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Beste Lezer,

Wat geweldig leuk dat je je wilt verdiepen in dienend leiderschap! 

Speciaal voor mensen die nog niet zo bekend zijn met dienend leider-

schap maar wel nieuwsgierig zijn hebben wij deze groeigids ‘ontdek de 

dienende leider in jezelf’ gemaakt. Groeien doe je namelijk niet helemaal 

vanzelf. Daar zul je tijd en aandacht aan moeten besteden en de juiste 

voorwaarden creëren om te kunnen groeien.

Dienende leiders investeren niet alleen tijd, geld en moeite in de groei van 

hun medewerkers. Ze investeren ook in hun eigen groei. Ze zijn lerende 

leiders en beleven daar plezier in.

En het is niet alleen een gids om je te laten inspireren. Het is namelijk ook 

een meteen een werk- en doegids. Je gaat aan de slag met dienend leider-

schap. Wij geven je drie mogelijke werkvormen als suggestie. Zo wordt 

dienend leiderschap ook praktisch voor iedere dag.

Tien competenties
Dienend leiderschap kent in de oorspronkelijke opzet van Robert Greenle-

af een tiental competenties waar een dienende leider zich dagelijks mee 

bezig houdt: bewustzijn, luisteren, heel maken, empathie, overtuigen (of 

inspireren), conceptualiseren, vooruitzien, inzet voor de (persoonlijke en 

professionele) groei van mensen, bouwen aan een gemeenschap (team, 

organisatie) en rentmeesterschap. 

Een krachtige leider is niet iemand die alleen sterk is. Een krachtige 

leider laat ook zijn kwetsbaarheid zien. En daarmee is hij ineens 

onkwetsbaar. Jezelf als mens laten zien in plaats van je functie vraagt 

moed. En wij hopen dat je ook op deze manier naar jezelf kijkt: in eerste 

instantie mens, die verschillende rollen vervult. Zowel in je werk als in 

je privéleven.

Wat ga je straks ontdekken?
In deze gids hebben wij alle competenties van dienend leiderschap van 

een korte inleiding voorzien. Dan weet je waar deze competentie over 

gaat. Vervolgens houden wij je met een aantal vragen per competentie 

een spiegel voor.

Je kunt deze groeigids uiteraard uitprinten en op de gewone wijze met 

pen invullen. Maar omdat het een digitale gids is, kun je het ook online 

invullen. 

Hoe kun je deze groeigids het beste gebruiken? 
Je kunt voor jezelf iedere dag minimaal 15 minuten per dag reserveren om 

te reflecteren op je dag. Een goede leider reflecteert tenslotte regelmatig 

op eigen handelen en gedachten. Jezelf de spiegel voorhouden is dus een 

teken van moed en leiderschap. En zeker als je anderen daarbij vraagt om 

jou te spiegelen op je gedrag. Daar groei je van! 

Werkvorm 1: Werk in je eentje
Kies een competentie, lees de toelichting en kies vervolgens een vraag 

uit bij deze competentie. Beantwoord deze op je gemak. Soms komt het 

antwoord direct in je op en soms kan het zo’n warboel in je hoofd zijn 

door een drukke dag dat het je duizelt. Ga dan eerst even naar buiten en 

wandelen. Maak je hoofd leeg en beantwoord dan de vraag. Door iedere 

dag te reflecteren zorg je voor je innerlijke harmonie. En bovendien krijg 

je eerder helder of je ergens een stukje ondersteuning kunt gebruiken. 

Krachtige leiders vragen om hulp en doen niet alles zelf. Krachtige leiders 

vragen om hulp en doen niet alles zelf.



5

Werkvorm 2: Werk met je team
Maak in je wekelijkse vergaderingen bewust tijd op de agenda voor 

deze vragen. Begin de vergadering of bijeenkomst ermee. Dan weet 

je zeker dat het aan bod komt. Kies iedere week een competentie. 

Lees met elkaar de inleiding en kies iedere dag van de week een 

andere vraag bij deze competentie uit die je met elkaar bespreekt. 

Houd goed in de gaten dat je er geen discussie van maakt. Blijf 

nieuwsgierig en onderzoek zonder oordelen naar de beweegreden 

voor de ander. Door geregeld deze vragen te bespreken zorg je voor 

de nodige reflectiemomenten in de week en worden de onderlinge 

verbindingen en relaties verdiept. Je draagt op die manier ook bij 

aan betere onderlinge verbinding en werkplezier.

Werkvorm 3: Werk met je relatie
Ga met je partner in gesprek aan de hand van de vragen uit 

de groeigids. Heb je op dit moment geen partner dan kun je 

dit ook met een familielid of goede vriendin of vriend doen. Als 

je toevallig een gezin met opgroeiende kinderen hebt en je alle 

twee ook werkt, dan kan het zo maar gebeuren dat je thuis de 

“BV Gezin” aan het runnen bent. De werk- en huishoudagenda’s 

moeten op elkaar worden afgestemd, de activiteiten van kinderen 

zorgvuldig gepland en verdeeld etc. Maar je komt aan elkaar als 

volwassen partner niet echt meer toe. De werkwijze kan net zo zijn 

als in een team. Je kiest een competentie, leest de inleidende tekst, 

kiest een vraag en beantwoordt een voor een de vraag. Ook hier 

geldt: niks invullen voor de ander, blijf nieuwsgierig en onderzoe-

kend. Blijf luisteren! Op deze manier kan deze groeigids een mooie 

verdieping brengen in je relatie.

Mocht je nu heel erg enthousiast zijn geworden en zoek je meer 

verdieping en achtergrond, dan helpt het complete boek ‘Servant 

Leadership in 15 minuten’ je daar zeker bij. Je kunt het bestellen op 

https://nivsl.nl/product/boek-servant-leadership-in-15-minuten/

Voor nu wensen wij je ontzettend veel plezier en inspiratie. 

Voor vragen mag je ons altijd bellen of mailen. 

Kies een competentie uit en maak werk van je leiderschap!

Hartelijke groet,

Arlette Bout en Eric Stecher

Nederlands Instituut voor Servant Leadership 

Florapark 11 | 2012 HK Haarlem

T: 06-14598802 | E: arlette@nivsl.nl 

T: 06-28886725 | E: eric@nivsl.nl

https://nivsl.nl/product/boek-servant-leadership-in-15-minuten/


is but a tool.

is the essence ...”
The spirit 
“Knowledge
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Rust en innerlijke   
 harmonie zorgen 
voor een 
 gebalanceerde geest.

Een dienende leider zorgt ervoor dat zijn ‘antennes’ 
uitgeschoven zijn en de draadjes goed zijn verbonden 
om signalen op te vangen en te verwerken. Hij is alert 
en aanwezig, zich bewust van zijn eigen gedachten, 
(onverwerkte) thema’s, lichaam en geest. 
Aandachtig en gefocust in het hier en nu. Rust en 
innerlijke harmonie zorgen voor een gebalanceerde 
geest. Zijn ademhaling is laag (buikademhaling), 
in een rustig tempo en zonder spanning, 
uitnodigend om verbinding of contact te maken en 
zelf ook tot rust te komen. Niet alleen is hij zich 
bewust van de signalen, hij besluit ook bewust om 
iets met die signalen te doen, of juist om er soms 
niets mee te doen.

Robert Greenleaf
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Wat zou de eerste stap voor jou 
kunnen zijn om dit te veranderen?

3

Ken jij je eigen thema’s en valkuilen 
en op welke wijze heeft je omgeving 
daar last van?

2

Hoe vaak neem jij de tijd voor verstilling 

en reflectie en waarom/waarom niet?1

Groeivragen
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Een belangrijke eigenschap van een dienende leider 
is dat hij graag wil horen wat een ander te zeggen 
heeft en bedoelt te zeggen. Hij gebruikt daarom bij 
het luisteren al zijn zintuigen. Niet alleen zijn oren, 
maar ook zijn ogen, onderbuik, huid en neus. 
Alle zintuigen pikken signalen op. De vraag is of de 
persoon in kwestie naar deze signalen luistert. 
De dienende leider wel. Hij neemt al deze signalen 
bewust mee bij het vergaren van informatie 
in een gesprek.

Een dienende leider maakt door middel van zijn manier van 

onverdeelde aandacht geven aan de ander duidelijk dat hij hem 

serieus neemt. Hij luistert zonder te oordelen, erkent de ander 

in zijn ‘zijn’ en bestaan. Daarmee is luisteren niet alleen het 

oppikken van de gesproken boodschap van die ander. 

De leider zendt ook de onuitgesproken boodschap terug dat 

die ander er voor hem toe doet.
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Wat zou de eerste stap voor jou kunnen 
zijn om dit te veranderen?3

Hoe zou dat bijdragen aan vertrouwen?2

Wat zou je ‘winnen’ als je meer oprecht gaat luisteren 
in plaats van beleefd laten uitpraten?

1

Groeivragen



“Iemand die zichzelf 
    volledig liefheeft,           
is een bron van 
    inspiratie voor zijn 
      omgeving en zal 
  slechts vanuit 
 diezelfde liefde anderen  
   tegemoet treden .”

15

Viktor E. Frankl

Een dienende leider is in staat om te zien en te 
erkennen wat er aangetast is bij hemzelf en bij de 
ander door zijn systeem van herkomst, als gevolg van 
opvoeding en door belemmerende overtuigingen. Hij 
luistert naar de signalen en voelt aan waar hij nog 
iets te helen heeft. In eerste instantie is hij 
degene die bij zichzelf ontdekt waar hij nog heel 
moet worden, een ‘onderbroken uitreiking’ hersteld 
moet worden en vervolgens wat hij bij anderen en 
in relaties nog te helen heeft.

Ook is een dienende leider in staat te onderscheiden waar anderen 

geheeld ‘moeten’ worden. Niet omdat hij therapeut is en het zelf 

wil doen. Dat zou een bepaalde alwetendheid of betweterigheid 

kunnen inhouden of uit een ego-gedachte kunnen voortvloeien 

(‘kijk mij eens belangrijk zijn dat ik dit kan en doe’). Wél om hen 

bewust te maken van wat er bij hen om heling vraagt en hen op 

weg te helpen bij het heelwordingsproces. De dienende leider heeft 

daar al dan niet actief een taak in.
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Wat zou de eerste stap 
voor jou kunnen zijn 
om dit te veranderen?

3

Wat of wie helpt je 

om hierin stappen te maken?2

Hoeveel tijd heb je al besteed 
aan het helen van jezelf?

1

Groeivragen
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beveel de mensen dan niet om 
hout te verzamelen, 
verdeel het werk niet voor hen, 
geef geen orders. 
Nee, leer hun te verlangen 
naar de onmetelijke 
uitgestrektheid van de zee."

Antoine de Saint-Exupéry

Overtuigen doet een dienende leider op twee 
manieren. Enerzijds met ratio en goede argumenten. 
Hij laat daarbij de ander in zijn waarde. Hij zal bij 
tegengas eerst met de ander meekijken en deze 
vervolgens uitnodigen om met hem mee te kijken 
in zijn eigen richting. Een dienende leider is in staat 
om dit vanuit rust en compassie te doen. Zoekend 
naar de mogelijkheid tot overeenstemming.

Een andere manier is inspireren. Een dienende leider neemt 

anderen mee in zijn ideeën door waarachtige verhalen te vertellen 

over het waarom van zijn keuze. Hij voert hen mee in de richting 

en besluiten waarin hij gelooft. Zoals dr. Martin Luther King dat 

deed in zijn rede “I have a dream ...” in 1963. En kijk eens waar dat 

toe heeft geleid.

"Als je een schip wilt      bouwen, 
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Wat zou de eerste stap voor jou kunnen 
zijn om dat wel te doen of te verruimen?3

Hoe komt dat terug 
in jouw manier van leidinggeven?

2

Wie is voor jou een inspirerende leider en waarom?1

Groeivragen
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Geen enkele leider kan zonder dromen. Een dienen-
de leider heeft een aantrekkelijk beeld van de 
toekomst dat voor anderen van toegevoegde waarde 
is. De bestaansreden van een team en/of de organi-
satie koppelt hij aan zijn eigen droom en hij kan 
anderen daarin meenemen. Een gezamenlijke 
droom die mensen verbindt, medewerkers en hun 
gezinnen, klanten en leveranciers, aandeelhouders 
en andere betrokkenen. Ik verwijs weer naar 
dr. Martin Luther King.

“Where intention goes, 
                  energy flows. 
     Where energy flows,
  life grows.” 

onbekend

Een dienende leider weet beelden op te roepen 
en daar met zijn organisatie woorden en 
invulling aan te geven. Een plan heeft hij niet, 
of het plan moet zijn dat er geen vastomlijnd 
plan is. Alle betrokkenen gaan samen met de 
leider als het ware op ontdekkingsreis, 
experimenterend op weg om de gezamenlijke 
droom in vervulling te laten gaan. De weg 
is het doel.
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Welke droom heb je voor 
je team/organisatie voor de lange termijn?

Hoe werken jullie daar gezamenlijk 
naartoe? Hoe is de taakverdeling?

2

1

Wat zou de eerste stap voor jou kunnen 
zijn om dit te veranderen?3

groeivragen
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Een dienende leider is in staat om in contact met 
anderen zijn eigen oordelen uit te stellen en de 
ander belangrijk te maken. Hij luistert empathisch, 
is mild. Hij kan voorbij de beschermlagen en het 
uiterlijk vertoon van de ander kijken en zien wie de 
mens voor hem in de kern, in wezen, is. Vanuit die 
empathie geeft hij feedback en spreekt hij aan op 
gedrag dat niet versterkend is voor de persoon, zijn 
omgeving en/of de resultaten die behaald moeten 
worden. Empathie is warmte, hartelijkheid, ruimhar-
tigheid en gulheid. Een zachte energie die helend is 
in alle situaties. Empathie werkt ook kalmerend.

Empathische leiders zijn in staat om begrip op te brengen voor 

situaties die zij zelf niet zouden veroorzaken. Ze kunnen mensen 

die verantwoordelijk zijn voor deze situaties naar hun eigen 

kracht leiden, zonder hen te veroordelen. Met empathie geeft 

een dienende leider anderen de ruimte om hun mening te geven. 

Hij moedigt hen aan om vanuit hun krachtige kern hun 

verantwoordelijkheid (weer) te nemen. Empathie betekent 

anderen zien, erkennen en ondersteunen.

“Could a greater 
 miracle take place 
 than for us to look   
 through each other’s   
 eyes for an instant?”

Henry David Thoreau
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En als anderen dat naar jou zijn? 
Hoe gemakkelijk kun je dat ontvangen?

Wat betekent het voor jou 
om mild te zijn naar jezelf en naar anderen?1

2

Wat zou de eerste stap voor jou kunnen zijn 
om dit te veranderen?

3
Groeivragen



31

“Het vermogen tot 

David Bohm

Een dienende leider kan signalen herkennen die zijn 
gekoppeld aan zijn droom. Zaken die op zijn pad 
komen, koppelt hij aan scenario’s die hij op basis 
van zijn droom, zijn visie op de toekomst heeft 
uitgewerkt. Zo is hij voorbereid op situaties die 
onvermijdelijk op zijn weg komen. Inspelen op de 
verschijnende toekomst. Mijn zoon Boudewijn 
(toen 13 jaar) formuleerde het mooi: “Vandaag leven 
we in de toekomst van gisteren.” Dat betekent nogal 
wat in het kader van bewustzijn en leiderschap.

Een dienende leider is zo bewust en alert, dat hij meer dan 
anderen in staat is om de eerste signalen al te herkennen en 
om te zetten in acties. Synchroniciteit is hem bekend. 
Hij staat hiervoor open en is hierop afgestemd. Zie ook 
onder ‘bewustzijn’. Het lijkt alsof deze leider weinig moeite
hoeft te doen om succes te hebben en hem alles in de 
schoot wordt geworpen. Niets is minder waar. Het kost hem 
nú geen extra moeite meer, omdat hij zich hierin heeft 
getraind en bekwaamd en deze vaardigheid ook onderhoudt. 
Dat is ook hard werken (geweest). Ervaringen uit het verleden 
koppelt hij aan scenario’s voor de toekomst. Hij maakt hier 
bewust tijd voor. Zijn langetermijndoelen zijn belangrijker 
dan kortetermijnresultaten. Hij handelt zonder angst, 
oordelen of cynisme, stelt zich mild op naar zijn 
omgeving (zie onder Empathie) en gaat zijn eigen weg.

anders waarnemen
of denken 

is belangrijker dan 
 de kennis die men 
heeft vergaard.”
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Groeivragen

Hoe weet je dat jijzelf in staat bent 
om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen?

En hoe geldt dat voor je je team of organisatie?

1

2

Wat zou de eerste stap 
voor jou kunnen zijn 
om dit te veranderen?

3
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Afrikaans gezegde

Voor een dienende leider is er geen grotere 
bevrediging of bevestiging van de reden van zijn
bestaan dan de mensen met wie hij werkt of met 
wie hij te maken heeft (medewerkers, zakelijke 
partners, klanten of familie en vrienden) te zien 
groeien en daar een bijdrage aan te kunnen leveren. 
Robert K. Greenleaf zei hierover: “Groeien degenen 
die je dient als persoon, worden zij zelfbewuster, 
wijzer, vrijer, zelfstandiger en meer autonoom 
en ontwikkelen ze zich zo dat zij ook anderen 
willen dienen?”

“Groeien degenen die je dient als    
 persoon, worden zij zelfbewuster, 
 wijzer, vrijer, zelfstandiger en 
 meer autonoom en ontwikkelen 
 ze zich zo dat zij ook anderen 
 willen dienen?”
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groeivragen

Op welke wijze zet jij je persoonlijk in voor de groei van 
al je medewerkers? Of maak je onderscheid en waarom dan?1

Wat zou de eerste stap voor jou 
kunnen zijn om dit te veranderen?

3

Hoe laten medewerkers jou als leidinggevende 
persoonlijk of professioneel groeien? 
Wat doen ze juist wel en wat juist niet?

2
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"Van alle hulpmiddelen   
voor een gelukkig 
 leven die de wijsheid 
   te bieden heeft, is er geen 
       belangrijker, nuttiger en 
        aangenamer dan vriendschap."

Epicurus 

In de wetenschap dat hij mensen heeft weten te 
inspireren met zijn droom, zorgt de dienende 
leider ervoor dat de gemeenschap die hij vormt 
met zijn organisatie in balans is. Dat het een plek 
is waar mensen met plezier naartoe gaan, waar ze 
energie krijgen en geven aan hun werk en collega’s. 
Ieder op zijn eigen plek, met werk waarmee hij 
waarde kan toevoegen. Zodanig dat het ook het 
gevoel geeft van zingeving. Niemand valt buiten 
de boot. Mensen ervaren een betrokkenheid bij 
die gemeenschap waar zij hun gewaardeerde 
steen aan bijdragen.

De dienende leider faciliteert het gemeenschaps-
gevoel, ook in termen van middelen en fysieke ruimte. 
Hij stimuleert dat de organisatie actief betrokken is bij 
de omgeving van die organisatie. Hij stimuleert bijvoor-
beeld vrijwilligerswerk als teambuildingsactiviteit. 
Zo integreert hij losse individuen in een organisatie en 
de organisatie op haar beurt in de omgeving waarin deze 
is gevestigd. Zo groeien mensen, de organisatie en de 
omgeving in wederzijdse verbondenheid en 
afhankelijkheid. Voeding en erkenning voor de 
gehele gemeenschap.



41

groeivragen

Hoe zou je de cultuur in je organisatie of team willen 
omschrijven met gebruik van de woorden veilig, respect, 
vertrouwen, groei, steun en waardering?

1

Wat zou de eerste stap voor jou 
kunnen zijn om dit te veranderen?

Op een schaal van 0 tot 10, 
in hoeverre is er een voedende aanspreekcultuur?

3

2
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“I believe that every right 
 implies a responsibility; 
every opportunity an obligation;
  every possession a duty.” 

John D. Rockefeller Jr.

Omdat een dienende leider uiterst alert is, 
een duidelijke visie heeft en oog heeft voor zijn 
omgeving, realiseert hij zich ook dat hij voetsporen 
nalaat bij alles wat hij doet op weg naar de toekomst. 
Hij is bewust bezig om waarde toe te voegen aan de 
ziel van de organisatie, aan de mensen die er werken 
en aan hen die ermee te maken hebben buiten de 
organisatie. Dit alles met het doel om, als hij ooit 
vertrekt, de organisatie beter achter te laten dan 
dat hij deze overgedragen kreeg. Hij erkent het 
werk van zijn voorgangers, schat dat op waarde, 
zelfs als de effecten (nog) niet positief waren. 
Want hij beseft dat ook zijn voorganger dat 
met de beste bedoelingen heeft gedaan.

De dienende leider zorgt voor meerwaarde, 
in economisch en geestelijk opzicht. Hij maakt er 
werk van om zijn opvolgers op te leiden, zodat zij het 
werk in zijn geest kunnen voortzetten. Niet omdat hij 
zichzelf belangrijk vindt of omdat het zijn ego streelt, 
maar omdat het waarde toevoegt aan de organisatie 
én de omgeving. Hij zorgt voor waardevolle continuïteit. 
Een dienende leider ziet zich moreel verplicht om zorg-
zaam, in verbinding met de natuurlijke bronnen en met 
de mensen, om te gaan met wat hem is toevertrouwd.
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Hoe wil jij straks herinnerd worden 
als je de organisatie verlaat?1

Wat is jouw grootste toegevoegde waarde geweest 
voor de cultuur in jouw organisatie of team? 

2
GROEIVRAGEN

Wat zou de eerste stap voor jou 
kunnen zijn om dit te veranderen?3
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