Steven Covey
Naar aanleiding van de veel besproken boeken ‘De zeven eigenschappen van effectief
leiderschap’ en ‘De achtste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie’ van Steven
Covey hield drs. Jan A. Schippers een inleiding tijdens een themabijeenkomst van
Platform Economos (november 2005). Hieronder een samenvatting van zijn inleiding.
Voor een goed begrip volgt hieronder eerst een korte toelichting op de ‘zeven
eigenschappen’ (het engelse habits betekent eigenlijk: levenswijsheden, gewoonten) van
persoonlijk leiderschap zoals Covey die in zijn boeken ‘De zeven eigenschappen van
effectief leiderschap’ en ‘De achtste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie’ te berde
brengt.
1. wees pro-actief: erken dat je zelf verantwoordelijk bent voor je keuzes en dat je de
vrijheid hebt te kiezen op basis van je principes. Pro-actief-zijn, wil zeggen dat je ervoor kiest
geen slachtoffer te zijn van je verleden of de omstandigheden en dat je evenmin de schuld
bij anderen neerlegt als er iets mis gaat.
2. Begin met het einde in gedachten: leef met een duidelijk doel voor ogen, creëer dus in
je gedachten wat je wilt bereiken en werk daar consequent aan.
3. Doe belangrijke zaken eerst: organiseer je leven rondom prioriteiten. Laat je leiden door
de principes waar je belang aan hecht en niet door urgente vragen en dringende agenda’s
rondom.
Dit zijn drie punten die het bereiken van persoonlijke onafhankelijkheid betreffen. Covey
omschrijft ze als overwinningen op jezelf. Nu volgen drie punten over het leren van het besef
van wederzijdse afhankelijkheid. Covey beschrijft deze als de overwinning op je omgeving.
4. Denk in termen van winnen-winnen: zoek naar wederzijds voordeel en respect in alle
interacties. Denk niet in termen van concurrentie en schaarste, maar in termen van
overvloed en mogelijkheden.
5. Probeer eerst de ander te begrijpen, en streef er dan pas naar dat de ander jou begrijpt.
Als je eerst de ander begrijpt, komt het tweede vaak vanzelf.
6. Werk synergistisch: waardeer en respecteer verschillen. Streef er niet naar de
zwakheden en tekorten van anderen te etaleren, maar probeer deze te compenseren door
positieve krachten van jezelf of anderen.
Ten slotte het zevende punt dat alle voorgaande zes eigenschappen raakt.
7. Houd de zaag scherp: werk voortdurend aan zelfvernieuwing en doe dat op evenwichtige
wijze in de vier terreinen van je leven: fysiek, sociaal-emotioneel, mentaal en spiritueel. Met
deze eigenschap is het mogelijk om alle andere eigenschappen (verder) te ontwikkelen.
In zijn vorig jaar verschenen boek De achtste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie
voegt Covey aan de voorgaande twee-trapsraket een derde trap toe: het vermogen om
mensen te inspireren en om anderen aan te zetten tot het vinden van hun inspiratiebronnen.
Dat noemt Covey de achtste eigenschap.
Veel mensen hebben pijn, ze lijden aan de organisatie waarvoor ze werken. Ze voelen zich
gefrustreerd, tekort gedaan, ontmoedigd, vernederd en eenzaam. De capaciteiten van veel
mensen worden onvoldoende benut. Het achterliggende probleem is volgens Covey dat de
meeste organisaties werken vanuit het verouderde managementparadigma uit het industriële
tijdperk (gebaseerd op de inzichten van Taylor). Daarbij is management gericht op het
controleren en sturen van mensen en niet op het optimaliseren van hun potenties.
Organisaties raken hierdoor in een neerwaartse spiraal of bereiken hoogstens de
middelmaat. Hoe lukt het om uit dit moeras te geraken en de weg naar grootsheid in te

slaan? Volgens Covey op twee manieren: a. ontdek je innerlijke stem en laat deze horen; en
b. inspireer anderen hun eigen innerlijke stem te ontdekken.
Je innerlijke stem vind je door gebruik te maken van drie geboortegeschenken die elk mens
heeft: De vrijheid om te kiezen (1) dit staat in groot contrast met schuldgevoel en jezelf de
slachtofferrol toebedelen. Al spelen erfelijke eigenschappen en opvoeding wel een rol en
hebben andere omgevingsfactoren invloed, wie je bent en wat je bereikt is het eindresultaat
van persoonlijke keuzes. De onveranderlijke principes of natuurwetten (2), die tijdloos en
universeel zijn, zoals: rechtvaardigheid, vriendelijkheid, respect, eerlijkheid, integriteit,
dienstbaarheid en ertoe doen. De vier menselijke intelligenties (3): fysieke intelligentie
(FQ), mentale intelligentie (IQ), emotionele intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (SQ).
Hiermee corresponderen de vier manifestaties van de innerlijke stem:
- visie (hoofd); wensen, dromen, doelen, plannen;
- passie (hart); vuur, de kracht van het geloof die voor realisatie van de visie zorgt, passie
creëert enthousiasme en gedrevenheid;
- discipline (lichaam) zorgt voor de uitvoering, de fysieke realisatie van de visie, wilskracht;
- en geweten (ziel), dat is de motor achter zingeving en ertoe doen, het maakt onze keuzes
ondergeschikt aan hogere principes.
Hoe laat je anderen hun eigen innerlijke stem ontdekken? Door het potentieel van andere
mensen te zien en hen daarop te wijzen. Een goede leider communiceert dit zo overtuigend
aan anderen dat die er zelf in (gaan) geloven. Dit lukt alleen als je echt luistert naar mensen,
bij hen betrokken bent, hen voortdurend bevestigt door:
a. een rolmodel te zijn (om door anderen vertrouwd te worden moet je zelf betrouwbaar zijn
en karakter tonen);
b. de juiste richting te kiezen (creëer een gezamenlijke visie, een daarbij passende strategie
te vormen en deze consequent uit te dragen);
c. de organisatie te stroomlijnen (alle instrumenten, structuren en systemen van de
organisatie moeten bijdragen aan het realiseren van de visie, de hoofddoelstelling van de
organisatie);
d. mensen te empoweren (door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen).
De grootste uitdaging van iedere organisatie is zichzelf zo in te richten dat elk lid of
medewerker in staat is zijn potentieel te ontplooien. Ongelooflijke hoeveelheden energie
gaan verloren aan interne politiek, defensief gedrag, persoonlijke conflicten, verborgen
agenda’s etcetera. Oplossing van dit probleem vergt een nieuw type leiderschap dat
medewerkers en collega’s hun eigen innerlijke stem laat ontdekken en hen uitdaging te
bieden.
Evaluerende opmerkingen
Het succes van Covey zal vooral te danken zijn aan het feit dat hij in zijn boeken strooit met
succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Blijkbaar werkt het concept van Covey. Hij gebruikt
geen of weinig academische taal, terwijl toch de schijn van wetenschappelijkheid wordt
opgehouden. Dat spreekt managers en anderen blijkbaar aan. Veel critici wijzen erop dat
Covey alleen maar geweldige open deuren intrapt. Wat hij schrijft is allang common sense.
De droge reactie van Covey op dit verwijt luidt dat het weliswaar common sense is, maar nog
lang geen common practice.
Covey presenteert zijn oplossing als de ‘one best way’. Hierin lijkt hij op Taylor, wiens
paradigma hij juist verwerpt! Gegeven de complexiteit van de dagelijkse managementpraktijk
bestaat er domweg niet één juiste weg. Managers zijn ten diepste op zoek naar zekerheid of
naar aanknopingspunten die houvast bieden in de onzekere en dynamische context waarin
zij werken. Zij willen graag horen en leren van de ervaringen van anderen.

De boeken van Covey zitten vol met positivistisch maakbaarheidsdenken. Wellicht komt dit
door zijn Mormoonse achtergrond. Typerend is het advies om een persoonlijk missionstatement maken. Van daaruit kun je werken aan je persoonlijke verandering en effectiviteit.
Covey: “Je moet mensen stimuleren naar hun sterke kanten te kijken, niet naar de zwakke
kanten.” Het bijbelse mensbeeld corrigeert dit positivisme door te wijzen op de realiteit van
(erf)zonde en de afhankelijkheid van God.
In het denken van Covey draait het met name om de vraag hoe mensen leiding kunnen
geven aan zichzelf en vervolgens aan anderen. Mensen die onafhankelijk zijn, kiezen hun
eigen doel. Zij houden dit doel voor ogen, rangschikken hun prioriteiten volgens dit doel en
gaan gedisciplineerd te werk. Het accent bij veranderen legt Covey vooral op individuele
keuzes en zelfgroei. Dat is maar een deel van het verhaal, want individuele keuzes moeten
altijd verbonden worden met organisatorische doeleinden. Het gaat niet alleen om passie en
energie, maar evenzeer om effectiviteit.
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Van een leider mag een sterk ethisch bewustzijn worden gevraagd, want hij of zij heeft
macht om keuzes te maken die bepalend zijn voor de organisatie en dus ook voor de
werknemers. Wat een onderneming produceert, is dat ook verantwoord? Is het van een
deugdelijke kwaliteit? Of geldt de regel: wat verkoopt, is een succes – en zal dus ook wel
kwaliteit bezitten en verantwoord zijn. Volgens Covey berust echt leiderschap op morele
autoriteit. Al heb je wel formele autoriteit nodig om iets gedaan te krijgen. Vaststaande
principes maken je weerbaar. Het is positief dat Covey deze ethische noties onverbloemd
inbrengt. Een eye-opener voor christelijke leidinggevenden die aantoonbaar moeite hebben
om hun beleden geloof te integreren met hun denkwijze en handelen in de alledaagse
praktijk.

