
Een leidinggevende aan professionals heeft volgens Weggeman zes belangrijke taken te vervullen:  

1. Het participatief ontwikkelen van een collectieve ambitie.  

Weggeman zegt hier eigenlijk: “pak hoofdstuk 1 van dit boek en lees daar wat je moet doen.” Hij vindt 

dat het de belangrijkste taak van een leidinggevende is om in de organisatie gedeelde waarden te 

hebben en te houden. Het helpt vooral om de Romario’s van deze wereld (presteren goed, maar zijn 

geen onderdeel van de gedeelde waarden) in kaart te brengen om te kunnen beslissen wat daarmee 

aan te vangen. 

2. Het inspireren van mensen. 

“Organiseer niet, en er is organisatie”. Hier legt hij de titel van het boek uit: het ‘Niet doen!’ uit de titel 

is niet hetzelfde als ‘niets doen’. Er is voor de leidinggevende veel leidinggevend werk te doen, dat is 

alleen ander werk dan dat we vaak als managementwerkzaamheden benoemen. De leidinggevende 

van de professional moet echt anders gaan leidinggeven. 

3. Er zijn, goed waarnemen en echt communiceren. 

Ik herken dat dit in de praktijk te weinig gebeurt door leidinggevenden en dat dat in 

medewerkerstevredenheidsonderzoek ook vrijwel altijd als verbeterpunt van de leiding wordt 

genoemd. De leidinggevende moet ‘present’ zijn en goed observeren wat er ‘in het hier en nu’ om hem 

heen gebeurt. 

4. Durven differentiëren (sturen op output tenzij …). 

Gegeven dat er verschillende soorten professionals zijn, is het logisch dat deze ook verschillend 

worden aangestuurd. Dat lijkt een beetje analoog naar Situationeel leidinggeven van Hersey en 

Blanchard. De leidinggevende onderkent dat zijn mensen een pluriforme groep zijn (natuurlijk wel met 

een gedeelde ambitie en gedeelde waarden) waardoor niet iedereen op het zelfde 

ontwikkelingsniveau functioneert en dus verschillend aangestuurd moet worden.  

5. Willen functioneren als ‘hitteschild’ voor ruis van boven.  

De kenniswerker wil op output worden gestuurd en verder niet te veel worden lastig gevallen met 

administratieve lasten, verticale regelkringen en dergelijke. Leidinggevenden die dat voor hun mensen 

regelen krijgen erg veel krediet. Er verandert zo veel in de omgeving, dat de leidinggevende die 

interne rust brengt, sterk wordt gewaardeerd.  

6. Praktiseren van een gezaghebbende maar dienende attitude.  

De leidinggevende moet weten wat er in het primaire proces speelt en daar moet hij over kunnen 

meepraten. Niet als expert, wel als iemand waarvan zijn mensen merken: “hij snapt waar het over 

gaat”.  


