
Toon de weg – Hoe een 
rolmodel zijn op het werk

G oede leiders weten dat hun 
medewerkers, collega's en klanten hen 
dagelijks observeren met betrekking

tot wat ze doen en zeggen. Goede leiders 
maken van die gelegenheid gebruik om hun 
kernwaarden voor te leven, om op die manier de 
mensen om hen heen te beïnvloeden en te 
inspireren. Onderzoekers die spiegelneuronen in 
het menselijk brein bestuderen, hebben 
vastgesteld dat mensen door middel van 
observatie leren en tot op zekere hoogte 
imiteren wat ze zien. Zoals de onderzoekers aan 
de New York Times vertelden: "Als een bedrijf wil 
dat zijn werknemers snel 'best practices' 
overnemen, dan is er geen snellere weg dan 
medewerkers laten kijken naar een goed 
rolmodel in actie". Hun leiders in actie zien is een 
krachtig middel. Een goed rolmodel zijn kan 
echter niet van achter een bureau, leiders 
moeten echt het voortouw nemen. 

5 Tips om een beter rolmodel te worden:

• Ken je "Waarom”. Wees heel duidelijk over 
uw persoonlijke waarden en hoe deze in 
overeenstemming zijn met de waarden van uw 
organisatie. Waarom doet u wat u doet? Kunt u 
dat duidelijk verwoorden aan uw team? 
Onthoud dat uw beslissingen, communicaties en 
acties uw waarden moeten weerspiegelen. 
Mensen vertrouwen geen leiders die hun doen 
niet afstemmen op wat ze zeggen. 

• Verdien vertrouwen en respect. Vertrouwen 
en respect worden niet gegeven of afgedwongen. 
Ze worden verdiend. Laat je team zien dat je integer 
handelt. Streef ernaar om zo consistent, eerlijk en 
rechtvaardig mogelijk te zijn. Ga niet roddelen en 
tolereer het niet bij anderen. Volg elke regel die u 
van uw personeel verwacht en maak duidelijk dat 
de regels voor iedereen gelden, ongeacht hun titel. 

• Rol je mouwen op. Vraag je team niet om iets 
te doen wat je zelf niet wilt doen. Werk hard en help 
mee als het nodig is. Dit laat zien dat "dit is niet mijn 
werk" nooit een acceptabel antwoord is. Moedig 
teamwork aan door het te demonstreren waar 
mogelijk. 

• Zorg voor jezelf. Zelfmanagement is essentieel 
voor succesvol leiderschap. Oefen goede 
gewoontes zoals gezond eten, voldoende slaap 
nemen en regelmatig sporten. Beheers uw stress en 
moedig uw team aan om hetzelfde te doen. 
Overweeg een middagwandeling met uw team  of 
een meditatieles om stress te verminderen. Goede 
gewoontes zijn besmettelijk, en het beheersen van 
stress zal burn-out verminderen, de prestaties 
verbeteren en helpen om een gelukkiger en 
productiever team te creëren. 

• Ga voor een groeimindset. Wanneer er 
fouten worden gemaakt, zorg er dan voor dat er 
een les uit getrokken wordt. Wees niet bang voor 
mislukkingen. 



Omarm het als onderdeel van de weg naar 
succes. Stimuleer levenslang leren in je team door 
het zelf na te streven. Schrijf je in voor een 
workshop, volg een webinar of schrijf je in voor een 
professionele ontwikkelingstraining. Laat uw team 
zien dat u waarde hecht aan verder leren en help 
hen bij het vinden van leermogelijkheden waarvan 
u denkt dat dit goed bij hen past. 




