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Is thought leadership de opvolger van het ter ziele gegane hiërarchische leiderschap? 
Hierover spraken we twee praktijkgerichte theoretici: Ard-Pieter de Man en
Aukje Nauta.

Verbeter de wereld 
met thought 
leadership

■ Cristel van de Ven & Judith Droste

Interview met Ard-Pieter de Man en Aukje Nauta

THEMA

Het hiërarchische leiderschaps-
model is uit. Wat het dan wel moet 
zijn? Dat is nog onbekend.



WETENSCHAP

TvOO september nr. 3 2017 53

Dit nummer van TvOO gaat over invloed. 
Wat verstaan jullie daaronder? 
Ard-Pieter: “Invloed gaat over mensen 
meenemen in je zienswijze, zonder macht of 
dwang. Mensen aan je weten te binden door 
de visie die je neerlegt. Invloed is dus niet 
hiërarchisch bepaald.”
Aukje ziet invloed vooral als een 
sympathieke vorm van macht: “Macht is 
het tegenovergestelde van afhankelijkheid. 
Als de een afhankelijk is van de ander, dan 
heeft de ander de macht en is er sprake van 
inperking van vrijheid. Bij invloed moet je het 
meer hebben van overtuigingskracht, van 
verleidende kwaliteiten. Het is participatiever, 
liever en democratischer.” 
Ard-Pieter: “Invloed is vaak onzichtbaarder dan 
macht. Je weet altijd wel wie de baas is in een 
organisatie. Maar wie invloed heeft, dat weet 
je niet direct. Dat kan ook een medewerker 
zijn die bijvoorbeeld heel veel weet te regelen 
of juist heel veel weet te blokkeren.”
Aukje: “Invloed gaat dus over informeel 
leiderschap. De ‘hark’ zegt heel weinig. Het 
gaat om bepaalde personen die je wilt volgen 
omdat ze leuk zijn en goede ideeën hebben.” 

Hoe verweeft Sioo het thema invloed in de 
opleidingen die jullie aanbieden? 
Ard-Pieter: “Onze opleidingen zijn erop gericht 
om mensen steviger in hun schoenen te laten 
staan. Dit doen we niet alleen door mensen 
nieuwe kennis bij te brengen, maar ook door 
het ontwikkelen van vaardigheden. Elke 
opleiding combineren we daarom met een 
stevige veranderklus in de eigen organisatie. 
Zo leren mensen bijvoorbeeld hoe ze gezien 
worden als een volwaardige gesprekspartner 
van de directie.” De doelgroep van een 
opleiding bepaalt de insteek die Sioo kiest 
met betrekking tot het thema invloed. 
Ard-Pieter: “In de opleidingen voor 
managementconsultants, waar steeds meer 
hrd’ers aan deelnemen, gaat het bijvoorbeeld 
over het agenderen van vraagstukken die een 

Aan het woord is prof. dr. Ard-Pieter 
de Man (rechts op de foto), rector van 
Sioo, hoogleraar managementstudies 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
en adviseur op het gebied van 
strategievorming, innovaties en allianties. 
Met zijn ruime ervaring als adviseur, 
gecombineerd met een academische 
loopbaan, is het grensvlak tussen theorie 
en praktijk zijn speelveld. 

Hetzelfde geldt voor dr. Aukje Nauta 
(links op de foto). Tot 2016 was zij 
bijzonder hoogleraar employability in 
werkrelaties aan de Universiteit van 
Amsterdam. Momenteel combineert 
ze haar werk als adviseur met diverse 
docentschappen aan verschillende 
universiteiten. Bij Sioo is ze kerndocent 
van een onlangs gestart profiel thought 
leadership, een relatief nieuwe loot aan 
de opleidingsboom van Sioo. En ook een 
relatief nieuwe tak van sport binnen het 
thema leiderschap. 
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klant nog niet heeft. Vooroplopen, nieuwe 
inzichten aanreiken. Dat is belangrijk voor 
deze beroepsgroep,” vertelt Ard-Pieter. 
“Dit type invloed is bij een opleiding voor 
middlemanagers minder prominent aanwezig. 
Daar gaat het meer over dienend leiderschap.” 
Aukje en Ard-Pieter concluderen dat 
leiderschap in deze tijd veel meer gaat over 
het uitoefenen van invloed dan van macht. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor 
jullie? 
Ard-Pieter: “Dit opleidingsinstituut is opgericht 
ten tijde van een ander management 
paradigma; dat van de harkjes en de 
businessunits. Wij geven opleidingen over het 
sturen van veranderingen en moeten onszelf 
ook veranderen. Er is geen sprake meer van 
duidelijk omlijnde organisaties. We moeten 
inspelen op de huidige informatiesamenleving 
met open netwerkorganisaties. Aansluiten bij 
mensen die zich willen verbinden aan een visie 
en die niet meer afgerekend willen worden op 
een target. Zelf zijn we zeer geïnteresseerd 
in die transitie. En iedereen met eenzelfde 
interesse, kan bij ons terecht.”
Aukje: “Wel interessant dat je zegt 
dat Sioo voortkomt uit de aloude 
organisatiestructuurgedachte. Want 
het bestaat sinds 1958 en was dus 
al volop in bedrijf ten tijde van de 
humanrelationsbeweging uit de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Hebben eerdere rectoren 
niet altijd al gezocht naar de verbinding tussen 
mensen en organisaties?” 
Ard-Pieter: “Klopt, maar we moesten wel altijd 
werken in traditionele managementstructuren. 
Er was een baas en die stuurde mensen 
aan. Zo zaten onze klanten in elkaar en 
daar speelden we op in. Dat wrong vaak 
met onze aanpak. Met onze visie op 
leiderschap liepen we altijd al wel voorop; 
met onze organisatiekundige aanpak niet. 
Maar inmiddels zijn we ook daar aan het 
veranderen. We organiseren nu bijvoorbeeld 

een summerschool over samenwerking. Een 
‘soft’ onderwerp binnen het vakgebied van 
de organisatiekunde. Dat is een unicum voor 
ons.”

Sinds kort hebben jullie een nieuwe 
opleiding thought leadership. Wat is dit 
eigenlijk? 
Aukje: “Een thought leader past helemaal bij 
deze eeuw. Je levert als thought leader een 
bijdrage aan het maatschappelijk debat vanuit 
je kennis en niet vanuit je formele positie. Bij 
thought leadership zijn twee dingen belangrijk. 
Allereerst dat je je kennis gefundeerd opbouwt 
en dat je verantwoording aflegt hoe je eraan 
komt. ‘Fact free’ roeptoeteren op Twitter, 
daar zijn we niet van. Ten tweede draag je als 
thought leader bij aan het maatschappelijk 
debat, op een zelfgekozen thema. Thought 
leadership gaat dus verder dan de grenzen 
van je eigen organisatie. Je wilt op een 
focusgebied de wereld verbeteren.” 

Marguerithe de Man, programmamanager 
bij Sioo, noemt thought leadership in een 
blog “een on-Hollands profiel voor een 
adviseur”. Het appelleert volgens haar 
aan ijdelheid. Hoe past thought leadership 
volgens jullie binnen de Nederlandse 
cultuur van ‘doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg?’
Aukje: “Mensen zijn inderdaad een beetje 
huiverig voor de term. Het klinkt ook wat 
narcistisch. Maar er is niks mis met het 
verbinden van jezelf aan een hoger doel. Iets 
waar de wereld beter van wordt. Daar mag je 
best mee op een podium gaan staan.”

Is dat ook de reden waarom jullie gestart 
zijn met een opleiding voor thought 
leaders? 
Ard-Pieter: “Thought leadership brengt 
ons terug naar de kern. In 1958 vroeg de 
overheid om een goede opleiding voor 
managementconsultants, met als doel: 
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organisaties beter maken. Het begon 
met het overal implementeren van de 
businessunitstructuur. Maar, zoals al gezegd, 
de wereld is sinds de oprichting van Sioo 
veranderd. Oude leiderschapsprincipes en 
managementstructuren werken niet meer. We 
moeten als maatschappij een slag maken. Hoe 
gaan we om met de informatiesamenleving? 
Dat vraagt om iets anders dan businessunits. 
We hebben thought leaders nodig om in deze 
transitie sturing te geven. Zij kunnen ons een 
nieuw perspectief bieden; een nieuwe kijk 
inbrengen.”
Aukje: “Met deze opleiding leren we 
organisaties niet meer hoe ze iets moeten 
doen. We geven ze nu een hengel om mee te 
vissen.”

Wie zijn volgens jullie nu al ware thought 
leaders? 
Aukje en Ard-Pieter kijken elkaar aan. Uiteraard 
hadden ze deze vraag verwacht. Maar het 
blijkt nog niet zo eenvoudig om hem te 
beantwoorden. Aukje tovert haar telefoon 
tevoorschijn. Ze heeft onlangs haar cursisten 
een lijstje gemaild met tien thought leaders 
om te volgen, waarvan ze er zelf maar drie 
kent. “Maar dat geeft niet,” zegt ze, “thought 
leader ben je immers op een heel specifiek 
vakgebied. Dat kan betekenen dat niet veel 
mensen je kennen. Een thought leader is dus 
niet per definitie wereldberoemd. Het gaat 
erom dat jij in jouw niche met baanbrekende 
gedachten komt.” Voor Aukje is Adam Grant 
een thought leader. Hij doet onderzoek naar 
prosociaal gedrag en is auteur van o.a. het 
boek ‘Give and Take’ (2014). Aukje vindt zijn 
visie op haar eigen vakgebied (wederkerigheid 
op het werk, red.) zeer interessant, maar snapt 
ook dat niet iedereen hem kent. Ard-Pieter 
noemt Jeroen van den Hoven, een hoogleraar 
uit Delft, als mogelijke thought leader. Hij 
hoorde hem laatst spreken over de ethische 
aspecten van de informatiesamenleving en 
vond dat zeer boeiend. Van den Hoven heeft 

onlangs ook een aantal artikelen gepubliceerd 
in toonaangevende tijdschriften. Ard-Pieter: 
“Van den Hoven is mijns inziens in zijn 
vakgebied op weg naar thought leadership.” 

En dan zijn Aukje en Ard-Pieter ‘los’ en 
schudden ze de ene na de andere naam 
uit hun mouw. Aukje vindt trendwatcher 
Farid Tabarki een goed voorbeeld. Die 
schrijft goed, doet research, is zichtbaar 
met zijn column in het Financieele Dagblad. 
En ook Bertold Gunster, bedenker van het 
omdenken-gedachtegoed, is op het gebied van 
probleemoplossend vermogen een thought 
leader. En wat dacht je van Kim Putters, baas 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau? 
Vrouwelijke thought leaders zijn er ook. 
Bijvoorbeeld Jacqueline Zuidweg: voormalig 
zakenvrouw van het jaar. Zij maakt zich hard 
voor schuldhulpverlening. En Jolijn Creutzberg 
van Van Hulley, die van oude overhemden 
boxershorts maakt en zo mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij het 
opdoen van werkervaring. Zij won hiermee 
een prestigieuze SER-prijs en sprak er in 
Davos over met de internationale top van het 
bedrijfsleven en de politiek. 

Over Ben Tiggelaar steggelen Aukje en Ard-
Pieter een tijdje. Is hij nu een thought leader 
of niet? Tiggelaar doet immers zelf niet veel 
onderzoek. Daarentegen heeft hij wel een 
slimme onderzoeksmachine opgezet. Hij weet 
allerlei onderzoeken met elkaar te combineren, 
gooit er een eigen sausje overheen en maakt 
zo zware onderzoekskost licht verteerbaar voor 
ondernemers. Daar weet hij volle zalen mee te 
trekken en mensen massaal mee te raken. Ja, 
concluderen Ard-Pieter en Aukje uiteindelijk: 
Ben Tiggelaar is ook een thought leader. 

Jullie lijken te twijfelen bij sommige 
namen. Wat zijn de absolute ‘must-haves’ 
voor een thought leader?
Aukje: “De vraag is niet hoeveel origineel 
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onderzoek je moet doen om een thought 
leader te zijn. Je mag op schouders van reuzen 
staan. Maar je moet wel je eigen smaak geven 
aan bestaande data. Thought leadership is dus 
meer dan het goed kunnen vertellen van een 
mooi verhaal.” Aukje vertelt dat ze weleens 
mensen tegenkomt die fantastisch kunnen 
spreken, maar die ‘gevaarlijke nonsens’ 
uitkramen: “Zo sprak ooit iemand op een 
bijeenkomst over de relatie tussen voeding 
en gezondheid. Ik zat in de zaal, naast een 
huisarts. Die arts zei dat de begenadigd 
spreker dingen verkondigde die ronduit 
slecht zijn voor mensen. Daarom is het voor 
thought leaders zo belangrijk dat ze op feiten 
gebaseerd te werk gaan. Het verspreiden van 
nepnieuws hoort er niet bij.”
Ard-Pieter: “Overigens hebben wij allemaal 
onze eigen verantwoordelijkheid om kritisch 
naar iets te kijken. Bij Sioo leren we mensen 
om kritisch te zijn op jezelf en de ander. En om 
kritisch te zijn op wat je ziet, hoort en leest. 
Wat zijn de feiten en wat is een mening? Het 
is belangrijk dat je het omslagpunt tussen die 
twee leert zien.”

Wat opvalt is dat er in jullie lijstjes met 
thought leaders niet veel hoogleraren 
staan. Hoe komt dat? 
Ard-Pieter: “De focus bij universiteiten 
ligt sterk op theorieontwikkeling. Het 
wetenschappelijk onderzoek is zo conceptueel 
dat je als wetenschapper de brug naar de 
praktijk maar moeilijk kunt slaan. Hierdoor 
kunnen hoogleraren bijna geen thought leader 
zijn.” 
Aukje ziet in de wetenschappelijke wereld 
wel een trend richting valorisatie. Dat 
betekent dat wetenschappers inmiddels ook 
worden aangesproken op hun bijdrage aan 
het maatschappelijke debat: “Valorisatie is 
een poging om van wetenschappers meer 
thought leaders te maken. Maar ik vind dat 
wetenschapper niet allemaal thought leaders 

hoeven te zijn. Mijn advies: kijk in teams wie 
het beste met zijn of haar hoofd op tv kan 
komen. En dat is wellicht niet de hoogleraar.”

Oké, genoeg voorbeelden van thought 
leaders gehoord. Hoe word je er een? En 
als je eenmaal een thought leader bent: 
wat doe je dan? 
Aukje: “De opleiding is gestoeld op 
twee pijlers. Allereerst: hoe verzamel ik 
kennis? En ten tweede: hoe verspreid ik 
die kennis zodanig dat ik volgers krijg voor 
mijn boodschap? Een belangrijk deel is 
daarbij weggelegd voor het vergroten van 
digitale skills. Wat ik zie is dat mensen, 
ook hrd’ers, echt schrikbarend weinig 
weten van wat er online gebeurt: big 
data, technologieontwikkelingen. Een van 
onze docenten, Sibrenne Wagenaar, geeft 
bijvoorbeeld les in hoe je sociale media kunt 
gebruiken om kennis te verzamelen en delen. 
Ze leert de cursisten alles over rss-feeds en 
laat ze kennismaken met een programma als 
Feedly, dat je kunt gebruiken om ‘seek, sense 
and share’ te doen met data. Het duizelt de 
studenten vaak. Wat mij opvalt, is dat er buiten 
de deur een hele wereld gaande is, waar de 
gemiddelde bestuurder of hrd-professional 
geen weet van heeft.” 

Overigens leert Aukje naar eigen zeggen zelf 
ook continu bij. Zo leerde zij van docenten 
in de opleiding bijvoorbeeld hoe je een 
verhaal aantrekkelijk kunt schrijven, zodat 
veel mensen het willen lezen en delen. En 
onlangs experimenteerde ze met iets wat 
Sibrenne Wagenaar aanduidt als ‘working out 
loud’; tijdens je werk twitteren over wat je 
aan het doen bent. Niet om jezelf op de borst 
te kloppen, maar om ervoor te zorgen dat je 
aanwezig bent bij je volgers. Zodat zij weten 
waar jij mee bezig bent. Aukje: “Nu denk je 
wellicht: dat leidt toch alleen maar tot nog 
meer schreeuwers? Misschien wel ja, maar 
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stilletjes in een hoekje zitten wachten tot je 
met pensioen kunt; dat is het ook niet.”

Hoeveel thought leaders kan Nederland 
eigenlijk aan? 
Aukje is van mening dat iedereen een thought 
leader zou kunnen zijn. En ook Ard-Pieter vindt 
dat de grens nog lang niet bereikt is. Ard-
Pieter: “Vroeger zochten mensen klonen van 
elkaar: nu willen we dat mensen uniek zijn. 
Je moet dus je eigen thought leader zijn. Iets 
unieks bijdragen, waardoor een organisatie 
net die andere kijk krijgt om te veranderen.” 
Aukje: “En het kan best. Er is echt ruimte voor 
iedereen als thought leader, want het gaat 
niet alleen om jezelf. Je bent pas een thought 
leader als je niet voor je eigen belang gaat 
maar dat belang koppelt aan het grotere goed. 
Daar kunnen we er niet genoeg van hebben.” 

Tot slot: waar staan we over vijf jaar? 
Ard-Pieter: “Ik hoop dat er dan een 

groep mensen is – (hrd-)adviseurs en 
leidinggevenden – die andere mensen 
prikkelen om op nieuwe manieren te kijken en 
te doen. Wat zou het mooi zijn als we een club 
thought leaders hebben die op verschillende 
niveaus, op verschillende onderwerpen, 
in verschillende organisaties en in de 
samenleving, agenderen dat de oude manier 
van doen niet meer werkt, en die nieuwe 
ideeën brengen. 
Aukje: ‘”Een wereld vol thought leaders, daar 
droom ik van!”  ■
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