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Op het gebied van leiderschap timmert Ivo Callens al jaren aan de weg. Een 

interview met een bevlogen man over leiderschap en de rol van coaching. 

R: Wat versta jij onder leiderschap?  

I: ‘Daar zijn boekenkasten over vol geschreven en grote studies hebben het onder andere over 

charisma, maar veel van die beschrijvingen vind ik zelf nogal hoogdravend.  Leiderschap is voor mij 

‘gewoon’ zelfsturing en leiding nemen met anderen op basis van wat je binnen en buiten jezelf 

waarneemt. Het gaat over een bewegen van waarnemen van binnen naar buiten, een 

lemniscaatbeweging en daar vervolgens op een welwillende manier naar kijken. Een probleem is wel 

dat we geneigd zijn alles voor waar te houden wat we waarnemen, terwijl er feitelijk alleen sprake is 

van een multipele, meervoudige werkelijkheid. De werkelijkheid ziet er voor een HR-professional 

bijvoorbeeld heel anders uit dan voor een voorzitter van de Raad van Bestuur. Je moet met elkaar 

ruimte genereren om die verschillende waarnemingen te delen en van daaruit te kijken wat de 

situatie nodig heeft.’  

R: Wat vraagt dat van leidinggevenden? 

I: ‘Het woord generatief verwijst naar het genereren van duurzame antwoorden op wat zich hier en 

nu ontvouwt. Vandaar ook generatief leiderschap. We zitten als maatschappij in een transitie, in een 

enorme transformatieperiode van niet-weten met name wat de toekomst betreft. In dit kluwen van 

ontwikkelingen vraagt dat veel van mensen om zichzelf en anderen te sturen. De huidige tijd 

schreeuwt daarbij om vernieuwing, om dingen anders te gaan doen. Daarvoor moeten we een 

vermogen aanboren bij onszelf om ons in die transformatie in te voegen.  Zo’n diepgaande 

verandering ligt niet als een object voor je, maar daar zit je zelf ook in, in het geheel. Een 

leidinggevende die zelf niet een transitie of transformatie heeft doorgemaakt, is eigenlijk onbewust 

onbekwaam om hieraan sturing te geven. Er zijn vier niveaus waarop ook leidinggevenden zich 

kunnen ontwikkelen: 

1. Awareness: het gewaarzijn en worden van wat er gebeurt  

2. Feeling: het gevoelsniveau uitzuiveren 

3. Het mentale niveau: helder denken 

4. Spirit: het spirituele: het vermogen om los te laten en zich te verbinden met onze innerlijke 

Bron en Weten – wie we zijn en wat we te doen hebben. 

Generatief  leiderschap maakt deze vier niveaus waar. Je kunt daarbij aandacht geven aan jezelf (Ik), 

de interactie met anderen (Wij), de resultaten (Het) en de omgeving (Globe). Wanneer je de vier 

niveaus in een matrix zet met deze vier elementen dan zijn er in totaal 16 aandachtsvelden. Zo is er 

dus nogal wat potentieel te ontwikkelen voor leidinggevenden.’  

 



R: Wat is de rol van de coach bij het ontwikkelen van generatief leiderschap? 

I: ‘Ik coach zelf leidinggevenden en kijk dan primair naar hun potenties op de eerder genoemde 

aandachtsvelden. Daarbij is het vertrekpunt wat de coachee waarneemt (op meerdere niveaus) en 

op welke wijze dit verbonden kan worden met zijn of haar innerlijke bron en de eigen bestemming of 

opdracht die iemand voor zichzelf ziet (purpose). Anders blijft hij in management steken: ‘het regelen 

van dingen’. Zo heb ik drie bestuurders van een woningbouwcorporatie mogen begeleiden. Ik vroeg 

hen onder andere een tekening te maken van wat ze waarnamen in hun organisatie.  De een tekende 

spoorrails met een wissel, waarbij de trein steeds maar analoge rondjes bleef draaien. Ondanks 

besluiten veranderde er volgens deze leidinggevende uiteindelijk maar weinig in de organisatie. Een 

ander tekende een weg met een finish met daarvoor een grote wolk. Die wolk stond voor ongrijpbare 

processen op weg naar de bestemming van de organisatie. De derde tekende een bus die door een 

bos ging en aan de andere kant in een ander voertuig was veranderd. Deze leidinggevende gaf aan 

door het bos de bomen niet te zien en dat in elk geval een transitie nodig was. Zo werd duidelijk hoe 

eenieder eenzelfde werkelijkheid op een ándere manier – én gefocust waarnam. Later hebben ook 

directie en leidinggevenden van die woningbouwcorporatie dezelfde opdracht gedaan en hebben we 

alle verschillende beelden bij elkaar gelegd om tot een collectief beeld te komen. Vervolgens hebben 

we gekeken naar wat nu belangrijk is voor hen: wat is nu hun leiderschapsopdracht?  Daarbij hebben 

we ook betrokken op welke wijze dat paste bij de bestemming (purpose) van de 

woningbouwcorporatie. Bij een aantal heeft dat geleid tot een verandering van werkkring, die beter 

aansloot bij hun persoonlijke bestemming.’ 

R: Wat zijn voor jou belangrijke inspiratiebronnen?  

I: ‘In mijn werk heb ik me door tal van leraren laten opleiden en inspireren. Ik noem Ruth Cohn met 

het living learning-concept en themagecentreerd werken, maar daarna met name mensen als David 

Bohm (Dialogue en Infinite potential),  Joseph Jaworsky (Inner path of leadership en Source), Otto 

Scharmer (Theory U) en John P. Milton (Way of nature). Hans Knibbe en de zijnsgeoriënteerde 

benadering wil ik hier speciaal graag noemen voor het spirit niveau. En dan is de lijst nog lang niet 

volledig. Allen hebben mij geïnspireerd tot het verbinden van hun waardevolle perspectieven in het 

integrale concept van generatief leiderschap.’ 

R: Waar zie je nodige processen vandaag mislopen? 

I:… én goed lopen! Zullen we daar een langere tijd voor uittrekken? Ik spreek graag met je af’ 

 

 


