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Leadership connects 
organization & talent
Een virtueel event met diverse topsprekers, live gestreamd tot in ieders home office, 
kantoor, trein of favoriete koffiebar. Voor de negende editie van haar HR summit 
bedacht Skill BuilderS een nieuw format. 

Naarmate technologie voor en door iedereen beschikbaar wordt, zullen talent en de 
manier waarop de organisatie dit talent connecteert en inzet de grote differentiators 
worden. Leiderschap verbindt deze. 

Welk leiderschap hebben we nodig in deze aanhoudende crisismodus? Zijn 
standaard leiderschapsprogramma’s die organisaties vandaag aanbieden nog wel 
de beste oplossing? Krijgen leiders nog voldoende tijd om te groeien en fouten te 
maken in een veilige omgeving? Hoe blijf je als leidinggevende zuiver van geest en 
hart onder extreme druk? Misschien is het beter om collectief leiderschap naar voor 
te schuiven waarbij  een groep van leiders samen beslissingen nemen? 

Leiders zijn ook maar mensen. Dit is geen whitepaper over leiderschap van 
verandering; dit is een whitepaper over leiderschap van mensen in verandering.
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Leiderschap is geen EGO gebeuren, maar een twisterspel
Koen Marichal, leadership Expert, Professor Antwerp Management School

The great reveal
Christophe Vanden Eede, VP Talent Acquisition & Development 
& Global Head of Talent Management ING

Maak van een goede bedrijfscultuur een strategisch doel
Peter s’Jongers, Founder & CEO Protime

In crisisperiodes staan de echte leiders op. Drie topsprekers geven hier hun 
beklijvende visie over:
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Leiderschap is geen EGO 
gebeuren, maar een twisterspel 
Koen Marichal, leadership Expert, Professor AMS

Covid-19 maakt VUCA plots heel tastbaar. Er is een technische en een menselijke 
component in deze crisis en de weg naar een oplossing is onduidelijk. In adaptieve 
uitdagingen is de essentie dat mensen stappen durven zetten in de mist en dat 
impliceert een dynamische kijk op leiderschap: er is altijd een leider, er zijn altijd 
resultaten en er zijn altijd mensen. 

De essentie van leiderschap? Vanuit jezelf authentiek bewust doelen nastreven, 
samen met mensen, in functie van de context. Er is niet zoiets als situationeel 
leiderschap. Er is leiderschap en er zijn situaties. En als leider neem je in die situaties 
een positie in en soms staan die posities lijnrecht tegenover elkaar. 

Koen Marichal is oprichter en bezieler van het 
Expertisecentrum Leiderschap van Antwerp 
Management School, dat sedert 2011 pioniert in 
gedeeld leiderschap van leiders, teams en organisaties. 
Als auteur, onderzoeker, spreker, adviseur en 
lesgever draagt hij bij tot een eigentijdse invulling 
en ontwikkeling van leiderschap in organisaties en 

samenleving. De rode draad: de nood aan leiderschap 
vernieuwing. Leiderschap, zo stelt hij, is geen EGO 
gebeuren, het is een twisterspel: sommige posities 
worden niet ingenomen en andere worden door 
verschillende mensen opgenomen. Hij schuift 4 
thema’s naar voor in wat hij benoemt als de grote 
stress-test voor leidinggevenden. 
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In crisissituaties is centraliseren, hiërarchie en 
command & control wenselijk met toch voldoende 
openheid voor ‘bricolage’ om op een creatieve manier 
problemen op te lossen. Wanneer onzekerheid troef is, 
hebben mensen nood aan directief leiderschap. 

UITDAGING VOOR DE LEIDER

De uitdaging voor de leider bestaat erin 
om het ego in check te houden en niet te 
verglijden in autoritair gedrag. Het vraagt 
helderheid van geest om empathisch te 
blijven handelen. 

Het helpt om feedback te organiseren, om 
leiderschap te delen: echte leiders hebben 
de moed om de lead te geven aan wie het 
meest expertise en ervaring heeft en status 
niet te laten meespelen in het zoeken naar 
een oplossing.

THEMA 1: LEIDEN IN CRISISMODUS

Directief maar niet autoritair
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Parallel met het managen van de crisis moeten 
leidinggevenden ook de toekomst voorbereiden. 
Ambidexteriteit heet dat, of het vermogen om 
tegelijkertijd exploitatieve en exploratieve activiteiten 
te ontplooien. Dit is bij uitstek het moment om bewust 
stil te staan en bewust te leren van elkaar. Hier zit 
overigens een duidelijke opdracht voor HR. Mensen 
gaan in crisissituaties aan het experimenteren. Het 
is cruciaal dat de leider die creativiteit erkent en 
waardeert.

THEMA 2: DE TOEKOMST VOORBEREIDEN

Bekrachtigen, niet laissez-faire

UITDAGING VOOR DE LEIDER

De uitdaging voor de leider bestaat erin 
om die experimenten evenwel niet op 
hun beloop te laten en al die ideeën te 
stroomlijnen en te delen. Echte vernieuwing 
vraagt een virale aanpak maar het is aan de 
leider om het reflectieproces te organiseren.
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Leiden op afstand is een vak apart. Sommige leiders 
bloeien dan open. Ze verstaan de kunst van heldere, 
formele opdrachten en instructies. Ze plannen 
regelmatig functioneel overleg in. Op die manier 
helpen ze tegelijkertijd mensen die kampen met 
onzekerheid of frustratie en houden ze mensen die (te) 
creatief zijn in het gelid.

Maar leiden op afstand is veel meer dan het werk 
goed organiseren. Want ons empathisch vermogen 
lijdt onder het gebrek aan connectie. Terugvallen op 
formele, asynchrone communicatie maakt leiderschap 
dan wel helder maar kan ook leiden tot vervreemding 
en emotioneel afhaken.

THEMA 3: LEIDEN OP AFSTAND

Uit het oog, niet uit het hart

UITDAGING VOOR DE LEIDER

Leiderschap is en blijft mensenwerk en de 
uitdaging voor de leider bestaat er daarom 
in om te verbinden. Dat vraagt kampvuur 
momenten: bijeenkomsten waarin 
verbinding centraal staat. En door aandacht 
te hebben voor en uit te reiken naar de 
meest kwetsbaren, om wat voor reden dan 
ook, geeft de leider een signaal aan iedereen 
dat niemand uit de boot valt. Dat verhoogt 
de psychologische veiligheid in de groep. 
Dan beseft iedereen: ‘als ik in nood kom, zal 
er ook voor mij gezorgd worden’. 
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Tekst: Lesley Arens

De mate waarin je zelf verkrampt of net jezelf 
heruitvindt in crisis, heeft een impact op gans het 
team. Leiderschap ontwikkel je door te groeien als 
mens. En we groeien het meest als mens als we 
geconfronteerd worden met crisissen en daarvan 
leren. Mensen leren echter niet automatisch. Daarvoor 
moeten we in voldoende mate basisveiligheid en 
-gezondheid ervaren. Het helpt als we open-minded 
zijn en omkunnen met onzekerheid. 

Dat veronderstelt persoonlijk leiderschap en praktijken 
van reflectie, introspectie, contemplatie. Dat kan door 
te mediteren, een dagboek bij te houden, de eigen 
kwetsbaarheid te erkennen en hulp te vragen. Zelfzorg 
gaat hand in hand met het kunnen blijven zorgen voor 
anderen. 

THEMA 4: JEZELF HERUITVINDEN

Toegewijd, voorbij angst of hoop

UITDAGING VOOR DE LEIDER

Onze maatschappij staat op veel manieren 
in brand. Deze crisis is daarom de ultieme 
stresstest voor elke gemeenschap en de 
samenleving als geheel. De kans is reëel dat 
conflict en individualisme zullen toenemen. 
Maar uiteindelijk zal de uitkomst afhangen 
van de keuzes die mensen maken: ‘Hoe 
wil ik hier uit komen? Welke lessen trek 
ik? Wat wil ik betekenen?’ Dit is bij uitstek 
het tijdperk van paradoxen: crisismodus 
versus toekomstgericht; empathisch versus 
directief, reflectie versus experimenteren; 
duidelijke opdrachten versus kampvuur; 
angst versus hoop.



9

The great reveal
Christophe Vanden Eede, VP Talent Acquisition & Development    
& Global Head of Talent Management ING

Hoe heeft ING COVID-19 aangepakt? Christophe Vanden Eede combineert een lokale 
rol als VP Talent Acquisition & Development met een globale rol als Global Head of 
Career Management bij ING. De pandemie heeft zich bij de bank gemanifesteerd als 
een katalysator en versneller van processen en projecten die HR al een langere tijd op 
de agenda had staan. 

Zijn verhaal is een pleidooi voor HR om dit momentum aan te grijpen en hij kijkt met 
vertrouwen naar de toekomst: “Als je ziet waar we vandaan komen als mensheid en 
wat we al allemaal hebben doorgemaakt, kunnen we ook deze stresstest aan”. 
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In de eerste fase lag de focus integraal op veiligheid en 
de basisnoden van elke medewerker en op business 
continuity: het aantal medewerkers dat van thuis 
uit werkt, steeg van 20% naar 95%, managers die 
zich jarenlang tegen virtueel werken hadden verzet, 
toonden zich bijzonder wendbaar en collaboratieve 
tools die HR al jaren wilde introduceren, werden 
probleemloos uitgerold. 

Learning 1: Het gaat natuurlijk niet over tools, 
het gaat over gedragsverandering, over oude 
gewoonten ontleren en nieuwe gewoonten 
aanleren. 

Enerzijds heeft ING dankzij COVID-19 ontdekt 
hoe we efficiënter kunnen werken. Efficient 
digitaal vergaderen is enkel mogelijk door het 
volgen van vooraf bepaalde regels: je geluid 
afzetten als je niet spreekt, vragen stellen in de 
chat functie, je interventies kort en bondig maken, 
…  Het was bij uitstek het moment om te leren: er 
werden nieuwe modules gecreëerd en heel wat 

leerinhouden werden gerecycleerd. Focus bij 
leidinggevenden lag op empathie en connectie.                                            
Anderzijds is er te  weinig tijd om te resetten, om tot 
jezelf te komen, om je mentaal voor te bereiden op 
het volgende overleg, want de volgende vergadering 
is maar één klik verder. Werken aan verbondenheid 
is cruciaal in deze tijden waar we afzonderlijk samen 
moeten werken. 

Learning 2: Management is getting things done 
through people. Een goede leider besteedt 
aandacht aan mensen om dingen gedaan te krijgen 
en niet omgekeerd!

Check-ins werden tijdens COVID-19 emotionele 
check-ins. Dat heeft ertoe geleid dat medewerkers 
elkaar nu veel beter kennen. Leiders moesten ook 
hier leren om een voorbeeldrol op te nemen. Ook zij 
zijn geen superhelden en moeten authentiek durven 
tonen dat ook zij het antwoord niet altijd hebben. Hun 
vertrouwen in de toekomst zorgt voor rust bij de rest 
van het team.

FASE1:

Focus op veiligheid en 
business continuïteit
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Net toen iedereen dacht dat de crisis voorbij was, 
kwam ons land terecht in een tweede golf met 
alweer opgelegde regels. Dat zorgt voor stress en 
onzekerheid. 

Met Simon Sinek en Dan Pink als grootste 
inspiratiebronnen heeft het HR-team van ING ingezet 
op autonomie, want het is niet voor alle managers 
even vanzelfsprekend om vertrouwen te geven en 
los te laten. In een virtuele setting moet het aansturen 
van teams veel intentioneler gebeuren, er is geen 
koffiemachine. Van managers en leidinggevenden 
wordt ook verwacht dat ze een rolmodel zijn. 

Learning 3: Na ‘Working out loud’ werd ‘recovering 
out loud’ de norm waarbij leidinggevenden het 
voorbeeld geven door op tijd te stoppen met 

werken om te gaan sporten, door te tonen dat 
de combinatie van thuis werken en zorg voor de 
kinderen voor niemand evident is.

Door onderzoeken wereldwijd en op teamniveau 
houdt ING een vinger aan de pols  om constant 
het welzijn te monitoren: dat gaat over gezond 
eten, voldoende drinken en ook mentaal welzijn 
want mensen zijn gestrest door de aanhoudende 
onzekerheid. 

Tot slot is er veel meer aandacht voor sociale 
ongelijkheid. Diversiteit en inclusie staan bij ING hoog 
op de agenda. Door virtueel te vergaderen krijg je 
ook inkijk in mensen hun privé situatie en leer je de 
persoon in zijn geheel kennen.

FASE 2: 

Leidinggeven in een periode van 
constante verandering van 

context en regels
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Tekst: Lesley Arens

Er zal een fase aanbreken waarin we naar een nieuw 
normaal gaan, eens er een vaccin is. We moeten 
ons daarop voorbereiden en dat zal keuzes en 
keuzestress met zich meebrengen. De keuzes die 
we maken zullen een impact hebben op de strategie 
en dus ook op alle processen en tools. Gaan we 
minder op kantoor werken? Wat betekent dit voor alle 
extralegale voordelen, voor leasewagens, voor het 

type verzekeringen die aan medewerkers aangeboden 
wordt. En dat alles in een context van vastgeroeste 
CAO’s. Mensen zullen anders willen leven en werken, 
hun carrière anders uitbouwen, misschien gaat zelfs 
het type contracten veranderen? Wat we niet willen, is 
terugkeren naar hoe het was. We should never waste 
a good crisis!

FASE 3: 

Back to BASICS: Bonding - Agility 
- Safety - Inclusion - Compassion - 

Strategic Alignment  
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Maak van een goede bedrijfs-
cultuur een strategisch doel
Peter s’Jongers, Founder & CEO Protime

Een bedrijfscultuur die gestoeld is op engagement? Dat is de heilige graal in HR want 
iedereen wil gepassioneerde medewerkers, zeker nu we hen veel minder vaak zien. 
De ontnuchterende realiteit is evenwel dat 70% van alle medewerkers wereldwijd 
niet geëngageerd is. 

Dat betekent niet noodzakelijk dat ze niet tevreden zijn of hun job niet goed doen. 
Dat betekent wel dat het er voor hen helemaal niet toe doet of het goed gaat met het 
bedrijf of niet. Peter s’ Jongers, CEO en founder van Protime, schreef er een boek 
over, geïnspireerd op de methodiek die hij in zijn eigen bedrijf heeft uitgerold: “Trots, 
waarom bedrijfscultuur een strategisch doel is”.

Wist je dat trots na verliefdheid het mooiste gevoel 
ter wereld is? Het is iets waar we actief naar op zoek 
gaan. We willen trots zijn op onze kinderen, op de 
voetbalploeg waarvoor we supporteren of de club 
waarvoor we ons in het weekend inzetten.Trots is 

de benzine van onze menselijke motor en dus het 
ultieme doel, ook in onze werkomgeving. Als jouw 
medewerkers trots zijn om bij jouw bedrijf te werken, 
is de moeilijkste horde genomen. Maar hoe maak je 
jouw medewerkers trots?
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Bedrijfscultuur is veel meer dan een campagne, het 
is een doel. Iedere organisatie zou de ambitie moeten 
hebben om de beste werkgever ter wereld te willen 
zijn. Goed werkgeverschap is strategisch verankerd in 
het bedrijf zodat bedrijfscultuur een strategisch doel 
wordt. En een strategisch doel wordt opgevolgd, zit in 
iedere doelstelling vervat, staat altijd op de agenda.

Inzicht: Culture eats strategy for breakfast

Teamcultuur is bovendien belangrijker dan de 
bedrijfscultuur. De visie en missie zijn de hoeksteen 
van je bestaan als organisatie en maken duidelijk 
waar je als organisatie voor staat; maar doorgaans 
zijn ze te algemeen om alle medewerkers te binden 
en te boeien. Ze dringen niet noodzakelijk door tot 
het hart van iedere medewerker. Daarom vertaal je de 
bedrijfscultuur beter naar teamcultuur. 

Inzicht: Team culture eats company culture for 
breakfast

TIP 1: 

Zet in op teamcultuur 
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Alle bedrijven hebben een missie en een visie: ze 
beantwoorden de vragen:

• Waarom heeft de markt nood aan onze diensten?

• Wat zou de markt missen als onze diensten er 
niet meer zouden zijn?

Maar de missie en visie dienen ook als drijfveer voor 
de medewerkers. Het is niet voldoende dat je als 
bedrijfsleider weet waar je voor staat. Laat ieder team 

daarom een eigen visie en missie definiëren en dat 
doe je aan de hand van twee vragen:

• Waarom is ons team er? (purpose)

• Wat beloven wij als team aan onze (interne of 
externe) klant (missie)

>> Inzicht: Bouw een visie en een missie voor ieder 
team

TIP 2: 

Zorg dat je visie en missie authentiek zijn
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Zorg ervoor dat je talent maximaal kan inzetten en 
vertalen in toegevoegde waarde voor je bedrijf. Talent 
is overigens ruimer dan de functie-omschrijving. 
Daarvoor heb je doelstellingen nodig. Medewerkers 
zonder doelstellingen zullen nooit performant zijn.

Doelstellingen op lange termijn zorgen voor focus, 
maar kunnen verlammend werken. Daarom moeten 

ze vertaald worden naar doelstellingen op korte 
termijn, op teamniveau. Organisaties leggen de focus 
nog te veel op ‘kampioen spelen’. Aan het begin van 
de competitie hebben alle voetbalclubs inderdaad 
een jaardoelstelling, maar de focus ligt altijd op de 
volgende wedstrijd. 

>> Inzicht: Zet je doelen dichterbij en vier elk 
doelpunt

TIP 3: 

Zonder doelen maak je geen doelpunt
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We kunnen veel leren van sport als het gaat over 
stellen van doelstellingen. En dat geldt ook voor het 
inzetten van data. Net zoals sporters en atleten beter 
worden door data-analyse, zo ook kunnen bedrijven 
slimmer worden door data-analyse. En net zoals een 
sportcoach een atleet ondersteunt, zo ook kan een 
leidinggevende medewerkers ondersteunen als blijkt 
dat de tijd die ze nodig hebben om hun werk te doen 
veel te lang (of te kort) is.

Het is niet relevant om te weten wanneer mensen hun 
werkdag starten en eindigen. Het is daarentegen wel 
relevant om zicht te krijgen op het patroon dat zich 
aftekent. Het gaat dus niet over controle, het gaat over 
inzichten die je uit data haalt om proactief beslissingen 
te nemen.

>> Inzicht: Data dienen niet om te controleren maar 
om te monitoren of je niet in het rood gaat

TIP 4: 

Data helpen je om beter te worden
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Tekst: Lesley Arens

Omzetgroei is voor een groot deel het resultaat van 
de uitstraling van een bedrijf. Klanten kiezen voor 
het product of dienst, maar ook voor het bedrijf, 
haar cultuur en haar medewerkers. Sedert Protime 
van haar bedrijfscultuur een strategisch doel heeft 
gemaakt, is het bedrijf 15% gegroeid, krijgen ze 3 
keer meer spontane sollicitaties dan voorheen en 
dan vergelijkbare software- en diensten bedrijven en 
verloopt meer dan de helft van alle aanwervingen via 
eigen medewerkers. 

Om je bedrijfscultuur te monitoren, laat je elk 
afzonderlijk team een missie en purpose zoeken, die 
in lijn ligt met de bedrijfsmissie maar veel scherper 

en concreter is zodat iedereen in het team goed weet 
waarom ze hun job doen. Om de teamcultuur ook 
meetbaar te maken worden de waarden en het bedrijfs 
DNA vertaald naar een set van concrete stellingen. Elk 
team zal zichzelf op regelmatige tijdstippen scoren op 
al die stellingen. Per stelling gaat elk team stemmen, 
bespreken en op zoek naar verbeteringen. 

Op die manier innoveert ieder team continu en zal 
elk team zijn eigen werking en cultuur monitoren. 
Hierdoor worden teams zelfstandiger en blijven ze 
zichzelf verbeteren.

>> Inzicht: Een sterke bedrijfscultuur rendeert. 

TIP 5: 

Cultuur kan je monitoren en dat is niet 
hetzelfde als eenmalig meten
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