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Leiderschap zet de toon 
Spel tussen dirigent en orkest toont effect van manier van leidinggeven op organisatie. 
Christine Lucassen Zutphen 

Het heeft iets van een open deur: het klassieke orkest als metafoor voor de organisatie. 
Maar het resultaat spreekt wel degelijk tot de verbeelding. 'Remember that sound of a 
high school orchestra', grinnikt dirigent Roger Nierenberg als een deel van de leden van 
het North Sea Philharmonic Orchestra zijn instructies volgt om de A een kwart toon te 
laag te spelen. 

Het is een van de voorbeelden waar de Amerikaanse dirigent mee schermt om aan te 
tonen: 'Het is vaak moeilijk herkenbaar als een organisatie niet optimaal functioneert. 
Simpelweg omdat we niet weten hoe het klinkt als het wél goed gaat.' 

Op deze zonnige middag hebben ruim 300 relaties van coachingsgroep Impulsus zich 
voor de workshop 'Sound of Working' in het Zutphense Theater Hanzehof verzameld. Als 
de zaal opengaat, haasten ze zich naar binnen om plaats te nemen tussen de inspelende 
orkestleden. De muzikanten zitten, gegroepeerd per sectie, verspreid over de zaal. 

Marijke de Jong, die als hr-manager bij zaadbedrijf Incotec International een vijfkoppig 
team aanstuurt, is vooral nieuwsgierig. Ze heeft een stoel naast de eerste violen 
bemachtigd, vlakbij het podium van de dirigent. Over de praktische toepasbaarheid van 
de workshop in haar eigen werk heeft ze zo haar twijfels, erkent ze. 

Het publiek krijgt de opdracht om te spioneren. 'Probeer uit te vinden waardoor dit orkest 
een voorsprong op de competitie heeft; ontrafel de elementen om ze vervolgens zelf toe 
te kunnen passen.' 

Met minieme aanwijzingen weet de dirigent het orkest zover te krijgen een heel andere 
sfeer over te brengen. Steeds weer komen dezelfde paar maten terug, telkens met een 
ander geluid. In rap tempo wisselt Nierenberg zijn verzoeken aan de spelers af. De 
orkestleden, die alleen die ochtend even met hem hebben geoefend, doen wat hen wordt 
opgedragen. Eerst wat onwennig, maar geleidelijk met steeds meer overtuiging. 

Het verzoek aan de eerste violen om een passage net een beetje vals te spelen, oogst 
wat ongeloof, maar wordt ingewilligd. Vervolgens dezelfde passage nog een keer, nog 
steeds een beetje vals, maar dan wilder. Dan vraagt Nierenberg één van de spelers om 
gedurende de passage twee écht valse noten te spelen, terwijl de rest van de sectie het 
wilde, licht valse spel vasthoudt. Ook hieraan wordt voldaan. Volgt het verzoek aan allen 
om zuiver te spelen, terwijl één speler die twee écht valse noten ergens laat klinken. 'Kijk: 
zolang de situatie een beetje troebel is, vallen fouten niet op', constateert Nierenberg. 
'Creëer transparantie en alle imperfecties vallen op. Velen beschouwen weinig 
transparantie daarom als een soort van veiligheid', analyseert hij. 

Ook blijkt dat er meer dan alleen de technische vaardigheden nodig zijn om een orkest te 
laten excelleren: de vioolspelers krijgen de opdracht om de passage te spelen alsof alles 
om hen draait. Nierenberg dirigeert even niet, en zegt: 'Speel het zó dat je achteraf voor 
één keer kunt denken: "I did it my way."' Wanneer de muziek verstomd is, blikt hij 
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priemend de zaal in. 'Dat klonk niet eens zo slecht, hé!? Dit is hoe veel teams 
samenwerken. Daarbij merk je ook niet altijd dat er iets rammelt.' 

Maar net als in elke organisatie zijn ook in een orkest niet alleen sterke individuele 
prestaties, maar ook goede communicatie tussen de spelers en de dirigent en snelle 
besluitvorming nodig om resultaten te behalen, benadrukt hij. 'Als leider ken jij de 
strategie. Je bent verantwoordelijk voor al diegenen die met hun eigen ding bezig zijn.' 
Aan de dirigent, alias de leidinggevende, de taak om alle neuzen de juiste richting op te 
krijgen. 

Passie overbrengen op de medewerkers is daarbij een voorwaarde, demonstreert de 
dirigent. De opdracht om zo lui mogelijk te spelen zonder dat het opvalt - 'hoe kan ik 
onopgemerkt ronddobberen tot mijn pensioen?' - leidt tot een aangenaam stukje muziek. 
Pas wanneer dezelfde passage vol overgave wordt gespeeld, is voor de leek het verschil 
merkbaar. Het klinkt warmer, voller; voorhoofden worden gefronst; hoofden, armen en 
bovenlijven bewegen fel en ritmisch. 

Een leidinggevende van medewerkers die zich niet voor 100% inzetten, merkt dat vaak 
niet, stelt Nierenberg. 'Het is aan degene op het podium om slapend potentieel te 
ontsluiten.' 

Stimuleren en zo'n cultuur creëren dat mensen de juiste hoeveelheid risico's durven te 
nemen, dáár gaat het volgens hem om. De leidinggevende die mensen kopschuw maakt, 
creëert een mat spel, demonstreert hij. Leg je op alle slakken zout, dan blus je de 
creativiteit, laat hij vervolgens zien. 'Het orkest sluit zich af. Sta in contact met de speler, 
toon interesse, maar versmoor ze niet.' 

Het orkest sluit de sessie af met de gehele Reformation Symphony van Felix 
Mendelssohn, gespeeld zoals het hoort. Applaus! 

Hr-manager De Jong kende de materie wel in theorie maar is enthousiast. Ze verwacht 
meer oog te hebben voor het feit dat de verschillende teams in een bedrijf uiteindelijk één 
geheel moeten vormen, zegt ze na de workshop, en voor het belang van het 
overbrengen van passie. 'Ook belangrijk: als de leidinggevende er teveel bovenop zit , 
kan het doorschieten.' 

 

 

 

De Amerikaanse dirigent Roger Nierenberg gebruikt de communicatie tussen de dirigent 
en de musici binnen een klassiek orkest als metafoor voor leidinggeven. 

Het orkest staat in dit geval voor de organisatie, de verschillende secties ervan voor 
divisies en de spelers voor medewerkers. De dirigent is de leidinggevende.	  


