
Carel Banse heeft een droom. Een droom over een 
organisatie met tevreden medewerkers. Een 

organisatie die ruimte biedt voor per-
soonlijke ontwikkeling. Waarin me-

dewerkers elkaar onderling ver-
trouwen en respect hebben voor 

elkaar. Een organisatie die in ex-
medewerkers enthousiaste am-

bassadeurs heeft en die kan 
rekenen op een hoge maat-
schappelijke waardering.
Die droom heeft hij de laat-
ste maanden van 200 met 
veel mensen gedeeld. Ban-
se wil als hoofd van het 
bureau Leiderschap de 
leiderschapstrainingen 
bij alle defensieonderde-
len inspireren en coördi-
neren. Naast trainingen 
staat ook de coaching van 
leidinggevenden hoog op 
zijn agenda.

Leiderschap lijkt sommi-
gen aangeboren. Maar lei-

derschap is ook en vooral (te) 
leren. Defensie biedt vanaf dit 

jaar zo’n 10.000 medewerkers 
een training sociale aspecten van 

leidinggeven (SAvL) aan. 

Defensie definieert leiderschap als ‘het bewust richting 
geven aan gedrag en het inspireren van anderen om ge-
zamenlijk het gestelde doel te bereiken’. “Top down be-
sturen wordt niet meer geaccepteerd, de kennis van het 
bedrijf zit beneden. Het model is nu: samenwerken”, 
zegt Paul Polman, CEO Unilever. In de Defensie-defi-
nitie van leiderschap lijkt het sturen van bovenaf voor-
op te staan. Doet Defensie te weinig met de kennis van 
‘beneden’?

“Leidinggeven doe je met een doel. Je hebt een taak 
en je moet een opdracht realiseren. Daarom is ‘beïn-
vloeden’ een belangrijk element in de definitie. We 
doen dit onder meer door het bevorderen van ge-
wenst gedrag, zoals we omschreven hebben in de so-
ciale aspecten van leidinggeven. Het beleid gaat uit 
van kansen om iets verder te ontwikkelen. Je moet 
als leidinggevende je mensen in staat stellen om hun 
functie goed te vervullen. Daarom geef je ze opleidin-
gen, maar ook ruimte waarin ze op een veilige ma-
nier kunnen experimenteren. Het gaat om het inspi-
reren van het team. Als het goed gaat heeft team het 
gedaan. Maar als het verkeerd gaat ben ik als leider 
verantwoordelijk. Zo draai je de hiërarchie om.”

‘Een goede leider beseft dat hij afhankelijk is van ande-
ren om het doel te bereiken’, zegt oud-CDS Dick Berlijn. 
Wat vindt u van die uitspraak?

“Dat is zo. Een leidinggevende kan het nooit alleen. 
Maar afhankelijkheid geldt van twee kanten. De lei-

dinggevende moet dicht bij zijn mensen staan, moet 
weten wat er leeft, moet vertrouwen geven. De team-
leden moeten hun leider vertrouwen. Het team is al-
tijd afhankelijk van elkaar.”

In die omstandigheden is het heel goed om advies te vra-
gen aan een mindere?

“Ja. Als iemand op uitzending gaat en er zijn men-
sen die vaker op uitzending zijn geweest, dan siert 
het een leider als hij of zij luistert naar de advie-
zen van zijn minderen en rekening houdt met hun 

ervaring. Maar het gaat nog verder. De leider moet 
zich ook kwetsbaar opstellen bij de evaluatie. Wat 
ging er goed? Wat kan ik beter? Wat kun jij beter? 
De huidige CDS, generaal Van Uhm, heeft eind vorig 
jaar in een toespraak tot 00 man uit het bedrijfsle-
ven daarover geen misverstanden laten bestaan. Een 
leider moet volgens hem eerlijk zijn, duidelijk zijn en 
een visie hebben. Hij of zij moet zich kwetsbaar dur-
ven opstellen. Dat is een teken van innerlijke kracht. 
Er is ook ruimte om twijfel te hebben en uit te spre-
ken. De organisatie moet helpen om zulke leiders te 
vormen. Dat doen we door training en begeleiding, 
maar dat moet ook terug komen in functionerings-
gesprekken. Als een commandant de ruimte geeft, 
zich kwetsbaar opstelt, dan moeten we dat in posi-
tieve zin meenemen bij de beslissing over een vol-
gende plaatsing. Ook de leidingontvangende moet 
zijn verantwoordelijkheid nemen. En naar zichzelf 
kijken. Zelfreflectie is een van de elementen van soci-
aal gericht leiderschap. Dat geldt ook voor de soldaat. 
Op het moment dat hij een ‘split second’-beslissing 
neemt, moet hij niet denken: hoe zit mijn normen- 
en waardenpatroon in elkaar? Steunt mijn comman-
dant mij wel? Hij moet een beslissing nemen die ver-
strekkende gevolgen kan hebben. Daarna moet hij 
zichzelf willen verantwoorden. Maar hij moet ook 
zichzelf en anderen recht in de ogen kunnen kijken. 
Wij vragen van onze militairen om in Nederland en 
in uitzendgebieden effectief te blijven functioneren. 
Dan moet je ze wel wat meegeven.”

Wat heeft de krijgsmacht nodig: leiders of communi-
cators?

“Je moet als leider zeker een effectieve communica-
tor zijn, maar wel als de omstandigheden die moge-
lijkheid bieden. Niet als je onder vuur ligt. Zoals de 
commandant in Uruzgan die ook tijdens een actie 
een ondergeschikte snel kan uitleggen wat de zin is 
van de missie. Maar dat kan alleen als je elkaar ver-
trouwt. Dat is heel delicaat. Je geeft eerst vertrou-
wen, krijgt het langzaam, maar je kunt het snel weer 
kwijt raken.”

Stel: je komt net van KMA of KIM, je staat voor het eerst 
voor de groep in serieuze omstandigheden. Je gaat in het 
diepe. Wat is nou de beste tip? Vertrouwen? Help de jon-
ge luitenant eens op weg.

“Ik zeg altijd: luister goed naar je ervaren onderoffi-
cieren. Je hoeft niet alles van hen aan te nemen, maar 
luister goed naar ze. Er zitten altijd heel waardevolle 
tips bij. En verder: vertoon consequent, voorspelbaar 
gedrag als leidinggevende. Dat zul je waarschijnlijk 
moeten leren. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk. Je 
beslissing moet authentiek zijn. Je moet beslissin-
gen nemen die mensen kunnen plaatsen. Dan kweek 
je vertrouwen. Het is inderdaad meestal een grote 
stap vanuit de beschermde omgeving van de oplei-
dingen naar de werkelijke wereld. Ik hoor bij de ca-
detten ook vaak de wens om eerder naar de parate 
troep te kunnen. Daarmee geven ze zelf aan hoe be-
langrijk zoiets is.”

Is er ruimte voor zo’n kennismaking, bijvoorbeeld door 
stages?

“Te weinig. Als wij verwachten dat ze meteen op uit-
zending kunnen, dan moet je ze ook praktische kennis 
mee geven. Stages … wellicht? We maken hen duide-
lijk dat ze verantwoordelijk zijn voor alle beslissingen 
die ze nemen. Je kunt daarom niet vroeg genoeg be-
ginnen met het geven van zelfinzicht. Je moet weten 
hoe je in bepaalde omstandigheden reageert. 
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Het Stafbureau Leiderschap is sinds begin januari in ‘full swing’. De SAvL-

training is gestart. Voor Trivizier aanleiding om een interview te houden 

het hoofd van dit stafbureau, kolonel KLu drs. Carel E.M. Banse.

Tekst: Henri Lansink

“Alle seinen staan op groen. 
Het is nu een kwestie van doen” 

De kennis van het 
bedrijf zit beneden



En je moet altijd bereid zijn om verantwoording af 
te leggen, niet alleen naar jezelf, je groep of eenheid, 
maar soms ook naar de politiek. Aan leiding geven 
kan niemand zich onttrekken.”

U gaat zich ook bezig houden met het maken van een 
nieuw leiderschapsprofiel. Hoe belangrijk is dat? Ook 
in het verleden zijn er profielen geweest, maar dat heeft 
blijkbaar niet de ideale leiders opgeleverd?

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden, zo 
hoorde ik de commandant der landstrijdkrachten, 
lgen Bertholee, onlangs nog zeggen. Dat is het uit-
gangspunt: het kan altijd beter.”

Wat zou er beter kunnen?

“Het voordeel van een bureau Leiderschap is voor-
al dat alle initiatieven van defensieonderdelen op 
leiderschapsgebied hier samen komen. Wij probe-
ren al die aspecten van leiderschap – visie hebben, 
kwetsbaar zijn, integer zijn enzovoorts - te verta-
len in de ontwikkeling van één leiderschapsprofiel. 
Als duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van 
een commandant lig op al die gebieden, dan kun-
nen we er een opleidingsprogramma voor bouwen. 
Dat profiel wordt niet alleen de start voor opleidin-
gen, maar ook voor het aanname- en selectieproces. 
We kijken nu bijvoorbeeld veel meer naar mensen 
die ‘naar binnen kunnen kijken’ of die dat kunnen 
ontwikkelen.”

Het wordt meer een profiel van opleidings- en ontwik-
kelingsmogelijkheden?

“Met een basis erin waaraan ieder moet voldoen. Ik 
kan me voorstellen dat er steeds meer vraag is naar 
maatwerk. Dat kunnen wij dan uitzetten en door de 
HRM (Human Resourcemanagement) Academie la-
ten verwerken in nieuwe opleidingen, bijvoorbeeld 
in eerste instantie bij één van de defensieonderde-
len. Bij voldoende succes kunnen die dan defensie-
breed worden aangeboden. We hebben nu een project 
‘functiegebonden opleidingsbudgetten’. Wanneer 
een commandant ziet dat er een behoefte is, dan 
kan hij dat budget gebruiken voor opleidingen. Het 
gaat om een proef. Die loopt onder begeleiding van 
het Kenniscentrum Leidinggeven en Ethiek (CLAS) 
nog in 2009/2010.”

Dat mogen ook onorthodoxe opleidingen zijn?

“Als het maar met leidinggeven te maken heeft. La-
ten we vooral – dat past ook bij de gewenste kwets-
bare opstelling - onze zintuigen open zetten voor 
andere vormen van leidinggeven. Sluit je ogen niet 
voor wat er om je heen gebeurt! Dat is de kant van 
de kenniscreatie. De opleidingen moeten onder lei-
ding staan van trainers die mensen emotioneel kun-
nen raken. 

Er moet veel eigen inbreng zijn van de deelnemers. 
Zij moeten zelf casuïstiek (gevallen uit eigen erva-
ring) inbrengen. Er moet een gevoel zijn: het heeft 
iets met me gedaan! Zodat mensen gemotiveerd zijn 
om er heen te gaan.”

Is het stafbureau intussen al geaccepteerd als ‘paarse’ 
vreemde-eend-in-de-bijt van leiderschapsopleidingen?

“Het belang van het bureau hoef ik niet meer te be-
nadrukken. Het vertrouwen is gewekt. Dit bureau is 
een aanvulling op wat er al bestaat. Bovendien han-
teren we korte communicatielijnen. We kunnen door 
onze positie vaak snel om de bureaucratie heen. En 
we maken ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. We 
gaan niet voor de compromissen waar iedereen in 
gelijke mate ontevreden mee is. We gaan voor sy-
nergie en voor ‘win win’, plus’-oplossingen. Ieder-
een is bereid om die te gaan onderzoeken. Er wordt 
nu heel veel gesproken over leiderschap. In openba-
re bijeenkomsten zoekt iedereen naar mogelijkhe-
den om het nog beter te doen. De reis er naar toe is 
net zo belangrijk als het einddoel. Over 2 of 3 jaar 
zie je pas de eerste resultaten. We moeten niet har-
der gaan draaien aan de knoppen als het niet snel ge-
noeg gaat. Het gaat tenslotte om gedrags- en men-
taliteitbeïnvloeding. We moeten geduld hebben en 
het proces zijn werk laten doen.
Als bureau zijn we enerzijds onbelangrijk omdat het 
gaat om de defensieonderdelen die eigen initiatieven 
ontplooien. Maar we zijn ook heel belangrijk omdat 
het handig is dat we in dezelfde richting gaan. De on-
derdelen en instituten als de HRM-Academie moe-
ten de gelegenheid krijgen om te schitteren. Maar 
ik wil ook elke dag mijn meerwaarde bewijzen. Als 
dat niet lukt, dan moet je het bureau snel opdoeken. 
We willen de organisatie verleiden om de droom waar 
te maken. We staan nog maar aan het begin van de 
reis, maar de start is veelbelovend.”
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STAFBUREAU LEIDERSCHAP

De taken van dit stafbureau zijn: 

(1) het ontwerpen van beleid op het gebied 
van leiderschap, 

(2) het bevorderen van de professionaliteit 
van leidinggevenden en leidingontvan-
genden, 

(3) het adviseren van (P)CDS en 
(4) het faciliteren en ondersteunen van acti-

viteiten bij de defensieonderdelen. 
 Het bureau bestaat uit drie functies: het 

Hoofd (kol Carel Banse), een senior advi-
seur burger schaal 13 (nog vacant) en een 
adviseur (aoo Gert Euwijk). 

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN 
Met ingang van 1 januari van dit jaar (2009) 
wordt aan alle leidinggevenden een training 
sociale aspecten van leidinggeven (SAvL) aan-
geboden. Bij de operationele commando’s 
wordt dit verzorgd door de eigen trainingsca-
paciteit; bij BS, DMO en CDC, die niet over een 
eigen trainingscapaciteit beschikken, wordt 
deze verzorgd door een externe partij. 

Om leidinggevenden (nog) beter te kunnen 
begeleiden wordt verder coaching structu-
reel als instrument ingezet. In 2009 en 2010 
worden daartoe in totaal 350 coaches (in 
nevenfunctie) opgeleid, die hun collega’s 
gaan begeleiden in de ontwikkeling van hun 
persoonlijk leiderschap. Een leidinggeven-
de die gecoacht wil worden (zoals besproken 
met zijn/haar leidinggevende en vastgelegd 
in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan) kan 
buiten de hiërarchieke lijnen om een coach 
kiezen. Daardoor wordt de veilige situatie 
gewaarborgd, die vereist is voor een effectief 
coachingstraject.

ACTIVITEITEN BIJ DE 
DEFENSIEONDERDELEN
Na de eerste aanpassing van de initiële en 
loopbaanopleidingen wordt een tweede slag 
gemaakt om zeker te stellen dat de leerdoe-
len van de SAvL in die opleidingen zijn veran-
kerd. Het Commando Zeestrijdkrachten heeft 
bijvoorbeeld een speciale module binnen de 
Leergang Management Vorming ontwikkeld, 
het Commando Landstrijdkrachten heeft 
de Pelotons Team Vorming geïntensiveerd, 
het Commando Luchtstrijdkrachten heeft 
de Leiderschaps Training en Vorming geher-
structureerd en de Koninklijke Marechaussee 
gaat met de beweging Pantheon in dezelf-
de richting. Bij BS, DMO en CDC zijn Bureaus 
Leiderschap ingericht, die voor deze defen-
sieonderdelen de plannen van aanpak opstel-
len. Om al deze activiteiten mogelijk te maken 
zijn in totaal circa 40 nieuwe functies toege-
wezen.

Drs. Carel Banse is Hoofd Stafbureau Leiderschap.  
Zijn vorige functie was directeur HRM Academie, een 
onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. 
Banse begon zijn loopbaan na zijn opleiding aan de 
KMA als Human Resource manager bij de KLu. Banse 
was werkzaam bij het NAVO Human Factors and 
Medicine Panel, Research and Technology Agency, 
in Parijs. Ruim 3 jaar was hij defensieattaché voor 
Denemarken, Estland, Letland en Litouwen. Sinds 
2005 is hij voorzitter van de Commissie Positie 
Onderofficieren Krijgsmacht.

Carel Banse is bestuurskundige (voltooide studie 
Openbaar Bestuur, Universiteit van Leiden) en voor-
zitter van de oudervereniging OBS ‘De Rietpluim’ in 
Nuenen. Hij heeft een eigen adviesbureau ‘Banse 
Executive Coaching.


