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Dit is een theoretisch artikel waarmee 
we ingaan op destructieve leider-
schapsgedragingen en deze kort illus-
treren aan de hand van ervaringen uit 
de praktijk. We betogen in dit artikel 
waarom het voor Defensie belangrijk 
is om niet alleen gericht te zijn op po-
sitieve leiderschapsgedragingen, maar 
ook om aan destructieve leiderschaps-
gedragingen aandacht te schenken.

Kernwoorden: Destructief Leider-
schap; Inspirerend Leiderschap; Stress; 
Vertrouwen 

Introductie
In de afgelopen jaren is veel onder-
zoek uitgevoerd naar de invloed van 
leiders op medewerkers, samenwer-
king en het behalen van organisatie-
doelen1. Met dergelijke onderzoeken 
is getracht inzicht te verschaffen in 
de eigenschappen die voor een leider 
belangrijk zijn, effecten van bepaalde 
leiderschapsstijlen, en op welke ma-
nieren een leider zijn ondergeschikten 
beïnvloedt. In dit artikel gaan we in op 
een nog onderbelichte kant van lei-
derschap: ‘Destructief Leiderschap’2. 
Destructief leiderschapsgedrag refe-
reert aan die gedragingen die voor de 
organisatie, de medewerker, en/of de 
leidinggevende zelf schadelijk en ne-
gatief zijn. Wij definiëren destructief 

leiderschapsgedrag als “Het herhaald 
(bewust of onbewust) systematische 
gedrag van een leider, met (vaak op 
lange termijn) negatieve consequenties 
heeft voor of de organisatie, de onder-
geschikten, of hemzelf.” Destructief 
leiderschapsgedrag vatten we in dit ar-
tikel op als een paraplubegrip voor alle 
negatieve leiderschapsgedragingen.
Wij betogen dat het voor defensie be-
langrijk is om aandacht te schenken 
aan destructieve leiderschapsgedra-
gingen, waar op dit moment de focus 
vrijwel alleen ligt op positieve leider-
schapsbenaderingen. Aangezien wij 
werkzaam zijn binnen de Koninklijke 
Landmacht gebruiken we in dit artikel 
voorbeelden uit deze dagelijkse land-
macht praktijk, echter wij veronderstel-
len (gezien de overeenkomsten in de 
aard van het werk) dat dit fenomeen 
zich binnen de gehele defensieorgani-
satie voordoet. 
Allereerst gaan we kort in op leider-
schap, waarna we vervolgens des-
tructief leiderschapsgedrag verder 
uitwerken en de gevolgen er van. Ten 
slotte gaan we in op de argumenten 
die ervoor pleiten om de donkere kant 
van leiderschap niet onderbelicht te 
laten. Tevens doen we praktische aan-
bevelingen hoe de organisatie hier op 
een positieve manier invulling aan kan 
geven. 

Leiderschap binnen defensie
Door de cruciale rol die leidinggeven-
den binnen Defensie spelen bij het 
uitvoeren van de taken in een dynami-
sche en complexe omgeving3, gaat er 
veel aandacht uit naar het onderzoe-
ken en verbeteren van het leiderschap 
binnen de organisatie. Ditzelfde geldt 
ook voor diensten zoals politie en 
brandweer, die net als Defensie ope-
reren in veranderlijke en soms levens-
bedreigende omgevingen. Thema’s 
als vertrouwen4, team effectiviteit5 en 
inspiratie6 zijn in de afgelopen jaren 
binnen de Nederlandse krijgsmacht 
uitgebreid onderzocht. Echter, een be-
perking van deze studies (binnen en 
buiten Defensie) is dat zij zich veelal 
gericht hebben op een beperkt deel 
van het leiderschapsspectrum: de po-
sitieve en constructieve elementen die 
een leider, het team en de individuele 
medewerker ten dienste staan. Juist 
de ‘donkere kant’ van leiderschap 
bleef hierbij onderbelicht7. De litera-
tuur van populaire managementgoe-
roes (zoals Weggemans ‘Leidinggeven 
aan Professionals? Niet doen!’ of 
Covey’s ‘De 7 eigenschappen van ef-
fectief leiderschap’8) gaan vooral in 
op de positieve leiderschapsgedragin-
gen en hoe deze nog beter in te zet-
ten. Aan het herkennen en erkennen 
van negatieve gedragingen is tot nu 

toe volgens ons onterecht voorbijge-
gaan, terwijl ook deze gedragingen 
zeker belangrijk zijn. Onderzoek toont 
aan dat negatieve gebeurtenissen een 
sterker negatief effect hebben dan dat 
positieve gebeurtenissen een positief 
effect hebben9. Bijvoorbeeld het ge-
voel dat kritiek teweegbrengt, blijft 
langer hangen dan het gevoel dat een 
compliment bewerkstelligt. 
Het gedrag dat de leidinggevende 
vertoont is erop geënt om zijn mensen 
te motiveren om bepaalde gestelde 
doelen te bereiken. In de ideale situa-
tie past de leidinggevende zijn gedrag 
aan de situatie (context) aan en aan 
zijn medewerkers. Kortom, wij menen 
dat er niet één bepaald type gedrag 
is (bijvoorbeeld directief leidinggeven 
of coachend leidinggeven) dat in alle 
situaties even toepasbaar is: wat op 
sommige momenten positief wordt 
ervaren kan het volgende moment ne-
gatief worden ervaren. Denk bijvoor-
beeld aan directief gedrag wat minder 
geschikt is in een kantoorsetting maar 
wel in een gevechtssituatie. Daarom 
kan leiderschapsgedrag worden om-
schreven als een continuüm van 
positieve en negatieve ervaren gedra-
gingen. Daarnaast heeft het leider-
schapsgedrag betrekking op zowel de 
bewuste als onbewuste gedragingen 
die door de leider worden vertoond.

Destructief leiderschaps-
gedrag
Destructief leiderschapsgedrag wordt 
op verschillende manieren omschre-
ven. Zo wordt in de Verenigde Staten 
de term ‘toxic leadership’ gebruikt, 
waarbij deze refereert aan leider-
schapsgedrag dat of de belangen van 
de medewerker, of die van de orga-
nisatie of beiden schaadt. De Noorse 
militair psychologen Einarsen, Aasland 
en Skogstad10 definiëren destructief 
leiderschap als volgt: “Destructive lea-
dership is the systematic and repeated 
behaviour by a leader that violates 
the legitimate interest of the organi-
sation by undermining and/or sabo-
taging the organisation’s goals, tasks 
and resources, effectiveness, motiva-
tion, well-being and job satisfaction 
of subordinates.”
De belangrijkste gemene deler in 
alle definities van destructief leider-
schapsgedrag is dat er sprake is van 
relationele gedragingen van een 
formeel aangewezen leider die het 
vertrouwen, de motivatie en/of de 
betrokkenheid van medewerkers on-
dermijnen en zo een negatief effect 
hebben op het behalen van de orga-
nisatiedoelen en/of het welzijn van de 
medewerkers.
‘Negatief’ leiderschapsgedrag kan 
bij ondergeschikten op een langere 

termijn resulteren in verzuim, ziekte, 
agressie op de werkplek, verminderde 
motivatie, weinig vertrouwen in de lei-
der of de organisatie en stress11.
Uit onderzoek dat onder meer binnen 
de militaire organisaties van Zwitser-
land, Zweden en de Verenigde Staten 
is gehouden naar verschillende vormen 
van destructief leiderschap bleek dat er 
vijf verschillende clusters gedragingen 
kunnen worden onderscheiden die op 
de lange termijn een negatieve uitwer-
king kunnen hebben (of wel voor de 
medewerkers, of wel voor de organisa-
tie en de leider zelf).12 Wat hierbij op-
valt is dat leiders op zowel een actieve 
als ook op een passieve manier des-
tructief gedrag kunnen vertonen. 

Het eerste betreft het arrogante clus-
ter, waarin de leidinggevende op een 
vervelende manier met zijn medewer-
kers omgaat. Deze leidinggevende 
plaatst zichzelf op een voetstuk en 
verheft zich daarmee boven anderen. 
De anderen worden als minder, lager 
of minder waardevol neergezet en be-
handeld. Gedragingen die in dit cluster 
vallen zijn bijvoorbeeld: manipuleren 
en kleineren. Enkele effecten van der-
gelijke leiderschapsgedragingen is dat 
de medewerkers zich niet gewaardeerd 
voelen en geen motivatie voor hun 
taak houden. 

Een jonge groepscommandant komt vers uit de opleiding en begint vol 

enthousiasme aan zijn nieuwe functie. Hij is jonger dan de meesten in zijn 

groep en hij heeft minder ervaring binnen Defensie. Hij wil wel dat er naar 

hem geluisterd wordt, logisch: hij is immers de leidinggevende! Daarom stelt 

hij zich wat superieur op naar zijn manschappen en luistert hij niet altijd naar 

wat zijn korporaals hem aanbevelen. De ondergeschikten voelen zich hierdoor 

ondergewaardeerd en verliezen langzaam de motivatie voor hun taak.  

De beste bedoelingen van de commandant hebben nu een averechts effect!

Een onderbelicht fenomeen
Destructief Leidersch apsgedrag



3130 | Carré 5 | 2013

direct geconfronteerd wordt met de 
negatieve gevolgen van zijn (leider-
schaps-)gedrag. Enerzijds omdat hij 
reeds van functie is gewisseld voordat 
de effecten van zijn gedrag zichtbaar 
worden. Anderzijds kan een leider 
zelf ook ‘blind’ zijn voor zijn minder 
ontwikkelde kanten of zijn donkere 
leiderschapskanten18. Ondergeschik-
ten kunnen, omdat de leider spoedig 
van functie verandert, denken ‘het 
zal mijn tijd wel duren’ en verzuimen 
feedback te geven aan de leiding-
gevende, opdat deze zijn of haar 
gedrag verandert. Immers feedback 
kan leiden tot bewustwording en be-
wustwording kan leiden tot gedrags-
verandering. Op deze manier draagt 
de ondergeschikte eraan bij dat het 
‘negatief leiderschapsgedrag’ min of 
meer verborgen blijft bij zijn of haar 
leidinggevende.

Ten vierde, zijn wij van mening dat de 
gevolgen van destructief leiderschaps-
gedrag voor defensie groot kunnen 
zijn. De aard van het werk vereist een 
hoge mate van verantwoordelijkheid 
en besef van de gevolgen van het ge-
drag bij de leidinggevende. Immers, 
de gevolgen kunnen niet alleen de 
organisatie of het team beïnvloeden, 
maar ook de publieke opinie. Zeker 
in deze tijden waarin informatie en 
nieuws heel snel gedeeld wordt (bij-
voorbeeld via Facebook of Twitter) 
wordt de publieke opinie over defen-
sie mede bepaald door het beeld dat 
over de leiders naar buiten komt. 

Ten vijfde, zoals gezegd, gaat bin-
nen defensie veel aandacht uit naar 
positieve leiderschapsstijlen19. Echter, 
leiderschap is niet zaligmakend. Naast 
leiderschap spelen ook groepsdyna-
mische processen en andere factoren 
binnen teams en organisaties een rol 
in de effectiviteit van teams en orga-
nisaties. Wellicht dichten wij de leider 
meer invloed toe dan hij daadwerkelijk 
heeft20. 

Ten zesde, zouden er omstandigheden 
kunnen zijn waar zowel de leiding-
gevende zelf als de organisatie geen 
grip op heeft of zou kunnen aan zien 
komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
persoonlijke heftige omstandigheden. 
Deze omstandigheden kunnen een 
grote invloed hebben op het gedrag 
van de leidinggevende, doordat hij 
onder mentale druk komt en daar-
door vervalt in verlies van controle op 

Het tweede betreft het gemene/
dominante cluster waarin de leiding-
gevende bedreigingen en afstraffing 
gebruikt om het doel te bereiken en 
zijn wil te realiseren. Afstraffing is 
hierin een doelgericht instrument, de 
leidinggevende stelt daarnaast vaak 
onhaalbare eisen aan zijn team. Hier-
mee misbruikt hij de macht die hij als 
formeel leidinggevende heeft gekre-
gen. Het gedrag is te typeren als on-
redelijk en bedreigend. Gevolg hiervan 
is angst bij de medewerkers: ze weten 
niet waar ze aan toe zijn (wanneer ze 
het goed doen en wanneer niet).

Het derde egocentrische cluster (of-
ficieel ego-georiënteerd) uit zich in 
gedrag als: zichzelf op de voorgrond 
plaatsen, ‘vals spelen’, met de eer van 
anderen strijken, en afspraken niet 
nakomen. Deze leidinggevende is op 
zichzelf gericht en wil zoveel mogelijk 
persoonlijke winst behalen. Anderen 
worden gebruikt of gepasseerd om de 
eigen belangen te behartigen. Zelf-
verrijking heeft de prioriteit. Bij de 
Amerikanen bleek dit het meest voor-
komende destructieve gedragstype te 
zijn bij de militaire leidinggevenden. 

Het vierde passieve cluster betreft 
laissez faire gedrag, dat zich uit in 
geen beslissingen nemen en/of pro-
blemen niet aan pakken. De leiding-
gevende is bang om een confrontatie 
aan te gaan, en toont geen interesse 
in dat wat er binnen het team ge-
beurt. Deze leidinggevende gaat con-
flicten en confrontaties uit de weg. 
Een risico hiervan is dat men een ster-
ke informele leider gaat volgen. Dit 
gedrag kan zowel door de persoonlijk-
heid van de leider ontstaan, als door 
gebrek aan inzicht. Denk bijvoorbeeld 
aan de startende leidinggevende of-
ficier die zijn rol nog moet vinden en 
daarbij overvleugeld wordt door een 
dominante onderofficier in zijn een-
heid.

Het laatste en vijfde is het verwar-
rende cluster en betreft gedrag waarin 
de leidinggevende zich onzeker toont 
over de rol als leider, slecht is geor-
ganiseerd en gestructureerd, en on-
duidelijke instructies en opdrachten 
geeft. Deze leidinggevende zorgt voor 
onrust binnen het team, waardoor 
het vertrouwen in hem- of haarzelf 
wordt ondermijnd. Kenmerkend in dit 
gedrag is twijfel, chaos en onduidelijk-
heid. 

Amerikaans onderzoek laat zien dat 
destructief leiderschapsgedrag binnen  
alle rangen wordt gerapporteerd. 
Volgens onderzoekers Reed en Bullis 
delen destructieve leiders drie kenmer-
ken: 1) er is sprake van desinteresse  
in de belangen van de medewerkers 
(ze stellen zich relationeel zwak op),  
2) hun persoonlijkheid en communica-
tie zorgt voor een negatief organisatie-
klimaat, en 3) ondergeschikten hebben 
het gevoel dat hun leidinggevende 
puur uit zelfbelang handelt13.

Destructief leiderschap:  
wat kunnen we ermee?
Waarom is het voor defensie belang-
rijk om aandacht te schenken aan des-
tructieve leiderschapsgedragingen?  
Uit internationaal onderzoek blijkt dat 
in de militaire context destructief lei-
derschapsgedrag geen uitzondering 
is. Dit blijkt onder andere uit onder-
zoek van de Noorse wetenschappers 
Aasland et al14. Dit onderzoek toont 
aan dat ten minste een derde van de 
medewerkers destructief leiderschaps-
gedrag ervaart, waarbij binnen de 
Noorse populatie het passieve cluster 
en het verwarrende cluster vaker er-
varen worden dan de andere vormen 
van destructief leiderschapsgedrag. 
Amerikaans onderzoek komt met ver-
gelijkbare resultaten15. 

Ten tweede toont deze Amerikaanse 
studie aan dat destructief leiderschaps-
gedrag ertoe leidt dat ondergeschikten 
overwegen het leger te verlaten. Ook 
uit een oriënterend onderzoek dat bin-
nen de KL is uitgevoerd blijkt dat des-
tructief leiderschapsgedrag gerelateerd 
is aan een verhoogde intentie om de 
organisatie te verlaten. Daarnaast blijkt 
dat binnen de KL destructief leider-
schapsgedrag (en dan met name ver-
warrend en ego-georiënteerd gedrag) 
bij de medewerkers stressgevoelens 
veroorzaakt16. 

Ten derde komt destructief leider-
schapsgedrag in verschillende vormen 
voor die vaak niet herkend worden 
waardoor de organisatie niet rea-
geert17. Dit komt doordat de loyali-
teit van de militair ten opzichte van 
de organisatie en de opdracht vaak 
dusdanig groot is dat de steken die 
de leidinggevende of de organisatie 
laat vallen door de individuele militair 
opgevangen wordt. Bovendien heeft 
defensie een functierotatiesysteem 
waardoor een commandant niet altijd 

eigen emoties en competenties. Hier-
door kan de leidinggevende mogelijk 
vervallen in ontspoord gedrag dat al 
latent aanwezig was als destructieve 
gedragingen. Immers, iedereen heeft 
minder ontwikkelde kanten, door 
stress en tijdsdruk is men eerder ge-
neigd om in dit gedrag te vervallen. 
Dit blijkt uit onderzoek van Hilgen-
kamp en Steele21, zij tonen aan dat 
in veel gevallen de ‘trigger’ van het 
verschuiven van enkele destructieve 
gedragingen naar compleet ‘ontspo-
ren’, voortkomt uit gebeurtenissen in 
de privésfeer (zoals het stuklopen van 
een relatie of het overlijden van een 
dierbare). 

Wat kan de organisatie doen?
Dat destructieve leiderschapsgedra-
gingen aandacht verdienen zal duide-
lijk zijn, maar wat kan de organisatie 
praktisch hiertegen doen? Voorkomen 
is beter dan genezen. Dit betekent 
voor de organisatie dat zij er alert op 
dient te zijn dat (jonge) leidinggeven-
den door onbekendheid en onerva-
renheid mogelijk op een verwarrende 
of ego-georiënteerde manier leiding-
geven22. Veelal is destructief leider-
schapsgedrag niet intentioneel, 
gewoonweg omdat een leidinggeven-
de niet voldoende is opgeleid of nog 
geen volledig inzicht in zichzelf (en 

daarmee in zijn valkuilen) heeft. Wij 
pleiten er dan ook voor om in oplei-
dingen nadrukkelijk aandacht te geven 
aan leidinggeven, dit betekent dat de 
militaire leiders (in wording) niet alleen 
de theoretische kennis bijgebracht 
moeten worden, maar ook dat zij ge-
durende de opleiding voldoende mo-
gelijkheden krijgen om de praktische 
toepassing van leiderschap te oefenen 
opdat de onbekendheid en onerva-
renheid verminderd worden. Bij het 
invoeren van de Doorlopende Leerlijn 
Leidinggeven23 heeft het Expertisecen-
trum Leiderschap KL onderkend dat 
de intentie er vaak wel is, maar dat 
in praktijk de (toekomstig) leidingge-
venden voornamelijk geconfronteerd 
worden met theorie en er te weinig 
opleidingstijd is om goed aan de slag 
te gaan met ‘ervaren’ van leidingge-
ven en voor feedback. Onze ‘junior 
leaders’ zouden in hun eerste functie 
na het verlaten van de opleidingsom-
geving een mentor toegewezen moe-
ten krijgen die als klankbord of juist als 
spiegel kan dienen. De startende com-
mandant kan zo behoed worden van 
de valkuilen van destructieve gedra-
gingen. Daarnaast ligt er de taak voor 
collega-leidinggevenden om rekening 
te houden met wat er privé speelt, 
immers een externe gebeurtenis kan 
negatieve gedragingen verergeren 

waardoor ontsporen mogelijk is en 
daarmee destructief gedrag. Wanneer 
collega-leidinggevenden sociale steun 
verlenen en op de hoogte zijn van wat 
er speelt kunnen ze hun collega erop 
wijzen wanneer deze in zijn ‘valkuil’ 
stapt en hem bijsturen voordat de si-
tuatie escaleert. Hiervoor is een goede 
werksfeer en cultuur van vertrouwen 
absoluut noodzakelijk!
Wanneer er sprake is van daadwerke-
lijk destructieve leiderschapsgedragin-
gen kan er gebruik gemaakt worden 
van inzichten uit andere defensieor-
ganisaties. Binnen de Amerikaanse 
krijgsmacht zijn verschillende initia-
tieven ontwikkeld om destructieve 
leiderschapsgedragingen te reduce-
ren, ondanks verschil in organisatie 
en cultuur lijken deze initiatieven ook 
binnen de Nederlandse Krijgsmacht 
toepasbaar. Deze initiatieven hebben 
als belangrijkste kenmerken: eige-
naarschap en reflectie. Eigenaarschap 
betekent dat de leider zich zelf verant-
woordelijk voelt voor zijn ontwikke-
ling en ook zijn minder goede kanten 
erkent. Dit inzicht in de eigen posi-
tieve én negatieve kanten kan bereikt 
worden door reflectie: zelfreflectie en 
ook spiegelen door collega’s en onder-
geschikten. Voor Defensie betekent 
dit dat huidige initiatieven nog meer 
benut kunnen worden door meer 
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van de krijgsmacht24, zoals blijkt uit 
de tevredenheid van medewerkers en 
de resultaten tijdens inzet (nationaal 
en internationaal). Echter, ontwikke-
ling is een continu proces. Daarom is 
het belangrijk dat zowel de organisatie 
in ondersteuning en training, en de 
leidinggevende zelf aandacht blijven 
schenken aan leiderschapsontwikke-
ling zonder destructief gedrag over 
het hoofd te zien. 

draagvlak te creëren en van ontwikke-
ling een prioriteit te maken, in plaats 
van een sluitpost waar vaak geen tijd 
meer voor is. Initiatieven als (collega) 
coaches, functioneringsgesprekken en 
aandacht voor zelfreflectie en zelflei-
derschap zijn en blijven onverminderd 
belangrijk. Daarnaast is het van belang 
de leider en zijn medewerkers met el-
kaar in dialoog te brengen ook buiten 
de formele functioneringsgesprekken 
om. Dit zorgt ervoor dat de onbewust 
incompetente leider een spiegel voor-

gehouden wordt en tegelijkertijd dat 
de medewerker zich gehoord voelt. 
Op deze wijze wordt de leider en zijn 
team de ruimte geboden voor ontwik-
keling. Dit vereist echter wel voor een 
aantal medewerkers een verandering 
in ‘mindset’. Immers, fouten en pro-
blemen erkennen en erover in gesprek 
gaan om ze te veranderen in ontwik-
kelpunten is wezenlijk anders dan 
bang zijn om beoordeeld en bestraft 
te worden. Het gaat overigens door-
gaans goed met de leidinggevenden 
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