Prof. dr. Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, RUG):
“Elke nieuwe generatie denkt dat de ontwikkelingen nog nooit zo snel zijn gegaan.
Maar verandert er nou echt zoveel? Zelfsturende teams bestonden al in de jaren 50,
werden opnieuw populair in de jaren 90 en lijken anno 2015 opeens weer ‘nieuw’.
In de VS doen ze al 30 jaar onderzoek naar de ideale leider, en dat beeld verandert
niet of nauwelijks; de ideale leider is nog steeds een masculiene, daadkrachtige
figuur. Ik heb datzelfde onderzoek zowel in 2005 als in 2010 in Nederland gedaan.
Ook in Nederland is de ideale leider vooral een masculiene leider. Na het uitbreken
van de crisis hoorde je dat het masculiene leiderschap had afgedaan. Maar het
ideaalbeeld van de sterke leider veranderde niet, en de voorkeur voor de meer
zachte, feminiene kwaliteiten nam juist af.”
“Leiderschap is nooit een doel op zich, maar als je kijkt naar hoe grotere organi
saties presteren, dan maakt de kwaliteit van het management toch het verschil.
Richting geven en sociale steun bieden zijn eigenlijk al sinds de jaren 50 de
belangrijkste taken van een leider. Maar het allerbelangrijkste voor het ontwikkelen
van leiderschap is dat je beseft aan wie je leiding geeft en je gedrag daaraan kunt
aanpassen.”

Lotte de Haan, masterstudent HR-management:
“Bij HR en International
Relations heb ik geleerd

De nieuwe economie schreeuwt om nieuwe leiders. Is dat zo?
En hoe denken de supermannen en -vrouwen van de toekomst
daar eigenlijk over? We vroegen het aan prof. dr. Janka Stoker,
hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, en aan vier
deelnemers aan het University of Groningen Master’s Honours
Programme: Leadership making the d
 ifference!
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