
Beeld Ahmed Faizal Yahya

De link 
tussen top, 
topteams en high 
performance
Een onderzoek naar persoonlijke ontwikkeling 
van executive teams

High performance van bedrijven is sterk verbonden met de houding van het 
topmanagement tegenover persoonlijke ontwikkeling, van anderen én die van 
zichzelf.1 Het lijkt daarom logisch dat de top het goede voorbeeld geeft en 
fungeert als rolmodel als het gaat om hun eigen persoonlijke ontwikkeling en 
die van hun team. De werkelijkheid is evenwel anders.
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ecent onderzoek2 laat een 
scherp contrast zien tus-
sen teams die investeren in 
hun persoonlijke en collec-

tieve ontwikkeling, en teams waarbij 
sprake is van bijna toevallige, ad hoc 
en ongecoördineerde aandacht voor 
de ontwikkeling van topteams. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door een 
consortium van vier toonaangevende 
adviesbureaus uit het Verenigd Ko-
ninkrijk, gespecialiseerd in de ontwik-
keling van Executive Teams.3 
Zo blijkt dat het bespreken van de 
individuele ontwikkeling en die van 
het team voor de meeste topteams niet 
meer dan een jaarlijkse formaliteit 
is. Eenderde van de teams bespreekt 
dit zelden of nooit, en één op de vijf 
zegt te beschikken over een formeel 
ontwikkelingsplan voor het topteam. 
Ook blijkt minder dan de helft van de 
topmanagers een budget te hebben 
voor persoonlijke ontwikkeling. 
De resultaten uit dit onderzoek beves-
tigen eerder onderzoek van Bersin & 
Associates.4 Vooral senior executives 
blijken onvoldoende gerichte aandacht 
te hebben voor persoonlijke ontwikke-
ling: minder dan de helft beschikt over 
individuele ontwikkelingsplannen en 
slechts de helft van de responderende 
leiders deed iets aan persoonlijke ont-
wikkeling in het afgelopen jaar.5 
Het lijkt er dus op dat leiders niet echt 
gemotiveerd zijn om het goede voor-
beeld te geven wat betreft persoonlijke 
ontwikkeling. Daarmee geven ze het 
signaal af dat die ontwikkeling voor 
hen geen prioriteit heeft. En van de-
genen die hun vragenlijst niet hebben 
geretourneerd, mogen we zelfs nog 
minder motivatie verwachten.

Dit beeld roept een aantal vragen op:
•  Laten organisaties kansen liggen 

voor de verbetering van hun perfor-
mance?; 

•  Wat zou het effect zijn als het top-
management wel gerichte aandacht 
besteedt aan hun eigen persoonlijke 
ontwikkeling en die van het topteam 
als geheel?;

•  Als leiders inderdaad slechte rolmo-
dellen zijn voor persoonlijke ontwik-
keling en leiderschapsontwikkeling, 
wat is daarvan dan de impact op 

lagere managementechelons?;
•  En welke impact heeft dit op het re-

aliseren van de zogenaamde ‘lerende 
organisatie’?;

•  Wat is de rol en verantwoordelijkheid 
van HR in het schijnbaar collectieve 
falen met betrekking tot de ontwik-
keling van topteams?

Onze onderzoeksresultaten schetsen 
een confronterend beeld van de hui-
dige stand van zaken aan de top. Een 
aantal thema’s springt in het oog.

Staat persoonlijke 
ontwikkeling en die van het 
team op de agenda?
Slechts een op de vijf respondenten be-
spreekt zijn individuele ontwikkelings-
behoefte meer dan twee keer per jaar 
met de ceo. Hoewel je zou verwachten 
dat leiders die persoonlijke ontwikke-
ling serieus nemen daar een budget 
voor hebben, blijkt dat voor minder 
dan de helft het geval. Als belangrijke 
reden voor het gebrek aan aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling wordt 
de ervaren tijdsdruk genoemd. Kenne-
lijk heeft het dus geen prioriteit. 
Ook de ontwikkeling van het team aan 
de top krijgt weinig aandacht. Slechts 
een op de vijf respondenten geeft aan 
dat de ontwikkeling van hun team 
onderwerp is van discussie en op de 
agenda staat in de vorm van een ge-
zamenlijk ontwikkelingsplan. En dat, 
terwijl juist het ontwikkelingsplan van 
het team de schakel is legt tussen per-
soonlijke ontwikkeling en de ontwik-
keling van de organisatie.6 Daar liggen 
kansen om de businessperformance te 
verbeteren; een quick win voor be-
stuurders die daar voor openstaan.
Senior managers zeggen op verschil-
lende manieren tijd vrij te maken voor 
het bespreken van ontwikkelings-
behoeften. Maar uit de antwoorden 
blijkt dat de aandacht en tijd voor 
ontwikkeling beperkt is en dat het 
onderwerp meestal binnen de jaar-
lijkse activiteiten zoals strategiedagen, 
beoordelingsgesprekken, reguliere of 
informele besprekingen en kwartaal-
bijeenkomsten geperst wordt. 
Eén van de topteams hanteert ‘een 
minimum van twintig uur per jaar voor 
individuele ontwikkeling’ als doelstel-

ling. Een ander team ziet het ‘als puur 
zelfsturend’: als het topteam echt inzet 
op ontwikkeling, wordt daar tijd voor 
ingeruimd, er wordt echter niet van 
het bestuur verwacht dat ze sturend 
optreden met betrekking tot leider-
schapsontwikkeling.
De meeste toelichtingen zijn echter 
niet bemoedigend: ‘Ontwikkeling is 
geen onderwerp van discussie in mijn 
organisatie’; ‘Ontwikkeling wordt niet 
gezien als prioriteit’; ‘Operationele 
issues komen eerst’. In slechts één op 
de tien gevallen wordt gebruikgemaakt 
van een formeel en systematisch 
proces om individuele en collectieve 
ontwikkelingsbehoeften te bespreken.

Wie zijn de gesprekspartners 
voor persoonlijke ontwikkeling?
Ongeveer de helft van de responden-
ten bespreekt zijn individuele ontwik-
kelingsbehoefte met gelijken. Ook een 
coach wordt vaak genoemd als ge-
sprekspartner. Verontrustend is echter 
het relatief lage percentage dat HR 
noemt als partij om de eigen specifieke 
ontwikkelingsbehoeften te bespreken 
(25 procent). Want in theorie ligt er 
een belangrijke rol voor HR bij de 

R

Het lijkt er op 
dat de bedrijfstop 
HR niet als 
gesprekspartner 
ziet voor hun eigen 
ontwikkeling



MC 4.201146

Erik de Haan is Director of Centre for Coaching, Ashridge Business School; Programme Director of Ashridge MSc in Executive 
Coaching & Ashridge PG Cert in Advanced Supervision en Associate Professor bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit 
Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen, Vakgroep Management & Organisatie. Inge Wels is Ashridge Benelux 
representative en Research Associate van het Ashridge Centre for Research in Executive Development.

Reageren: Erik.Dehaan@ashridge.org.uk of inge.wels@ashridge.org.uk

ontwikkeling van het leiderschap-
team. Het lijkt er echter meer op dat 
de bedrijfstop HR niet als gespreks-
partner ziet als het gaat om hun eigen 
ontwikkeling. Minder verrassend is het 
geringe aantal leiders dat hun on-
dergeschikten betrekt bij gesprekken 
over hun persoonlijke ontwikkeling 
(vijftien procent). 

Welke input wordt gebruikt 
voor de gesprekken? 
Het merendeel (75 procent) gaf aan 
de inhoud van het jaarlijkse beoor-
delingsgesprek te gebruiken bij het 
bepalen van de individuele ontwikke-
lingsbehoeften. Het lijkt erop dat deze 
beoordeling niet altijd gestructureerd 
is of gebruikmaakt van specifieke eva-
luatiecriteria. Zo gebruikt minder dan 
veertig procent een competentiemodel 
en minder dan de helft zegt dat er een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt 
tussen leidinggevende en functionele 
rollen en verantwoordelijkheden. Ook 
wordt relatief weinig gebruikgemaakt 
van feedback uit 360-graden instru-
menten (veertig procent). 

Wat doen leiders aan 
leiderschapsontwikkeling?
Meer dan een kwart van de responden-
ten gaf geen antwoord op deze vraag, 
vermoedelijk omdat ze geen ontwikke-
lingsactiviteiten ondernemen. Van hen 
die dat in elk geval doen, maakt het 
merendeel van de leiders gebruik van 
korte cursussen aan business schools 
en opleidingsinstituten (71 procent) 
voor hun persoonlijke ontwikkeling. 
Het is de vraag of dat het meest effec-
tief is, aangezien leiders vaak aangeven 
de tijd niet te kunnen missen omdat ze 
de zaken moeten runnen. Ook execu-
tive coaching wordt veel gebruikt (52 
procent), evenals executive mentoring 
(32 procent). Bij het ontwikkelen van 
het team is er sprake van een gelijke 
verdeling tussen korte cursussen, gast-

sprekers en topteamcoaching, waar 
ongeveer de helft van de teams van 
gebruikmaakt. Ook hier geeft ongeveer 
een kwart geen antwoord op de vraag, 
waarschijnlijk opnieuw omdat er geen 
teamontwikkeling plaatsvindt.

Wat zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor ontwikkeling 
van topmanagers? 
De belangrijkste uitdaging blijkt het 
vinden van tijd voor persoonlijke ont-
wikkeling en voor het praten daarover 
te zijn. Net als het ontbreken van ade-

quate processen voor topteamontwik-
keling en het noodzakelijke commit-
ment voor persoonlijke ontwikkeling. 
Enkele voorbeelden: ‘De grootste uit-
daging is om ze weg te krijgen van de 
operationele mindset, en tijd en ruimte 
te creëren voor zelfbewustzijn, dat is 
denk ik de eerste stap naar persoonlijke 
ontwikkeling’; ‘Het gebrek aan een for-
meel proces’ en ‘Het zich openstellen 
voor nieuwe ideeën en zelfreflectie’.
Alles wijst op een spanningsveld in de 
top, dat naar ons inzicht een negatieve 
impact heeft op de ontwikkeling en dus 
de prestatie van de hele organisatie. 

ort samengevat: hoe kunnen 
we, binnen een op prestatie- en 
meetbaarheid gerichte cultuur, 

voldoende openheid creëren waardoor 
mensen hun ontwikkelingsbehoeften 
kenbaar maken? Hoe beslissen we 
wat prioriteit krijgt: performance of 
ontwikkeling? Hoe realiseren we dat 
de performance van morgen gelijk is 
aan de ontwikkeling van vandaag? Een 
topteam dat open en eerlijke gesprek-
ken over individuele ontwikkelings-
behoeften kan voeren én die van het 
team, weet hoe goede prestaties worden 
gerealiseerd. Hierin ligt een belang-
rijke kans voor de HR- of Learning & 
Development-functie. Deze kan zijn 
interne reputatie verstevigen en zijn 
toegevoegde waarde vergroten door de 
ontwikkeling van het topteam beter 
te structureren en te sturen. Dit vergt 
echter een proactievere benadering van 
ontwikkeling van de top dan nu vaak 
gebruikelijk is •
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