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In dit kwalitatieve 
onderzoek wordt het 

verband onderzocht tussen 
leiderschapsgedrag en de 
taken van de koordirigent. 

 Op basis van de resul-
taten is een training 

ontwikkeld.

Problemen die 
dirigenten tegenkomen zijn 

vaak leiderschapsproblemen. 
Dirigenten worstelen met directief en 
sociaal leidinggeven. Dit onderzoek 

biedt inzicht in de complexiteit van de 
leidinggevende taak van dirigenten 

door gebruik van de twaalf dimensies 
van Manfred Kets de Vries en reikt 

handvatten aan om deze 
complexiteit te 

benaderen.

Het leiderschap 
van koordirigenten kan 

versterkt worden door een 
training aan te bieden waarin 

de leidinggevende praktijk van 
de koordirigent gespiegeld 

wordt aan de twaalf 
dimensies.

Dirigenten zijn door 
middel van de training 

meer gaan reflecteren op hun 
eigen functioneren. Dat kan 
leiden tot grotere ‘bewuste 
competentie’ en daarmee 

effectief leiderschap. 
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Problemen die dirigenten tegenkomen zijn vaak leiderschapsproblemen. In dit onderzoek wordt het verband 
onderzocht tussen leiderschapsgedrag en de taken van de koordirigent en op basis van de resultaten een training 
ontwikkeld. Hierbij is het model van Manfred Kets de Vries over twaalf dimensies van leiderschap leidraad voor 
het onderzoek. 

Het onderzoek volgt de methodes van kwalitatief ontwerponderzoek. Na een deskresearch zijn er vier 
interviews gehouden met dirigenten en een interview met een managementtrainer. Ook zijn er vijf koorrepetities 
geobserveerd. De interviews en observaties zijn geanalyseerd volgens de Grounded Theory. 

Het onderzoek is erop gericht nieuwe kennis te genereren die overdraagbaar is. Deze kennis wordt toepasbaar 
gemaakt in het kunsteducatieve product welke de vorm heeft van een training voor koordirigenten. In de praktijk is 
het conceptontwerp van de training getest bij vijf dirigenten. Feedback van de deelnemers was input om de training 
aan te scherpen.

Uit deze analyses komt naar voren dat effectief leidinggeven het beheersen van en switchen tussen dimensies 
van leidinggeven is. Dit speelt zich af in in wisselende situaties en houdt rekening met de persoonlijkheid van de 
dirigent en de koorcultuur. Het is gebaseerd op muzikale en leidinggevende vaardigheden. 

Het leiderschap van koordirigenten kan versterkt worden door een training aan te bieden waarin de twaalf 
dimensies van Manfred Kets de Vries naar voren komen.

Dit onderzoek biedt inzicht in de complexiteit van de leidinggevende taak van dirigenten door het gebruik van een 
managementmodel en reikt handvatten aan om deze complexiteit te benaderen.

1. Samenvatting
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Leidinggeven is een onderwerp waar veel mensen zich mee bezig houden. Er zijn managementboeken 
volgeschreven met strategieën en iedere leidinggevende hoopt effectief te werk te gaan. 

Koordirigenten zijn in hun dagelijkse praktijk bezig met leidinggeven aan groepen. Het organiseren en structureren 
van een repetitieavond, het leiden van het groepsproces en groepsdynamiek horen bij de taken van een dirigent. 
Maar ook het technisch dirigeren en de productie zijn rollen waar de dirigent mee te maken heeft. Naast 
muzikaliteit is didactiek belangrijk, het gaat om de manier waarop de informatie overgebracht wordt. 

Leidinggeven en didactiek zijn nauw verbonden en gaan allebei over de manier waarop dingen gebeuren op het 
gebied van informatieoverdracht en groepsdynamica. Managementdeskundige Manfred Kets de Vries kijkt naar 
de eisen die aan leiderschap gesteld worden en noemt kwaliteiten die effectieve leiders onderscheiden van de 
ineffectieven. Zijn visie op leiderschapsstijlen heeft te maken met innerlijk theater, oftewel de persoonlijkheid van 
de dirigent; vaardigheden op allerlei gebieden en de organisatie.

Een koor is een organisatie waarin een creatief, muzikaal product gevormd wordt. En voor een product en 
organisatie is leiderschap nodig. 

 Organisaties zijn net auto’s. Ze rijden niet uit zichzelf, behalve bergafwaarts. Ze hebben  
 mensen nodig om te functioneren. En niet zomaar mensen, maar de juiste mensen. De  
 effectiviteit van de medewerkers van een organisatie – en speciaal van individuen met 
 leidende posities – bepaalt hoe de ‘organisatiemachine’ functioneert. (Kets de Vries: 2006: 9)

Manfred Kets de Vries wil laten zien wat effectieve leiders doen om goed presterende organisaties te creëren.  Het 
analyseren van de praktijk van de koordirigent met behulp van de twaalf dimensies van Kets de Vries heeft als 
doel om te begrijpen hoe de praktijk van de dirigent er uit ziet en om inzicht te bieden in de dimensies en rollen 
die hierop van toepassing zijn. De artistieke dirigent krijgt op pedagogische wijze, namelijk door middel van een 
training, inzicht in managementperspectieven en persoonlijk leiderschap.

De juiste stijl van leidinggeven is afhankelijk van de situatie. Een koor is namelijk een dynamisch instrument. Er 
gebeurt veel in en met de groep. Er zijn taakgerichte en sociaal-emotionele belangen en behoeften. De theorie van 
situationeel leiderschap speelt hier op in. 

 Vandaar dat de benadering die zich richt op het leiderschap twee gedragsvormen benadrukt:  
 enerzijds gedrag dat bijdraagt aan de vervulling van de taak en het bereiken van het  
 groepsdoel en anderzijds gedrag dat bijdraagt aan de instandhouding en het versterken van de  
 groep. (Remmerswaal, 1995: 273)

Dirigent Italy Talgam ziet dirigeren als een leiderschapstest; de ultieme harmonie creëren zonder een woord 
te zeggen. In een TEDTalk (http://www.ted.com/talks/itay_talgam_lead_like_the_great_conductors.html, 
geraadpleegd op 03-01-2013) geeft hij voorbeelden. Een dirigent heeft te maken met de muziek, de zangers, het 
publiek en zichzelf. En alles is van wezenlijk belang voor het geheel. 

Een professional kan meerdere rollen of leiderschapsstijlen aannemen. Wanneer er geswitcht kan worden tussen 
deze verschillende rollen, meenemende dat er waarden zijn die concurreren, ontstaat er effectief leiderschap 
volgens Robert E. Quinn.

 We kunnen het concurrerende waardenkader gebruiken om los te raken van het rechtlijnig  
 denken en om onze keuzemogelijkheden uit te breiden. In onze creatiefste momenten zijn  
 we misschien zelfs in staat om tegelijkertijd twee ogenschijnlijk tegengestelde benaderingen te  
 gebruiken. (Quinn, 2011: 35)

2. Inleiding
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Dirigenten geven aan in persoonlijke gesprekken en op een dirigentenplatform op Facebook dat zij problemen 
ervaren die met de variëteit en complexiteit van de verschillende rollen te maken hebben. Het missen van kennis, 
autoriteit, ervaring of een volgzaam koor zijn bijvoorbeeld problemen die met een bepaalde rol van een dirigent te 
maken kunnen hebben.  

Er	is	weinig	specifieke	literatuur	beschikbaar	over	leiderschapsstijlen	van	koordirigenten	en	onder	dirigenten	is	er	
een gebrek aan kennis over leidinggeven. Met dit onderzoek wordt training ontworpen voor dirigenten zodat zij 
inzicht krijgen in hun eigen leiderschap. 

Problemen die dirigenten tegenkomen zijn vaak leiderschapsproblemen. Dit onderzoek biedt inzicht in de 
complexiteit van de leidinggevende taak van dirigenten door het gebruik van een managementmodel en reikt 
handvatten aan om deze complexiteit te benaderen. De training voor dirigenten is tevens het kunsteducatieve 
product. 

De uitkomst van mijn onderzoek is interessant voor studenten koordirectie en voor individuele dirigenten op 
amateur - en professioneel niveau. Over het onderzoek en de resultaten zal een artikel worden geschreven om 
kennis te delen en de training te promoten.

Dit onderzoek bestudeert een artistiek domein en wil daarin een rol van betekenis spelen. Door de koppeling 
met een managementmodel wordt de praktijk van de koordirigent vanuit een andere invalshoek bekeken. Het 
pedagogische aspect daarin is het bestuderen van twaalf dimensies welke aangewend kunnen worden voor het 
overbrengen van feedback en het komen tot een bepaald doel. Ook heeft pedagogiek te maken met het doel 
waarom	dit	overgebracht	zou	moeten	worden.	Het	daadwerkelijke	overbrengen	van	informatie	en	de	reflectie	heeft	
met didactiek te maken. 

Door deze interdisciplinaire benadering van management, onderwijskunde en muziek betreft het onderzoek een 
breed domein in de kunsteducatie. 

Er wordt een artikel geschreven over het onderzoek om het werkveld te informeren. De voortgang van het 
onderzoek en de resultaten worden gedeeld met dirigenten via social media en de training wordt na de test-training 
in	de	markt	gezet	met	behulp	van	een	promotiefilmpje.	Het	onderzoek	heeft	zo	een	ondernemend	karakter.	

De fascinatie van de onderzoeker voor dit onderwerp komt door het zelf dirigeren van koren en het ervaren van 
de verschillende dimensies van leidinggeven in de praktijk. Communicatie door middel van gestiek is voor de 
onderzoeker bijzonder. In beweging zit veel informatie en interpretatie van de dirigent. En ieder koor heeft een 
bepaalde cultuur. De verhouding tussen cultuur en gedrag is interessant. En deze verhouding heeft ook te maken 
met de persoonlijkheid van de dirigent. Als dirigent zie en hoor je in het koor wat jij doet. Deze spiegel is de basis 
van het onderzoek. 
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3. Vraagstelling &
methode

Centrale onderzoekSVraag
Op welke wijze kan het leiderschap van koordirigenten versterkt worden met behulp van de twaalf dimensies van 
leiderschap van Manfred Kets de Vries?

De volgende deelvragen zullen helpen de onderzoeksvraag te beantwoorden:
 - Hoe ziet de leidinggevende praktijk van een koordirigent er uit?
 - Wat weten we over leiderschap in het algemeen? 
 - Welke dimensies van leiderschap zijn nodig om het leiderschap van koordirigenten te versterken en  
  effectief te maken?
 - Zijn de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries toepasbaar op de praktijk van de koordirigent?

Een aantal begrippen wordt geoperationaliseerd:

Koordirigent
Een koordirigent is een leider van een zanggroep. Het is een beroep en ook een functie, zo wordt het ook in de Van 
Dale encyclopedie omschreven. Koren zijn er in verschillende omvang en genres.

Effectief leiderschap
Effectief leiderschap wordt door Stephen R. Covey beschreven als een kwestie van evenwicht. Er is een balans 
tussen het product wat je wilt hebben en het productiemiddel waarmee hetgeen je wilt hebben wordt geproduceerd. 
Het concurrerende waardenmodel van Robert E. Quinn kan worden gebruikt om een aantal waarden en 
criteria voor effectiviteit aan te geven. Deze waarden en criteria vragen om verschillende handelingen van 
leidinggevenden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een leidinggevende een uiteenlopende set vaardigheden 
beheerst waardoor hij effectief kan functioneren in een wereld waarin de situatie steeds verandert. Manfred Kets 
de Vries geeft aan dat context en oorsprong van leiderschapsgedrag belangrijk is voor effectiviteit. Effectief 
leidinggeven betekent in dit onderzoek een optimaal evenwicht creëren tussen vaardigheden, persoonlijkheid en de 
organisatiecultuur. 

doelStellIng
De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de praktijk van de koordirigent aan de hand van 
de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries waarna op basis daarvan een training wordt ontwikkeld om het 
leiderschap van koordirigenten te versterken. 

Koordirigenten ontwikkelen door middel van de training meer inzicht in de praktijk van de koordirigent. 
Dirigenten krijgen handvatten voor een ontwikkeling naar effectievere directie en verbeteringen van leiderschap. 

onderzoekSmethode 
Het onderzoek volgt de methodes van kwalitatief ontwerponderzoek. Kwalitatief ontwerponderzoek is erop gericht 
nieuwe kennis te genereren die overdraagbaar is. Deze kennis is gevat in het kunsteducatieve product welke de 
vorm heeft van een training voor koordirigenten. In de praktijk is het conceptontwerp van de training getest bij een 
aantal dirigenten. 
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Om dit kunsteducatieve product goed uit te werken zijn de volgende fasen doorlopen:

 1. Deskresearch
  Het onderzoek begon met een deskresearch. Hier vond een verdieping in het onderwerp plaats. Dit  
  gebeurde door middel van het zoeken naar relevante artikelen en beeldmateriaal. Ook werd literatuur  
  bestudeerd over leiderschapstheorieën en de praktijk van de koordirigent. 
 
 2. Interviewen
  Drie hoofdvakdocenten koordirectie van verschillende opleidingen zijn geïnterviewd:  
  Tijs Krammer (Opleiding Dirigent Licht Vocaal), Rob Vermeulen (Opleiding Koordirectie HKU) en  
  Fokko Oldenhuis (Opleiding Koordirectie HKU). Ook werd een interview gehouden met Harold  
  Lenselink: dirigent, hoofd Bachelor of Music HKU en initiatiefnemer van Akoesticum, een  
  trainingscentrum voor podiumkunsten. In deze interviews werden de twaalf dimensies van het model van  
  Manfred Kets de Vries aan de dirigenten voorgelegd.
 
 3. Ontwerpen
  Een concept voor een training in leiderschap voor koordirigenten is ontworpen. Het concept van de  
  training werd voorgelegd aan Eva van der Molen: trainer, process designer en muzikant. 
 
 4. Observeren
	 	 Er	is	van	zoveel	mogelijk	deelnemende	dirigenten	aan	de	training	een	repetitie	gefilmd.	Manfred	van	 
  Doorn, psychotherapeut en managementtrainer in MovieLearning, vindt dat beeldmateriaal een  
  persoonlijke beleving geeft wat nieuw gedragsrepertoire naar voren kan laten komen wanneer er een  
  vergelijkbare situatie zich voordoet.
 
 5. Analyseren
  De opnames van de repetities zijn geanalyseerd aan de hand van Grounded Theory.  Op deze manier  
  is gedrag, woord en actie van de dirigenten vastgelegd. Deze observaties werden geplaatst in het model  
  van de twaalf dimensies van Kets de Vries. De koppeling van het model naar de praktijk is op deze  
	 	 manier	getest.	Er	is	een	repetitie	gefilmd	bij	vijf	koren	wat	vier	uur	beeldmateriaal	opleverde.	De	 
  interviews zijn ook gecodeerd en geanalyseerd volgens de Grounded Theory. 
 
 
  Het kunsteducatieve product werd getest met vijf koordirigenten in een training. De onderzoeksvragen  
  behorende bij de training waren:
  - In hoeverre helpt de training koordirigenten na te denken over de leidinggevende praktijk van  
   de koordirigent.
	 	 -	 Kunnen	de	dirigenten	reflecteren	op	hun	eigen	functioneren	met	behulp	van	de	twaalf	dimensies	 
   van Manfred Kets de Vries.
  - Ervaren de deelnemers dat innerlijk theater, vaardigheiden en koorcultuur van invloed zijn op  
   hun leiderschapsstijl. 
 
 7. Aanscherpen 
  Op basis van de test werd de training geëvalueerd en aangescherpt. 
 
 8. Verspreiding resultaten
  De resultaten van het onderzoek werden met de geïnterviewde dirigenten en managementtrainer gedeeld.  
  Ook werd de relevantie voor de opleidingen en een eventueel vervolgonderzoek besproken. Over het  
  onderzoek wordt een artikel geschreven welke aangeboden wordt aan kunstvaktijdschriften.  
 
 9. Promotie
	 	 Er	is	een	promotiefilm	gemaakt	om	de	training	in	de	markt	te	zetten.	Hier	kwam	ondernemerschap	 
  Wnaar voren. 

kunSteduCatIef produCt 
Er werd een training ontworpen voor koordirigenten gebaseerd op de twaalf dimensies van leidinggeven van 
Manfred Kets de Vries.
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4. theoretisch kader
De metafoor, die in dit onderzoek centraal staat, is de vergelijking van de dirigent met een leider. De dirigent moet 
allerlei rollen uitvoeren. Deze rollen zijn eigenlijk geen rollen maar karaktereigenschappen en situationele factoren. 
De persoonlijkheid van de dirigent, de situatie en het koor hebben invloed op de leiderschapsstijl van de dirigent. 

Er zijn veel theorieën die schrijven over leiderschap. In dit onderzoek worden er drie bekeken.  

 1. Het situationeel leiderschap heeft te maken met taakgericht leiding geven en sociaal gericht leiding  
	 	 geven,	aangepast	op	de	specifieke	situatie.

 2. Het concurrerende waardenmodel gaat uit van tegenstelde waarden. De vaardigheid om te switchen  
  tussen deze verschillende waarden is effectief leidinggeven volgens Robert E. Quinn.

 3. De dimensies van leiderschap volgens Manfred Kets de Vries gaan over het kijken naar de context en  
  oorsprong van leiderschapsgedrag. 

4.1 Situationeel leiderschap
Paul Hersey en Kenneth Blanchard hebben de theorie van situationeel leiderschap verder ontwikkeld. 
De belangrijkste situationele factor waar een leidinggevende rekening mee moet houden is voor hen het 
ontwikkelingsniveau van de groep. De groepsleden kunnen verschillen in de mate waarin ze competent en 
vakbekwaam zijn.

Goede	leidinggevenden	zijn	flexibel	en	kunnen	hun	leiderschapsstijl	aanpassen	aan	de	situatie.	Het	model	van	
situationeel leiderschap gaat er van uit dat niet alle situaties op dezelfde manier kunnen worden aangepakt. 

	 Een	situationeel	leider	moet	drie	vaardigheden	beheersen.	Hij	moet	een	diagnose	kunnen	stellen,	flexibel	zijn	 
 en als partner kunnen functioneren. Geen van deze vaardigheden is moeilijk te verwerven. Er is wel enige  
 oefening voor nodig. (Blanchard: 2007: 72)

Het uitgangspunt van Hersey en Blanchard is de assumptie dat een leidinggevende wil dat medewerkers 
competenter worden en tot ontwikkeling komen. Dat houdt ook in dat de leidinggevende wil dat de medewerkers 
mee kunnen en willen bewegen met de organisatie. 

In de praktijk zijn vooral de mate van taakgericht leiding geven en de mate van sociaal gericht leiding geven 
belangrijk. Een combinatie hiervan leidt tot een stijl van leiding geven die bij de situatie past. 

Het model werkt wanneer je in staat bent om goed inzicht te verkrijgen in de taakvolwassenheid van de 
medewerker en kunt variëren in gedrag om de vier stijlen toe te passen. 

Er zijn volgens Hersey en Blanchard vier basisstijlen van leidinggeven:
 - Directieve stijl: sterk gericht op de taak, weinig gericht op mensen. Instrueren.
 - Overtuigende stijl: sterk gericht op de taak, sterk gericht op mensen. Overtuigen. 
 - Participerende stijl: weinig gericht op de taak, sterk gericht op mensen. Overleggen.
 - Delegerende stijl: weinig gericht op de taak, weinig gericht op mensen. Delegeren. 

 In principe kan leiderschap dus vervuld worden door een of meer groepsleden. Situationele aspecten, zoals  
 de aard van de groepsdoelen, de groepsstructuur, de attitudes en behoeften van de groepsleden en de  
 verwachtingen die de externe omgeving oplegt aan de groep, bepalen voor een belangrijk deel welke   
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 gedragsvormen op een bepaald moment nodig zijn en wie van de groepsleden die zal vervullen.  
 (Remmerswaal: 2009: 274)

Een situatie is vaak complex zodat een enkele stijl van leidinggeven niet voldoet. Dat is een nadeel van het model 
van situationeel leiderschap. De competentie van een medewerker kan ook variëren. En er moet rekening gehouden 
worden met beleid en strategie van de organisatie en met het type werkomgeving en de cultuur van de organisatie. 

4.2 het concurrerende waardenmodel 
Het concurrerende waardenmodel van Robert E. Quinn is ontstaan als reactie op vier tegengestelde 
managementmodellen. Deze modellen zijn het ‘rationeel doel’-model, het ‘interne proces’-model, ‘human 
relations’-model en het ‘open systemen’-model. In onderstaand schema worden de belangrijkste punten van deze 
verschillende modellen aangegeven.

RATIONEEL DOEL INTERNE PROCES HUMAN RELATIONS OPEN SySTEMEN

CRITERIA VOOR 
EFFECTIVITEIT

Productiviteit, winst Stabiliteit,  continuïteit Inzet, samenhang, moreel Aanpassingsvermogen, 

externe ondersteuning

DOEL-
MIDDELEN

Duidelijke richting leidt tot 

productieve resultaten

De overtuiging dat routines 

tot stabiliteit leiden

De overtuiging dat 

betrokkenheid tot inzet 

leidt

Continue aanpassing en 

innovatie leiden tot het 

verwerven en onderhouden 

van externe middelen

THEORIE

Duidelijke richting leidt tot 

productieve resultaten

De overtuiging dat routines 

tot stabiliteit leiden

De overtuiging dat 

betrokkenheid tot inzet 

leidt

Continue aanpassing en 

innovatie leiden tot het 

verwerven en onderhouden 

van externe middelen

NADRUK

Verduidelijking van 

doelen, rationele analyse 

en handelend optreden

Verantwoordelijkheden 

vastleggen, metingen, 

documentatie

Participatie, oplossen 

van	conflicten,	consensus	

bereiken

Politieke aanpassing, 

creatieve 

probleemoplossing, 

innovatie, management 

van verandering

KLIMAAT
Rationele economie: de 

eindresultaten

Hiërarchisch Teamgericht Innovatief,	flexibel

ROL VAN 
MANAGER

Bestuurder en producent Controleur en coördinator Mentor en stimulator Innovator en bemiddelaar 

(Quinn, 2007, 29)

Deze modellen lijken tegenstrijdig, maar dit betekent niet dat ze elkaar uitsluiten. Het is wenselijk en mogelijk 
om effectief te opereren in alle vier de tegengestelde modellen tegelijk. Robert E. Quinn heeft de modellen in 
een raamwerk gezet om aan te geven dat concurrerende waarden binnen organisaties nodig zijn. Zo zijn er acht 
verschillende	rollen	te	onderscheiden.	Deze	rollen	zijn	meer	intern	of	extern	gericht,	flexibel	of	beheerst.
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Iedere leiderschapsrol kent een aantal vaardigheden. Deze vaardigheden zijn een aanvulling op de vaardigheden 
aan weerszijden en zijn tegengesteld aan de overliggende vaardigheid.

In het boek ‘Een kader voor managementvaardigheden’ van Robert E. Quinn staan op pagina 43 de volgende 
vaardigheden genoteerd: 

(http://www.godean.nl/wpblog/?page_id=118; geraadpleegd op 11-03-2013)

Innovator 
 1. Leven met verandering
 2. Creatief denken
 3. Management van veranderingen

Bemiddelaar 
 1. Een machtsbasis handhaven
 2. Effectief onderhandelen
 3. Ideeën verkopen

Producent 
 1. Productief werken
 2. Tijd – en stressmanagement
 3. Een productieve werkomgeving bevorderen

Bestuurder 
 1. Plannen en doelen formuleren
 2. Ontwerpen en organiseren
 3. Effectief delegeren

Coördinator 
 1. Projecten beheren
 2. Taken ontwerpen
 3. Contacten tussen functies beheren 

Controleur 
 1. Individuele prestaties bewaken
 2. Collectieve prestaties sturen
 3. Prestaties van de organisatie sturen

Stimulator 
 1. Teambuilding
 2. Participerende besluitvorming
	 3.	Conflictmanagement

Mentor
 1. Inzicht in uzelf en anderen
 2. Effectief communiceren
 3. Ontwikkeling van werknemers
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Het concurrerende waardenmodel van Robert E. Quinn is een descriptief model en wil inzicht bieden
in leiderschap. 

Bij het schrijven van dit boek was mijn eerste doelstelling: de mensen uit de praktijk een bewust inzicht te geven 
in hetgeen hun intuïtie hun reeds ingaf met betrekking tot management. In dit boek worden diverse instrumenten 
geboden waarmee managers een programma voor zelfverbetering kunnen ontwikkelen. (Quinn: 1998: 8)

Het	model	kan	voor	managers	een	refl	ectief	hulpmiddel	zijn.	

4.3 de twaalf dimensies van leidinggeven
Volgens de theorie van de twaalf dimensies van leidinggeven is leiderschap een samenspel van persoonlijkheid, 
fase waarin de organisatie zich bevindt, nationale cultuur en bedrijfscultuur. In de praktijk van de koordirigent staat 
de dirigent vaak maar een avond in de week een paar uur voor het koor. Er is eerder sprake van een koorcultuur 
dan van een organisatie, alhoewel koren wel vaak een bestuur hebben. Het gaat in de praktijk van de dirigent over 
de organisatiecultuur in interactie met dirigent en koor.

 Leiders worden beïnvloed door hun omgeving en ondergeschikten. Maar ook de persoonlijkheid van de leider   
 en zijn of haar verleden speelt een rol. 

  Als eigenschap bestaat leiderschap uit een aantal kenmerken: gedragspatronen (een optreden dat zijn 
  eigen verzameling vaardigheden kent) en persoonlijke eigenschappen (waardoor bepaalde mensen 
  effectiever dan anderen doeleinden kunnen verwezenlijken). Als proces is leiderschap een poging van een 
  leider om, gebruikmakend van diverse machtsbronnen, leden van een groep te beïnvloeden om hun 
  activiteiten op het bereiken van een bepaald doel te richten. (Kets de Vries: 2006: 148)

  Iemands leiderschapsstijl, die tot uiting komt in de diverse rollen die iemand in een leiderschapspositie   
  speelt, is het gevolg van een subtiel samenspel van krachten in zijn innerlijk theater (dat draait om iemands   
  kernbehoeften) en de vaardigheden die hij in de loop der tijd verworven heeft. (Kets de Vries: 2006: 151)

In onderstaand schema verduidelijkt Manfred Kets de Vries het leiderschapsdomein. Op het middelpunt, waar 
leider, situatie en ondergeschikten samenkomen, ontstaat de leiderschapsstijl.

Leider:
 -  Karaktertype
 -  Waarden/attitudes/overtuigingen
 - Positie
 -  Ervaring

Situatie:
 - Aard van de taak
 - Fase waarin de organisatie zich bevindt
 - Variabelen in de organisatie
 - Bedrijfscultuur
 - Aard van de bedrijfstak
 - Sociaaleconomische/politieke omgeving

Ondergeschikten:
 - Karaktertype 
 - Waarden/attitudes/overtuigingen
 - Groepscohesie

Ondergeschikten

Leider

Situatie
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De persoonlijke leiderschapsstijl van een leider heeft te maken met innerlijk theater, oftewel persoonlijkheid. In 
dit innerlijk theater zit bijvoorbeeld authenticiteit, passie, onzekerheid en negatieve en positieve ervaringen uit het 
verleden. Behoeften met betrekking op motivatie, eigenschappen en temperament hebben ook met innerlijk theater 
te maken.
 
 Elke deelnemer aan een organisatie moet zien om te gaan met wat we kunnen omschrijven als zijn of haar   
 ‘innerlijk theater’ – de programmering die elk persoon zich eigen heeft gemaakt , op basis van zijn of haar  
 genetische erfenis en de ervaringen als kind. (Kets de Vries: 2006: 11)

De persoonlijke leiderschapsstijl heeft met rollen te maken. Innerlijk theater en vaardigheden zijn beide onderdelen 
van de leiderschapsstijl. De vaardigheden zijn persoonlijk, cognitief en sociaal. 

 De meest effectieve leiders hebben clusters van vaardigheden op drie terreinen:
 • Persoonlijke vaardigheden, zoals de motivatie om dingen te bereiken, zelfvertrouwen, en persoonlijke  
  effectiviteit.
 • Sociale vaardigheden, zoals invloed, politiek bewustzijn en empathie.
 • Cognitieve vaardigheden, zoals conceptueel denken en een helikopterperspectief. 
  (Kets de Vries: 2006: 153)

De vaardigheden zou je kunnen zien als dimensies van leiderschap.
 
 We kunnen ze ook zien als onderdeel van een gelaagd proces met als kern: behoeften, emoties,  
 verdedigingsmechanismen, motieven en karaktertrekken. Daarna komen waarden, attitudes en het zelfbeeld;  
 op hun beurt gevolgd door competenties en kennis. Het resultaat van deze samenspelende variabelen komt tot  
 uiting als gedrag en actie. (Kets de Vries: 2006: 153)

Een aantal vaardigheden, welke te maken hebben met karaktertrekken die belangrijk zijn voor effectief leiderschap, 
is volgens Kets de Vries: enthousiasmerendheid, sociabiliteit, receptiviteit, innemendheid, betrouwbaarheid, 
analytische intelligentie, emotionele intelligentie. 

Volgens Manfred Kets de Vries zijn er twaalf dimensies die helpen om jouw effectiviteit als leider te onderzoeken.  

 1. Visie verwoorden: Leiders grijpen nieuwe kansen; ze zijn ondernemend. Omdat ze toekomstgericht  
  zijn, hebben ze het vermogen om opvallende trends in de omgeving op te merken en er actie op te  
  ondernemen. Ze geven richting en sturing, ze structureren complexe informatie dusdanig dat het  
  toegankelijk wordt voor hun ondergeschikten. Ze verbreden de horizon van anderen, ze zijn bereid om de  
  status quo kritisch te bekijken en ze staan open voor de toekomst

 2. Empowerment: Leiders brengen naar buiten dat ze hoge verwachtingen van hun medewerkers hebben  
  en dat ze vertrouwen in hen hebben. Omdat ze de gevaren van geheimzinnigheid kennen, doen ze hun  
  best de betrokken medewerkers op de hoogte te houden. Ze weten hoe ze mensen betrokken kunnen  
  maken en ze zorgen ervoor dat iedereen die een gevestigd belang bij een bepaalde beslissing heeft,  
  deelneemt aan het besluitvormingsproces, waardoor ze bij hun medewerkers een gevoel van eigenaarschap  
  creëren. Ze maken hun volgelingen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en ze zien fouten  
  als leerkansen.

 3. Activering: Leiders hebben het vermogen om de activiteit van hun volgelingen bij het nastreven  
  van doelstellingen op een constructieve manier te sturen. Ze zijn proactief en actiegericht en ze zijn  
  enthousiast over wat ze doen. Ze geven leiding door het goede voorbeeld te geven. Bovendien zij ze goed  
  in “ impressiemanagement”. Ze weten hoe ze ideeën moeten verkopen, ze stralen zelfvertrouwen uit. Door  
  hun enthousiasme mobiliseren ze hun mensen om dingen voor elkaar te krijgen.

 4. Ontwerpen en beheren: Ontwerpen en beheren is een dimensie van de architectenrol van typische  
  leiders. Sterke leiders getroosten zich veel moeite om hun visie een structurele basis te geven. Ze zorgen  
  ervoor dat waarden, attitudes, gedragingen en systemen op één lijn komen; ze begrijpen het ontwerp van  
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  ieder systeem, en kunnen dit, zo nodig, aanpassen. Ze maken medewerkers verantwoordelijk voor hun  
  commitment en voor deadlines; ze zijn resultaatgericht. als hoeders van de bedrijfscultuur zorgen ze er  
  tevens voor dat hun mensen zich volgens de culturele waarden gedragen.

 5. Belonen en feedback geven: Leiders weten hoe ze hun mensen moeten belonen. Ze stellen verschillende  
  beloningssystemen in - bijvoorbeeld aandelenopties, bonussen, extraatjes en winstdelingsplannen - om de 
  medewerkers te motiveren, en ze zorgen ervoor dat dit eerlijke systemen zijn. Ze vieren prestaties, zowel  
  grote als kleine, en ze belonen uitzonderlijke prestaties heel royaal. Leiders zijn mentoren voor hun  
  mensen, ze geven zowel constructieve feedback, als glimlachjes en schouderklopjes.

 6. Teambuilding: Leiders smeden allianties en creëren een gevoel van betrokkenheid onder collega’s,  
  waardoor de groep als geheel op effectieve wijze een vastgesteld doel kan bereiken. Leiders betrekken  
	 	 anderen	actief	bij	het	besluitvormingsproces,	ze	beheersen	conflicten	en	zoeken,	als	er	meningsverschillen		
  ontstaan, naar oplossingen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Ze bevorderen samenwerking  
  en streven naar een sfeer van vertrouwen. Ze stellen het groepsbelang boven hun eigen belang. Ze   
  beseffen dat diversiteit tot betere beslissingen leidt.

 7. Externe oriëntatie: Leiders beseffen dat hun organisatie niet goed zal presteren tenzij er een relatie van 
  wederzijds vertrouwen en wederzijds respect tussen aandeelhouders en andere belanghebbenden bestaat.  
  Ze besteden veel aandacht aan het vervullen van de wensen van hun klanten, en ze hebben veel  
  contact met hun achterban. Ze zijn zich ook bewust van hun sociale verantwoordelijkheid tegenover de  
  lokale gemeenschap waarin ze functioneren.

 8. Mondiale instelling: Leiders zijn zich sterk bewust van de mondiale socio-economische en politieke  
  situatie. Ze zijn nieuwsgierig naar het onbekende en ze willen leren over andere culturen. Ze voelen zich 
  op hun gemak in cultureel meerduidige situaties. Ze weten hoe ze moeten omgaan met , en deel 
  uitmaken van, multiculturele teams. Ze hebben een scherp gevoel voor culturele relativiteit, herkennen 
  hun eigen vooroordelen en doorzien cultureel bepaalde stereotypen.

 9. Vasthoudendheid: Leiders hebben de moed en de vasthoudendheid om impopulaire beslissingen 
  te verdedigen die naar hun idee noodzakelijk zijn. Ze zijn bereid risico’s te nemen in hun streven naar  
  uitmuntendheid. Doordat ze erg veerkrachtig zijn, raken ze niet gauw ontmoedigd.

 10. Emotionele intelligentie: Leiders beseffen het belang van de ‘zachte’ kant van leiderschap en streven naar  
	 	 het	vergroten	van	hun	zelfbewustzijn;	zelfreflectie	is	in	hun	ogen	een	voortgaand	proces.	Ze	hebben	hun	 
  emoties goed in de hand. Daarnaast blinken ze uit in het doorgronden van hun medewerkers en ze weten  
  hoe ze met de emoties van anderen moeten omgaan. Omdat ze inzien hoe hun gedrag de mensen die met  
  hen werken beïnvloedt, maken ze actief gebruik van feedback om het gedrag van zichzelf en anderen  
  te verbeteren. Leiders zorgen voor een ‘koesterende omgeving’ voor de mensen die voor en met hem  
  werken, waardoor ze zich op hun gemak voelen. Door deze ‘Teddybeer’-eigenschap zijn mensen open  
  tegenover hen. Hun zorg en aandacht inspireert tot vertrouwen.

 11. Uitgebalanceerd leven: Leiders besteden aandacht aan het creëren van een uitgebalanceerde levensstijl. Ze  
  zetten niet alles op een kaart, maar verspreiden hun interesse. Ze weten hoe ze prioriteiten moeten stellen.  
  Omdat ze het belang van zelfvernieuwing inzien, houden ze zich actief bezig met activiteiten die niets met  
  hun werk te maken hebben. Ze hebben vertrouwelingen met wie ze over persoonlijke zaken 
  kunnen praten.

 12. Stressbestendigheid: Leiders proberen het stressniveau in hun leven te managen. Doordat ze de diverse  
  dimensies van stress begrijpen, kunnen ze zorgvuldig letten op hun stressniveau op het werk. Ze  
  beseffen de invloed van carrièrebeslissingen op hun geestelijk en lichamelijk welzijn en begrijpen hoe  
  familiale spanningen en geldzorgen hun geestesgesteldheid beïnvloeden. Ze beseffen het belang van een  
  goede gezondheid. 
  (http://360test.nl/uploads/file/LeiderschapsTest%20Kets%20de%20Vries.pdf geraadpleegd  

  op 14-04-2013)
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Manfred Kets de Vries spreekt dus naast de twaalf dimensies over innerlijk theater, vaardigheden en cultuur van de 
organisatie. Op al deze gebieden zijn kwaliteiten nodig om het leiderschap effectief te maken. Een leiderschapsstijl 
komt voort uit innerlijk theater, vaardigheden en (koor-)cultuur. Iedere dirigent hanteert persoonlijk leiderschap en 
heeft op bepaalde punten mogelijkheden tot ontwikkeling en verbetering. 

Deze twaalf dimensies gelden in het algemeen voor leiderschap. Dit zou ook muzikaal leiders kunnen helpen om te 
reflecteren	op	hun	eigen	functioneren.	Vaardigheden,	persoonlijk	leiderschap	en	organisatiecultuur	zijn	belangrijk	
in een leiderschapsstijl. Daarmee wordt dit model interessant om verder te onderzoeken.

4.4 een model voor koordirigenten
In deze paragraaf wil ik de drie modellen samenvatten en koppelen aan de praktijk van de koordirigent om te 
kijken welk het model het meest bruikbaar zou kunnen zijn. 

Effectief	leiderschap	is	per	definitie	situationeel	volgens	de	onderzoeker.	Het	enige	wat	beoordeeld	kan	worden	is	
gedrag op een bepaald moment. De koordirigent ziet zijn of haar koor vaak maar een keer in de week voor een paar 
uur. Dit betekent dat het situationeel leiderschap is en geen operationeel leiderschap.

Het model van situationeel leiderschap kan niet de complexe praktijk van de koordirigent direct helpen analyseren. 
Manfred Kets de Vries vat het concurrerende waardenmodel en situationeel leiderschap samen in een model dat 
gaat over dimensies van leiderschap. De verschillende rollen van een leider hebben te maken met vaardigheden en 
innerlijk theater. 

	 Zelfleiderschap	komt	eerst,	omdat	Effectief	Leiderschap	begint	bij	de	leider	zelf.	Als	u	ooit	iemand	anders	 
 leiding hoopt te geven, moet u eerst zelfkennis vergaren en leren wat u nodig heeft om succes te boeken.  
 Zelfkennis biedt perspectief. (Blanchard: 2007: 72)

Verschillende rollen van leidinggeven worden ook omschreven in het concurrerende waardenmodel. Het 
concurrerende waardenmodel gaat met name over management. Een manager heeft een andere visie als een 
leidinggevende. Wanneer de modellen toegepast worden op de praktijk van de koordirigent sluit een model dat gaat 
over een leider beter aan dan een model gericht op managers.

 Ik heb het idee dat leiders in het bedrijfsleven veel meer gemeen hebben met kunstenaars, wetenschappers en  
 andere creatieve denkers dan met managers. (Zaleznik: 1977: 63)

 Maakt u (red. Manfred Kets de Vries) een onderscheid tussen management en leiderschap? ‘Dan denk ik aan  
 het beroemde citaat van Peter Drucker: “Managers do things right. Leaders do the right things.” Iedereen wil  
 een leider zijn, maar niemand een manager. Je hebt beiden nodig. Management gaat over controlefuncties,  
 terwijl leiderschap betrekking heeft op de toekomst en transformatie.’ (Haijtema: 2010: 106)

 Managers en leiders zijn twee heel verschillende soorten mensen. De doelstellingen van managers komen  
	 niet	zozeer	voort	uit	wensen,	maar	eerder	uit	noodzaak.	Managers	blinken	uit	in	het	sussen	van	conflicten	 
 tussen individuen of afdelingen en in het kalmeren van alle partijen. Ondertussen zorgen zij ervoor dat de  
 dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie worden uitgevoerd. Leiders daarentegen zetten zich  
 persoonlijk en actief in voor doelstellingen. Ze zoeken naar de potentiele mogelijkheden en beloningen die  
 ergens verborgen liggen, inspireren ondergeschikten en drijven het creatieve proces aan met hun eigen energie.  
 Hun relaties met medewerkers en collega’s zijn intensief en hun werkomgeving is daardoor vaak chaotisch.  
 Om te overleven en succesvol te zijn, hebben bedrijven zowel managers als leiders nodig. (Zaleznik: 1977:44)

In de praktijk hebben koren vaak een bestuur. Daar zou de rol van manager op zijn plaats zijn. De dirigent kan 
de leidinggevende taak op zich nemen welke meer creatief en visionair gericht is. De verhoudingen tussen 
organisatie en leidinggevenden kunnen op deze manier ook duidelijker worden en de leidinggevende posities meer 
beheersbaar.

De dimensies van het model van Kets de Vries zijn leidraad in dit onderzoek omdat innerlijk theater en de cultuur 
van de organisatie een grote rol spelen. 
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Het analyseren met behulp van de twaalf dimensies van het model van Kets de Vries heeft tot doel om te begrijpen 
hoe de praktijk van de dirigent er uit ziet en om inzicht te bieden in de dimensies en rollen die hierop van 
toepassing zijn.

Hypothetisch	zou	het	onderzoek	een	situatie	van	‘flow’	kunnen	versnellen	omdat	de	voorwaarden	voor	deze	
situatie eerder geschapen kunnen worden.

	 In	deze	staat	van	‘flow’	is	er	volgens	Csikzentmihalyi	geen	scheiding	tussen	het	ik	en	de	omgeving,	de	prikkel	 
 en de reactie, het verleden en het heden. Handelen en bewustzijn zijn samengesmolten. Er zijn geen  
 dualiteiten. Het ik verdwijnt. De beleving van topprestaties wordt vaak geassocieerd met spel, creatieve  
 activiteit en religieuze ervaringen, maar ze komt ook in diverse werksituaties voor. (Quinn: 1996: 26)

In dit onderzoek staan de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries centraal omdat deze uitgaan van persoonlijk 
leiderschap en de combinatie maken met vaardigheden en de organisatie.

5. de leidinggevende
praktijk van 

de koordirigent
Het onderzoek gaat over de praktijk van de koordirigent. In dit hoofdstuk wordt deze praktijk nader bekeken. De 
dirigent kan zijn of haar werk niet uitoefenen zonder een koor. De taak van de dirigent is om dat koor zo te leiden 
dat ze in een zekere mate van zelfstandigheid als groep gaat functioneren. 

Dirigent Tijs Krammer geeft aan dat een belangrijke taak van de dirigent is om het koor naar elkaar te laten 
luisteren.
 
 Een dirigent is nergens zonder goede zangers. Een goede dirigent stuurt af en toe de zangers bij, maar de  
 zangers zijn er zelf verantwoordelijk voor om als een eenheid te klinken. De dirigent bewaakt niet zozeer de  
 balans, hij leert de zangers hoe ze de balans moeten afstemmen. De dirigent bewaakt niet zozeer de kleur,  
 hij leert de zangers om de kleur af te stemmen. Anders gezegd: een goede dirigent leert de zangers naar elkaar  
 luisteren. (Krammer: 2011: 9)

Aan deze zangers moet leiding gegeven worden. En daarin beperkt de praktijk van de koordirigent zich niet tot de 
koorrepetitie. 

 Naast een goede dirigeertechniek, is een goede repetitietechniek van groot belang voor het functioneren van  
 elke dirigent. En net als dirigeertechniek is repetitietechniek een combinatie van technische en vakinhou- 
 delijke vaardigheden met een persoonlijke invulling en stijl. Die vaardigheden kun je leren en je eigen maken.  
 Daarvoor is het nodig om inzicht te krijgen in de fases van een repetitieproces, de mogelijkheden van je  
 koorleden en je eigen functioneren. (Noyens: 2010: voorwoord)

Maatslaan is een vak, dirigeren een kunst. Dirigeren is een vorm van non-verbale communicatie waarmee je vooral 
laat zien wat je wilt (handen, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking enzovoort). (Brand van den: 1998: 80)
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Hans Noyens en Fokko Oldenhuis hebben in het boek ‘Doen en Laten’, wat gaat over repetitietechniek, een 
evaluatieschema	opgenomen.	Dit	schema	zou	de	dirigent	na	afloop	van	een	repetitie	kunnen	gebruiken.	De	taken	
van de dirigent zijn in dit boek op pagina 32 weergegeven en worden hieronder nog eens benoemd.

VoorbereIdIng

 Klankvoorstelling • Afzonderlijke partijen voorzingen
  • Samenklanken voorstellen
  • Details opmerken
  • Totaal overzien
  • Verwoorden van een interpretatie

 Dirigeertechniek • De juiste maatsoort dirigeren
  • Sfeer, dynamiek en frasering met gebaar aangeven
  • Markante momenten aangeven

 Kennis/analyse  • Iets over componist en stijlperiode 
 van de partituur • Iets over betekenis van tekst en de titel
  • Iets over de bezetting
  • Iets over vorm, frasering en periodisering
  • Harmonisch verloop
  • Ritmische bijzonderheden
  • Technische en vocale moeilijkheden

 Beginsituatie • Vaardigheden van de zangers goed ingeschat
  • Moeilijkheidsgraad van het te repeteren muziekstuk goed ingeschat
  • Resultaat van de vorige repetitie(s) goed ingeschat
  • Resultaat van de thuisstudie door de zangers goed ingeschat

 Doelstelling • Realistisch
  • Concreet

 Werkvorm(en) • Sluit de werkvorm aan bij de beginsituatie
	 	 •	 Efficiënte	werkvorm
  • Activerende werkvorm

 Planning • Een goede planning klaarliggen

 Organisatie • Bladmuziek van te voren uitgedeeld
  • Repetitierooster bekend
  • Inrichting, opstelling van zaal in orde
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repetItIe

 Werken vanuit de  • Plan uitgevoerd
 voorbereiding • Doelstellingen gerealiseerd
  • Planning gerealiseerd
  • Gemerkt dat de opbouw in de repetitie klopt
  • Op verschillende niveaus gewerkt
  • Zowel gedetailleerd als aan een grote lijn gewerkt

 Werktempo • Goed werktempo aangehouden
  • Veel gesproken
  • Veel laten zingen

 Dirigeertechniek • Goed gedirigeerd
  • Gemerkt dat sommige plekken dirigeertechnisch bekeken moeten worden

 Attitude • Over het algemeen enthousiast
  • Consequent
  • Volhardend
  • Flexibel
  • Geconcentreerd
  • Fantasievol
  • Humoristisch
  • Ontspannen
  • Anders, namelijk…
  • In staat houding te variëren

 Communicatie • Veel gepraat
  • Voldoende (positieve) feedback gegeven
  • Opengestaan voor opmerkingen uit het koor
  • Die opmerkingen ook toegepast
  • Veel instructies gegeven
  • Veel uitgelegd
  • Jezelf vaak herhaald
  • Duidelijk en rustig genoeg gesproken
  • Duidelijke instructies gegeven

 Evaluatie • Klopt de evaluatie van de vorige keer
  • Actie ondernomen n.a.v. de vorige evaluatie

De bovenstaande schema’s tonen de veelheid en complexiteit van de taken van de dirigent aan. Tijs Krammer 
bevestigt dit:

 Er wordt nogal wat gevergd van een dirigent. Een dirigent moet mooi kunnen slaan, vlot kunnen repeteren,   
 een goed gehoor hebben en zijn repertoire kennen. Een dirigent moet mooi kunnen zingen en kunnen  
 begeleiden op de piano en prachtige programma’s maken. Maar een dirigent moet ook kunnen inspireren  
 en motiveren, met een groep overweg kunnen en leiding kunnen geven aan een combo of band. En als het  
 meezit, kan de dirigent dan ook nog arrangeren, weet subsidies aan te boren en ziet er charismatisch uit op het  
 podium. Kortom, een dirigent moet van vele markten thuis zijn. 
 (http://www.dirigentlichtvocaal.nl/onderwerpen/ geraadpleegd op 21-04-2013)

 It is important for the singers to understand that the conductor is prepared, ready, and enthousiastic about  
	 the	music	work	to	come.	It	is	from	the	conductor	that	the	singers	will	first	be	inspired	to	become	serious	and		 	
 enthousiastic about the rehearsel. 
 (Albrecht: 2003: 5)
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De dirigent is continu bezig met keuzes maken en prioriteiten stellen. Tijs Krammer maakte hier een overzicht van 
in de vorm van een piramide. De dirigent doorloopt steeds verschillende fases met het koor bij iedere song.

(http://www.krammer.nl/blog/wp-content/uploads/Pyramide-van-prioriteiten.gif; geraadpleegd op 27 -04-2013)

En iedere koor is anders. De dirigent moet weten met wie hij of zij te maken heeft.
 
 Knowledge and understanding of the unique characteristics of the age group with whom you work can  
 enhance your effectiveness as a teacher, resulting in improved student behavior and learning. your knowledge  
	 (or	lack	thereof)	will	be	reflected	in	your	rehearsel	plans	and	techniques	as	well	as	in	your	one-to-one	 
 relationships with the singers. Students can sense if their teachers really understand who they are, and will  
 often respond accordingly. (Brinson: 1996: 156)

Het concertprogramma wordt samengesteld door de dirigent. De dirigent kan zich een voorstelling maken van een 
optreden en dit overdragen op het koor. Ook kan hij of zij ervoor zorgen dat het programma aansluit bij de wensen 
van een eventuele opdrachtgever. De dirigent kan het publiek door middel van muziek entertainen. 

Staging is belangrijk bij een optreden. Hoe en waar staat het koor. Koorregie ligt vaak in handen van de dirigent. 
Houding,	blikrichting,	opstellingen,	choreografie	en	expressie	komen	hier	aan	bod.	

De dirigent heeft contact met een lichttechnicus en kan wensen wat betreft licht aangeven.  Ook wensen wat 
betreft geluid kan de dirigent verwoorden. Basiskennis van microfoontechniek is onmisbaar wanneer het koor met 
microfoons werkt. 

Een optreden moet goed voorbereid worden.

 Maak (samen met je bestuur) een draaiboek. Ga ruim van te voren de zaal bekijken en let vooral op: geluid en  
 akoestiek; ruimte op het podium; instrumenten; licht; inzing- en kleedruimte. Laat van het optreden een  
 opname maken. Evalueer met je leden het artistieke resultaat; evalueer met je bestuur de organisatie, stel  
 eventueel het draaiboek bij. (Brand van den,: 1998: 78)

Aan	het	einde	van	de	repetitie	moet	de	dirigent	de	repetitie	afsluiten.	Dit	moment	is	geschikt	om	te	reflecteren	op	
de repetitie en aan te geven waar er de volgende repetitie aan gewerkt gaat worden. 
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De taken van een dirigent beperken zich niet tot het leiden van een repetitie; de voorbereiding, het concert en de 
communicatie met een bestuur horen hier ook bij.

Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat de taken van een dirigent complex zijn. In het model 
van Kets de Vries zouden deze taken van een dirigent geplaatst moeten kunnen worden om de relevantie van het 
model voor dirigenten aan te tonen. In de praktijk zal dit getest geworden.

6. twaalf dimensies
in de observaties

 Manfred Kets de Vries heeft twaalf dimensies opgesteld om leiderschapsgedrag te analyseren. In het theoretisch 
kader zijn de dimensies al aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk gaan we deze dimensies nader bekijken. Er zijn 
ook	koorrepetities	gefilmd.	Deze	observaties	brengen	we	in	verband	met	het	leiderschapsmodel.

Van leidinggevenden in de 21e eeuw wordt gevraagd om uit te blinken. Manfred Kets de Vries ziet een mondiale 
leider voor zich: bijvoorbeeld iemand met een ‘helikopterblik’ en die met continue veranderingen kan omgaan. 
Leiders hebben volgens Manfred Kets de Vries enkele gunstige persoonseigenschappen en vaardigheden die te 
ontwikkelen zijn. Deze belangrijke taken zijn verwoord in twaalf dimensies. De mondiale leider is de basis van de 
twaalf dimensies. 

Op basis van observaties is het model van de twaalf dimensies geconcretiseerd met begrippen voor de 
leidinggevende koordirigent.

De twaalf
dimensies in 

de praktijk van
de dirigent

Vasthoudendheid
risico’s & veerkrachtig

Mondiale instelling
tolerantie & functie

Belonen & feedback geven
verbeteren & 

complimenteren

Activeren
proactief & 

motivatie

Empowerment
verantwoordelijkheid 

& vertrouwen

Visie
leiding & richting

Ontwerpen & beheren
structureren & 

organiseren

Teambuilding
samenwerken & 

groepsgevoel

Externe oriëntatie
kansen & achterban

Emotionele intelligentie
zelfreflectie & emoties

Uitgebalanceerd leven
balans & prioriteiten

Stressbestendigheid
spanningen & 

aandacht

de twaalf dImenSIeS 
In de praktIjk Van
de dIrIgent
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Aan dit onderzoek werkten vijf koren mee waarbij een repetitie werd geobserveerd. De analyse van het 
beeldmateriaal gebeurde volgens de Grounded Theory. Daarna werden de uitkomsten geplaatst in het model van de 
twaalf dimensies en werd er gecategoriseerd. Het model van de twaalf dimensies is op deze manier in de praktijk 
van de koordirigent op relevantie getest tijdens een repetitie. 

Uit de analyse van de data bleek dat visie verwoorden in iedere repetitie voorkomt. De dirigent laat duidelijk weten 
wat hij of zij wil. De visie van de dirigent op klank of de visie op het verloop van de repetitie komt naar voren. 

Bij twee van de vijf koren zijn de dimensies empowerment en activering meer aanwezig. Bij de andere koren 
kwam dit niet of nauwelijks naar voren in de observaties. Empowerment komt naar voren wanneer een dirigent 
zegt: “Ik ga jullie helpen alten, het is een moeilijke partij maar dat komt vast goed”. In de dimensie activering zingt 
de dirigent bijvoorbeeld iets enthousiast voor en laat het koor dit nadoen.

Ontwerpen & beheren en belonen & feedback geven kwamen in de opgenomen repetities het meest naar voren. 
In de eerste dimensie werd er vaak om stilte gevraagd en werd de structuur van de repetitie uitgelegd. “Nog niet 
helemaal, dat doen we nog een keer”, “probeer sprekend te zingen, het mag meer ritme krijgen”, deze opmerkingen 
vallen in de dimensie belonen & feedback geven. 

Koorleden hadden regelmatig een taak in een repetitie waardoor de dimensie teambuilding aanwezig was bij 
vier van de vijf koren. Bij een koor deelde een koorlid de koormappen uit, een ander zette de pianokruk klaar en 
iemand sloot het keyboard aan.

Externe oriëntatie en een mondiale instelling kwamen niet naar voren in de repetities.

Bij drie van de vijf koren deed de dirigent een uitspraak in de dimensie vasthoudendheid: “Nee, we gaan niets 
veranderen. Gewoon thuis oefenen”, “en de blaadjes nu even hier neerleggen”.

Emotionele intelligentie heeft aandacht bij vier van de vijf dirigenten tijdens de geobserveerde repetitie. Het gaat 
dan vaak om een paar opmerkingen van de dirigent over zijn of haar eigen functioneren. Eigen fouten worden 
geëxcuseerd. Met individuele koorleden wordt contact gemaakt. 

Een dirigent vroeg de leden of ze waren bijgekomen van het weekend. Deze opmerking valt in de dimensie 
uitgebalanceerd leven. Uitgebalanceerd leven en stressbestendigheid komen allebei maar één keer voor in de 
geobserveerde repetities.
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Iedere koorrepetitie is anders en daar moet een leider op inspringen. Bij twee van de vijf koren was de repetitie een 
generale	repetitie.	Dit	hield	in	dat	er	veel	songs	aan	bod	kwamen	en	dat	choreografie	een	belangrijke	rol	had,	en	
daarmee de dimensie teambuilding. In de dimensie teambuilding worden koorleden voor een taak ingeschakeld, 
bijvoorbeeld	voor	choreografie.

De opkomst bij één van de vijf koren was erg laag. De dimensie stressbestendigheid kwam alleen bij dit koor naar 
voren. De dirigent verzuchtte dat de melodielijn miste. Dit betekent dat een lage opkomst stress kan veroorzaken 
bij de dirigent. Omdat dit bij één koor tijdens de observaties aan de orde was zou dit verder onderzocht kunnen 
worden om de uitspraak te generaliseren. 

Bij twee van de vijf koren kwamen er zes dimensies naar voren, bij drie van de vijf koren kwamen er acht 
dimensies naar voren. De dimensies die naar voren kwamen waren bij twee koren precies gelijk. De dirigenten 
scoorden allebei laag in de dimensies visie en vasthoudendheid. Deze dimensies hebben te maken met een 
directieve stijl van leidinggeven. In deze repetities kozen de dirigenten ervoor om deze stijl minder toe te passen. 
De score in deze dimensies was niet hoog, maar wat er gezegd werd was heel duidelijk. Door meer aandacht 
voor de dimensie belonen & feedback geven, werkte het koor mee met de dirigent. Overtuigd complimenteren en 
feedback voorzien van tips was hier typerend. In vergelijking met andere koren scoorden deze dirigenten hoger in 
de dimensie emotionele intelligentie. Wat opviel was dat beide dirigenten zich verontschuldigden voor eigen kleine 
foutjes. Onzekerheid staat duidelijkheid in de weg, dat merkten de dirigenten.

Bij één koor werd het onrustig na opdrachten in de dimensie ontwerpen & beheren. Door veel aandacht voor 
teambuilding, een koorlid werd choreograaf, werd de rolverdeling anders en moest de dirigent proactief zijn om de 
structuur in de repetitie te behouden. Veel aandacht voor teambuilding verandert de afstand tussen het koor en de 
dirigent. Dat kan in het proces voor de dirigent lastig worden om te werken.

De praktijk van de dirigent is meer dan het leiden van een repetitie. De voorbereiding thuis, vergaderingen met 
bestuur en het geven van concerten horen ook bij de leidinggevende praktijk. Het zou zo kunnen zijn dat een 
dirigent tijdens een repetitie bepaalde dimensies bewust wel of niet toepast. 

Aan	de	hand	van	de	filmobservaties	zijn	de	twaalf	dimensies	verklaard	bij	de	individuele	dirigenten.	Hieruit	bleek	
dat woorden als ‘duidelijk’, ‘precies’, ‘overtuigd’, ‘bewust’ en ‘helder’ naar voren kwamen in de omschrijvingen. 
De taken die hierbij hoorden waren: ‘leiding nemen’, ‘structureren’, ‘ideeën geven’, ‘grote lijn aangeven’, 
‘muzikale keuzes maken’.  Met name in de dimensies visie en belonen & feedback geven kwam dit duidelijk naar 
voren bij iedere dirigent. Deze dimensies vragen een zelfbewustzijn en identiteit van de dirigent. We zien dus dat 
dirigenten vinden dat ze directief moeten zijn. Een directieve manier van leiding geven zou in deze dimensies 
toegepast kunnen worden. 

In de dimensie ontwerpen & beheren worden nieuwe opdrachten geven, wordt de structuur uitgezet, wordt er 
gefaciliteerd en wordt er concentratie gevraagd van het koor. De organisatie staat centraal. Het viel de onderzoeker 
op dat opdrachten niet altijd duidelijk werden verteld en dat er op het gebied van organisatie soms ruis ontstond in 
de interactie tussen dirigent en koor. Ruis betekent onzekerheid bij koorleden en de dirigent, dat was te zien in de 
filmobservaties.	De	dimensie	ontwerpen	&	beheren	kan	directief	leidinggeven	aan	het	wankelen	brengen	wanneer	
er niet duidelijk gecommuniceerd wordt. 

De onderzoeker zag dat dirigenten twijfelden na eigen fouten en dat dit hen in de war bracht. Het innerlijk theater, 
de persoonlijkheid van de dirigent, speelt hier een rol en de vaardigheden van de dirigent. Wanneer de dirigent zich 
niet herpakt kan onzekerheid de directieve stijl van leidinggeven afzwakken. Dit heeft te maken met de dimensie 
emotionele	intelligentie.	In	deze	dimensie	gaat	het	over	zelfbewust	zijn,	zelfreflectie,	kwetsbaar	opstellen	en	
aandacht voor emoties.

Dirigenten geven vertrouwen, aandacht, complimenten en verdelen taken. In de dimensies empowerment, belonen 
&	feedback	geven	en	teambuilding	komt	dit	naar	voren	wanneer	we	kijken	naar	de	filmobservaties.	Dit	is	te	
categoriseren als sociaal gedrag. Dirigenten vinden dus dat ze sociaal moeten zijn. Deze dimensies moeten in een 
repetitie aan bod komen om het sociale aspect voldoende aan bod te laten komen. 
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Dirigenten zijn gedurende een repetitie op sommige momenten proactief. Deze momenten zijn wanneer het 
koor meer  activiteit moet teruggeven en de dirigent wil dat het koor hem of haar spiegelt. Dit was te zien in de 
filmopnames.	In	de	dimensie	activeren	komt	dit	naar	voren.	Dirigenten	gebruiken	mimiek	en	lichaamstaal	om	hun	
boodschap duidelijk te maken en vragen hiermee om respons van het koor. De dimensies uitgebalanceerd leven 
en stressbestendigheid zouden deze activering beheersbaar kunnen maken. Deze dimensies gaan over het maken 
van keuzes en het stellen van prioriteiten. Wanneer een dirigent te veel activiteit geeft zou dit van invloed kunnen 
zijn op zijn of haar eigen balans, zowel geestelijk als fysiek. Wanneer een koor niet ingaat op de activering zou dit 
stress kunnen veroorzaken bij de dirigent. Bewustwording van uitgebalanceerd leven en stressbestendigheid is voor 
dirigenten belangrijk. 

Zelfverzekerd, sociaal en activerend heeft te maken met authenticiteit en het verleiden van koorleden om mee te 
gaan in het plan van de dirigent. De dirigent moet goed weten wie hij of zij is om zelfverzekerd en sociaal vaardig 
te zijn. De activering van de dirigent heeft als doel om de koorleden mee te nemen.  Het sociale aspect, dus 
empowerment, belonen & feedback geven, teambuilding, vraagt om een leider die niet alleen directief is. 

 Effectieve leiders spelen twee rollen: een charismatische en een architecturale rol. In de charismatische rol  
 geven leiders hun visie op een betere wereld en geven ze hun ondergeschikten nieuwe kansen en  
 bevoegdheden. In de architecturale rol houden leiders zich bezig met het ontwerp van hun organisatie en met  
 de controle- en beloningssystemen. (Kets de Vries: 2006: 183)

 
Manfred Kets de Vries heeft het over een  charismatische rol en een architecturale rol van leidinggevenden. Hij 
pakt enkele dimensies samen en vat deze in een rol.

Charismatische rol
- Visies overbrengen
- Bevoegdheden delegeren
- Activeren 

Architecturale rol
- Ontwerpen
- Controleren
- Belonen
(Kets de Vries:2006:183)

Dirigenten kunnen aan effectiviteit winnen wanneer ze de tegengestelde dimensies van directief en sociaal 
leidinggeven beheersen en aandacht hebben voor activering van koorleden. Aandacht voor activering van 
koorleden valt onder sociaal leidinggeven. De directieve rol zit ook in de rolverdeling van Kets de Vries, alleen 
dan in beide rollen. Dit geldt ook voor de sociale rol. Geen van beide rollen kan zonder de andere. Afhankelijk 
van de situatie kan de ene rol meer aandacht krijgen dan de andere. Iedere leidinggevende kan worstelen tussen 
verschillende leiderschapsstijlen. In de praktijk van de koordirigent zien we dat de dirigent continu keuzes moet 
maken. Deze keuzes hebben te maken met de twee rollen. De dirigent switcht tussen rollen. Uit de data blijkt dat 
dirigenten dit doen. Deze strijd in de praktijk van de koordirigent is van wezenlijk belang in het kader van effectief 
leiderschap.

 Er kan geen sprake zijn van echt leiderschap, tenzij beide rollen in één lijn liggen. 
 (Kets de Vries: 2006: 183)

De hoofdvakdocenten van de opleidingen koordirectie en dirigent licht vocaal, Rob Vermeulen, Fokko Oldenhuis 
en Tijs Krammer vinden dat de dimensies dirigenten kunnen helpen om effectiever te worden. Het inzicht in de 
twaalf dimensies kan de bewustwording creëren waar volgens de dirigenten behoefte aan is. 

Rob Vermeulen zegt hierover:
 Ik vind het interessant om er over na te denken. Wanneer je dit op een rijtje ziet, ben jij je bewust van het feit  
 dat er overeenkomsten zijn met de managementcultuur en directie.  Zo’n lijst kan helpen om er bewust van te  
 zijn dat de componenten er ook in zitten. Ik vind het zeker de moeite waard om dit verwoord te zien  
 Misschien ook wel om er eens een keer gebruik van te maken. 
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Leiderschap spiegelt zichzelf in de organisatie. Het model is geschikt om als het ware een diagnose te stellen. Dit 
betekent dat er een overzicht ontstaat waaruit af te lezen is hoe een dirigent scoort op een bepaalde dimensie. Dit 
zou in een training kunnen gebeuren door middel van een vragenlijst. De diagnose kan worden gebruikt om aan de 
hand van de uitkomsten desgewenst gedrag van de leidinggevende te veranderen. 

We hebben in dit hoofdstuk gezien hoe de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries toegepast zijn bij het 
analyseren van koorrepetities en dat er twee ogenschijnlijk tegengestelde leiderschapsstijlen zijn waarmee de 
dirigeert opereert. 

De	praktijk	van	de	koordirigent	is	geobserveerd	door	middel	van	filmopnames	van	koorrepetities.	Naast	deze	
observaties zijn ook vier koordirigenten geïnterviewd. In dit hoofdstuk wordt er gekeken welke dimensies van 
leiderschap hier naar voren kwamen. Voor de overzichtelijkheid zijn de interviews gecategoriseerd naar aanleiding 
van	de	uitkomst	van	de	filmobservaties.	

Het leiding geven van dirigenten komt duidelijk naar voren tijdens koorrepetities. De dirigent bepaalt hoe een 
repetitie wordt ingedeeld.

 Als het gaat om het invullen van een repetitie dan laat ik me door niemand vertellen hoe dat moet.  
 Goedbedoelde adviezen kun je absoluut gebruiken, maar ik ben de leidinggevende.  
 (Interview Rob Vermeulen)

 Dirigenten die precies weten wat ze willen doen het goed. Dat is ook een inschatting, want je kan wel  
 alles willen maar niet alles kan met iedere groep. Je moet eigenlijk bliksemsnel kunnen vaststellen wat de  
 mogelijkheden van de groep zijn waar je mee werkt. (Interview Harold Lenselink)

Als dirigent moet je dus goed weten wat je wilt. Aan de basis van het leidinggeven staat de kennis van het vak. Het 
uitgangspunt van dirigenten zijn muzikale vaardigheden. 

 Het belangrijkste is dat je gewoon het vak kent; het ambacht. Daar ben ik van overtuigd. Je wilt wel dirigent  
 worden maar je kunt geen noten lezen. Vergeet het. Skip maar, ga maar wat anders doen. Ga maar voetballen.  
 (Interview Tijs Krammer)

Een dirigent overtuigt door middel van zijn muzikale bagage. 

 Je bent bij elkaar maar er moet wel een bepaalde afstand zijn op het moment dat je bezig bent in het proces.  
 Dat is eigenlijk een rare situatie en dat kom je ook bijna niet meer tegen. Het is allemaal afstandelijker als het  
 over leidinggevenden gaat. (Interview Fokko Oldenhuis)

Ten opzichte van andere leidinggevenden heeft een dirigent te maken met verschillende afstanden tot de 
organisatie. De dirigent moet duidelijk leiding geven in het proces met een bepaalde afstand tot het koor. 

7. twaalf dimensies
in de interviews
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 Er zijn valkuilen waar mensen in vallen. Het komt heel vaak voor dat ze te timide zijn, dat zie je wellicht iets  
 meer bij vrouwen als bij mannen. Dat ze niet zelfverzekerd ervoor staan en ook mensen niet durven  
 aanspreken. Dat heeft te maken met de capaciteiten die je hebt om kenbaar te maken waar je muzikaal heen  
 wilt, maar voor een deel is het soms ook stijl. (Interview Tijs Krammer)

De dirigent moet richting geven, overtuigen en met een bepaalde afstand het koor benaderen. Zelfverzekerd zijn is 
dus een eigenschap die bij een dirigent past. De leiderschapsstijl die hierbij past is directief leiding geven. Daarbij 
zagen we de dimensies visie, ontwerpen & beheren, vasthoudendheid en emotionele intelligentie. 

Fokko Oldenhuis geeft aan dat dirigenten in de praktijk er tegenaan lopen dat ze kennis rondom leiderschap 
missen, en dan met name rondom groepsdynamica.

 Heel veel dirigenten lopen bij hun eerste koor keihard tegen de muur aan omdat ze niet weten wat dat is:  
 leiderschap en groepsdynamica in een groep. (Interview Fokko Oldenhuis)

 Je moet wellicht kunnen dirigeren, dat is misschien iets minder belangrijk, maar dat moet je ook kunnen. Dat 
 is ongelofelijk veel en tegelijkertijd moet je ook sociaal handig zijn anders red je het niet. Sociaal is dan dat je  
 weet hoe je een groep moet vormen maar ook dat je passie kunt overbrengen. (Interview Tijs Krammer)

Sociale vaardigheden zijn wezenlijk voor een dirigent. Er is steeds sprake van interactie. Omgaan met groepen 
vereist kennis van groepsontwikkeling en groepsdynamiek. Maar ook persoonlijk contact is belangrijk.

 Effectief leiding geven is voor mij dat je in contact met de groep bent. Er moet een relatie zijn waardoor jij 
	 effectief	kunt	werken.	De	efficiëntie	is	gebaseerd	op	het	feit	dat	mensen	ook	zich	tot	jou	verhouden	in	een	
 bepaald (hopelijk) vertrouwen. (Interview Rob Vermeulen)

Het koor moet vertrouwen hebben in de dirigent en de dirigent moet vertrouwen hebben in de organisatie, het koor. 
Dat vertrouwen moet je als dirigent ook uitstralen. Rob Vermeulen en Fokko Oldenhuis bevestigen dit.

 Je moet niet alleen zeggen wat er niet goed is, maar ook wat er wel goed is. De mensen willen het ook graag   
 horen als ze het goed gedaan hebben. Dat moet je vooral niet vergeten. Ik leg daar zelf persoonlijk ook heel 
 veel nadruk op. Dan kun je veel beter verbeteringen aanbrengen. (Interview Harold Lenselink)

Repeteren betekent herhalen. In de praktijk zijn dirigenten daar veel mee bezig. Belonen en feedback geven komt 
veel naar voren. De dirigent moet hierin continu keuzes maken hoe hij of zij iets zegt en waar hij wel of geen 
aandacht aan besteedt. Complimenten geven is ook een vorm van teambuilding.

Een directieve stijl van leidinggeven past niet bij de bovenstaande leidinggevende kwaliteiten die een dirigent zou 
moeten bezitten. Een sociale stijl van leidinggeven past hier beter. De dimensies visie, belonen en feedback geven, 
empowerment, emotionele intelligentie en teambuilding kwamen naar voren.

Met deze twee stijlen van leidinggeven moet de dirigent koorleden zo activeren dat zij zijn of haar gedrag 
spiegelen.

 De kunst is dat je in een koor als dirigent het zo weet te doen dat de mensen het beste wat ze te bieden 
 hebben geven. Je moet iets losmaken, het is niet iets dat je er instopt maar je haalt er iets uit. Dat is eigenlijk 
 jouw opdracht. Mensen moeten net op hun tenen lopen, een beetje moeite moeten doen. 
 (Interview Harold Lenselink)

 Of mensen er verplicht zitten of niet, mijn insteek is altijd dat ik uitga van de positieve kant. We gaan met 
 elkaar wat voor elkaar krijgen. In principe investeer ik niet in negativiteit. (Interview Rob Vermeulen)

 Activering is heel erg van belang omdat een groep inzakt als een leidinggevende niet dubbele energie geeft. 
 Bijvoorbeeld: als je op het podium staat te zingen, dat je mooi rechtop staat. Als dirigent probeer ik dus altijd 
 voorbeeldig rechtop te staan voor een koor. Dat is een voorbeeld van wat je geeft. Als ik inzak, dan kan je 
 het schudden. Zij hebben het recht om onderuitgezakt te zitten. Maar dat zou ik zelf nooit doen. Activerend is 
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 ook dat je af en toe zegt: kom op harder of kom op zachter of toe maar. Het is heel simpel maar die functie 
 heb je. (Interview Tijs Krammer)

De twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries komen in de directieve en sociale stijl van leidinggeven voor. 
Visie, empowerment, activering, ontwerpen & beheren, belonen & feedback geven, teambuilding, vasthoudendheid 
en emotionele intelligentie zagen we in het bovenstaande terugkomen.

Tijs Krammer herkent het belang van gericht zijn op kansen in ondernemerschap van een koor. Koren hebben 
steeds minder geld te besteden en moeten daar creatief mee omgaan. Externe oriëntatie is noodzaak geworden. Uit 
de	filmobservaties	van	vijf	repetities	bleek	dat	externe	oriëntatie	en	een	mondiale	instelling	in	het	repetitieproces	
niet naar voren kwam.  In de praktijk daarbuiten zou dit wel een rol kunnen krijgen. De deelnemende dirigenten 
aan de test-training gaven aan deze dimensies niet eenvoudig toepasbaar te vinden. In de interviews met de 
dirigenten kwam naar voren dat externe oriëntatie de aandacht zou verdienen van dirigenten omdat dit het 
ondernemerschap ten goede komt.

Een mondiale instelling is minder van toepassing volgens de dirigenten. Rob Vermeulen ziet deze dimensie 
terugkomen in de interpretatie van een muziekstuk en in gerichtheid op de maatschappelijke actualiteit. Deze 
dimensie heeft een minder grote rol dan andere dimensies.

Uitgebalanceerd leven en stressbestendigheid heeft direct te maken met de persoonlijkheid van de dirigent. 
Uitgebalanceerd leven zagen de dirigenten als algemeen kenmerk van leidinggeven. Stressbestendigheid riep meer 
herkenning op. 

 Als dirigent moet je zeer hoge verwachtingen hebben maar niet gefrustreerd raken als de doelen niet 
 uitkomen. Je moet kijken of je de lat nog iets hoger kan leggen. (Interview Harold Lenselink)

 Je moet  een persoonlijkheid hebben waarbij je het leidinggeven kan combineren met je passie en de rationele 
 kant. (Interview Tijs Krammer)

In het interview met Harold Lenselink kwam naar voren dat het ‘’jezelf zijn’’ niet in de twaalf dimensies voorkomt. 
Emotionele intelligentie heeft er wel mee te maken maar dat is wat anders dan de authenticiteit van een dirigent. 

 Je moet de essentie eruit halen, waar gaat het om. Waar het echt om gaat is goed voorbereid zijn, weten wat 
 je wilt, duidelijk zijn en heel erg jezelf zijn. Je  moet weten wat je sterke kanten zijn. Dat is ook belangrijk 
 om effectief te zijn, om authentiek te zijn. Dus niet proberen iemand anders na te doen want daar prikt 
 iedereen zo door heen. Er zijn mensen die autoritaire dirigenten helemaal fantastisch vinden en andere mensen 
 haken meteen af. Daarom moet je als dirigent ook vooral jezelf zijn. (Interview Harold Lenselink) 

Manfred Kets de Vries noemt authenticiteit regel één van leidinggeven. Een leider moet zichzelf eerst goed kennen 
voordat hij of zij kan leidinggeven. Iedere leider heeft een bepaalde mate van theater nodig, zonder dat dit een 
masker wordt. 
 
 Alleen mensen die authentiek zijn kunnen andere mensen inspireren. En ze moeten beschikken over een 
 grote dosis emotionele intelligentie. Ze moeten hun werknemers eerst kunnen begrijpen, voordat ze ze kunnen 
 inspireren. (http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/2008/weken_2008/15/0414_1530_rick_intvwt_

 Manfred_kets.xml geraadpleegd op 02-06-2013)

De persoonlijkheid van de dirigent zegt wat over de manier waarop iemand leiding geeft. De leidinggevende 
praktijk van de dirigent heeft ook te maken met emoties. Een dirigent moet eigen emoties beheersen en om kunnen 
gaan met emoties van anderen. Betrokkenheid bij het koor heeft ook met emotie te maken. Vanuit een persoonlijke, 
emotionele betrokkenheid kan een dirigent leidinggeven. En dat vraagt om zelfverzekerdheid.

 Je bent als dirigent betrokken, je emotie komt erbij, je persoon komt erbij. Maar je moet ook distantie in het 
 oog houden en dat heeft te maken met de wetenschap dat je een dirigent bent. Die jas trek je aan. Want je 
 bent ook ergens erg bang voor je positie. Als jij namelijk een fout hoort en je reageert er niet op, dan zou het 
 koor ook kunnen denken: hij hoort het niet eens. Het gaat al drie keer fout en hij hoort het niet. Het is loslaten, 
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 weten wat je positie is en het op je eigen manier doen. En zoals ik het vertrouwen uitstraal aan mijn groep 
 krijg ik het vertrouwen ook terug. (Interview Fokko Oldenhuis)

	 Soms	benoem	ik	dat	iemand	zijn	of	haar	eigen	onzekerheid	eigenlijk	reflecteert	met	de	groep	en	de	
 onzekerheid vertaald door krampachtig gedrag. Dat leidt meestal niet tot een goed resultaat. (Interview Rob 

 Vermeulen)

De zelfverzekerde persoonlijkheid van de dirigent is in interactie met een koor. De dynamiek per groep is anders.

 Aan die cultuur van een groep kan je niet zoveel veranderen en het is maar de vraag hoe dat moet en of je dat 
 wil. Want dat is een groep, dat is een entiteit en jij bent ook op een bepaalde manier zoals jij bent. Daar moet 
 je niet meteen allemaal dingen aan willen veranderen, maar waar iets aan veranderd kan worden en waarmee 
 je de boel kan managen, is datgene waarin jij je techniek en vaardigheden als leidinggevende in gaat zetten. 
 (Interview Fokko Oldenhuis)

De koorcultuur valt ook onder de aandacht van Manfred Kets de Vries. De organisatie is bepalend voor 
leiderschap. Alle dirigenten gaven in de interviews aan dat een koorcultuur van invloed is op de manier van 
leidinggeven van de dirigent, maar dat deze ook in bepaalde mate te beïnvloeden is. 

 Je hebt zelf als dirigent heel veel invloed op de cultuur. Het is niet zo dat je in een cultuur zit en dat je het 
 daar mee moet doen. Dat zie je in een groot bedrijf ook. Ook al is een bedrijf groot, de man aan de top heeft \
 zo’n ongelofelijke invloed op de sfeer. (Interview Tijs Krammer)

Een valkuil van dirigenten zou kunnen zijn om eventuele problemen alleen aan de koorcultuur te wijden. 
Authentiek leidinggeven ten opzichte van een koorcultuur is de basispositie van de dirigent. Van hier uit is er een 
directieve of sociale leiderschapsstijl. Deze stijlen moeten in balans zijn en beide stijlen zijn steeds aanwezig. 
Activering vindt in beide stijlen plaats.

We lazen net al over de begrippen vaardigheden, persoonlijkheid oftewel innerlijk theater en koorcultuur. Kennis 
van het vak kwam naar voren bij muzikale vaardigheden. Innerlijk theater refereerde aan authenticiteit van de 
dirigent en er is interactie met koorcultuur. De twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries gaan over gedragingen 
van leidinggevenden. Het is geformuleerd in acties. Buiten deze taken om is er deze drieslag van vaardigheden, 
innerlijk theater en koorcultuur. In de interviews met dirigenten kwam dit naar voren. Naast de twaalf dimensies 
speelt deze drieslag een grote rol bij dirigenten.

Innerlijk theater
Vaardigheden:

muzikaal &
leidinggevend

koorcultuur

leiderschapsstijl
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De dynamiek tussen al deze dimensies van leiderschap is het meest interessant. Hierin komt ook groepsdynamiek 
als onderdeel naar voren. Het verdelen van de aandacht staat centraal: Naar welk onderdeel gaat de meeste 
aandacht en welke interacties vinden er plaats. Op deze manier worden ook de twaalf dimensies van Manfred Kets 
de Vries in dit onderzoek gebruikt.

De variatie in meningen op de vraag wat er nodig is voor dirigenten om hun leiderschap effectief te maken, zorgt 
ervoor dat alle twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries inzicht kunnen bieden in ontwikkelingspunten voor 
individuele dirigenten. De deelnemers van de training die als test diende, gaven allemaal verschillende dimensies 
aan waarop ze het minst goed scoorden. Dit onderschrijft het belang van het complete model van dimensies.

Aan het einde van dit hoofdstuk concluderen we dat de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries in zijn geheel 
nodig zijn om inzicht te kunnen bieden in ontwikkelpunten voor individuele dirigenten. Daarnaast is er inzicht 
nodig in innerlijk theater, vaardigheden en de koorcultuur om leiderschap van dirigenten effectief te maken.

8. twaalf dimensies
toegepast in het

kunsteducatieve 
product

De scholing van koordirigenten vindt plaats in de vorm van een training. Deze training staat open voor alle 
dirigenten die op dit moment een koor dirigeren.
 
Door de complexiteit van de praktijk van de koordirigent is in de opleidingen weinig tijd om stil te staan bij 
literatuur rondom leiderschap.
 
 Er zijn wel allerlei contextuele vakken en daar zit in ieder geval ondernemerschap in. Ze hebben natuurlijk   
	 ook	reflectievakken	en	portofolio	dus	dan	komen	dat	soort	dingen	wel	aan	de	orde	en	ook	natuurlijk	practica.	 
 Maar er worden binnen het vak koordirectie niet echt leiderschapstheorieën behandeld. Maar daarbuiten wel.  
 (Interview Harold Lenselink)

 
De training is een vorm van bijscholing van dirigenten. De training is voor koordirigenten gemaakt en 
koordirigenten hebben de training getest. Op basis van deze feedback is de training aangescherpt.
 
Inzicht in leiderschap stond centraal tijdens het ontwerpproces van de training. Het doel van de onderzoeker was 
om dit met behulp van verschillende werkvormen onder de aandacht te brengen van de dirigenten. Verschillende 
leerstijlen wilde de onderzoeker naar voren laten komen en verschillende zintuigen aanspreken. Dit is tot uiting 
gekomen in beeldmateriaal en het zelf werken met materiaal en in gespreksvormen. Deze gesprekken zijn in 
kleinere groepen en ook met de hele groep.
 
In het maakproces zijn vervolgens de onderzoeksvragen bij de training vastgesteld. Met deze onderzoeksvragen 
en een aantal ideeën voor invulling is er gesproken met een professionele trainer. Managementtrainer en muzikant 
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Eva van der Molen is er van overtuigd dat een training werkt wanneer mensen zich ermee kunnen verbinden en 
het kunnen toepassen. Een bewustzijn creëren van wie men is en wat er bij hun persoonlijk past. In het gesprek 
ontstonden er allerlei ideeën voor optionele oefeningen voor de training. Een aantal hiervan zijn later uitgewerkt en 
doorontwikkeld.
 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt er in de training teruggekomen op de theorie van Kets de Vries.
 
Als	introductie	op	het	onderwerp	leidinggeven	van	koordirigenten	kijken	we	naar	een	filmpje	van	de	pianiste	Maria	
Joao Pires, dirigent Riccardo Chailly en het Amsterdam Concertgebouworkest. De pianiste heeft niet de juiste 
bladmuziek meegenomen en ontdekt dit tijdens het concert. Met elkaar bespreken we wat opvalt aan hoe Chailly 
als leidinggevende met de situatie omgaat, of het herkenbaar is en wat de deelnemers zelf zouden doen in zo’n 
situatie. Het begrip leidinggeven en effectief leidinggeven wordt op deze manier geconcretiseerd.  Uit interviews 
bleek	dat	begrippen	eerst	helder	moesten	zijn	voordat	de	dirigenten	zich	ermee	konden	identificeren.	Dit	wordt	
toegepast in de introductie.

Deelnemers	kunnen	zich	verplaatsen	in	de	dirigent	op	het	filmpje.	Het	filmpje	roept	reactie	en	emoties	op	en	
neemt de kijker mee in het drama wat zich afspeelt. Dit zorgt ervoor dat er interventies op bestaansniveau kunnen 
plaatsvinden wanneer er acceptatie en openheid is. Sociaal-psycholoog Jan Remmerswaal schrijft hierover. In 
de training word gestimuleerd dat men zich persoonlijk uitdrukt, er feedback gegeven wordt en eigen inzicht 
ontwikkelt. Deze introductie zet hierin een eerste stap.
 
Gedrag kun je veranderen wanneer je interventies doet op bestaansniveau en niet op interactieniveau. Dit betekent 
dat je in gaat op waarden en overtuigingen. Wanneer er inzicht is kan er gedragsveranderingen optreden en 
bevordert dit effectief leidinggeven. Managementtrainer Eva van der Molen werkt graag vanuit eigen ervaring van 
de deelnemers en dan vanuit concepten, dit is meegenomen in de training. De training geeft geen waardeoordeel en 
ziet  diversiteit in leiderschapsstijlen als positief.
 
Inspirationele voorbeelden van dirigenten en hun eigenschappen worden besproken in kleinere groepen. 
Persoonlijke ervaringen worden met elkaar gedeeld. Ieder mens zoekt rolmodellen om zich aan te spiegelen. Dit 
onderdeel laat de intrinsieke motivatie voor het vak naar boven komen bij deelnemers doordat ze zich herinneren 
wat hen aantrok in het dirigeren. Door het noemen van eigenschappen wordt de deelnemer bewust van wat hij of 
zij belangrijk vindt in de praktijk. 
 
De twaalf dimensies van leiderschap worden ter tafel gebracht. De dirigenten scoren zichzelf op een schaal van 
een tot tien in hoeverre zij vaardig zijn in de verschillende dimensies. Met elkaar bespreken we de ervaring van 
dit noteren en wat dit overzicht de individuele dirigent zegt. Het doel is om de invuller bewust te maken van de 
dimensies en te stimuleren om de eigen vaardigheden aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
 
 Hoewel er geen perfecte score bestaat, kan een hoge score in bepaalde dimensies bijdragen aan een grotere  
 effectiviteit als leider (ook dit weer afhankelijk van de context). (Kets de Vries: 2002: 25)

 
Manfred	van	Doorn	heeft	een	training	ontworpen	op	basis	van	filmmateriaal	waarin	bekende	leiders	uitspraken	
doen. Dit materiaal wordt gebruikt als voorbeeld voor gedragsverandering. Het beeldmateriaal moet heel goed 
gespeeld	of	een	documentairebeeld	zijn	waarin	iemand	gefilmd	is	tijdens	het	doen	van	zijn	of	haar	werk.
           
 Doordat wij een fragment eruit halen wat heel krachtig is, heeft het een krachtige werking omdat er een groter  
 bewustzijn op gericht wordt. Je maakt iets groot door iets kleiner te maken. En het blijkt dat mensen het tien,  
 vijftien jaar lang onthouden en ook beschrijven dat ze het als een gedragsvoorbeeld gebruiken. Sommige  
 van deze krachtige scenes die werken zo lang door dat mensen in een vergelijkbare situatie bijna het gedrag  
 gaan imiteren.  
 (Doorn: 2012: http://www.youtube.com/watch?v=XTlO1eRyD9o geraadpleegd op 16-04-2013)

 
In de training is op basis van deze theorie ook gekozen om beeldmateriaal te laten zien waarin de dirigenten 
zichzelf zien werken. Er worden succesvolle repetitiemomenten van de deelnemende dirigenten op beeld getoond. 
Deze fragmenten gaan over innerlijk theater, muzikale vaardigheiden, leidinggevende vaardigheden en koorcultuur. 
Deze aspecten zijn bepalend voor een leiderschapsstijl.
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	 Film	komt	op	een	diepe	laag	ons	bewustzijn	binnen.	Bij	het	kijken	naar	een	goede	film	gaan	we	vaak	zelfs	 
 volledig op in de wereld op het scherm. Deze kracht wordt bij MovieLearning ingezet om de leerervaring  
	 mee	te	verrijken.	In	een	enkel	goed	filmfragment	zit	zoveel	informatie,	dat	er	tientallen	lessen	uit	gehaald	 
	 kunnen	worden.	Tegelijkertijd	ligt	in	het	vergelijken	van	verschillende	filmfragmenten	de	sleutel	tot	 
 het begrijpen van onze universele fundamentele menselijke kwaliteiten. Dan komen we erachter dat wat wij  
 doormaken in wezen hetzelfde is als wat vele anderen doormaken.  
 (Doorn: 2012:  http://www.movielearning.com/#prettyPhoto/3/ geraadpleegd op 17-04-2013)

 
In duo’s gaan de deelnemers na de pauze fysiek aan de slag met verhoudingen in de praktijk van de koordirigent. 
“Tell me I forget, involve me I remember”, schreef Confucius. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van 
placemats, voorzien van een tekst, op de vloer.
 
 Door ervaring zijn mensen hongerig en staan ze open. (Interview Eva van der Molen)

 
Een van de twee acteert en de ander stelt vragen. Er is geen goed of fout. Vervolgens kijkt de acteur vanuit de 
andere standpunten naar de positie van de dirigent. Daarna worden de rollen omgedraaid. Eva van der Molen 
vertelde een variatie op deze oefening waardoor deze opdracht is ontstaan. De begrippen innerlijk theater, oftewel 
de persoonlijkheid van de dirigent, koorcultuur en muzikale en leidinggevende vaardigheden worden spelenderwijs 
toegepast. De ervaringen van de laatste werkvorm worden in de groep gedeeld.
 
De inhoud van de training wordt samengevat en de deelnemers wordt gevraagd om een reactie op de gegeven 
training.	De	deelnemers	worden	aangemoedigd	om	te	blijven	kijken	in	de	spiegel,	te	reflecteren	en	zichzelf	te	zien	
als leidinggevende. Een handspiegel met het logo van bedrijf koor-business krijgen de dirigenten mee naar huis als 
aandenken.
 
Het kunsteducatieve product werd getest met vijf koordirigenten in een training op maandagavond 13 mei 2013. 
De deelnemende dirigenten waren Christine Reurink, David de Geus, Annabel de Romeijn, Thirza Ruijer – van 
Stempvoort, Herman Weelink. Christine en Herman kenden elkaar, David en Thirza kenden elkaar en Annabel 
en	Christine	kenden	elkaar	ook.	De	training	duurde	tweeëneenhalf	uur.	De	training	is	geobserveerd	en	gefilmd.	
De	training	werd	gehouden	in	Kapitaal	Utrecht,	een	huis	voor	grafische	vormgeving	die	graag	contact	zoekt	met	
andere kunstdisciplines. Deze keuze was gemaakt om de deelnemers een open houding te geven op een creatieve 
plek.
 
De training is ontworpen om te testen of de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries toepasbaar zijn in de 
praktijk van de koordirigent. De test-training had tot doel om enkele onderzoeksvragen die hierbij horen te 
beantwoorden.	Deze	vragen	komen	specifiek	in	opdrachten	naar	voren.
 
- In hoeverre helpt de training koordirigenten na te denken over de leidinggevende praktijk van de koordirigent?
Deze vraag komt teug in de introductieopdracht en in de opdracht waarin inspirationele voorbeelden worden 
genoemd.
- Kunnen de dirigenten reflecteren op hun eigen functioneren met behulp van de twaalf dimensies van Manfred 
Kets de Vries?
Deze vraag komt terug in de opdracht waarin dirigenten de eigenschappen van inspirationele voorbeelden gaan 
koppelen aan de twaalf dimensies en in de opdracht waarin de dirigenten zichzelf scoren op de kaart van twaalf 
dimensies.
- Ervaren de deelnemers dat innerlijk theater, vaardigheiden en koorcultuur van invloed zijn op hun 
leiderschapsstijl?
Deze	vraag	komt	terug	wanneer	dirigenten	succesvolle	repetitiemomenten	zien	op	film	van	zichzelf	of	
groepsgenoten. In de opdracht waarin de deelnemers met placemats de vloer op gaan komt deze vraag ook terug.
 
Na	afloop	van	de	training	is	er	mondeling	en	door	middel	van	een	feedback	formulier	gereageerd	op	de	training.
 
In hoeverre helpt de training koordirigenten na te denken over de leidinggevende praktijk van de koordirigent?
Alle dirigenten geven aan dat de training activerend is en helpt om over dit onderwerp na te denken.
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Kunnen de dirigenten reflecteren op hun eigen functioneren met behulp van de twaalf dimensies van Manfred Kets 
de Vries?
Drie	dirigenten	geven	op	het	feedback	formulier	aan	dat	model	hielp	om	te	reflecteren,	twee	dirigenten	gaven	aan	
dat het in mindere mate het geval was.
 
Ervaren de deelnemers dat innerlijk theater, vaardigheiden en koorcultuur van invloed zijn op hun 
leiderschapsstijl?
De deelnemers geven aan dat dit zeer zeker ervaren wordt. De rol van deze aspecten is groter dan sommige 
deelnemers van te voren dachten.
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de training helpt om dirigenten bewust te laten zijn van leiderschap en 
de invloed laat ervaren van innerlijk theater, vaardigheden en koorcultuur op hun persoonlijk leiderschap. Het 
merendeel	kan	goed	reflecteren	aan	de	hand	van	het	model	van	Kets	de	Vries.
 
Aan het einde van de training waren de deelnemers enthousiast en hadden ze het gevoel dat de tijd voorbij 
gevlogen	was.	Wat	ze	het	meest	bijbleef	waren	de	filmpjes	van	de	dirigenten	en	de	oefening	op	de	vloer	met	de	
placemats.
 
Als	sterk	onderdeel	van	de	training	werden	de	werkvormen	genoemd,	de	(zelf-)reflectie,	objectieve	houding	zonder	
waardeoordeel van de trainster, haar vragen en rol op de achtergrond. Ook de locatie werd genoemd. De training 
werd	gegeven	in	Kapitaal,	een	huis	voor	onder	andere	grafische	vormgeving.
 
De kaders en doelstellingen waren niet zo duidelijk bij de deelnemers. Het was niet duidelijk wat er precies 
ging gebeuren en wat men kon verwachten. In een volgende training moet dit van te voren en tijdens de training 
helderder	neergezet	worden.	Dit	gebeurt	door	middel	van	een	promotiefilmpje.
 
In het evaluatiegesprek na de test-training kwam naar voren dat een inhoudelijke presentatie van de trainer een 
nieuw wenselijk onderdeel zou kunnen zijn. De ingrediënten van effectief leiderschap worden gepresenteerd 
evenals de resultaten van het onderzoek. Inzicht in innerlijk theater, namelijk de persoonlijkheid van de dirigent, 
vaardigheden op muzikaal en leiderschapsgebied en koorcultuur vormen de basis voor effectief leiderschap De 
dirigenten worden hier bewust van gemaakt. Ook komt de worsteling tussen directief en sociaal leidinggeven naar 
voren.
De actieve werkvormen bestaan dan naast een gepresenteerd theoretisch kader. Hierdoor vereenvoudigt het 
reflecteren	met	behulp	van	de	dimensies	en	volgt	er	een	wetenschappelijke	onderbouwing.	De	test-training	wordt	
op deze manier gebruikt om de training te verbeteren.
 
De informatie vooraf was voldoende maar had meer mogen zijn. De opbouw van de training had bijvoorbeeld 
bijgeleverd mogen worden. De locatie en organisatie vielen in de smaak.
 
Vier van de vijf dirigenten zouden graag een vervolg op de cursus willen hebben en alle deelnemers zouden 
de training aanraden aan anderen. Er bleek ook een behoefte te zijn voor individuele coaching op basis van 
beeldmateriaal van de dirigent. Dirigenten vonden het waardevol om directe feedback te krijgen op hun eigen 
functioneren en dat in beeldmateriaal terug te zien. Op deze manier zouden ze graag gecoacht willen worden. 
Plannen om dit vorm te geven worden in de toekomst ontworpen.
 
Naar aanleiding van de test-training is het concept van de training aangepast. Er is een inhoudelijk moment 
toegevoegd waarin een theoretische toelichting wordt gegeven op het gedane onderzoek. De opbouw van de 
training	en	helderheid	wat	betreft	verwachtingen	zijn	verpakt	in	een	promotiefilmpje.
 
De	training	wordt	in	de	markt	gezet	door	middel	van	een	promotiefilmpje.	In	dit	filmpje	komen	ook	deelnemers	
van	de	test-training	naar	voren.	De	film	wordt	verspreid	via	de	website	van	de	onderzoeker	en	via	social	media	
zoals dirigentenplatforms op Facebook. Gedurende het onderzoek was er veel belangstelling voor het onderwerp 
onder dirigenten op Facebook en LinkedIn. Als locatie staat Kapitaal Utrecht open voor nieuwe trainingen en ook 
Akoesticum, een trainingscentrum voor muziek, dans en theater, is geïnteresseerd. 
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In dit onderzoek werd gekeken naar het verband tussen leiderschapsgedrag en de praktijk van de koordirigent. 

De volgende deelvragen hielpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden:

Hoe ziet de leidinggevende praktijk van een koordirigent er uit?
De taken van een dirigent zijn complex. Leidinggeven komt naar voren in de koorrepetitie maar ook in activiteiten 
daarbuiten. 

In hoofdstuk 5 wordt de praktijk van de koordirigent besproken.

Wat weten we over leiderschap in het algemeen? 
Een leider beheerst verschillende rollen. Deze rollen zijn eigenlijk geen rollen maar karaktereigenschappen 
en situationele factoren. De persoonlijkheid en vaardigheden van de dirigent en het koor hebben invloed op 
de leiderschapsstijl van de dirigent. Leiderschapsgedrag kan geanalyseerd worden door middel van de twaalf 
dimensies van Manfred Kets de Vries. 

Het theoretisch kader bespreekt drie modellen die gaan over leiderschap. Uiteindelijk is gekozen voor de twaalf 
dimensies van Manfred Kets de Vries.

Welke dimensies van leiderschap zijn nodig om het leiderschap van koordirigenten te versterken en effectief te 
maken?
De twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries zijn in zijn geheel nodig om inzicht te kunnen bieden in 
ontwikkelpunten voor individuele dirigenten. Twee leiderschapsstijlen komen voort uit de dimensies: directief 
en sociaal leidinggeven. Daarnaast is er inzicht nodig in de ingrediënten innerlijk theater, vaardigheden en de 
koorcultuur om leiderschap van dirigenten effectief te maken. 

Hoofdstuk 6 en 7 analyseren vanuit de data de dimensies van leiderschap in combinatie met de praktijk van de 
koordirigent. 

Zijn de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries toepasbaar op de praktijk van de koordirigent? 
Door middel van een test-training is gebleken dat de dimensies vocabulaire geven om de leidinggevende praktijk 
van de koordirigent inzichtelijk te maken.

In hoofdstuk 8 wordt het kunsteducatieve product, oftewel de training, toegelicht. 

In het theoretisch kader kwam naar voren dat effectief leidinggeven het beheersen van en switchen tussen 
dimensies van leidinggeven in wisselende situaties is. In de interviews werd dit bevestigd. Het wisselen van 
dimensies was duidelijk zichtbaar in de observaties van de koorrepetities. 

Uit de observaties bleek dat dirigenten worstelen met directief en sociaal leidinggeven. Dit is interessant omdat het 
gebleken is uit de data en het een uitkomst betreft die voor dirigenten in het algemeen geldt. 

Niet alle dimensies kwamen naar voren in de repetities. Naast het leiden van repetities is een dirigent ook actief 
in voorbereiding, concerten en vergaderingen. Het zou kunnen zijn dat de overige dimensies hier wel naar voren 
komen. Dit is niet eenvoudig te testen. 

Uit de test-training is gebleken dat de deelnemers ervoeren wat de invloed van verschillende aspecten was op hun 

9. Conclusies en
aanbevelingen
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leiderschapsstijl. Ook zijn zij gaan nadenken over de leidinggevende praktijk van de koordirigent. De wezenlijke 
tegenstelling waar in de training aan gewerkt moet worden is het verschil tussen directief en sociaal leidinggeven. 
Het	merendeel	van	de	deelnemers	gaf	aan	dat	het	model	van	Kets	de	Vries	hielp	om	te	reflecteren.	In	een	volgende	
training zal er een theoretisch kader worden geschetst en heldere doelstellingen en opbouw van de training 
gegeven worden waardoor dit percentage stijgt. Dit betekent dat door de feedback van de dirigenten de training 
aangescherpt	is.	De	reflectie	van	koordirigenten	is	door	het	gebruik	van	Kets	de	Vries	groter	geworden	wat	kan	
leiden tot ‘bewustere competentie’ en daarmee effectiviteit. 

De hoofdvraag van het onderzoek was: Op welke wijze kan het leiderschap van koordirigenten versterkt worden 
met behulp van de twaalf dimensies van leiderschap van Manfred Kets de Vries?
Het leiderschap van koordirigenten kan versterkt worden door een training aan te bieden waarin de leidinggevende 
praktijk van de koordirigent gespiegeld wordt aan de twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries. In deze training 
leren	dirigenten	de	dimensies	als	reflectietool	te	gebruiken.	Inzicht	in	innerlijk	theater,	namelijk	de	persoonlijkheid	
van de dirigent, vaardigheden op muzikaal en leiderschapsgebied en koorcultuur vormen de basis voor effectief 
leiderschap.

De basis van dit onderzoek is sterk doordat dirigenten geïnterviewd, geobserveerd en getraind zijn. Deze 
terugkoppeling naar de doelgroep maakt de uitkomst relevanter. Verbeteringen zouden kunnen plaatsvinden 
wanneer er meer tijd was geweest om de resultaten uit te kristalliseren. 

Vervolgonderzoek is wenselijk naar het effect van individuele coaching gebaseerd op de observatie van 
een repetitie en met behulp van de twaalf dimensies. Ook is het interessant om te kijken naar het effect van 
groepsgrootte op leiderschapsstijl, het verschil in ervaring van de dirigent en het muzikale genre waarin gezongen 
wordt.

Iedere dirigent hanteert persoonlijk leiderschap en heeft op bepaalde punten mogelijkheden tot ontwikkeling en 
verbetering. De twaalf dimensies van Manfred Kets de Vries kunnen dit inzicht bieden. 
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InterVIewVragen  
De metafoor in dit onderzoek is om de dirigent te positioneren als leider. De dirigent is omringt door rollen. Deze 
rollen zijn eigenlijk geen rollen maar karaktereigenschappen. De persoonlijkheid van de dirigent, de situatie en het 
koor hebben in bepaalde mate invloed op de leiderschapsstijl van de dirigent. Aan de hand van deze dimensies van 
leiderschap van Manfred Kets de Vries worden leiderschapsvaardigheden in de koorcultuur bekeken. 

Leidinggeven 
 - Wat is effectief leidinggeven volgens u?
 - Er zijn veel theorieën over leidinggeven. Heeft u zich hier in verdiept of werkt u intuïtief? 
 - Besteed u in de opleiding aandacht aan leiderschapsstijlen? Zo ja, hoe? Zo nee, is het een bewuste keuze   
  om hier geen aandacht aan te besteden?
 - Hoe zou u uw eigen leiderschapsstijl omschrijven?
	 -	 Reflecteert	u	zelf	en	met	anderen	op	uw	manier	van	leidinggeven?

Innerlijk theater 
 - In hoeverre is de persoonlijkheid van de dirigent van invloed op zijn of haar manier van leidinggeven?
 - Merkt u dat uw persoonlijkheid u soms in de weg zit of juist in het voordeel werkt tijdens het leiding   
  geven? Zo ja, hoe merkt u dit?
 - Wat vindt u de belangrijkste eigenschap van een koordirigent?
 - Wat heeft u nodig om goed te kunnen dirigeren, zijn er voorwaarden voor u?

Koorcultuur
 - In hoeverre is het koor van invloed op de manier van leidinggeven van de dirigent?
 - Past u zichzelf aan op de cultuur van het koor waar u voorstaat? Zo ja, hoe? Zo nee, past het koor zich aan  
  u aan?
 - Hoe zou u de culturen van uw koren omschrijven?

twaalf dimensies van manfred kets de Vries
Manfred Kets de Vries heeft 12 dimensies verwoord die helpen om je effectiviteit als leider te onderzoeken. 
 - Welke van deze twaalf vindt u het belangrijkst en waarom?
 - Welke van deze twaalf vindt u minder belangrijk en waarom?
 - Aan welke dimensie zouden dirigenten meer aandacht mogen besteden en waarom?
 - In hoeverre vindt u deze dimensies relevant wanneer u kijkt naar de praktijk van de koordirigent?
 - Kunnen deze dimensies toegepast worden in de scholing van koordirigenten?
 - Denkt u dat dirigenten effectiever zouden kunnen worden wanneer ze inzicht hebben in deze dimensies  
  van leiderschap?
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 - De dimensies zijn een combinatie van vaardigheden op leiderschapsgebied en kennis van eigen  
  persoonlijkheid. Staan muzikale vaardigheden hier volgens u los van?

 1.  Visie verwoorden: 
  - Nieuwe kansen grijpen, ondernemend.
  - Toekomstgericht. Merken trends op. 
  - Richting en sturing geven.
  - Complexe informatie structureren. 
  - Horizon van anderen verbreden.
  - Huidige situatie kritisch bekijken. 
 
 2.  Empowerment: 
  - Hoge verwachtingen van anderen. 
  - Vertrouwen in anderen.
  - Houden iedereen op de hoogte.
  - Houden iedereen betrokken. 
  - Iedereen die belang bij een beslissing heeft doet mee.
  - Gevoel eigenaarschap bij anderen.
  - Duidelijke verwachtingen uitspreken.
  - Fouten zijn leerkansen. 

 3. Activering: 
  - Sturen constructief activiteit van anderen.
  - Proactief, actiegericht.
  - Enthousiast en brengen enthousiasme over.
  - Geven het goede voorbeeld.
  - Weten hoe je een idee moet verkopen.
  - Zelfvertrouwen.
  - Mobiliseren mensen om iets gedaan te krijgen.

 4. Ontwerpen en beheren: 
  - Visie is verweven in organisatie.
  - Waarden, attitudes, gedragingen, systemen komen samen. 
  - Begrijpen het systeem en kunnen aanpassingen verrichten.
  - Maken anderen verantwoordelijk. 
  - Resultaatgericht.
  - Hoeders van bedrijfscultuur. 

 5. Belonen en feedback geven: 
  - Weten hoe ze moeten belonen.
  - Verschillende eerlijke beloningssystemen. 
  - Vieren prestaties.
  - Mentoren voor anderen.
  - Geven constructieve feedback.
  - Geven feedback in vorm van schouderklopjes e.d.

 6. Teambuilding: 
  - Creëren gevoel van betrokkenheid
  - Betrekken anderen bij besluitvormingsproces.
	 	 -	 Beheersen	conflicten	en	zoeken	naar	oplossingen.
  - Bevorderen samenwerking.
  - Streven naar sfeer van vertrouwen.
  - Groepsbelang boven eigen belang.
  - Diversiteit betekent betere beslissingen. 
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 7.  Externe oriëntatie: 
  - Wederzijds vertrouwen en respect tussen alle betrokken bij het koor.
  - Aandacht voor vervullen wensen van klanten.
  - Veel contact met achterban.
  - Sociale verantwoordelijkheid tegenover lokale gemeenschap. 

 8. Mondiale instelling: 
  - Bewust van socio-economische en politieke situatie.
  - Nieuwsgierig naar onbekende. 
  - Kunnen omgaan en willen leren van andere culturen. 
  - Culturele relativiteit.
  - Herkennen vooroordelen.
  - Doorzien cultureel bepaalde stereotypen. 
 
 9. Vasthoudendheid: 
  - Durven impopulaire maar noodzakelijke beslissingen te nemen.
  - Bereid risico’s te nemen in streven naar uitmuntendheid.
  - Veerkrachtig, niet gauw ontmoedigd.

 10. Emotionele intelligentie: 
  - Beseffen belang van ‘zachte’ kant van leiderschap.
	 	 -	 Continue	zelfreflectie	en	feedback	van	anderen.
  - Beheersen eigen emoties.
  - Doorgronden anderen en weten hoe om te gaan met hun emoties.
  - Laten mensen zich op hun gemak voelen.
  - Zorg en aandacht inspireert tot vertrouwen. 

 11. Uitgebalanceerd leven: 
  - Aandacht voor uitgebalanceerde levensstijl.
  - Verspreiden interesse.
  - Kunnen prioriteiten stellen. 
  - Zien zelfvernieuwing door niet werk gerelateerde activiteiten.
  - Praten met vertrouwelingen. 

 12.  Stressbestendigheid: 
  - Managen stressniveau.
  - Beseffen invloed carrièrekeuzes op geestelijk en lichamelijk welzijn. 
	 	 -	 Begrijpen	invloed	van	spanningen	rondom	familie	of	financiën.
  - Beseffen belang van goede gezondheid. 

feedbaCk formulIer traInIng

Opzet training
 - In hoeverre helpt de training je om na te denken over de leidinggevende praktijk van de koordirigent?

Inhoud 
 - Welk onderdeel is je het meest bijgebleven en waarom?
	 -	 Helpt	het	model	van	de	twaalf	dimensies	van	Manfred	Kets	de	Vries	je	om	te	reflecteren	op	je	eigen	 
  leidinggevende positie?
 - In hoeverre merk je dat innerlijk theater, vaardigheden en koorcultuur van invloed zijn op je manier van  
  leidinggeven?
 - Wat is het sterkste onderdeel van de training?
 - Wat is het zwakste onderdeel van de training? 
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Organisatie
 - Was de informatie vooraf toereikend?
 - Zou je iets veranderen aan het tijdstip, de locatie of andere zaken wat betreft organisatie?

Toekomst
 - Zou je de training aanbevelen? 
 - Zou je een vervolg op deze training willen?
 - De training gaat misschien deel uit maken van een uitgebreider programma over leidinggeven en   
  koordirigenten waarin meerdere managementmodellen centraal staan. Denk je dat hier vraag naar is?
 - De training wordt volgend seizoen waarschijnlijk in de markt gezet. Wat zou jij voor een dergelijke avond  
  een redelijk bedrag vinden om te betalen als deelnemer?

Overige opmerkingen


