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Inspiratienota

Leiders kunnen op heel wat manieren tot zelfkennis en 
zelfinzicht komen. Dat kan door het leren uit gemaakte 
fouten, over het invullen van vragenlijsten, tot het le-
ren in laboratoria. Maar het best gebeurt dat binnen je 
eigen organisatie, weet Steven Poelmans.

Steven Poelmans is houder van de leerstoel ‘Hoogperfor-
mante Organisaties ontwikkelen via Neurowetenschappen 
en Technologie’. Zijn leerstoel — met de steun van Melexis — 
moet de Antwerp Management School toelaten fundamenteel 
toegepast onderzoek te doen om organisaties evenwichtige 
leiders te laten ontwikkelen. In zijn NeuroTrainingLab toont de 
hoogleraar Neurowetenschappen en Strategisch Leiderschap 
aan hoe principes en inzichten uit de neurowetenschappen 

kunnen helpen bij onder andere zelfinzicht en zelfkennis voor 
leiders, evenals zelfleiderschap. De hoogperformante organi-
satie — zijn stokpaardje — is de beste weg tot zelfleiderschap. 
Maar die weg is lang en niet simpel.

De zoektocht naar zelfkennis
Er zijn verschillende paden om tot zelfkennis te komen. Wie 
met zijn hoofd tegen de muur loopt, leert daar vaak uit. Wie 
over zijn grenzen gaat, krijgt nieuwe inzichten. Als het over 
leiderschap gaat, nemen heel wat leiders hun toevlucht tot 
de gekende vragenlijsten. Klassiekers zijn DISC, Insight en 
MBTI. Mensen bepalen een eigen profiel door te antwoorden 

In deze inspiratieworkshop ontdek je de kracht van elke 
leiderschapsstijl, vanuit een muzikale insteek.

Via een aantal leiderschapslessen van beroemde dirigenten 
en componisten ga je op een muzikale zoektocht en krijg je 
meer inzicht in jouw eigen talenten en valkuilen. We laten ons 
hierbij helpen door een live muziekensemble en gaan ook aan 
de slag met concrete cases uit de groep. Ontdek jouw toege-
voegde waarde als leider en geef je rol een nieuwe invulling!

We organiseren deze workshop dit najaar op 2 locaties:
 y Wilrijk: woensdag 27 november en woensdag 4 de-

cember (telkens van 12.30 tot 18.00 uur)
 y Deinze: donderdag 28 november en donderdag 5 de-

cember (telkens van 12.30 tot 18.00 uur)

Begeleiding:  Annelies Boecxstaens, expert leiderschap 
ETION

Deelname:  kan enkel op één locatie, en aan beide sessies. 
Kostprijs:  € 980 pp (excl. btw), documentatie, hand-outs 

en catering inbegrepen.

Meer info en inschrijven via etion.be of
britt.de.weirt@etion.be.

(F
ot

o 
Sh

ut
te

rs
to

ck
)

Leiderschap 

Steven Poelmans (hoogleraar Neurowetenschappen en Strategisch Leiderschap)

“Ik geloof niet wat je zegt, 
tot ik je zie handelen.”
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Coaching
Wie feedback krijgt, ontvangt meteen ook goede raad om het gedrag bij te sturen. 
Leiders die bescheiden genoeg zijn om te willen leren, komen niet zelden terug 
naar het lab om het gewenste gedrag aan te leren. Zij krijgen diverse tools aan-
geleverd en dat werkt, weet Poelmans. Het heeft een belangrijke impact op hun 
omgang in het dagelijkse leven. Op dat ogenblik gaat de professor soms nog een 
stapje verder en wordt een coach aangesteld. Dat kan een van de observatoren uit 
het labo zijn. Het coachen kan gebeuren in oefeningen, maar ook in het dagelijkse 
bedrijfsleven. Dat is eigenlijk normaal, vindt Poelmans: “Beeld je een voetbalcoach 
in die zijn ploeg nooit ziet spelen. We helpen hier de betrokkenen tot zelfinzicht en 
zelfkennis te komen. We gaan daar soms heel ver in. We graven in de persoon en 
zijn ambities. We eindigen wel eens bij de toekomstperspectieven en de vraag wat 
je verder nog wil doen in het leven.”

Feedback
Bij het verkrijgen van zelfkennis is er een belangrijke rol weggelegd voor het geven 
en krijgen van feedback, al dan niet in het bedrijf zelf. Steven Poelmans oppert 
dat er heel wat feedback voorhanden is in de organisatie: “De bron van zelfkennis 
zit rondom je.” Heel wat naasten kunnen onmiddellijke en taakgerichte feedback 

geven, bijvoorbeeld vlak na een vergadering. Nadeel is echter dat we nooit hebben 
geleerd om dat te doen. Heel vaak formuleren we de feedback stuntelig of verkeerd, 
zodat die overkomt als kritiek, sarcasme of een aanval. Dan is de zaak verloren 
want de bedenkingen worden niet geaccepteerd. “We moeten dus mensen leren 
hoe feedback te geven.”

De high performance organisatie
In een perfecte cultuur van feedback is er dus geen nood meer aan vragenlijsten, 
labs of coaches. Dan genereer je constant zelfkennis. Het brengt ons bij de titel van 
de leerstoel: hoogperformante organisaties. Professor Poelmans haalt zijn inspiratie 
uit topsportteams. In dat soort teams spreekt men constant met elkaar en past men 
zich aan elkaars kritiek aan. Dat is een stap verder dan pure feedback. Men houdt er 
de ander accountable, confronteert elkaar met elkanders verantwoordelijkheid. In 
dergelijke teams moet je ook tijd maken om na elke actie op de zaken terug te komen 
en in vertrouwen terug te blikken op wat beter had gekund. Poelmans noemt dat 
sensemaking of post action review. Het is een zelfkennis genererende techniek, de 
beste weg naar zelfkennis en zelfleiderschap. Je moet daar wel tijd voor maken, weet 
hij: “Ultieme zelfkennis is geen doel op zich. Het is een bron van leren, veranderen 
en vooruitgaan. Dat doe je niet alleen, maar met een coach of een collega. Leer bij 
elke crisis stil te staan bij wat er gebeurde, zonder met de vinger te wijzen of zwarte 
schapen aan te duiden. Dat leidt naar zelfkennis, ook bij je leiders. Een organisatie 
die zichzelf goed kent, kan leren en zichzelf bijsturen.”

Tekst: Patrick Verhoest I Foto: GF

op vragen. Het voordeel is dat je ergens 
gepositioneerd wordt en vergeleken 
wordt met anderen. Je kan jezelf min 
of meer inschatten. Maar Steven Poel-
mans heeft zijn bedenkingen: “Men-
sen kennen zichzelf vaak niet goed en 
schatten zich verkeerd in. Als we naar 
hun profiel vragen, krijgen we antwoor-
den die niet correct zijn. Mensen doen 
dat niet bewust, maar de eigen spiegel 
is niet zelden vertekend. Hun manier 
van denken over zichzelf zit vol voor-
oordelen en fouten.”

In het NeuroTrainingLab gaat Poelmans 
vanuit een ander perspectief kijken 
naar leiders in actie. ‘Ik geloof niet wat je 
zegt, tot ik je zie handelen’, is de slogan: 
“Mensen verklaren hun handelen van-
uit een persoonlijkheid en een attitude. 
Niets is minder waar: het is omgekeerd. 
Mensen handelen eerst, observeren 
zichzelf en leiden daaruit af hoe ze 
zijn.” Dat laatste is wat professor Poel-
mans doet in zijn neuro approach. Er 
wordt gekeken naar het gedrag, waarop 
feedback wordt gegeven en wordt inge-
grepen, waarna het juiste gedrag wordt 
getraind. Zo laat men mensen zelf hun 
leiderschap ontwikkelen.

De methode is vooral leerzaam omdat 
mensen vaak enkel die zaken zien 
waarvan ze denken dat ze bij hen ho-
ren. We hebben de neiging wat ons niet 
past, niet te zien of te negeren. In het lab 
kan dat niet, weet Poelmans: “We hou-
den mensen via getrainde observatoren 
een respectvolle, objectieve en dus zui-
vere spiegel voor. Dat kan soms pijnlijk 
zijn. Maar we oordelen nooit. Mensen 
veranderen overigens slechts als ze 
zich veilig voelen. Dat is een belangrijke 
voorwaarde in ons lab. We kijken zo al 
niet graag naar onszelf uit schrik voor 
wat we gaan zien. Maar wij genereren 
zelfkennis door feedback te geven. We 
zien soms autocratische leiders die we 
aanleren om ook de relatie te zien en 
participatief te worden. We leren hen dat 
niet het een of het ander goed is, maar 
beide stijlen situationeel nodig kunnen 
zijn. Directief zijn en luisteren kan alle-
bei van belang zijn.”

“Ultieme zelfkennis is geen doel 
op zich. Het is een bron van leren, 

veranderen en vooruitgaan.”


