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Manager versus Leider 
 

 Wat is het verschil? 

 Wat ben jijzelf? 

 Wat heb je nodig? 

 Hoe dwing je succes af? 
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Manager of leider: wat is het verschil? En wat ben jij zelf? 
 

Managers en leiders zijn belangrijk voor een organisatie. Voor sommigen is het verschil tussen deze 

twee niet meer dan de woordkeuze. Dat is echter zeker niet waar. 

Voor een organisatie is het net zo belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een manager en 

een leider als voor een automobilist om te weten wat het verschil is tussen benzine en diesel. Beiden 

zijn een stuwende kracht voor het geheel, maar bij lukraak inzetten doe je meer kwaad dan goed. 

Bij het tanken hebben we wel geleerd om eerst te kiezen en dan te tanken. Waarom weten directies 

en leidinggevenden dan zo vaak niet wat er in hun organisatie nodig is? Terwijl de consequenties van 

de verkeerde inzet net zo desastreus is. 

 

Wat is beter? 
 

Dat is geen issue. Net als bij brandstof is management of leiderschap onmisbaar, je moet het alleen 

in de juiste omgeving gebruiken. Voor de duidelijkheid vergroot ik hier de verschillen: 

Een manager realiseert zijn doelen door zich te focussen op processen, analyses, beheersing en 

borging. “Hoe bereik ik zo snel en efficiënt mogelijk mijn doel?”  

Een leider realiseert zijn doelen door zich te focussen op mensen, synergie, motivatie en kansen. 

“Hoe bereik ik zo goed en effectief mogelijk mijn doel?” 

Beiden zijn dus van onschatbaar belang voor een organisatie. De kracht van een manager zit in het 

bedrijfsproces, hij is de architect en keurmeester van het geheel. De kracht van de leider zit in de 

mensen waar hij voor staat, hij is de gildemeester en drijfveer van het geheel. 

Als je het zo simpel stelt, zie je al snel wáár in de organisatie, welke functie het best tot zijn recht 

komt. Ook wordt nu duidelijk dat een manager en een leider verschillend zijn in hun taak, opleiding, 

achtergrond en benadering. En dus ook als mens andere eigenschappen zullen hebben. En daar 

herkennen we de “geboren” managers en leiders. 
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De geboren manager 
 

Hij is altijd op tijd aanwezig, heeft zijn zaken precies en systematisch voorbereid en kent alle details. 

Zijn maatstaven zijn zondermeer hoog en zijn beslissingen zijn weloverwogen en gestoeld op ratio, 

analyses, feiten, logica en richtlijnen. Hij heeft een hekel aan kritiek, falen, slordigheid en amicaal 

gedrag.  

Mensen waarderen zijn doorzettingsvermogen, kennis en inzicht, maar ervaren ook ongevoeligheid, 

solistische afstandelijkheid en soms drammerigheid. Hij werkt op basis van richtlijnen en functioneel 

gezag.  

De geboren leider 
 

Hij is energiek en aanwezig, weet wat er leeft bij “zijn” mensen en vindt voor ieder probleem een 

oplossing. Hij kan out-of-the-box denken, haalt het beste uit mensen en teams en kent de kracht van 

het motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Hij heeft een hekel aan afwijzing, onnodige feiten en 

details en sfeerproblemen. 

Mensen waarderen zijn enthousiasme, optimisme en snelheid, maar ervaren ook oppervlakkigheid, 

slordigheid en soms naïviteit. Hij werkt op basis van relaties en respect.  

De verschillen op een rij 
 

 Leider Manager 
 

Heeft focus op Mensen Doelen 
Volgt zijn Hart Verstand 
Sturing door Direct leidinggeven Indirect leidinggeven 
Heeft Volgers Medewerkers 
Zijn kracht Motiveert Controleert 
Ontwikkelt Stimuleert Organiseert 
Begrenst Corrigeert Stelt voorwaarden  
Baseert op Waarde en normen Feiten en cijfers 
Resultaat  Effectief Efficiënt 
Verandering Creëert Implementeert 
Benadering Geeft richting Plant details 
Beslissing Faciliteert een beslissing Neemt een beslissing 
Horizon Lange termijn Korte termijn 
Risico Neemt risico’s Minimaliseert risico’s 
Wil Doel bereiken Resultaat halen 
Energie Passie Controle 
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Persoonseigenschappen 
 

Vanzelfsprekend is voor het goed functioneren van een leidinggevende noodzakelijk dat alle 

competenties die hij nodig heeft ook daadwerkelijk aanwezig en ontwikkeld zijn.  

Maar minstens zo belangrijk voor het succesvol managen of leiden zijn de menselijke karaktertrekken 

en gedragseigenschappen. Deze bepalen voor een groot deel of iemand zijn succes vindt in de 

managersrol of in de leidersrol. Managen en leiden heeft namelijk alles te maken met interactie 

tussen mensen en dus met communicatie, motivatie, gedrag en houding. 

Voor beide rollen is persoonlijkheid, directheid en daadkracht van groot belang. De manager vindt 

daarnaast zijn kracht in een aangeboren talent voor overzicht, details, getallen en procedures.  

De leider daarentegen blinkt uit in empathisch vermogen, enthousiasme en energie om mensen voor 

zich te winnen.      

Volgens de wereldwijd als norm gebruikte gedragsclassificatie van Carl Jung, kunnen we het 

menselijke gedrag in vier hoofdgroepen onderverdelen: 

 

 

 

Typische managers eigenschappen vinden we in Rood en Blauw. 

Typische leiders eigenschappen vinden we in Rood en Geel. 
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Talent en valkuil 
 

Ieder mens, en dus ieder gedragstype, kent zijn sterktes en zwaktes. 

Volgens de kernkwadranten van Ofman is de zwakke eigenschap niet iets wat je niet kunt, maar juist 

het doorschieten van je specialiteit, je kernkwaliteit. Daardoor trap je steeds in je eigen valkuil en 

kom je er iedere keer net weer te laat achter dat je te veel van het goede hebt gegeven. 

En geloof me, ieder mens herkent dat gevoel.    

Kijk hieronder eens naar de vier kleuren in het linker model. Hier staat effectief gedrag van 

verschillende type mensen. In welke kleur herken jij het meeste van jezelf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Effectief gedrag               In-effectief gedrag 

 

Dan zul je tot je schrik ook veel van jezelf herkennen in dezelfde kleur in het rechter model: het  

in-effectieve gedrag.  

Inzicht in de gedragstypen is voor een ondernemer, manager of salesman eigenlijk onmisbaar. 

Het geeft inzetbare handvatten om succesvol te communiceren, te stimuleren, te motiveren, te 

controleren, te begrijpen en begrepen te worden. 

Alle managementmodellen zijn pas krachtig en effectief als je weet wie je op welke manier moet 

benaderen om het gewenste resultaat of doel snel en efficiënt te behalen.   
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Zoals gesteld hebben managers en leiders elk een andere rol, een ander karakter en een andere 

manier van communiceren. Beiden gaan voor het succes, maar de manager zal zich focussen op het 

einddoel en de leider op de weg daar naar toe. Je kunt nu eenmaal niet een denker en een voeler 

tegelijk zijn, of nog erger: een denker als een voeler aanspreken, of een voeler als een denker 

behandelen. Dat gaat gewoonweg niet werken. 

 

Natuurlijk is de realiteit wat ingewikkelder dan het onderverdelen in twee groepen. Dit werkt bij 

mensen, functies en organisaties wel wat complexer. 

Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere: 

 Persoonskenmerken van de manager of leider 
 De bedrijfscultuur (welke normen en waarden, formele of informele verhoudingen) 
 Samenstelling van het team waaraan leiding wordt gegeven 
 Aard van het werk (routinematig of afwisselend, hoog- of laagcomplex werk) 
 Opleidingsniveau van werknemers en leidinggevenden 
 Maatschappelijke tendensen (bijv. democratisering, flexibiliteit) 
 Schaarste op de arbeidsmarkt 
 Taakvolwassenheid van de werknemers 
 Ontwikkelingsfase van de organisatie (stabilisatie, uitbreiding, crisis) 

 

Echte leiders: 

 Zijn creatief en ondernemend 
 Durven hun zwakheid te tonen 
 Kunnen de controle opgeven 
 Durven ingrijpende beslissingen te nemen 
 Zijn rustig en kunnen relativeren 
 Houden de doelen vast 
 Kunnen hun ideeën helder presenteren en “verkopen” 
 Hebben levenswijsheid opgedaan 
 Leren het niet op school 

 

Tips voor goede leiders: 

 Sta open voor klachten en problemen 
 Wees besluitvaardig en ga veranderingen niet uit de weg 
 Handel personeelsproblemen direct af 
 Wees consequent en geloofwaardig 
 Blijf kalm en diplomatiek 
 Praat niet over personeelsleden achter hun rug om 
 Weet op het juiste moment te relativeren 
 Heb oog voor privé-situaties van medewerkers 
 Maak onderscheid tussen vriendschap en vriendelijkheid 
 Zorg dat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt 
 Betrek medewerkers bij het oplossen van problemen 
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De onmisbare mix voor succes 
 
Om professioneel en succesvol ondernemer, manager of leider te zijn, is een goede balans van de 
vier competenties in “de onmisbare mix” noodzakelijk: 

 Kennis en opleiding. (weten)  
 Vaardigheden en ervaring. (kunnen) 
 Motivatie en houding. (willen) 
 Persoonskenmerken. (zijn) 

 
In snel Nederlands; weten, kunnen, willen, zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persoonskenmerken 
Wanneer je ondernemerscoaching of leiderschapstraining volgt, krijg je bruikbare inzichten in de 
kwaliteiten en valkuilen van jezelf, je team en iedereen waarmee je werkt. Werken met mensen 
begint met inzicht in hoe mensen in elkaar zitten en hoe je ze kunt laten samenwerken. Daarmee 
haal je het maximale uit jezelf, je team, je opdrachtgevers en de organisatie.  

Kennis en opleiding 
Bij de managementtraining komen alle onderdelen die voor jou belangrijk en inzetbaar zijn aan bod. 
Zowel theoretische modellen als praktijkvoorbeelden garanderen een hoge toepasbaarheid en 
zorgen ervoor dat de kennis die jij opdoet, makkelijk in te zetten en zelfs overdraagbaar aan anderen 
is. Zo verspreidt de effectiviteit van professioneel management en leiderschap zich als een olievlek 
door de organisatie.  

Vaardigheden en ervaring 
Kennis wordt pas effectief als je er iets mee gaat doen. Je moet het je nog eigen maken. 
Businesscoaching zorgt dat je kennis en persoonskenmerken effectief laat samensmelten, door een 
werkwijze te ontwikkelen die bij je past, die werkt, die blijft hangen, weinig moeite kost en je veel 
meer succes brengt dan welke gewone training ook.  
Je krijgt het niet alleen in je vingers, je krijgt het in je DNA. 

Motivatie en houding 
Een onmisbaar element, zowel voor jezelf als om te kunnen geven aan anderen. Omdat het 
ontwikkeltraject gestoeld is op zowel kennis, vaardigheden als persoonskenmerken, is de groei in 
eigen motivatie en de kracht om anderen te motiveren veel groter dan bij standaard trainingen. De 
vier-eenheid zal zich nog jaren nadat je businesscoaching of managementtraining hebt gevolgd, 
blijven door-ontwikkelen. 
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Wat ben jij en wat heb je nodig? 
 

Geloof me, niemand is op alle vlakken volledig ontwikkeld. Afhankelijk van jouw persoonlijkheid, 

opleiding, ervaring en werkomgeving, zul je in een paar punten goed ontwikkeld zijn. Als 

vanzelfsprekend zullen andere, vaak de tegengestelde punten dus een valkuil zijn.  

Dat is de kracht van ondernemerscoaching en leiderschapstraining. Door een sleutelfiguur te laten 

groeien in zijn functie-vaardigheden, groeit als vanzelf een hele afdeling of team met hem mee. 

Management- en leiderschapsontwikkeling is bijzonder effectief: de positieve effecten en resultaten 

gaan veel verder dan je aanvankelijk zou verwachten. Een goede manager of leider op de juiste 

plaats werkt als een turbo op zijn deel van de organisatie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je meer weten over dit onderwerp?  
Guido Vermeeren is ondernemerscoach en leiderschapstrainer voor ondernemers, managers en 
leidinggevenden. Hij werkt zowel individueel als in groepsverband en zowel op trainingslocaties als 
in-company, afhankelijk van de situatie en de wensen. 
 
Laat je coachen of trainen, om te leren succesvol de doelen van jezelf, je onderneming of je team 
waar te maken. 
 
De beste investering is de investering in jezelf! 

Neem gerust contact op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking of intake. 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 


