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Persoonlijk leiderschap, governance  
& het ongezegde

Marilieke Engbers
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AGENDA

Introductie

Wat is het ongezegde?

Waarom blijft veel ongezegd 
juist in de context van 
governance?

Wat nu?



“Making the undiscussable 
discussable”

Aangehangen waarden 
versus 

diepere waarden



Breuklijnen 
door organisatie-

structuur
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KRACHT & TEGENKRACHT 
 
  

   
   

 

KRACHT & TEGENKRACHT  
Themaonderzoek Autoriteit woningcorporaties naar de ontwikkeling 
van de kracht van de bestuurder en de tegenkracht van RvC's 
Juni 2019 
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AGENDA

Introductie

Wat is het ongezegde?

Waarom blijft veel ongezegd 
juist in de context van 
governance?

Wat nu?



tussen 
800-1400 

woorden per 
minuut

tussen 140 - 300
Woorden per 

minuut



OR

RvC

RvB

De stakeholder



Prestaties 
organisatie

Leiderschap 
(RvC & RvB) 

Eigen
team (OR)

Persoonlijk 
Leiderschap 

(Ik)

Perspectief 
medewerker



Prestaties 
organisatie

Ik (CEO)

RvC/RvB

Medewerkers Perspectief 
CEO 



Agency:

Toezichthouden/ werkgeversrol 
Wantrouwen
Rationele/ economische 
perspectief
Afstand

Stewardship:

Samenwerken/ Klankbord
Vertrouwen
Relationeel/ psychologisch 
perspectief 
Betrokken

Twee conflicterende maar 
complementaire governance 

paradigma’s



Agency:

Toezichthouden/ werkgeversrol 
Wantrouwen
Rationele/ economische 
perspectief
Afstand

Stewardship:

Samenwerken/ Klankbord
Vertrouwen
Relationeel/ psychologisch 
perspectief 
Betrokken

Twee conflicterende maar 
complementaire governance 

paradigma’s

Incongruentie
& blinde vlek
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De inschatting van hoe het gaat
& wat nodig is van wie

Het gaat goed

Het gaat niet 
goed



14

AGENDA

Introductie

Wat is het ongezegde?

Waarom blijft veel ongezegd 
juist in de context van 
governance?

Wat nu?



Bewust afweging

Risico – Rendement

Voorbewuste afweging
Compliance
(conformeren)

Inspanning



Gevaarlijke mix

Spreek-
risico

Onbewust & bewust

Inspanning

Compliance



Functioneel 
conflict

Inhoudelijk 
conflict

Relationeel 
conflict



18

De CEO-disease &
“de spiraal van het ongezegde”
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False attribution errorNaïve realist bias

False Consensus biasCEO disease (power)
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AGENDA

Introductie

Wat is het ongezegde?

Waarom blijft veel ongezegd 
juist in de context van 
governance?

Wat nu?
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Formele
agenda

Informeel 
gesprek

• hoe het gaat
• de blinde vlek van de 

ander
• speculaties, wantrouwen 

over de ander
• de eigen dilemma’s,  

gevoelens, frustraties en 
intenties

• oplossingen, visies, winst
• risico’s, financiële cijfers
• het functioneren van 

anderen 
• compliance
• jaarverslagen
• ziekteverzuim
• beleid
• organisatie
• meetbaarheid
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Formele
agenda

Informeel 
gesprek
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Andere
andere

• de inschatting van de situatie
• governance paradigma’s
• macht(s)ongelijkheid
• conflictnormen
• onderzoeken van de eigen blinde vlekken en 

denkfouten (persoonlijk leiderschap)
• in relatie tot plannen, beleid en 

sturingsinstrumenten, strategie & 
leiderschap

agenda 
besluiten
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Dank en succes!
Marilieke Engbers

www.Marilieke.com


