
Leiding geven met liefde: 
Waarom zouden leiders hun hart naar 
het werk moeten meebrengen... 

Wanneer mensen nadenken over wat nodig is om een 
succesvol bedrijf te runnen, denken ze aan bedrijfsmodellen, 
omzet, winst, concurrentie en marketing om er maar een 
paar te noemen. Dit zijn zeker vitale onderdelen, maar een 
item dat vaak ontbreekt in de lijst is liefde. Leiders schrikken 
vaak terug voor dit woord, maar het kan het geheim van het 
succes voor elke organisatie vertegenwoordigen. 

Houd in gedachten dat we het niet hebben over romantische 
liefde of suikerzoete ideeën zoals regenbogen en vlinders. 
Martin Luther King Jr. heeft ooit gezegd: "Macht zonder liefde 
is roekeloos en grof, en liefde zonder macht is sentimenteel 
en anemisch." Leiders die prioriteit geven aan menselijkheid, 
medeleven en doelgerichtheid op de werkvloer, maken 
gebruik van de diepe bronnen van innovatie, creativiteit en 
productiviteit van de medewerkers. 

Sommige leiders hanteren nog steeds een op angst 
gebaseerde aanpak omdat ze geloven dat het tonen van een 
zachtere kant werknemers aanmoedigt om de regels te laten 
verslappen of te negeren. Zij onderschrijven de overtuiging 
dat mensen ofwel aan de verwachtingen moeten voldoen 
ofwel aan de gevolgen moeten lijden. Deze leiders kunnen 
intimidatie of pesten gebruiken om naleving te inspireren, 
voortdurend dreigen met het ontslaan van medewerkers voor 
een misstap, of publiekelijk voorbeelden geven van iedereen 
die een fout maakt. Hoewel sommige werknemers zich 
aangetrokken voelen tot deze stijl, toonde een onderzoek in 
2018 aan dat het managen van werknemers met 
druktactieken resulteerde in een stijging van 90% van het 
verwachte verloop. Leiders die een meer inspirerende tactiek 
toepasten, ondervonden een daling van 68% in het verloop. 
Onderzoek toont ook aan dat werknemers op werkplekken 
met zeer giftig (op angst gebaseerd) leiderschap, actief bezig 
zijn met contraproductief werkgedrag als een vorm van 
vergelding tegen hun collega's en bazen. 

Leiden met angst versus Leiden met liefde
Jarenlang was het leiden door angst het overheersende 
model. Tot de jaren '50 en '60 waren lijfstraffen thuis en op 
scholen gebruikelijk, gebaseerd op de overtuiging dat het 
opleggen van pijnlijke straffen voor slecht gedrag en het 
belonen van aanvaardbaar gedrag de beste manier was om 
het naleven van de regels te garanderen. Nu weten we 
echter dat lijfstraffen de agressie en het antisociale gedrag 
juist vergroten. Vandaag de dag zouden leraren op de 
meeste plaatsen hun baan verliezen als ze een kind als straf 
zouden slaan. Ook zijn de meeste leiders afgestapt van een 
strafbenadering op de werkvloer omdat de studie van de 
motivatiepsychologie is geëvolueerd. 
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Veel studies tonen aan dat de eenzaamheid in de wereld 
toeneemt. In een onderzoek van Cigna in 2018 meldde bijna 
de helft van de Amerikanen dat ze zich soms of altijd alleen of 
buitengesloten voelen. Een op de vier heeft zelden of nooit 
het gevoel dat er mensen zijn die hen begrijpen. Erger nog, uit 
een vervolgonderzoek van januari 2020 blijkt dat nu drie op 
de vijf Amerikanen melden dat ze zich eenzaam voelen, en 
dat was vóór het isolement als gevolg van de wereldwijde 
pandemie. Dit heeft ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven, 
aangezien eenzame werknemers minder betrokken en 
minder productief zijn. Ze lopen twee keer zoveel kans om 
een werkdag te missen door ziekte en vijf keer zoveel kans 
om werk te missen door stress. Uit het onderzoek bleek ook 
dat werknemers op afstand vaker melding maken van 
eenzaamheid dan werknemers op afstand, wat verontrustend 
is gezien de snelle overstap naar werk op afstand als gevolg 
van COVID-19. 

Het leiden op basis van angst vermindert uiteindelijk de 
creativiteit en de productiviteit. Teams die bang zijn om 
beoordeeld of vernederd te worden, zullen minder snel 
ideeën delen, wijzen op hiaten of fouten in een proces, of 
vragen stellen over opdrachten. Ze lopen meer kans om hun 
tijd te besteden aan het verkeerde werk dan aan het 
benaderen van hun leider om een probleem op te helderen, 
wat leidt tot problemen en hogere kosten als gevolg van 
dubbel werk. In zijn boek Out of the Crisis deelde W. Edwards 
Deming zijn 14 belangrijke managementprincipes om de 
effectiviteit van een bedrijf of organisatie te verbeteren. Het 
8e principe is het verdrijven van angst. Hij legt uit dat 
niemand zijn beste prestaties kan leveren tenzij hij zich veilig 
voelt. Volgens hem, bevinden dragers van slecht nieuws zich 
in een slechte positie bevinden wanneer angst om de hoek 
loert.  Als mensen zich daarentegen veilig voelen op het 
werk, zijn ze meer geneigd om eerlijk te zijn over problemen 
die zich voordoen en om hun ideeën over het oplossen ervan 
te delen. 

Medewerkers hebben “liefde” nodig, nu 
meer dan ooit

Leiders die prioriteit geven aan menselijkheid, 
mede-leven en doelgerichtheid maken gebruik van 

de diepe bronnen van de medewerkers op het 
gebied van innovatie, creativiteit en productiviteit.

In een 20 jaar durend onderzoek naar op werk gebaseerde 
voorspellers van sterfte vonden onderzoekers dat positieve 
sociale steun het sterfterisico kan verminderen. Douglas 
Nemecek, M.D., hoofd medische dienst voor 
Gedrags-gezondheid bij Cigna, legt uit: "Er is een inherent 
verband tussen eenzaamheid en de werkplek, met 
werkgevers in een unieke positie om een kritisch onderdeel 
van de oplossing te zijn. Gelukkig wijzen deze resultaten 
duidelijk op de voordelen van zinvolle persoonlijke contacten 
op het gebied van eenzaamheid, ook op de werkplek". We 
hebben leiders nodig die nu actie ondernemen om 
betekenisvolle connecties te bevorderen en een 
samenwerkingsomgeving te stimuleren. 
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met elkaar te tonen, waren meer tevreden met hun werk, 
meer toegewijd aan de organisatie en voelden zich meer 
verantwoordelijk voor hun eigen prestaties. 

George Vaillant, leider van een 80-jarige studie over de 
ontwikkeling van volwassenen die de afgestudeerden van 
Harvard tijdens hun leven volgden, legde uit dat zijn grootste 
leerervaring was: "Geluk is liefde". Punt uit." De studie vond dat 
liefdevolle relaties de meest prominente indicatoren waren 
van zowel geluk als van het inkomen. En een 2019 University 
of Stanford Studie vond dat werknemers 13% productiever zijn 
als ze gelukkig zijn. Bovendien, in "The Buddha and the 
Badass", Vishen Lakhani legt uit dat wanneer de geest in een 
positieve staat is, de productiviteit stijgt met 31%, het 
verkoopsucces stijgt met 37% en intelligentie, creativiteit, en 
zelfs de geheugenfunctie allemaal drastisch verbeteren. 

Herb Kelleher, mede-oprichter van Southwest Airlines, zei 
ooit: "Een bedrijf is sterker als het gebonden is door liefde 
dan door angst." Hij heeft nooit geloofd dat de discipline, die 
nodig is om een succesvolle luchtvaartmaatschappij te 
runnen, het behandelen van werknemers en klanten als 
familie en het leuk maken van werkt uitsluit. Hij bleek gelijk te 
hebben, want in 2019 liet Southwest Airlines 46 
opeenvolgende jaren van winstgevendheid zien. 
In zijn best verkochte boek, Love is Just Damn Good 
Business, legt Steve Farber uit, "Wanneer liefde deel uitmaakt 
van het kader van een organisatie, voelen medewerkers en 
klanten zich oprecht gewaardeerd. Werknemers zijn meer 
loyaal, innovatief, creatief en geïnspireerd. Ze zijn dan eerder 
geneigd om op een zinvolle en duurzame manier producten, 
diensten en ervaringen te produceren waar hun klanten van 
zullen houden. Het resultaat is dat klanten wederkerig zijn 
met hun loyaliteit, verwijzingen en natuurlijk met geld. 
Gezonde werknemersrelaties en klantenbinding, in 
combinatie met de groei en overvloed die gepaard gaan met 
op liefde gebaseerde beslissingen, zorgen voor een 
algemeen gezond en succesvol bedrijf.” 
In een onderzoek naar een langdurige zorgsituatie ontdekten 
Sigal Barsade en Olivia A. O'Neill dat medewerkers die het 
gevoel hadden dat ze in een liefdevolle, zorgzame cultuur 
werkten, een hogere tevredenheidsgraad, minder 
afwezigheden en betere resultaten voor de patiënt meldden. 
Een vervolgonderzoek naar andere sectoren, waaronder 
financiële diensten, onroerend goed en andere, bracht 
hetzelfde aan het licht. Mensen die in een zorgzame cultuur 
werkten waar ze zich vrij voelden om affectie en medeleven

Liefde is een concurrerend voordeel
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Het bewijs is duidelijk, het creëren van een cultuur waarin 
werknemers zich gerespecteerd en verzorgd voelen leidt tot 
betere bedrijfsresultaten. Maar hoe kunnen leiders "liefde" 
implementeren in hun managementstijl? Leiding geven met 
liefde betekent niet dat managers beste vrienden moeten 
worden met elke werknemer of ja moeten zeggen wanneer 
ze het werk voortijdig willen verlaten. Leiders kunnen 
mede-werkers en collega's benaderen als mensen die 
respect en mededogen verdienen, terwijl ze toch autoriteit 
behouden en passende grenzen stellen. Leren hoe je een 
ondersteunende en samenwerkende omgeving kunt creëren 
vraagt om zelf-bewustzijn en oefening. Er zijn enkele 
eenvoudige manieren waarop leiders hun liefde op de 
werkplek kunnen tonen. 

Wees nieuwsgierig. Stel mensen vragen over zichzelf, 
hun familie, hun hobby's, enz. Vraag naar hun mening en 
luister echt. Als mensen elkaar leren kennen en elkaars 
menselijkheid zien, bevordert dat empathie en respect. 
Wanneer mensen zich gezien en gehoord voelen, voelen 
ze zich verzorgd en geven ze meer om hun collega's en 
klanten. 
Wees kwetsbaar. Kwetsbaarheid leidt tot vertrouwen, en 
leiders moeten de weg wijzen. Het delen van 
worstelingen en onvolkomenheden vermenselijkt leiders, 
waardoor ze toegankelijker en sympathieker gezien 
worden. Proberen een perfect imago te behouden is niet 
alleen uitputtend,  het duwt mensen weg. Een leider die 
zijn tekortkomingen en fouten kan toegeven, en ze in 
anderen vergeeft, zal met zijn team vertrouwen 
opbouwen. 
Wees betrouwbaar. Een leider is slechts zo goed als zijn 
woord. Hou je aan beloftes en stel duidelijke 
verwach-tingen. Stel moeilijke gesprekken niet uit. Hoe 
langer je wacht, 

hoe minder geloofwaardig je zal overkomen. Een 
betrouwbare leider denkt het beste over mensen en 
handelt in de veronderstelling dat de meeste mensen het 
juiste willen doen. Scepticisme en achterdocht 
bevorderen een ondersteunende en vertrouwensvolle 
cultuur niet. 

4. Omarm de individualiteit. Liefdevolle leiders laten 
werknemers hun ware persoonlijkheid zien. Wanneer 
mensen voelen dat iemand niet authentiek is, tast dat het 
vertrouwen aan. Sta hen toe om hun volledige zelf naar 
het werk te brengen. De mede-oprichter van Southwest 
Airlines, Herb Kelleher, verwoordde het het beste toen hij 
zei: "We hebben nooit gewild dat je naar je werk zou 
moeten komen en een masker zou moeten aandoen... om 
er dan uit te zien alsof je uit een mal bent gemaakt. We 
geven mensen toestemming om zichzelf te zijn." Het 
toestaan van uitingen van individualiteit opent de deur 
naar creativiteit en innovatie.

5. Wees taai, maar nooit gemeen. Zoals de meeste ouders 
weten, betekent liefde vaak het afdwingen van de regels. 
Liefde voor een bedrijf betekent dat je toegewijd blijft aan 
uitmuntendheid, en dat vereist verantwoording. Het 
voeren van moeilijke gesprekken als iemand niet aan de 
verwachtingen voldoet, maakt deel uit van leiderschap. 
Deze gesprekken moeten hard maar constructief zijn, 
zonder persoonlijke aanvallen en boze woorden. Harde 
liefde betekent het samen oplossen van de problemen en 
het vinden van mogelijkheden voor groei en verbetering 
wanneer er fouten worden gemaakt. 

Liefde is een leiderschapsvaardigheid



6. Verbind het werk met een groter doel. Het doel om geld 
te verdienen is niet genoeg. Leiders die een grotere 
betekenis aan het werk geven, zullen meer betrokken 
medewerkers en meer loyale klanten hebben. In zijn boek 
"Give and Take: A Revolutionary Approach to Success" 
deelt Adam Grant onderzoek dat aantoont dat wanneer 
mensen zich bewust zijn van hoe hun werk anderen helpt, 
ze meer beschermd zijn tegen stress en burnout. Hij 
ontdekte dat studenten die in een callcenter werken om 
beursgeld in te zamelen, vijf keer zoveel geld verdienden 
nadat ze een beursganger persoonlijk hadden ontmoet. 
Radiologen die CT-scans evalueren hebben een 
verbetering van 46% in de diagnostische nauwkeurigheid 
als de foto van een patiënt wordt meegenomen. De rol 
van een leider is om mensen te helpen het belang van 
hun taken in te zien. 

7. Breng iedereen aan tafel. Leiding geven met liefde 
betekent echt inclusief zijn en iedereen een stem geven. 
Het implementeren van een inclusieve aanwerving zal 
zorgen voor een divers personeelsbestand. Liefdevolle 
leiders zoeken feedback van medewerkers met alle titels 
en statussen. Het uitnodigen van deze verschillende 
ideeën en meningen aan de tafel zal innovatie inspireren. 

8. Deel de rijkdom. Voormalig Arbeidssecretaris Robert 
Reich heeft twee goede redenen geschetst om het 
financiële succes met de werknemers te delen . Ten 
eerste, om talent aan te trekken en te behouden, moet je 
ervoor betalen. Ten tweede, als je wilt dat talent met 
hetzelfde enthousiasme werkt als de eigenaar, moet je er 
aandelen voor ruilen. Hoewel geld niet de enige motivatie 
is bij het kiezen van een werkgever,  bouwen bedrijven, die 
concurrerende en eerlijke salarissen betalen, 
prestatiebonusplannen en aandelenopties hebben, 
vertrouwen en respect op bij hun werknemers. Bedrijven 
die niet transparant zijn over de lonen of grote 
beloningsverschillen hebben tussen rassen of geslachten, 
zullen een hoger verloop zien en zullen getalenteerde 
werknemers verliezen. 

9. Heb plezier op het werk. Mensen die plezier hebben op 
het werk zijn gelukkiger, en gelukkiger mensen zijn 
productiever. In feite hebben veel studies aangetoond dat 
plezier hebben de immuniteit verbetert, de endorfine 
verhoogt, ziektegevallen vermindert en de afwezigheid op 
het werk vermindert. Het bouwt ook betere teams op. 
Overweeg het hebben van regelmatige teamuitstapjes of 
spontane spelletjes en wedstrijden die de eentonigheid 
van de werkweek doorbreken. Vraag medewerkers om 
ideeën om te achterhalen wat voor hen leuk is!

10. Blijf leren. Echte leiders stoppen nooit met leren. Ze 
moedigen ook anderen aan om hetzelfde te doen. Zoek 
naar mogelijkheden voor persoonlijke en 
teamontwikkeling. Leiders kunnen liefde voor hun 
medewerkers tonen door hen te helpen hun 
vaardigheden te ontwikkelen en vooruit te komen in hun 
carrière. Investeren in een 
leiderschapsontwikkelingsprogramma kan een geweldige 
manier zijn om de prestaties te verbeteren en sterkere 
relaties met teamleden te creëren. 
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Zoals Steve Farber zegt: "Doe wat je liefhebt in dienst van 
mensen die houden van wat je doet." Je hart naar het werk 
brengen kan in het begin misschien vreemd lijken, maar het 
nemen van een of meer van de bovenstaande acties kan 
mensen inspireren om succes te behalen en, op hun beurt,  
anderen inspireren. Mensen brengen meer dan een derde 
van hun leven door op het werk, en leiders kunnen daar een 
betekenisvolle en positieve ervaring of een onvervulde en 
liefdeloze ervaring van maken. Kiezen om met liefde te 
leiden verbetert de prestaties van individuen en organisaties 
als geheel. Nu het bedrijfsleven de uitdagingen van een 
wereldwijde pandemie en economisch herstel aankan, is er 
geen beter moment om je hart te laten werken. 
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