LEIDERSCHAP WORDT PAS ECHT
GETEST IN TIJDEN VAN CRISIS

Leider bij Defensie: Je moet het maar kunnen.

Al van jongs af aan ben ik bezig met het bestuderen van
gedrag onder extreme omstandigheden. Waarom doen mensen
wat ze doen? Waarom loopt dat zo uiteen per persoon? En
waarom floreert de ene leider en bezwijkt de ander onder
druk?
Ik viel met mijn neus in de boter toen ik zo’n 8 jaar geleden
startte als psycholoog bij Defensie en betrokken was bij het
selecteren van leiders voor verschillende eenheden. Het
fascineerde me om te zien wat er gebeurt met leiderschap
wanneer de druk hoog oploopt. Ik begon patronen te zien na
vele selectiedagen en ik merkte aan mezelf dat het selecteren
van goede leiders mij steeds intuïtiever afging. Want welke
succesfactoren ik zag terugkomen bij (potentieel) succesvolle
leiders was voor mij helder:
Het vertrouwen in jezelf en je eigen kunnen.
De wil om het teambelang boven je eigen belang te stellen.
Het lef om ownership te nemen voor jezelf en voor je team.
De moed om jezelf kwetsbaar op te durven stellen.
Wat was het effect hiervan op het team? Er ontstond veiligheid;
dat is wat ik zag. Er ontstond verbondenheid tussen leiders en
hun team. Mensen die bereid zijn voor elkaar door het vuur te
gaan, waar het gaat om leven en dood.
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Esther Kruize
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