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Slide nr: 
1: 'Twijfel nooit aan het vermogen van de mensen aan wie je leiding geeft om dat te 
bereiken wat jij voor hen droomt " 
Ben Zander 
 
2. Het wakker maken van mogelijkheden 

 Neerwaartse spiraal gesprekken tegenover gesprekken die mogelijkheden uitstralen 
 Iedere keer dat we onze mond opendoen kunnen we ervoor kiezen een leider te zijn 
 Meest belangrijke uitspraak hier: de macht/kracht van de dirigent hangt van zijn/haar 

vermogen af om andere mensen in hun kracht te zetten 
 

3.  Leiders vertrouwen op hun vermogen om anderen machtig/krachtig te maken (powerful) 
 
4. Het spel van succes – falen 

 Het spel van succes verloopt in een eindeloze winnen-verliezen cyclus en dit 
betekent dat de mensen in die cyclus leven met een gevoel van onrust en angst 

 
5. Het spel van bijdragen 

 Je wordt ’sochtends wakker, overtuigt jezelf gedurende een paar minuten ervan dat 
je een bijdrage bent en dan ga je naar buiten en draagt bij. Daarna ga je naar bed en 
je doet het de volgende morgen opnieuw. Mensen hebben hiervoor een eindeloze 
energie 
 

6. ELKE STUDENT KRIJGT EEN 10 
 
7.  Glinsterende ogen 
 
8.  Gesprekken in jezelf 
 

 Mijn werk als dirigent, als een leider, is om de musici, zangers, te leren om 
expressieve vertolkers te zijn van geweldige muziek. Het probleem is dat zij meestal 
de muziek niet kunnen overdragen naar het publiek – vanwege “de conversatie in 
hun hoofd” 

 Als een leider ben ik altijd op zoek naar manieren om die stem tot zwijgen te 
brengen. De stem die zegt, iemand anders kan het veel beter dan jij of straks gaat 
het weer fout op hetzelfde punt 
 

9.  GEDRAGSVERANDERING 
 Mensen kijken naar waarom je iets doet, niet naar wat je doet 
 Alle mensen weten wat, de meesten weten hoe, maar waarom, dat weten heel 

weinig mensen. 
 Visie: een standpunt dat beschrijft hoe de toekomst eruit zal zien als we ons 

uiteindelijke doel hebben bereikt 
 
10. Een Visie 

 Het werk van de nieuwe leider is een krachtige visie te creëren, die ruimte laat zodat 
dingen kunnen gebeuren waarvan je niet had kunnen dromen. De leider moet de 



definitie van de visie zo helder hebben dat iedereen die erbij betrokken is het iedere 
dag te volgen. 

 Natuurlijk, doelen kunnen veel energie geven – als je wint. Maar een visie is 
krachtiger dan een doel. Een visie is levendig,  geeft inspiratie, het is de leidende 
kracht achter alle menselijke inspanningen. Visie gaat over gedeelde energie, een 
gevoel van verwondering, een gevoel dat alles mogelijk is. Het voedt het spel van de 
bijdrage . en dat steekt achter elk fantastisch optreden.  

 
11.  Visie vs Doel vs doelstelling 

 Visie: een uitspraak/standpunt dat beschrijft hoe de toekomst eruit zal zien als we 
het uiteindelijk doel hebben bereikt 

 Doelen: Brede, lange-termijn doelen die het slagen van de missie definiëren 
 Doelstellingen: Specifieke, meetbare, realistische  doelen die het bereiken van een 

doel meten over een bepaalde tijdsperiode 
 

12. De eerste regel van leiderschap:  
 Regel nr 6, neem jezelf niet te serieus 
 We lopen onszelf vaak in de weg 

 
13.  De kwaliteiten van een leider 

 Wees echt 
 Toon respect 
 Toon empathie, inlevingsvermogen 
 Wees positief 
 Herken dat wat positief is 
 Bestrijdt negatieve overtuigingen 
 Accepteer en verbeter 
 Go for the Gold – ga voor goud! 

 
14.  Het ontwikkelen van leiders 

 4 cruciale elementen: 
1. schat het leiderschap potentieel in 
2. Schep kansen voor leiders om te experimenteren en het leiderschap uit te 

proberen 
3. Erken inspanningen terwijl individuen zich ontwikkelen 
4. Maak het mogelijk trainingen en educatie te volgen 

 
15. Inschatten van potentieel voor leiderschap 

 Leiders kunnen geïdentificeerd worden door: 
1. de talenten en vaardigheden van koorleden die duidelijk wordt door onderzoek te 

doen naar levens- en werkervaringen, huidige werksituatie en de wens om 
betrokken te zijn 

2. Hun mogelijkheid om zich op een positieve manier te verhouden tot anderen 
3. Het demonstreren van hun vaardigheden in situaties die niet bedreigend zijn en 

kort duren. 
 
16.  Bouw een goed functionerend team op 

 Section leaders 
 Assistant directors 



 Performance team 
 Koorleden 
 Kwartetten binnen het koor 
 Mensen die muziektheoretische kennis hebben 

 
17. Strategieën om potentiële nieuwe talenten te presenteren 

 Vraag vrijwilligers om eenvoudige taken te accepteren die duidelijk omschreven zijn 
en kort duren 

 Vraag aan een sectie wie ze het liefst als hun section leader zouden willen hebben 
 Vraag één lid van iedere sectie tijdens een repetitie om voor het koor te staan en 

naar hun sectie te luisteren om de positieve waarde te identificeren die de zangers 
aan het koor geven 

 
18.  Erkenning en ontwikkeling van individuen 

 De mensen die met anderen kunnen werken om een gemeenschappelijk doel te 
bereiken zijn degenen die kunnen leiden 

 De mensen die duidelijke feedback kunnen geven kunnen leiden. Degenen die 
vragen om feedback zijn geweldige leiders. 

 De mensen die een uitdaging aannemen kunnen leiden 
 De mensen die kunnen plannen en organiseren kunnen leiden 
 De mensen die de verleiding om te kritiseren kunnen weerstaan zijn leiders 

 
19. Conclusie  (bottom line) 

 Leiders kunnen alleen dan gevonden worden als we zelf bereid zijn een stap terug te 
doen, te observeren, ruimte te creëren en risico’s te nemen. Als we onverstandige 
keuzes maken is dat niet erg. Hoewel, wanneer we pareltjes vinden, denk dan eens 
aan de mogelijkheden! 

 Leiders kunnen zich alleen ontwikkelen als we bereid zijn hun de ruimte te geven die 
nodig is om te groeien en te leren. 

 Leiders kunnen alleen groeien als we ze goed opleiden, sturen naar de beste 
opleidingen. Vind je ruwe diamanten, stel ze in het licht en poets ze dan op. 

 
20. Praktische tips 

 Vraag om toestemming 
 Infecteer de plek van de dirigent niet 
 Betrek iedereen erbij 
 Positieve bekrachtiging 
 Positieve benadering van verbetering 
 Positieve woordenschat 
 Geef redenen! 
  

 
 
 
 


