichte module in de Leergang Leidinggevende Operationeel, de opvolger van de LOM.
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Bijlage 6: Lijst met geïnterviewde personen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

B.W.F. Bultman MPA, Districtchef Noordwest Veluwe, Politie Noord- en OostGelderland.
Ing. R.L. de Groot MCDm, Hoofd Regionaal Veiligheidsbureau, Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland, Commandant van Dienst.
G. Lokhorst, politieliaison Veiligheidsbureau, Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland.
Mr. A.L.C. Roelofs EMPM, Korpschef Politie Noord- en Oost-Gelderland, lid directie
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
B.H. Ruessink, procesmanager GHOR Noord- en Oost-Gelderland, Hoofd sectie GHOR,.
G.J. van Setten, teamchef Zutphen, Politie Noord- en Oost-Gelderland, Officier van
Dienst.
Ir. J.W. Scherjon, Regionaal Brandweercommandant Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland, lid directie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Commandant van
dienst.
Bc. H.G.H.B. Schreurs MSHE, Afdelingshoofd Preparatie, Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland, Sector operationele voorbereiding, Adviseur Gevaarlijke Stoffen.
H. Wullink, plv Hoofd GHOR Noord- en Oost-Gelderland, wnd Regionaal Geneeskundig
Functionaris, lid directie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
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