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Bedrijfsvoering – Management

Leiderschap door de ogen 
van een vrouwelijke offi cier

nathaLie beerden

Majoor van het vliegwezen stafbrevethoudster Nathalie Beerden is de eerste vrouwelijke 

korpscommandant van het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding te Eupen. 

Haar ervaring in leiderschap heeft ze opgebouwd in het domein van personeelsbeheer, sport en 

overleving, als verantwoordelijke van diverse ondersteunende diensten en tijdens twee buiten-

landse opdrachten.

La première présence féminine à la Défense date de 1975 et 
les dames ayant choisi une carrière d’offi cier ou de cadre civil 
ont certaines attentes, tout comme l’organisation dont elles 
dépendent et leur entourage. Il est clair que la femme n’est 
pas la pâle copie de l’homme. Dans le passé, relativement peu 
de femmes ont obtenu des fonctions de commandement signi-
fi catives. Heureusement, on remarque un changement dans 
cette situation. Les femmes dirigeantes qui réussissent à rester 
« authentiques » et à créer pour leurs collaborateurs un cadre 
dans lequel ils peuvent se développer, semblent donner les 
meilleurs résultats. 

dames bij defensie

Vrouwen hebben toegang tot de publieke functies onder dezelfde voorwaarden 
als mannen1. Concreet betekent dit dat de nationale wetgeving aan vrouwen de 
mogelijkheid biedt om een militaire functie uit te oefenen.

Het leger stelde eerst niet-gevechtsfuncties in de categorie van vrijwilligers 
open, nadien volgden de plaatsen “tijdelijk offi cier”, “onderoffi cier” en “offi cier” 
via de Koninklijke Militaire School. Het is pas in 1981 dat alle plaatsen werden 
opengesteld voor zowel mannen als vrouwen in dezelfde werkomstandigheden, 
met eenzelfde vorming en met dezelfde selectietesten op sportief vlak. Dit had 
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een grote impact op de slaagkansen van de vrouwelijke kandidaten. De sport-
testen waren immers vooral gericht op kracht en explosiviteit. In 1986 werden 
de sporttesten aangepast voor iedereen en vervingen een buikspier- en een 
looptest over een langere afstand de explosievere testen. Deze testen bleken 
de slaagkansen lichtjes te verhogen2. 

In het jaar 2000 keurde de VN-Veiligheidsraad een belangrijke resolutie goed 
over “vrouwen, vrede en veiligheid”. Deze resolutie 1325 erkende de grote rol 
van vrouwen bij conflictpreventie, conflictoplossing en vredesopbouw. Gevolg 
hiervan was het verhogen van de betrokkenheid en de participatie van vrouwen 
in het vredesproces en de -missies, waarbij men aandacht had voor de behoeften 
en belangen van vrouwen in conflictgebieden. In 2004 kwam de Belgische Defen-
sie met een nationaal actieplan waarin elk departement zich ertoe verbond een 
aantal concrete maatregelen te nemen. Zo werd onder meer het aspect gender 
geïntegreerd in de voortgezette vorming voor kaderleden en in de training met 
het oog op toekomstige buitenlandse opdrachten. 

Na bijna 41 jaar aanwezigheid is de vrouw met haar eigenheid (wel eens gety-
peerd als intuïtief, spontaan, aandachtig, medewerkend, flexibel, empathisch, 
nauwgezet) volledig geïntegreerd in de Belgische Defensie, die echter overwe-
gend uit mannen blijft bestaan. Zij zorgen voor een cultuur waarbij de algemeen 
maatschappelijk aanvaarde specifieke mannelijke karaktertrekken (vaak om-
schreven als energiek, onafhankelijk, logisch, competitief, snel aanpasbaar en 
kordaat) sterk aanwezig zijn. Vandaag zijn de dames in de Belgische Defensie nog 
steeds in de minderheid (7,72%). In absolute cijfers geeft dit 2.300 dames op een 
totaal van iets minder dan 30.000 militairen. Vrouwelijke militairen zijn sterker 
vertegenwoordigd in de kleinere gespecialiseerde componenten: voornamelijk 
in de medische component, de marine en in ondersteunende gespecialiseerde 
functies. In tegenstelling tot een tiental jaren geleden, toen de vrijwilligers 
meer vrouwen telden, gevolgd door de onderofficieren en officieren, is de trend 
nu omgekeerd. Er zijn nu procentueel meer dames bij de officieren dan bij de 
onderofficieren en vrijwilligers.

motivatie

Wat zijn de beweegredenen voor dames om zich te engageren voor Defensie? 
Stimulansen zijn vaak een job met veel variatie, het sportieve leven, sociaal 
contact, vriendschap, het zelfstandig kunnen werken, leiding kunnen geven en 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. 
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In 2012 verscheen een studie3 over de motivatie van vrouwen die zich kandidaat 
stellen voor officier. De drijfveren werden gerangschikt in volgorde van belang-
rijkheid. In de top 8 stonden werkvariatie, zin voor avontuur, goede opleiding, 
actief en sportief leven, ten dienste staan van anderen, menselijke relaties, 
werken in groep en verantwoordelijkheid hebben/bevelvoering. Vaak zijn promo-
tiekansen en opleidingsmogelijkheden ook belangrijke elementen. Nadien volgde 
er een analyse of deze verwachtingen ook werden ingevuld bij de officieren die 
deelnamen aan het onderzoek. Het resultaat is, algemeen genomen, zeer goed. 
Vooral werkzekerheid, menselijke relaties en mogelijkheid tot vorming scoren 
zeer hoog. Dames die voor het statuut van officier bij Defensie kozen, ofwel voor 
een functie van leidinggevende/manager, zijn vaak tevreden met hun job. Bij 
91% van de dames werden de verwachtingen ingevuld om verantwoordelijkheid 
te krijgen en het bevel te kunnen voeren. 

Onderstaande cijfers geven het aantal vrouwen dat doorstroomt naar een hogere 
leidinggevende functie in vergelijking met de lagere officieren. Hieruit blijkt dat 
het voorbije jaar een positieve evolutie werd ingezet.

Dames
Lager§officier

(onderluitenant t.e.m. 
commandant)

Hoger§officier
(majoor t.e.m. generaal)

%
Hoger§t.o.v.§

§lager§officier

01/2015 439 58 13

01/2016 475 57 12

08/2016 449 73 16
Figuur§1.§Cijfers§vrouwelijke§hogere§officieren§ten§opzichte§van§lagere§officieren§en§totaal§

aantal§vrouwelijke§officieren§in§Defensie.§

Weinig vrouwen stromen echter door tot de absolute top. 

Majoor Luitenant-
kolonel

Kolonel Brigadegeneraal Generaal

01/2015 33 17 7 1 0

01/2016 33 17 6 1 0

08/2016 44 22 7 0 0
§ Figuur§2.§Cijfers§aantal§dames§per§graad§hoger§officier.4

authentiek Leiderschap in defensie

De visie van de CHOD over het leiderschap is duidelijk gesteld in het Policy 
Handbook. “Bevelvoering stoelt op de autoriteit gevestigd in een persoon om 
bevelen te geven aan het aan hem/haar toegewezen personeel teneinde beslis-
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singen met betrekking tot de opdracht uit te voeren. Bevelvoering houdt in dat 
de commandant zijn/haar wil en intenties overdraagt aan ondergeschikten met 
de bedoeling om bepaalde objectieven te bereiken. Leiderschap en stijl van bevel-
voering, zowel in voorbereiding en uitvoering van operaties als in het dagelijkse 
beheer, bepalen in grote mate mede het succes. Het tijdig nemen van beslissingen 
en het uitvoeren van de gepaste beheersing zijn hiervoor onontbeerlijk. Voor 
de commandant houdt bevelvoering zowel autoriteit als verantwoordelijkheid, 
rekenschap en aansprakelijkheid in.”

De lessen leiderschap leren de verschillende mogelijke leiderschapsstijlen en 
-rollen aan en vestigen de aandacht op het belang van de persoonlijkheid van de 
leidinggevende, aangepast aan de medewerkers en de opdracht in een gegeven, 
vaak evoluerende context.

Leidinggevende Medewerker

Context

Opdracht

 
Figuur§3.§Elementen§van§leiderschap.

De praktijk leert dat men over een eigen visie moet beschikken, deze moet 
delen en dat men elke medewerker zo goed mogelijk moet kunnen inschatten 
en inzetten volgens zijn of haar talenten. Leiderschap vereist dat je met een 
positieve houding verschillende diensten en dus mensen met diverse achter-
grond en verschillende verwachtingen bij elkaar brengt en deze leidt naar de 
doelstellingen die vooraf gekend zijn. De opvolging en vooral het bereiken van 
de beoogde resultaten vormen de drijfveer om in de goede richting te werken.

Het is belangrijk dat de leidinggevende zich goed in zijn of haar vel voelt. Mentaal 
evenwicht is belangrijk om met stress te kunnen omgaan. Persoonlijke problemen 
en emoties mogen geen invloed hebben op het nemen van beslissingen. Het is 
bijgevolg primordiaal om zich fysiek en mentaal te verzorgen. Indien zich een 
probleem stelt, moet men dit durven erkennen en kan het “juist” benoemen van 
het probleem al leiden tot een oplossing. Het is ook belangrijk dat iedereen “er-
kend” en gevaloriseerd kan worden omwille van de sterke punten. Deze sterke 
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punten zijn inherent aan de persoon en kunnen verder ontwikkeld worden, 
maar de erkenning mag niet (louter) verbonden zijn aan schoolse kwalificaties.

In 2014 werd een survey uitgevoerd bij 5.100 leidinggevenden in het kader 
van de cursus management en leadership die Defensie geeft aan kandidaat-
stafbrevethouders. De mannelijke en vrouwelijke (onder)officieren die de Al-
gemene Directie Human Ressources aanstelde als leidinggevende, kregen een 
korte vragenlijst. Het was de bedoeling om na te gaan of een nieuwe trend in 
het leiderschap, genaamd het authentieke leiderschap, zich kan voordoen in 
Defensie5. Vragen werden gesteld over leiderschapsstijlen en -rollen, in de ge-
wone werkomgeving of tijdens buitenlandse opdrachten. Respondenten waren 
voornamelijk leidinggevenden met meer dan 25 jaren dienst, die vooral in de 
eenheid werkten en leiding gaven aan kleine groepen.

Op basis van de diverse definities “authentiek leiderschap” die in het burgerleven 
van toepassing zijn en rekening houdend met de definitie van “leiderschap in 
organisaties” volgens Yukl6 en de inzichten van Walumbwa7, een internationaal 
erkend Keniaans onderzoeker, kwam de volgende werkdefinitie voor Defensie 
tot stand. 

“Authentiek leiderschap is een op waarden gebaseerd proces van wederzijdse 
beïnvloeding in een omgeving van openheid, vertrouwen en respect om gedeelde 
doelstellingen te realiseren. Authentieke leiders en medewerkers beïnvloeden 
elkaar door het uitwisselen van de perceptie die ze van zichzelf, elkaar en de 
omgeving hebben. Hun gedragingen worden gekenmerkt door: zelfbewustzijn, 
moreel inzicht, relationele transparantie en gewogen besluitvorming.” 

Deze gedragingen kan men als volgt omschrijven. Zelfbewustzijn is het begrijpen 
van de eigen sterktes en zwaktes en de impact die gedrag en houding hebben 
op anderen. Moreel inzicht betekent dat men trouw handelt naar eigen verin-
nerlijkte waarden, maar dat deze waarden ook echt “leven” in de organisatie. 
Relationele transparantie beschrijft de open relatie en dialoog met de mede-
werkers. Gewogen besluitvorming gaat over het nemen van eigen overwogen 
beslissingen na integratie van alle mogelijke positieve en negatieve argumenten 
en bemerkingen van medewerkers.

Op basis van de door Walumbwa opgestelde en gevalideerde puntentabel, scoort 
Defensie hoog op authentiek leiderschap in zijn geheel, weliswaar met kleine 
nuances per component en per gedragskenmerk. 
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Component Totaal resultaat Score Walumbwa

Land 60,44 Zeer hoog 64-80

Air 60,41 Hoog 48-64

Marine 60,47 Laag 32-48

Medisch 59,90 Zeer laag 16-33

Defensie 60,33
Figuur§4.§Score§survey§leidinggevenden§in§2014.

De resultaten van de survey zijn een weerspiegeling van hoe de leidinggevenden 
van Defensie zichzelf zien. Het zou dus interessant zijn om te onderzoeken wat 
medewerkers denken van de leidinggevenden. Het wederzijds vertrouwen moet 
immers gebaseerd zijn op wederzijdse erkenning en ontwikkelt zich voornamelijk 
in de dagelijkse werkomgeving. 

Een belangrijk aspect in dit authentieke leiderschap is dus het kennen en het 
zelf kunnen invullen van de waarden van de organisatie (plichtsbesef, moed, 
respect, integriteit, loyaliteit, inzet). De leidinggevende weet hoe te commu-
niceren en helpt de medewerkers te komen tot vooropgestelde doelstellingen. 
Het is mijn overtuiging als hoger officier en sportmanager dat continuïteit, re-
gelmatige activiteit en beweging, het zich mentaal goed en fit voelen, cruciaal 
zijn. Het vereenvoudigen van de verschillende werkprocessen waarbij risico’s 
tot een minimum worden herleid en het gebruik van visualisatie (bij voorkeur 
met een “stuurbord”) geven duidelijk weer wat de doelstellingen zijn en welke 
concrete resultaten men wil bereiken.

diversiteit in authentiek Leiderschap

Het militaire statuut is identiek voor mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen 
evenveel als mannen voor hetzelfde werk, opleiding en objectieve bevorderings-
criteria zijn dezelfde. De leidinggevende, of deze nu mannelijk of vrouwelijk 
is, moet competent zijn in het domein waarvoor die verantwoordelijk is, een 
duidelijke en eigen visie hebben in functie van de gekregen opdracht en de 
gestelde doelstellingen moeten passen in de doelstellingen vooropgesteld door 
het hoger echelon. Persoonlijke waarden moeten passen in de waarden die de 
organisatie beoogt. De leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie wanneer hij 
of zij beslissingen neemt die coherent zijn met de visie van het hoger echelon, 
de opdracht, de doelstellingen en de waarden.
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Empathie en een goede communicatie zijn basiselementen van authentiek leider-
schap. Daarnaast helpen spontaniteit, medewerking en flexibiliteit een trans-
parante band met de medewerkers op te bouwen. Communicatie moet zeker 
duidelijk en transparant zijn, maar vooral aangepast zijn aan het doelpubliek 
of de medewerkers die de leidinggevende voor zich heeft. Bovendien moet de 
leidinggevende niet alleen horen, maar ook luisteren naar welke boodschap de 
medewerker geeft. Bewuste keuzes en overtuigingen moeten tenslotte gebeu-
ren op basis van een analyse van alle elementen en niet alleen op basis van een 
persoonlijke overtuiging. 

De invulling van het leidinggeven kan weliswaar verschillen. Het zich regelmatig 
in vraag stellen en op die manier proberen te beseffen wat de impact is van het 
gedrag, komt weleens over als een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid, 
zeker bij mannelijke medewerkers. Nochtans is deze invraagstelling belangrijk 
om het zelfbewustzijn te vergroten en te streven naar uitmuntendheid. Dit 
kan slechts door opvolging en het nauwgezet in acht nemen van processen in 
de steeds wijzigende structuur. De medewerkers verwachten dat de leiding-
gevende hen begeleidt naar gezamenlijk gestelde of gedeelde doelstellingen. 
Dit verschillend aanvoelen en invullen van leiderschap betekent ook voor onze 
organisatie een meerwaarde.

besLuit

Diversiteit is niet louter een afspiegeling van de maatschappij, maar het stimu-
leert ook de productiviteit. Dames hebben een andere invulling van leiding geven 
dan hun mannelijke collega’s. Er is een positieve evolutie in het aantal vrouwelijke 
leidinggevenden. Toch zijn er in de absolute top nog te weinig dames aanwezig 
die als voorbeeld kunnen dienen voor de jongere vrouwelijke officieren en zo 
kunnen aantonen dat diversiteit een meerwaarde is. De gedragingen van een 
leidinggevende zijn afhankelijk van de manier van het bereiken van de doelstel-
lingen van de organisatie en zijn echt niet gebonden aan geslacht. Dit vraagt 
inzicht en sensibilisering van de medewerkers en is in sommige gespecialiseerde 
deelculturen gemakkelijker aanvaardbaar. Nochtans scoort Defensie volgens de 
survey hoog in de gedragingen die het authentieke leiderschap kenmerken. Het 
toelaten van vrouwen tot de algemene top en het erkennen van de gedragingen 
van authentiek leiderschap, zijnde zelfbewustzijn in positieve en in negatieve 
zin, moreel inzicht gebaseerd op gedeelde waarden, relationele transparantie in 
de twee richtingen en “gewogen” of volledig doordachte besluitvorming kunnen 
leiden tot een evolutie in leiderschap.
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Het authentieke leiderschap benadrukt het eigen-zijn van de “leidinggevende” en 
de “medewerker” en kan door zowel dames als heren op misschien verschillende, 
maar beslist op een “eigen” authentieke manier ingevuld worden. Authentiek 
leiderschap is zeker niet in tegenspraak met de hiërarchische structuur in Defen-
sie. Zolang dit inzicht echter niet doordringt op alle niveaus, zal de vrouwelijke 
leidinggevende net iets meer “haar mannetje moeten staan”.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: vrouwelijke militair, authentiek leiderschap, diversiteit
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