
 

 

 

De plicht van de leider optimistisch te zijn 

Corona: een unieke crisis voor leidinggevenden? #1 

 

Uithoudingsvermogen. Daar ging het onder meer over naar aanleiding van de webcast van Gerda van Dijk. 

De deelnemers aan de online bespreking op 19 november vonden elkaar snel in het delen van hun ervaringen 

als leidinggevenden sinds de intrede van het virus. Het ging over spanningen in teams, spanningen tussen 

rekkelijken en preciezen, over de maatregelen, over het gebrek aan perspectief, over de dagelijkse praktijk 

die gefrustreerd wordt. Die huidige praktijk vraagt uithoudingsvermogen en dat terwijl het leukste van het 

werk, het samen zijn, zo moeilijk is te realiseren.  

 

Gerda van Dijk bood met de webcast https://tinyurl.com/yy6fj654 

en haar analyse in de MS teams sessie de deelnemers een kader waarin zij hun dagelijkse corona-ervaringen 

konden plaatsen. Van Dijk noemt deze tijd een ‘super wicked problem’, waarin tijd, als in 

uithoudingsvermogen, op raakt en een ‘centrale autoriteit’ ontbreekt juist omdat het virus zo’n nieuw 

fenomeen is.  

 

Het is volgens Van Dijk aan leidinggevenden om voortdurend “betekenis” te ontwikkelen: wat zijn we als 

collega’s aan het doen en waarom? Heldere en consequente besluitvorming is essentieel, maar Van Dijk 

benadrukt ook twee andere aspecten van leiderschap in deze tijd: het bewustzijn dat je je moet blijven 

verantwoorden en dat ‘het leren’ niet vergeten mag worden. Ze constateerde dat de huidige tweede golf een 

voorbeeld is van hoe lastig dat leren is.  

 

De ‘plicht’ om als leidinggevende optimistisch te zijn; daar mondde het geanimeerde gesprek in uit. Ondanks 

de persoonlijke frustratie, ondanks de fricties in team en organisatie, ondanks de onzekerheid over de 

toekomst. Deze unieke crisis voor leidinggevenden vraagt van hen positiviteit, bijvoorbeeld door te 

benoemen wat er in deze tijd op het gebied van innovaties juist wel gerealiseerd wordt. Niet makkelijk, die 

positiviteit, verre van vanzelfsprekend, maar nu wel horend bij leiderschap / PHP 

 

Op 1 december was het gesprek met Ronald Hünneman naar aanleiding van deze webcast 

https://tinyurl.com/y5jvypqd.  
 


