
In de serie ‘het woord aan’ ruimte voor drs. Karin 
Sorbi, werkzaam als coach en organisatieadviseur en 
opgeleid in de sociale wetenschappen, theaterdans 
en tot Servant Leadership Professional® en coach.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Dienend leiderschap begint bij jezelf
Wat een hype lijkt te worden, Servant Leadership, is ge-
baseerd op een aloude traditie, namelijk de weg van ver-
binding van binnenuit. Benader je dienend leiderschap als 
model, dan mis je bij voorbaat de essentie. Wil je het doorle-
ven van binnenuit, dan ontdek je dat het je de handvatten 
biedt voor dagelijkse refl ectie en voor handelen op basis van 
bewust gekozen intenties. “Servant Leadership is a lifelong 
journey that includes the discovery of one’s self, the desire 
to serve others and the commitment to lead.’ Zo omschreef 
Robert K. Greenleaf in een van zijn werken de essentie van 
Servant Leadership. 
Vanaf het eerste moment dat ik in aanraking kwam met het 
gedachtegoed van Greenleaf was ik erdoor gegrepen. Laat 

ik hier ingaan op de ontdekkingstocht van jezelf als basis 
voor leiderschap - leiderschap van binnenuit, het kernpunt 
van mijn werk en missie.
In ons handelen zijn wij sterk geneigd om te vertrekken 
vanuit ons denken. We willen de wereld om ons heen, en 
ook onszelf, ‘be-grijpen’ en doen dat door gebeurtenissen te 
analyseren, deze op te delen in kleinere eenheden. Dat doen 
wij niet alleen met onze visie op de wereld en op ons leven, 
wij doen het - mijns inziens onbewust - ook met onszelf. Wij 
laten ons hoofdzakelijk leiden door de mentale dimensie, 
waarbij de emotionele -, fysieke - en spirituele dimensies 
merendeels uit het oog zijn verloren. Om mijn boodschap in 
dit artikel te beschrijven, zal ik dit fenomeen van analyse-
ren ook benutten. Maar dat doe ik in het besef dat de andere 
dimensies er ook zijn. Wat heeft mij hiertoe gebracht?

In jonge jaren heb ik, mede door intense levenslessen, mij in 
mijn hart verbonden met dans. Als ik danste, dan voelde ik 
dat ik leefde met hart en ziel. Nu weet ik dat dit gebeurde 
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door de verbinding met alle vier dimensies van ons bestaan. 
De essentie van een holistisch leven is om te leven vanuit 
verbinding. De wijze waarop ik naar leiderschap en organi-
saties kijk en daaraan een bijdrage lever, is hierdoor sterk 
beïnvloed. 

Wij westerse mensen, sterk gericht op het denken, zijn de 
oorspronkelijke verbinding met ons lichaam kwijtgeraakt. 
Om te handelen stemmen wij ons primair af op ons den-
ken, mogelijk ook nog op onze gevoelens, maar niet op ons 
fysieke-zijn. Wij ervaren in het algemeen een hoge drempel 
om zonder functioneel doel te bewegen, zoals dat bij dans 
gebeurt. Wat dans doet is niet enkel in woorden te vatten, 
het is een kwestie van ‘be-leven’ voortkomend uit de ver-
binding met alle vier dimensies van het bestaan.  Waar zit 
die moeite met het loslaten van het primaat van het den-
ken en het ‘zich overgeven’? De dans is de meest kwetsbare 
kunstvorm, omdat de danser geen doek, geen kwast, noch 
muziekinstrument of rol heeft waarachter hij zich kan ver-
schuilen. Een danser staat ‘met zijn hele hebben en houden 
in beeld’ – dat maakt de mens kwetsbaar en tegelijkertijd is 
dat de kracht van beweging in het algemeen en van dans in 
het bijzonder. Beweging is de taal van ons lichaam als een 
niet te vermijden spiegel die de mens in alle puurheid laat 
zien zoals hij is. We kennen allen de grote invloed van de 
non-verbale uitstraling op interactie, toch doen wij er wei-
nig mee, met andere woorden wij gaan er vooral onbewust 
mee om. Het bewustzijn aanscherpen van onze non-verbale 
houding en uitstraling is een concretisering van het bewust-
zijn van hoe wij in het leven staan, hoe wij een bijdrage 
leveren en daarmee verschil kunnen en willen maken. Dat 
is ook de kracht van leiderschap vanuit verbinding met alle 
vier dimensies van ons bestaan.

Kans voor de toekomst
Om mensen uit de vicieuze cirkel van beperkende gedach-
ten te laten stappen, is het creëren van de verbinding met 
het lichaam, via concentratieoefeningen gericht op diepe 
ademhaling, een rustgevend begin. Het is thuiskomen in je 
eigen lijf! Daar ligt de kans voor de toekomst: de wil om op 
ontdekkingsreis te gaan in onszelf en daarmee ook in ver-
binding met elkaar, als mens, als groep, als organisatie en 

als maatschappij. Wat helpt - letterlijk en overdrachtelijk 
- is eerst diep ademhalen en bij wijze van spreken ‘tot drie 
tellen’. Dit creëert de ruimte tussen stimulus en respons, 
waardoor we eigen patronen herkennen en bewust kunnen 
kiezen voor een ander pad, het pad van de menselijkheid, 
van dankbaarheid en van gerichte aandacht op het posi-
tieve en constructieve van binnenuit. Willen wij als mens 
én als organisatie ons richten op duurzaamheid door ons 
los te maken uit de ‘kramp’ van beperkende gedachten, dan 
moeten we bij onszelf beginnen. “Be the change you wish to 
see in the world,” een beroemd citaat van Mahatma Gandhi. 
Een sterk mens heeft veerkracht, is niet statisch in houding 
en denken en heeft behoefte aan groei en ontwikkeling. Een 
sterke organisatie is een lerende organisatie, anticiperend 
op verandering, varend op eigen waarden en met tijd voor 
refl ectie. Dit vereist vergroting van het bewustzijn, zoals 
ook Robert Greenleaf dit in zijn gedachtegoed over Servant 
Leadership heeft beschreven.
 
Waarom zouden wij niet ook leren van aloude tradities 
uit andere culturen?
Zoals Prof. Dr. Paul de Blot SJ vertelde: “Wat is de beteke-
nis en functie van volksdans in de organisatie? In Indonesië 
begon het productieseizoen van een suikerfabriek altijd met 
een volksdans, drie dagen lang een dansfeest voor het volk, 
waaraan ook de staf meedeed. Dat maakt alles los in de or-
ganisatie. Samen dansen vergroot het gevoel van verbon-
denheid, in jezelf en met elkaar, ondanks verschillen van 
sociale status en cultuur. Een gevoel van verbondenheid 
gekenmerkt door menselijkheid, dankbaarheid en vriende-
lijkheid.”

Wij zelf kiezen onze houding en zijn daarvoor verantwoor-
delijk, niemand anders. Leiderschap betekent in mijn ogen 
een dagelijks bewuste keuze, om daarmee onze omgeving 
positief te beïnvloeden. Tenslotte zijn wij mensen verbonden 
met elkaar en met het grotere geheel. Dat maakt ons ver-
antwoordelijk voor alles wat we doen, voor onze keuzes en 
de manier van in het leven staan. Dit bewustzijn voeden en 
daarmee mensen stimuleren, om ook de verbinding met het 
eigen lichaam te herstellen, om in heelheid te leven op per-
soonlijk- en op organisatieniveau. Dat zie ik als kans voor 
de toekomst: de kunst van bewust leven vanuit verbinding, 
dus ook met je fysieke-zijn. Leiderschap, dienend leider-
schap, begint met deze ontdekkingstocht.

“ ’Tot drie tellen’ creëert de 

ruimte tussen stimulus en 

respons.

Be the change you wish to 

see in the world. ”

Karin Sorbi is oprichter van het Center for Servant Leadership & Coaching: www.cslc.nl 
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