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Recente evoluties in het bedrijfsleven 
tonen duidelijk aan dat onze industriële 
leiderschapsstijl niet meer compatibel 
is met de verwachtingen van de huidige 
kenniswerkers. Een upgrade naar 
‘Leiderschap 3.0’ dringt zich op om je 
organisatie een toekomst te geven in deze 
boeiende 21ste eeuw. Op een speelse 
manier, dankbaar gebruik makend van 
de prachtige metafoor van het golfspel, 
beschrijft Rudi Francken deze nieuwe 
leiderschapsstijl, zodat elke leider en iedere 
organisatie er vlot mee aan de slag kan.

Birdie Leadership legt de fundamenten 
bloot van duurzaam leiderschap in deze 
eeuw van kenniswerkers: richting, structuur 
en betrokkenheid. Tegelijk biedt het boek 
praktische tips en bruikbare tools om je 
organisatie op een duurzame manier door 
deze woelige tijden te leiden.

Met gratis digitaal werkboek.

‘Een schitterende bijdrage tot het 

beter begrijpen van de sleutelaspecten 

van leiderschap in de 21ste eeuw.’ — 

Julien De Wilde, Voorzitter Raad van 

Bestuur Agfa-Gevaert en Voorzitter 

Raad van Bestuur Nyrstar

‘Meer dan ooit heeft deze wereld 

nood aan duurzaam leiderschap 

zoals beschreven in dit boek.’ — 

Bert Stevens, Vice President 

Operations, NIKE Europe 

‘Mijn coachees krijgen dit boek als 

“verplichte” literatuur mee.  Een must 

read boek dus!’ — Georges Anthoon, 

ex-HR directeur AXA Belgium, executive 

coach en mentor, external boardmember 

en change & HR consultant, winnaar van 

het Managementboek van het jaar

www. birdieleadership.com

www.witsand-uitgevers.com
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Dit is versie 1.1 van het ebook Birdie Leadership. De 9 holes van duur-
zaam leiderschap. De volledige versie van het boek is te verkrijgen in 
de reguliere boekhandel, op de meest bekende boekensites, maar 
ook rechtstreeks op www.birdieleadership.com. 

Heb je dit boek doorgestuurd gekregen via iemand anders? Ga 
dan naar www.birdieleadership.com en laat je gegevens achter zo-
dat je elke maand nieuwe inspiratie in je inbox kunt ontvangen 
omtrent dit boeiende onderwerp. Wil je deze inhoud gebruiken in 
een artikel of blog, graag met bronvermelding en verwijzing naar 
www.birdieleadership.com. 

http://www.birdieleadership.com
http://www.birdieleadership.com
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Over mezelf en het boek

Ik ben Rudi Francken. Ik ben Master in de Lichamelijke Opvoeding 
en van jongsaf aan bezig met het begeleiden van sporters en leiding-
gevenden. Na mijn korte loopbaan in het onderwijs heb ik praktijk-
ervaring als leidinggevende opgedaan bij bedrijven zoals Nike, 
Regus en Randstad. In 2001 vond ik de tijd rijp om als leiderschaps-
coach en organisatieconsultant van start te gaan vanuit mijn eigen 
organisatie Team Performance. Tijdens deze periode ben ik con-
tinu op zoek geweest naar meer diepgang in het onderwerp leider-
schap. Nu, 10 jaar later, wil ik deze ervaringen en inzichten delen via 
het boek Birdie Leadership. De 9 holes van duurzaam leiderschap.

Allang leefde bij mij het idee om mijn ideeën over leiderschap neer 
te schrijven, maar het leek wel of alles al geschreven was. Ondanks 
dit zeer uitgebreide literatuuraanbod vond ik echter dat het in de 
praktijk nog heel pover gesteld was met onze inzichten over het on-
derwerp leiderschap. 

Twee jaar geleden maakte ik kennis met de golfsport en werd het 
me duidelijk dat de golfsport een geweldige metafoor is voor leider-
schap en dat de inzichten die ik de afgelopen jaren omtrent leider-
schap heb verworven erg nauw aansloten bij de uitdagingen waar 
een golfer mee wordt geconfronteerd. 

Dit boek is geschreven voor iedereen die leiding geeft. Van de CEO 
van een multinational tot de directeur van een lagere school. Van 

de afdelingsmanager in een KMO tot 
het hoofd verpleging in een hospi-
taal. Dit boek is dus voor iedereen 
die leiding geeft aan andere mensen 
én zichzelf in vraag durft te stellen 
als leider.

Veel leesgenot,
Rudi
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Hieronder zie je een visuele voorstelling waarin de fundamenten 
van Leiderschap 3.0 worden weergegeven:

Richting
Missie

Visie en strategie

Waarden

Betrokkenheid
Hier en nu

Coachen naar 
meesterschap

Intrinsieke motivatie

Structuur
Juiste mensen, 

juiste plaats

Persoonlijke
organisatie en actie

Meten van de 
resultaten

De 3 fundamenten van duurzaam leiderschap in de 21ste eeuw zijn:  

Richting, Structuur en Betrokkenheid. 

Richting houdt in dat we als leidinggevende helder aangeven waar 
we naartoe gaan. Dit is onze rol als leider: wat is ons einddoel en 
welke stappen zullen we zetten om daar te komen? Tevens zijn de 
waarden van een organisatie een wezenlijke compenent van deze 
richting. De missie en de visie geven aan ‘wat’ er op de agenda staat, 
de waarden vertellen ons ‘hoe’ we dit gaan realiseren. Richting is als 
het ware de mentale component van het model.

Deze richting moet natuurlijk onderbouwd worden, zoniet zal de 
kans klein zijn dat we deze droom in de praktijk gaan realiseren. 
Hiervoor is dus structuur nodig: een basis van afspraken omtrent 
taken, processen, resultaten en acties. Je zou het de fysieke, de har-
dere kant van het model kunnen noemen. Dit stemt overeen met 
onze rol als manager.

1 Het terrein

Mede door het internet is onze hele maatschappij in een stroom-
versnelling gekomen en zijn we in een kennisomgeving beland. Dit 
maakt dat oude paradigma’s onder druk komen te staan en nieu-
we de kop opsteken. We kunnen gerust stellen dat we ons te mid-
den van een revolutie bevinden. Een stille revolutie weliswaar, maar 
daarom niet minder krachtig. Een revolutie naar meer vrijheid, naar 
meer authenticiteit en meer openheid. Een revolutie die vraagt om 
een nieuw soort leiderschap: Leiderschap 3.0. 

Leiderschap 2.0 stamt uit het industriële tijdperk en was gebaseerd 
op het geloof dat medewerkers van nature gecontroleerd moeten 
worden (dus in feite op het idee dat we hen niet kunnen vertrouwen, 
dat ze niet presteren als we hen niet opvolgen). De taak van deze 
leiders was vervolgens de mensen met externe motivatoren aan te 
moedigen om de taken uit te voeren zoals zij het wensten. Het prin-
cipe van belonen en bestraffen leverde prima resultaten. Maar dat 
was toen!

Om de hedendaagse uitdagingen succesvol aan te pakken werkt 
deze aanpak niet meer. Om als leider succesvol te zijn in deze nieu-
we eeuw is de software Leiderschap 2.0 hopeloos verouderd. Meer 
nog, deze leiderschapsstijl zal eerder contra-productief werken. Om 
de moderne conceptuele problemen waar de kenniswerkers mee ge-
confronteerd worden succesvol aan te pakken is een onderzoekende 
en geëngageerde geest nodig. We hebben behoefte aan medewerkers 
die intern gemotiveerd zijn om nieuwe oplossingen en doorbraken 
te vinden. Leiderschap 3.0 is de software, de leiderschapsstijl, die we 
nodig hebben om dit mogelijk te maken.

Waar Leiderschap 2.0 streefde naar gehoorzaamheid en 
gewilligheid zoekt Leiderschap 3.0 inspiratie en engagement. 
Ons echte kapitaal is ons menselijke kapitaal. De energie 
komt niet uit motivatie, en ook niet uit controle of regels, 
maar uit inspiratie, visie en engagement. Dit engagement zal 
aan de basis liggen van meesterschap in de 21ste eeuw.
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Maar ook voor jou als leider kan de upgrade naar Leiderschap 3.0, 
heel wat voldoening en geluk brengen. Leidinggeven in een 3.0 om-
geving is geen leidinggeven in de traditionele zin van het woord. Lei-
dinggeven wordt een plezier en geeft energie omdat je, samen met 
je medewerkers, een droom waarmaakt die je individueel nooit had 
kunnen realiseren. Omdat je persoonlijke waarden overeenkomen 
met de waarden van de onderneming en omdat je op een open en 
kwetsbare manier jezelf kunt zijn. Maar vooral omdat je het pijnlijke 
ego lijderschap hebt ingeruild voor authentiek leiderschap.

Als laatste is er de betrokkenheid. Eerder hebben we gelezen dat 
medewerkers betrokken willen worden en dit kunnen we alleen 
maar realiseren door hen te begeleiden in hun groei en een cultuur 
te bouwen die intrinsieke motivatie aanwakkert. Dit is onze rol als 
coach. We kunnen dezelfde vergelijking doortrekken door dit als de 
emotionele component van het model te beschouwen. 

Hoe zou dit er voor jouw medewerkers dan uitzien? 

 » Je medewerkers weten waar de organisatie, de afdeling naartoe 
gaat. Het is voor hen duidelijk wat de topprioriteiten zijn (rich-
ting) en op welke manier je deze wilt bereiken.

 » Je medewerkers kennen hun taken en weten welke specifieke doe-
len door iedereen behaald dienen te worden. Vooruitgang wordt 
regelmatig bekeken en acties worden afgestemd om zo efficiënt 
en effectief mogelijk samen te werken (structuur). 

 » Je medewerkers zijn betrokken om deze doelen te behalen en 
worden door jou gestimuleerd om hun talenten verder te ontwik-
kelen (betrokkenheid). 

Deze synergie, dit samengaan van richting, structuur en betrokken-
heid wordt in het model voorgesteld als drie schroeven, net zoals 
de propeller van een vliegtuig: als deze aangezwengeld wordt, komt 
er beweging in de organisatie en zullen resultaten onvermijdelijk 
volgen. 

Tegelijk ontstaat er een socio-demografische noodzaak om onze 
leider schapsstijl in sneltempo aan te passen. Gedurende de volgen-
de jaren zal de strijd op de arbeidsmarkt weer volop losbarsten. Tij-
dens de onzekerheid van de crisisjaren bleef iedereen nog op zijn 
stoel zitten, maar nu er economisch wat meer ontspanning komt 
zal de stoelendans weer kunnen beginnen. Feit is echter dat er in 
de toekomst te veel stoelen zullen zijn: de babyboomers verlaten de 
volgende jaren de arbeidsmarkt en er studeren te weinig nieuwe ar-
beidskrachten af om de open plekken in te vullen. Dat zal heel con-
fronterend zijn. 

De schaarste op de arbeidsmarkt zal een upgrade naar 
Leiderschap 3.0 noodzakelijk maken voor elk bedrijf dat zijn 
toekomst veilig wil stellen.
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Zodra deze missie duidelijk is, is het nodig om de stappen daarheen 
vast te leggen. Ook elke golfer analyseert voor hij afslaat de hole 
die voor hem ligt. Hij bekijkt de situatie als een uitdagende puzzel. 
Rekening houdend met alle elementen die zich aandienen (wind, 
vochtigheid, temperatuur, hindernissen…) én met zijn spelniveau 
(zijn handicap) bouwt hij zijn strategie, zijn plan. 

Dit geldt natuurlijk ook voor jou als leider: een inspirerende missie 
wordt maar concreet voor je medewerkers als deze vertaald wordt 
naar een visie. Hoe gaan we dat aanpakken? Welke zijn de hinder-
nissen en welke invloed zullen externe factoren hebben de volgende 
jaren?

Deze missie en visie, vertaald naar prioriteiten voor de onderne-
ming én voor de verschillende afdelingen vormen samen met de 
waarden de fundamenten van de onderneming. Het is cruciaal dat 
alle medewerkers deze prioriteiten uitdragen en ondersteunen, in 
de eerste plaats de leidinggevenden.

De ziel denkt nooit zonder een beeld. 

(Aristoteles)

Nu we weten waar de vlag staat en hoe we deze weg willen afleggen, 
is het eveneens nodig om even stil te staan bij de ‘manier waarop’ we 
deze weg willen afleggen. Huidige werknemers (zeker in een ken-
nisomgeving) kiezen zelf hun werkplek. Welke waarden er leven in 
een organisatie is één van de criteria bij deze keuze, en zeker niet het 
minst belangrijke.

Het golfspel is gebaseerd op fundamentele waarden zoals ver-
trouwen, integriteit, openheid, eerlijkheid, respect… Dit zijn te-
vens cruciale fundamenten voor elke leidinggevende en ze hebben 
alsdusdanig een bijzonder grote impact op de resultaten van een 
onderneming. 

Een golfer die op een onrechtmatige manier zijn handicap heeft 
verworven, valt bij de eerstvolgende wedstrijd door de mand. Een 
leider die praat over eerlijkheid maar dit niet laat zien in zijn gedrag 
valt eveneens door de mand. 

2 Richting

In golf komt het erop aan om de bal in de richting van de vlag te 
slaan. Dit klinkt vrij logisch. 

Ook in het zakenleven en als leidinggevende is het van essentieel 
belang dat je de vlag weet staan. Uit mijn coachingpraktijk heb ik 
geleerd dat leiders die succesvolle veranderingen in hun bedrijf im-
plementeren één zaak gemeen hebben: ze starten het veranderings-
proces telkens met het ‘plaatsen van de vlag’. Ze bieden hun mede-
werkers een uitdagende toekomst. Een aantrekkelijke bestemming.

Zonder vlag is het moeilijk golfen. 
Zonder missie is het moeilijk je team te leiden. 

Richting
Missie

Visie en strategie

Waarden

Betrokkenheid
Hier en nu

Coachen naar 
meesterschap

Intrinsieke motivatie

Structuur
Juiste mensen, 

juiste plaats

Persoonlijke
organisatie en actie

Meten van de 
resultaten

De missie van de organisatie heeft dezelfde aantrekkingskracht als 
de vlag in golf. Maar de weg ernaartoe is niet altijd een rechte lijn. 
Soms moeten we zelfs een omweg maken, maar onze missie is ons 
kompas dat ons telkens weer op koers brengt. Dit geeft ons de nodi-
ge kracht en energie om in beweging te komen en om door te zetten 
als het wat moeilijker gaat. 
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3 Structuur

De eerste fase van een veranderingsproces, namelijk de fase van het 
bepalen van richting, wekt veel energie, inspiratie en motivatie op in 
een organisatie of in een team. 

Wil je echter deze richting naar de praktijk vertalen, dan is het nood-
zakelijk een fundament te bouwen onder deze droom. We zouden 
dit de fase van het aligneren kunnen noemen: we brengen de struc-
tuur van de organisatie in lijn met de richting die we uit willen gaan. 
In golf wordt de term aligneren eveneens gebruikt om de positie van 
de golfer ten opzicht van de vlag weer te geven. Stel dat de vlag links 
is en ik stel me op naar rechts, zal ik er dan in slagen mijn doel te 
bereiken?

Richting
Missie

Visie en strategie

Waarden

Betrokkenheid
Hier en nu

Coachen naar 
meesterschap

Intrinsieke motivatie

Structuur
Juiste mensen, 

juiste plaats

Persoonlijke
organisatie en actie

Meten van de 
resultaten

Een golfspeler met niet meer dan enkele clubs in zijn tas zal moge-
lijks nog wel een goede wedstrijd spelen, maar hij zal nooit een top-
prestatie neerzetten. Elke situatie is verschillend en voor elke spe-
cifieke situatie zijn er telkens maar enkele clubs die een oplossing 
kunnen bieden. 

Het is dus noodzakelijk dat de waarden (intern) overeenkomen met 
gedrag (extern), zowel op individueel als op collectief niveau. 

Why is it the ship beats the waves when the waves are so many  

and the ship is one? The reason is that the ship has a purpose. 

(Winston Churchill)
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Net zoals het voor een golfer moeilijk is vooruitgang te boeken zon-
der de juiste informatie over zijn spel, is het voor een manager moei-
lijk managen zonder de juiste informatie. Dit is vrij logisch, maar 
toch worden er nog bijzonder veel bedrijven aangestuurd zonder 
dat ze over de juiste informatie beschikken. De financiële resultaten 
leren ons voornamelijk hoe we het ‘gedaan hebben’. Hoe we tot op 
dat moment gepresteerd hebben. Ze geven ons echter onvoldoende 
informatie om onderliggende trends waar te nemen. Indien je naast 
de financiële resultaten ook nog andere parameters opvolgt (tevre-
denheid klanten, procesverbeteringen, innovatie…), heb je een bre-
dere kijk op de prestaties van de onderneming. Dit zal je onder-
steunen om het bedrijf of de afdeling effectief en duurzaam aan te 
sturen.

Een gebalanceerde scorekaart geeft zowel informatie over 
wat we ‘gedaan hebben’ (financiële resultaten als omzet, 
marge…), alsook informatie over onderliggende parameters 
die ons helpen belangrijke trends te begrijpen. 

Vision without action is a dream.  

Action without vision is simply passing the time.  

Action with vision is making a positive difference. 

(Joel Barker)

Zo is het ook voor je organisatie, niet? Elke uitdaging vereist de juis-
te medewerker. Een medewerker met de juiste talenten, die bereid is 
het beste van zichzelf te geven. 

Om het beste van jezelf te geven in dienst van de organisatie waar-
voor je werkt is het nodig dat je je goed voelt op je werk. In de eerste 
plaats is het noodzakelijk dat je over de juiste competenties beschikt, 
maar ook je attitude speelt een grote rol. Er is echter nog iets meer 
fundamenteel nodig om tot optimale prestaties te komen: de be-
hoeften van de medewerker moeten passen bij de behoeften van de 
organisatie of van die van de leidinggevende.

Hij die over anderen regeert, dient meester te zijn over zichzelf. 

(Philip Massinger)

Maar ook al hebben we de juiste mensen aan boord en is er een 
goede ‘match’ tussen hun behoeften en die van de organisatie, dan 
nog kom je als leidinggevende weleens in een bunker terecht. Op re-
gelmatige tijdstippen word je geconfronteerd met minder gunstige 
omstandigheden of met tegenslagen. Op dat moment is, net zoals in 
golf, de beslissingskracht en de actiegerichtheid om deze moeilijke 
situatie adequaat aan te pakken, van cruciaal belang.

Om dit te kunnen doen moet je als leider je dagdagelijkse taken 
op een zo efficiënt mogelijke manier organiseren. Deze strakke per-
soonlijke organisatie is dan vervolgens het fundament van een actie-
gerichte cultuur in de hele organisatie. Een cultuur die steunt op het 
principe ‘zie het, neem verantwoordelijkheid, doe het’.

Willen we de obstakels tussen visie en realiteit succesvol 
overbruggen, dan is het cruciaal dat we ons goed organiseren, 
zodat de juiste acties op het juiste moment genomen kunnen 
worden. Deze persoonlijke organisatie zal inspirerend werken 
en de basis leggen van een actiegerichte cultuur.

Golf is een spel van cijfers: elke hole heeft zijn aantal slagen en de 
scores worden hole per hole nauwkeurig bijgehouden op een sco-
rekaart. Op deze scorekaart staan nog meer cijfers: voor elke hole de 
juiste afstand, de moeilijkheidsgraad, enz. 
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Dit laatste thema is zowaar het belangrijkste voor een leider in de 
21ste eeuw. Betrokkenheid voor een leider is als ‘putten’1 voor een 
golfer. Nu willen we onze mensen precies ‘raken’ met ons verhaal, 
we willen hun hart raken. We willen hen doen inzien dat ze mee-
werken aan een groter doel, dat ze mede-werkers zijn. We willen 
hen ondersteunen om hun talenten verder te ontwikkelen. We willen 
dat het interne motivatie is die hen elke ochtend naar de werkplek 
brengt, dit in tegenstelling tot het industriële tijdperk waar mede-
werkers extern gemotiveerd moesten worden. 

Door mijn samenwerking met Björn Prins had ik het voorrecht om 
mindfulness te ontdekken. Wat ik leerde was dat het plezier in het 
leven alles te maken heeft met de kunst te leven ‘in het moment’, in 
het ‘hier en nu’. Ik ontdekte aan den lijve dat er minder negatieve 
stress is als mijn lichaam en mijn gedachten in het nu aanwezig zijn. 
Tevens leerde ik dat wat ons weghaalt uit dit nu ons eigen denken 
is. We hebben fantastische hersenen gekregen en het is een enorme 
rijkdom deze te kunnen inzetten op momenten dat we ze nodig heb-
ben. We hebben echter de neiging het commando van ons leven aan 
ons denken over te laten. 

Als je goed zorg draagt voor het nu, 

zal het nu zorg dragen voor later.

Iedereen heeft toegang tot technologie die ons het leven gemakkelij-
ker maakt: we lezen onze mails op onze smartphone, we bellen nog 
vlug enkele klanten in onze wagen vooraleer we thuis komen, we 
bestellen boeken on-line, enz. En toch hebben deze technologische 
mogelijkheden ons geen uurtje extra vrije tijd opgeleverd. Integen-
deel zelfs, we blijven gehaast door het leven rennen, van de ene op-
dracht naar de andere uitdaging. We meten ons succes aan de hand 
van onze productiviteit. We moeten echter begrijpen dat toppresta-
ties nooit tot stand komen in een waas van drukte, noch in een sfeer 
van kopzorgen. Ze gebeuren eerder in een mentale toestand, waarin 
we volledig opgaan in onze bezigheden. Het is alsof een stroom, een 
flow, je meevoert. 

1 Putten: Elke hole eindigt op de green. Hier wordt de putter gebruikt om de bal in de hole te spelen. 
Dit noemen we putten. 

4 Betrokkenheid

Op dit moment heb je de missie en visie voor de organisatie helder 
uitgewerkt en gecommuniceerd. Ook heb je de structuur gebouwd 
om de visie te vertalen naar de werkelijkheid. Je hebt de juiste men-
sen op de juiste plaats en, aan de hand van je eigen organisatie, heb 
je hen duidelijk gemaakt dat je er veel belang aan hecht om op een 
efficiënte en actiegerichte manier samen te werken. Het opgestelde 
dashboard geeft je de noodzakelijke terugkoppeling, zodat je nauw-
keurig kunt opvolgen of de ondernomen acties ook de juiste resul-
taten opleveren. Dit geeft je vertrouwen: iedereen kent de koers die 
we varen en alle neuzen staan in dezelfde richting. Je hebt het gevoel 
dat je samen met je team je droom kunt realiseren.

Ondanks deze stevige fundamenten merk je toch ook dat niet elke 
medewerker hier even enthousiast op inpikt. Sommigen hebben 
jouw enthousiasme meteen overgenomen, maar anderen heb je 
blijkbaar niet kunnen raken met je inspirerende verhaal. 

Richting
Missie

Visie en strategie

Waarden

Betrokkenheid
Hier en nu

Coachen naar 
meesterschap

Intrinsieke motivatie

Structuur
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Meten van de 
resultaten
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de trainer/leraar is om zich te kunnen inleven in de situatie van de 
leerling. Om als het ware in de schoenen van de leerling dit proces 
mee te beleven, aan te voelen in welke fase de leerling zich op elk 
moment bevindt en er vervolgens als ‘situationeel leider’ te zijn op 
momenten dat de medewerker je nodig heeft.

Dit brengt ons bij de basis van alle topprestaties, namelijk motiva-
tie. De weg naar een lage handicap voor een golfer is een lange tocht, 
net zoals de weg naar authentiek leiderschap dat is voor een leider. 
Het is dus belangrijk om over een grote interne drive te beschikken.

Recent onderzoek bevestigt ons dat drie factoren aan de basis liggen 
van deze interne drive, en dus van betere prestaties. Deze zijn:
 » autonomie;
 » meesterschap; en
 » bijdragen aan een ruimere missie. 

Als bedrijf of als leidinggevende is het dus belangrijk een 
omgeving te bouwen die een vruchtbare bodem vormt voor 
de interne drive van je medewerkers. Een omgeving die 
tegemoet komt aan hun behoefte aan autonomie, hun drang 
naar ontwikkeling en hun wens ergens bij te horen dat groter 
is dan zichzelf. 

We gaan dus best een stap verder dan ‘empowerment’ door te aan-
vaarden dat deze behoefte aan autonomie essentieel is voor de in-
trinsieke motivatie van onze medewerkers. Dan zijn we echt op weg 
naar authentieke betrokkenheid en gemeend engagement. 

We zijn er ons echter niet meer van bewust dat we steeds aan het 
denken zijn en onze creativiteit, ons luistervermogen, onze aan-
dacht neemt zienderogen af.

Door je gedachten uit het verleden of uit de toekomst terug te 
halen naar waar je op dat moment mee bezig bent, slaag je erin je 
natuurlijke mentale gezondheid te herstellen en je rol als leider voor 
je mensen opnieuw op te nemen.

Ik ben me er heel erg van bewust dat het voor een leidinggeven-
de niet eenvoudig is om deze principes toe te passen. Onze hele 
maatschappij draait de afgelopen jaren op volle toeren en de re-
cente crisis heeft meer druk gezet op vele schouders. Maar met welk 
resultaat?

Ik ben ervan overtuigd dat je in je binnenste ook wel aanvoelt dat 
je nooit de meest optimale en duurzame resultaten zult bereiken 
als je maar blijft doordrammen en je analytische geest blijft overbe-
lasten. Door op regelmatige tijdstippen de nodige recuperatie in te 
plannen blijft ons energiepeil en ons engagement intact en zullen de 
langetermijnresultaten ook volgen. 

Jouw medewerkers hebben gekozen om voor jou en voor je organi-
satie te werken omdat ze willen groeien in hun job, omdat ze hun ta-
lenten verder willen ontplooien. Deze groei naar meesterschap erva-
ren is één van de fundamenten van intrinsieke motivatie; van jezelf 
én van je medewerkers. In de huidige omgeving van kenniswerkers 
is dit meer dan ooit aan de orde. Helaas wordt deze begeleiding vaak 
beperkt tot het geven van instructies, ook zo bij het aanleren van 
golf. De leerling streeft ernaar zo goed mogelijk de bewegingen van 
de leraar na te bootsen. Na korte tijd voelt dit goed aan en zet men 
de stap van de practice naar het terrein. Daar ervaart men al snel 
dat er toch nog heel wat meer bij komt kijken en zo komt men weer 
bij de leraar… Er onstaat een leraar-dominante relatie en deze kan 
lange tijd blijven bestaan. Dit is echter vaak een belemmering in het 
groeiproces van de leerling. Het is dus belangrijk in te zien dat ie-
der van je medewerkers een andere begeleiding van je verwacht; de 
ene heeft nog behoefte aan instructies, terwijl een andere voldoende 
heeft aan wat ondersteuning. Anderen moeten gecoacht worden en 
weer anderen zijn klaar om wat taken van je over te nemen en op die 
manier verder te groeien. Deze verschillende fases van een leerpro-
ces zijn behoorlijk logisch en eenvoudig, maar worden in de prak-
tijk niet vaak bewust ingezet. Een noodzakelijke vaardigheid voor 
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Enkele reacties op het boek

‘Duurzaam en authentiek leiderschap zal de volgende jaren het ver-
schil maken voor alle organisaties. In dit boek wordt heel helder het 
belang van een nieuw soort leiderschap, dat past bij de huidige ge-
neratie kenniswerkers, toegelicht. Deze inzichten worden niet alleen 
aangenaam beschreven, ze worden ook vertaald naar praktische tips 
en acties. Het duidelijke leiderschapsmodel én de geweldige golf-
metafoor zijn heel bruikbare hulpmiddelen voor elke leidinggeven-
de in deze boeiende 21ste eeuw.’ 

Ludwig Hantson, President Baxter Bioscience 

—————

‘Origineel en pragmatisch. Dit boek is een schitterende bijdrage tot 
het beter begrijpen van de sleutelaspecten van leiderschap in de 
21ste eeuw. Net zoals in het golfspel zijn ALLE fundamenten essenti-
eel om een succesvol leider (winnaar) te zijn.’ 

Julien De Wilde, Voorzitter Raad van Bestuur Agfa-Gevaert 
en Voorzitter Raad van Bestuur Nyrstar

—————

‘Troeven voor succesvol golf en leiderschap zijn o.a. bescheidenheid, 
leren omgaan met ups en downs en vanuit een realistische ambitie 
werken naar duurzame resultaten. De state of mind die je bij golf 
noodgedwongen aankweekt is professioneel goud waard en… vice 
versa! De parallel tussen golf en leiderschap die door de auteur in 
dit boek wordt toegelicht is bijzonder knap gevonden en zal veel lei-
ders en managers intrigeren en inspireren.’ 

Koen Van Hout, Director Mercedes-Benz Cars Belux 

—————

Het boek

Recente evoluties in het bedrijfsleven tonen duidelijk aan dat onze 
industriële leiderschapsstijl niet meer compatibel is met de ver-
wachtingen van de huidige kenniswerkers. Een upgrade naar ‘Lei-
derschap 3.0’ dringt zich op om je organisatie een toekomst te geven 
in deze boeiende 21ste eeuw. Op een speelse manier, dankbaar ge-
bruik makend van de prachtige metafoor van het golfspel, beschrijft 
Rudi Francken in zijn boek Birdie Leadership deze nieuwe leider-
schapsstijl, zodat elke leider en iedere organisatie er vlot mee aan 
de slag kan. 

Birdie Leadership legt de fundamenten bloot van duurzaam lei-
derschap in deze eeuw van kenniswerkers: richting, structuur en 
betrokkenheid. Tegelijk biedt het boek tal van onmisbare praktische 
tips en bruikbare tools om je organisatie op een duurzame manier 
door deze woelige tijden te leiden. 

Bij het boek Birdie Leadership hoort ook een gratis digitaal werk-
boek met een zestigtal prakische opdrachten en de rechtstreekse 
links die in het boek zijn opgenomen. 

BIRDIE LEADERSHIP
RUDI FRANCKEN

Witsand Uitgevers

W
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itg
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RUDI FRANCKEN
De 9 holes van
duurzaam leiderschap

Recente evoluties in het bedrijfsleven 
tonen duidelijk aan dat onze industriële 
leiderschapsstijl niet meer compatibel 
is met de verwachtingen van de huidige 
kenniswerkers. Een upgrade naar 
‘Leiderschap 3.0’ dringt zich op om je 
organisatie een toekomst te geven in deze 
boeiende 21ste eeuw. Op een speelse 
manier, dankbaar gebruik makend van 
de prachtige metafoor van het golfspel, 
beschrijft Rudi Francken deze nieuwe 
leiderschapsstijl, zodat elke leider en iedere 
organisatie er vlot mee aan de slag kan.

Birdie Leadership legt de fundamenten 
bloot van duurzaam leiderschap in deze 
eeuw van kenniswerkers: richting, structuur 
en betrokkenheid. Tegelijk biedt het boek 
praktische tips en bruikbare tools om je 
organisatie op een duurzame manier door 
deze woelige tijden te leiden.

Met gratis digitaal werkboek.

‘Een schitterende bijdrage tot het 

beter begrijpen van de sleutelaspecten 

van leiderschap in de 21ste eeuw.’ — 

Julien De Wilde, Voorzitter Raad van 

Bestuur Agfa-Gevaert en Voorzitter 

Raad van Bestuur Nyrstar

‘Meer dan ooit heeft deze wereld 

nood aan duurzaam leiderschap 

zoals beschreven in dit boek.’ — 

Bert Stevens, Vice President 

Operations, NIKE Europe 

‘Mijn coachees krijgen dit boek als 

“verplichte” literatuur mee.  Een must 

read boek dus!’ — Georges Anthoon, 

ex-HR directeur AXA Belgium, executive 

coach en mentor, external boardmember 

en change & HR consultant, winnaar van 

het Managementboek van het jaar

www. birdieleadership.com

www.witsand-uitgevers.com

Rudi Francken
Birdie Leadership. De 9 holes van duurzaam leiderschap
Witsand Uitgevers – ISBN 978 94 9038 253 7 – € 24,95

Bestellen via www.birdieleadership.com. 
Mogelijkheden van korting en personalisering bij aankoop van 
meerdere exemplaren via +32(0)3/2895850 of via info@witsand.be.

mailto:info%40witsand.be?subject=Birdie%20Leadership
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‘Een zoveelste boek over leiderschap, hoor ik je denken. Toegegeven, 
dat was ook mijn eerste reactie. Maar wie eenmaal aan dit boek be-
gint, is gebeten om het in sneltreinvaart uit te lezen. Rudi Francken 
leert je focussen, brengt je mentaal in de juiste state of mind om als 
authentiek leider van vandaag je teams te inspireren en grootse din-
gen neer te zetten. De golf-metafoor helpt je te visualiseren hoe je 
het beste te werk kunt gaan in je groeiproces. Nu al weet ik dat mijn 
coachees dit boek als “verplichte” literatuur zullen meekrijgen. Een 
must read boek dus!’ 
Georges Anthoon, ex-HR directeur AXA Belgium, nu actief als execu-
tive coach en mentor, external boardmember en change & HR consultant. 

—————

‘Ik heb het genoegen gehad om in het verleden al meermaals samen 
te werken met Rudi Francken. Telkens was dit een bijzondere erva-
ring, vooral door zijn persoonlijke en inspirerende stijl. Dit boek is 
enerzijds een perfecte synthese van de voorbije ervaringen en an-
derzijds een leidraad voor de uitdagingen waar ik als leider dage-
lijks mee word geconfronteerd. Leidinggeven is een topsport, waar 
mentale flexibiliteit, stressbestendigheid en een grote dosis uithou-
dingsvermogen mee gemoeid zijn. De link met de golfsport is dan 
ook snel gemaakt. Door het consequente gebruik van de golfsport 
als metafoor krijg je een heel verfrissende kijk op leidinggeven, met 
boeiende cases, lessons learned en tips. Een echte aanrader voor elke 
manager! En, Rudi, misschien gaan we wel eens golfen…’ 

Frank Persyn, Business Unit Director Companies Kluwer

—————

‘Golfspelen en leiderschap steunen inderdaad op gelijkaardige per-
soonlijke kwaliteiten. Je kunt schaven aan je leiderschap vanuit de 
golf-metafoor, en werken aan je golfspel vanuit de leiderschapsme-
tafoor. Om goed golf te spelen, moet je vooral goed zitten in je eigen 
hoofd. En dat is voor mij ook het essentiële fundament van elk goed 
leiderschap.Van Birdie Leadership kom je volgens Rudi Francken 
tot Eagle Leadership. Jim Collins schreef: “Good is the enemy of 
Great”. Ik zou willen zeggen: “Good is the way to Great”. En dit 
boek begeleidt je op excellente wijze op dat pad.’
Luc Deflem, CEO Securex

‘Business is als een militair slagveld. De vergelijking tussen business 
en oorlog is in de managementliteratuur het meest gebruikte cliché. 
Rudi Francken heeft met dit boek een nieuwe analogie toegevoegd: 
die van business als het spelen van golf. Leiderschap is golfspelen en 
golfspelen is leiderschap. Dit is een geslaagde en heldere tool voor 
iedere leider die zichzelf wil doorgronden en dus verbeteren. Met 
één duidelijk besef: dat hij of zij een ‘handicap’ heeft en hier iets aan 
wil doen. Dit boek is een aanrader!’ 

Alain Vandenbrande, algemeen directeur Facilicom Services Group 

—————

‘Golf wordt vooral gespeeld op een veld van 20 cm lang, de afstand 
tussen je oren. Hetzelfde geldt voor business leiderschap. Via een 
prachtige metafoor geeft dit boek handige tips aan iedereen die zijn 
of haar inzichten in leiderschap wenst te verbeteren. Meer dan ooit 
heeft deze wereld nood aan duurzaam leidershap zoals beschreven 
in dit boek.’ 

Bert Stevens, Vice President Operations, NIKE Europe 

—————

‘Tussen het businessleven en de sport bestaan enorm veel parallel-
len. Het boek Birdie Leadership is een prachtig en creatief voorbeeld 
van hoe “golf-fundamenten” je leiderschap kunnen inspireren. Het 
start met de visie, de missie (vlag), omringd zijn met talentvolle me-
dewerkers met het juiste DNA in lijn met de cultuur van het bedrijf 
(‘de juiste club op het juiste moment’). Het gaat over concentratie 
en doorzettingsvermogen. Succesvol leiderschap is immers een per-
manent herbeginnen, zoals de weg naar een lagere handicap ook 
een lange weg is. Last but not least gaat het ook over motivatie en 
plezier, anders zou leiderschap snel saai worden. Birdie Leadership 
is een inspirerende en verfrissende manier om je dagelijkse manage-
mentstijl te optimaliseren.’ 

Michel Georgis, Executive Vice President 
Consumer Business Unit Belgacom Group

—————
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Nu is het aan jou. De wereld heeft nood aan authentiek en duur-
zaam leiderschap. Jouw inspirerende voorbeeld zal snel anderen in-
spireren en een golf van duurzaamheid en authenticiteit op gang 
brengen. Slechts dan zal ik mijn missie als geslaagd beschouwen. 

Ik wens je bijzonder veel plezier op je verdere tocht. Het ga je goed.
Rudi Francken

LinkedIn groep: Birdie leadership
Blog : www.birdieleadership.com 
Twitter: http://twitter.com/birdieleader 
Mail: rudi.francken@birdieleadership.com 

Uitgegeven door: www.witsand-uitgevers.com

Ontwerp boek & eBook: www.armeedeverre.be 

Verdere ondersteuning

In het boek Birdie Leadership. De 9 holes van duurzaam leiderschap 
worden de thema’s die we in de e-book kort hebben aangehaald, in 
detail uitgewerkt en ondersteund door praktische voorbeelden van-
uit mijn coachingervaring. Elk hoodstuk wordt afgesloten met een 
CEO die aan het woord komt, bijkomende tips, extra boeken, interes-
sante links, enz…

Dit boek kan besteld worden via www.birdieleadership.com (be-
schikbaar vanaf eind september 2011) of via info@witsand.be. Daar-
naast kunnen bedrijven, management teams en individuele leiders 
aan de hand van deze unieke metafoor, verder ondersteund worden 
bij de concrete vertaling van deze fundamenten van duurzaam lei-
derschap naar de dagdagelijkse praktijk.

Deze ondersteuning kan, naar gelang uw behoefte, verschillende 
vormen aannemen:

 » On the green: verken de 9 holes van duurzaam leiderschap  
op het terrein;

 » Birdie Leader Club: leiderschap, golf en netwerken met als 
hoogtepunt de jaarlijkse Birdie Leader Cup;

 » Keynote presentatie op directievergaderingen, strategische 
meetings, seminaries en teammeetings;

 » Birdie Leader Caddy: individuele leiderschapscoaching en 
begeleiding van veranderingstrajecten; 

 » Team bootcamp: een intensieve workshop met uw team omtrent 
de fundamenten van duurzaam leiderschap;

 » Birdie Leadership VIP Experience in Andalusië.

Voor meer informatie over dit aanbod kun je steeds terecht op 
www.birdieleadership.com. 

Blijf leren hoe je moet leven, zolang als je leeft. 

(Seneca)

http://www.linkedin.com/groups/Birdie-Leadership-2311744?gid=2311744&mostPopular=&trk=tyah
http://twitter.com/birdieleader
mailto:rudi.francken%40birdieleadership.com?subject=Birdie%20Leadership
http://www.witsand-uitgevers.com
http://www.armeedeverre.be
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