Persoonlijk leiderschap vereist motivatie en vooral moed
Over leiderschap in het familiebedrijf is en wordt veel geschreven. Dat kan ook bijna niet
anders want elke tijd vraagt om andere accenten in het leiderschap. Waar vroeger vooral
paternalistisch leiderschap gewoon was, is dat in deze tijd niet meer passend. Als leider kan je
niet anders dan mee-evolueren met de uitdagingen van een snel veranderende wereld. Ook
vraagt een nieuwe generatie met hun eigen wijze van werken en communiceren met de
daarbij behorende sociale patronen een andere aanpak. Zo beschrijft Aart Bontekoning
generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) als creatieve multi-taskers, die flexibel en
gelijkwaardig in een open informele sfeer willen samenwerken. Dit zijn toekomstige en
mogelijk al huidige medewerkers, aandeelhouders en leiders in het familiebedrijf.
Het huidige leiderschap is veel meer verbindend, coachend en op zelfsturing gericht. Stephen
Covey noemt dit 'persoonlijk leiderschap'. Hij zegt dat bij persoonlijk leiderschap principes als
geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking belangrijk zijn. Op
deze wijze kan je als familie en bedrijf optimaal gebruik maken van de volledige potentie van
je aandeelhouders en van je werknemers.
Competenties als ervaring, kennis en vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van
persoonlijk leiderschap. Ervaring; wat heb je gedaan, wat is van belang geweest voor wat je
nu doet? Kennis; welke relevante kennis heb je nodig voor de bewuste functie of rol?
Vaardigheden; welke vaardigheden zijn belangrijk om de functie of rol goed uit te kunnen
voeren?
Ervaring krijg je met de jaren en door een (al dan niet) bewuste planning van je loopbaan;
kennis krijg je door studie en verdere opleidingen; vaardigheden leer je werkenderwijs en kan
je door middel van opleidingen verstevigen.
Twee andere belangrijke onderdelen, waar minder focus op is maar die eigenlijk van groter
belang zijn voor goed persoonlijk leiderschap, zijn persoonlijkheid en motivatie. De 'drivers'
van je gedrag en je karakter. Het kan confronterend zijn om te ervaren en (h)erkennen hoe jij
acteert en wat de onderliggende drijfveren zijn van je handelen. Je karakter kan je niet
veranderen. Wel kan je, door inzicht te krijgen in waarom je wat doet en wat de ervaring is
van de ander op jouw handelen, je communicatie aanpassen. Waardoor je effectiever en
doeltreffender kan werken. En het kan zijn dat je tot de conclusie komt dat je motivatie en je
persoonlijkheid minder passen bij de rol of taak die je in het familiebedrijf hebt. Dan getuigt
het van moed als je kiest om een andere rol of functie te vervullen of er misschien wel mee
te stoppen.
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