
Train je empathischvermogen

J
udithWebber (45)werkte
jarenlangalshr-adviseur
voorverschillendeorga-
nisaties.Eén leidingge-
vendestuurdehaardoor
naareencoachaande

anderekantvanhet land. ‘Inalles
lietmijnbaasblijkendatzevonddat
er vanallesmismetmewas, zonder
mijooit iets te vragen.’Webbers
managerhadeencoach ingedach-
tendievolgenshaareengoede
matchzouzijn,omdatdemanook
psycholoogwas.Zezei: ‘Met jouw
problematiekheb jedatwelnodig.’
NietalleenWebberzelf,maar

ookhaarvriendkreeg temaken
meteenweinigempathische lei-
dinggevende. ‘Hij zatoverspannen
thuisenkreegzijnontslagperbrief
medegedeeld. Juridischmochthet,
wantzijncontract liepaf.Maar je
kuntzoietsalsmanagernatuurlijk
ookopeenanderemanieraanpak-
ken.Nacontactmetdebaas lietdie
wetenhetalseenpuurzakelijke
transactie tezien.’
Empathisch leiderschap is

trendy. Inopkomendemanage-
menttheorieën, zoalsoverdienend
engastvrij leiderschap, vervult
empathieeencentrale rol.Ook
ophetwereldtoneel staatde
vaardigheid indeschijnwerpers.
DepremiervanNieuw-Zeeland,
JacindaArdern,wordtgeprezen

Doorpopulairemanagementtheorieën
enhet succes vanempathische leiders,
zoals JacindaArdernvanNieuw-Zeeland,
groeit de aandacht voor soft skills, zoals
inlevingsvermogen.Waarom isdeze
vaardigheid zonuttig enhoekun je je
‘empathiespier’ trainen?

DoorThomas
deMan

omhaarempathischvermogen.
Volgenshaarkunnen leidersprima
tegelijkertijdempathischensterk
zijn–eigenschappendievaaknog
als tegengesteldwordengezien.
De ‘empathiespier’ isnietbij

iedereenevengoedgetraind.
VolgensdeWorkplaceEmpathy
Index (2020),ontwikkelddoorhet
Amerikaanse technologiebedrijf
BusinesssolverendeKellogg
SchoolofManagement, ishet
aantalwerknemersdatzijn leiding-
gevendeweinigempathischvindt
deafgelopentwee jaargestegen.En
eenonlineoproepjevoordit artikel
levert tientallenreactiesopvan
mensendienetals JudithWebber
ervaringhebbenmeteenempa-
thischgebrekopdewerkvloer.Er
valtnogeenwereld tewinnen, zo
lijkthet.Waaromhebbenweem-
pathienodigopdewerkvloer?En
hoeontwikkel jemeerempathisch
vermogen?

Besmetmet emoties
Empathie isdevaardigheidom
gedachten,gevoelensenervarin-
genvan iemandanders tedelen
entebegrijpen.Er iseenverschil
tussenemotioneleencognitieve
empathie.Bij emotioneleempathie
raak jebesmetmetdeemotiesvan
eenander.Datgaatautomatischen
werktopzogehetenspiegelneuro-
nen indehersenen.Denkbijvoor-
beeldaaneensituatiewaarbij je
iemandhardeenteenziet stoten.
Danvoel jediepijn (doorhet spiege-
len) zelfookheeleven.Cognitieve
empathie isproberentebegrijpen

Onderzoek laat
ziendat leidersdie
als empathisch
wordengezien
effectiever zijn.

hoe iemandzichvoelt enwaardoor
datzo is.Dat vermogenkunjewat
makkelijker trainen.
Empathiewordtniet zonder

redengezienalseenessentiële
vaardigheidophetwerk.Eengroot
onderzoekvandeAmerikaanse
onderwijsinstellingCenter for
CreativeLeadership (2016) laat zien
dat leidersdiewordengezienals
empathischeffectieverensucces-
voller zijn.Verschillendestudies,
inonderanderehetwetenschap-
pelijke tijdschriftOrganizational
BehaviorandHumanDecision
Processes (2010)endeWorkplace
EmpathyIndex (2020), tonenaan
dateenempathischeorganisatieof
managergoed is voordeproducti-
viteit, creativiteit en loyaliteit van
werknemers.Diezorgenervoordat
mensenelkaarbeterbegrijpenen
datwerknemerszichmeergewaar-
deerdvoelen.
PsycholoogencoachBeliavan

derLaanhelpt veel leidinggeven-
den.VolgensVanderLaan ishet in
dehuidigewerkcultuurbelangrijk
eenprettigwerkklimaat teschep-
pen. ‘Wezijnde laatste jarensteeds
meergaanvragenvanhoogopge-
leideprofessionals: initiatief tonen,
verantwoordelijkheidnemen,crea-
tiefdenken,zelfstandigzijn.Omze
te latenfloreren, ishetopbouwen
vanrelatiescruciaalendaarheb je
eengoedontwikkeldempathisch
vermogenvoornodig.’Vander
Laandenktdat leidinggevenden
die investeren ingoederelaties,
beter snappenwatmedewerkers
nodighebbenenuitdagendvinden.

Ennietalleenvoorblijeenpro-
ductievewerknemers,ookbijhet
nemenvanevenwichtigebeslis-
singen isempathiebehulpzaam,
meentmarktonderzoekerHenk
Noort.Hij schreefhetboekDe
empathischeorganisatie. ‘Bij ieder
gespreken iederevergaderingmoet
je jedwingenevenstil te staanbij
devraaghoehet indezesituatie
zouzijnomdeander tezijn.Hoe
zou jeerdannaarkijken?Evenvan
perspectiefwisselen.Danneemje
uiteindelijkbeterebeslissingen,
ookaldoe jeernietdirect ietsmee.’

Evenkletsen
Makkelijkergezegddangedaan.
Voor veelmensen ishetniet
eenvoudig zicherkeeropkeereen
voorstelling van temakenhoehet
is indeschoenenvandieander.
Welkun jedaar volgensNoort en
VanderLaanbeter inworden.
‘Allereerst ishet vanbelangmet
veelmensen incontact tekomen’,
adviseertNoort.
VanderLaanvultaan: ‘Luister

naarmensen,ookalheb jeergeen
zin in.Meestalhoor ik insessies
alleenwatmensennietwillen: ‘Ik
hebgeenzinommethemoverzijn
vakantie tepraten,wantdatboeit
meniet.’Alsdatzo is, vraagdan
naar ietswat jewel interesseert.
Vaak isdatwerkgerelateerd,want
dat isderedendat jebij elkaarzit.’
Vervolgens train je je inlevings-

vermogendoorsamentevattenwat
deanderheeftgezegdendandoor
te vragen. ‘Vaakbeginthetklein,
maarmeestalmerkenmensendan

l DeVlaamsefilosoof
IgnaasDevischschreef
hetboek‘Hetempa-
thischteveel’.Aande
telefoonlegthijuit
waaromempathieniet
altijdeenwondermid-
del is.

l ‘Inbedrijvenhebje
natuurlijkbetrokken-
heidnodig,maarook
criteriadieonper-
soonlijkzijn,omhet
werkbaartehouden.’

l ‘Metdie laatstezorg
jeervoordatmensen
dieelkaarnietkennen
tochopeenfunctionele
maniermetelkaarom-
gaan,zonderdatzezich
bij iedereenpersoonlijk
betrokkenhoevente
voelen.’

l ‘Het iseenonmoge-
lijkeopgaveomaan-
houdendentegenover
iedereenempathischin
het leventestaan.’

l ‘Sommigebeslis-
singenblijvenhard,
empathischgebracht
ofniet.Eenorganisatie
(grootofklein)kunje
nietenkelrunnenmet
inlevingsvermorgen.’

‘Wissel vanperspectief: hoe zoudit voor
de ander zijn?Danneem je betere besluiten’
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