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Another 1! 

Amazon.com 

•  14987 publications on leadership. 

•  219 new ones in the past 30 days. 
 

•  149 new ones in the coming weeks. 

Picture taken on June 7th 2016 
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And still … 

Who is satisfied with the state of 
leadership? 

Value 
Chain 

Leadershi
p 

The Role 
of HR 
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Value 
Chain 

Leadershi
p 

The Role 
of HR 

Talented 
Who is ?
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What is Talent? 

 Something I am good at. 
 Something I like to do. 
 It does not cost me much effort. 
 Other people recognize this as a 
talent. 
 
 I use it to create value. 
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So What? 

 I create value for my customer, my company. 
 Using my talent(s) 

 Through the things I do (my job, project, 
mission) 

Dots 

 Talent is acquired, constructed, gathered, 
… 
 It takes effort and time to build (10,000 
quality hours, focus …) 
 Often started Casual, by coincidence 
(dots) 
 Used or not … 
 Motivation to learn 

 Learning by doing 
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A job 

 A number of tasks, roles, objectives, 
… 
 Value creation. 
 Talent needed. 

 My talent matches my Job. 
 Is this sustainable? 

 I have more talent than my job requires. 
 Can I expand my job? 
 Can I use those talents 

 I do not have (all the) talent my job 
requires. 
 Can I grow? 
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The Value Chain 

I can. 
I want. 

I achieve. 
For someone. 

Customer Experience 

Talent is crucial for a qualitative 
customer experience. 

Would I recommend this service? 
= 

Would I recommend this person? 

The Traditional Approach 

I can. 
I want. 

I achieve. 
For someone. 

 
Talent Management 

 

We look for the person 
that can fill the job. 

 
If there are shortcomings, 
we compensate through 

training. 
 

The person fits the job. 
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Employer Brand 

Acquisition 

Development 

Performance 

R&R 

Mobility 

Also the best 
can go wrong 

If they are in the 

ontext. C 
wrong 
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Philip Zimbardo

Situational power triumphs over 
individual power in given contexts. 

The Value Chain 

I can. 
I want. 

I may (not). 
I must (not). 

I achieve. 
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Employer Brand 

Acquisition 

Development 

Performance 

R&R 

Mobility 

Context Value 
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help? 

Does the 

ontext. C 
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The Value Chain 

I can. 
I want. 

I may (not). 
I must (not). 

I achieve. 

People Experience 

The Value Chain 

I can. 
I want. 

I may (not). 
I must (not). 

I achieve. 

People Experience Customer Experience 
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does someone need 

Which 
ontext C 

to succeed ? 
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Value 
Chain 

Leadershi
p 

The Role 
of HR 

do we need 

What kind of 
eadership L 

to succeed ? 
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The Lists of Leaders 

•  Make a list of all the leaders you’ve had so far. 
 

•  Rank them in 3 groups. 
 

•  The top (the ones who have inspired you the most) 
•  The bottom (those who were least significant to you) 
•  The rest in the middle. 

It’s rarely about competencies. 
 

Sustainable Leadership 
is based on 

  

character, humanity. 
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TRUST 
your leadership because you are at the service  

of them and of a higher purpose. 

Leadership is a process of motion  
towards sustainable value  

through people who 

Value for external stakeholders. 
Value for the organization and the team. 

Value for the leader. 

The Value Chain 

I can. 
I want. 

I may (not). 
I must (not). 

I achieve. I feel support. 

People Experience Customer Experience Leadership Experience 



10/10/17 

19 

Trust 
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What happens when there is no Trust 

 People are suspicious, cautious, … 
 Finger-pointing, blaming, ... 
 No risk-taking, no learning. 
 Lack of team cohesion. 
 The need for control increases. 
 Slower operations. 

TR
U

ST
 

How easily do you trust people? 

Are the people you work  with to 
be trusted? 

To what degree are you to be 
trusted? 
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Tr = Ta x Lo x Int 

Adapt the mission to the person (short 
term) 

 
Adapt the person to the mission (long 

term) 

What to do  
when someone  

is not loyal or integer? 

113

06

zien wat er op het terrein gebeurde. Hij wilde tonen hoe belangrijk hij het world class 
manufacturing-programma vond voor de toekomst van de organisatie. Hij wilde ook de 
mensen die eraan werkten motiveren om verder te doen.

Helaas, alle goed intenties ten spijt, kreeg het goed bedoelde bezoek een zeer wrange 
smaak.

Je kunt je reputatie niet altijd controleren. Je kunt wel je karakter managen. 

Beslissen wat vast te houden

Vasthouden en loslaten zijn beslissingen. Je moet er dus over nadenken. En je moet de be-

slissing met zorg nemen. Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen, weglopen en alleen te-

rugkomen rond de deadline. Dat kun je doen als je team volledig autonoom is. Maar soms is 

mensen autonomie geven een mooiere manier om te verwijzen naar onverschilligheid of in de 

steek laten. 

Loslaten houdt in dat je zeer zorgvuldig analyseert wat je kunt loslaten en bij wie je dit doet.

Figuur 13. Vasthouden en loslaten.

Figuur 13 toont de relatie tussen loslaten en maturiteit. De curve is een pijl. Dat wil zeggen dat 

je als leider moet streven naar een evolutie naar rechts, naar meer maturiteit en dus naar meer 

loslaten. Loslaten is ook een middel om die beweging te doen. 

Traditioneel zou je kunnen zeggen dat je het “waarom” en het “wat” vasthoudt en dat je het 

“hoe” loslaat. Die opdeling is niet duidelijk genoeg. Volgens mij moet je drie dingen vast-

houden: waarden, vooruitgang en uitzonderingen. Ik noem dat de duurzame driehoek van 

leiderschap.

Maturiteit

Loslaten

Co
nt
ro
le

Vasthouden

© David Ducheyne

Let go of 
= Risk 

Hold on to 
= 

Cost 

Are my people trustworthy? 
Tr = Ta x Lo x Int 

C
on

tr
ol

 

The Framework 

As much as possible 

As much as needed 
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Meaningfulness 

What happens when there is no Meaningfulness 

 People don’t understand … 
 They loose their sense of purpose. 
 Unfocused actions – stupid actions. 
 Unfocused learning 
 Alienation. 
 Paralysis. 
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Storytelling as a way to create meaningfulness. 

Growth 
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What happens when there is no room for Growth 

 Standstill. 
 People leave. 
 No new talent development. 
 No innovation. 

© Ofman 
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Freedom to Act ! 
Engagement 

What happens when there is no freedom to Act. 

 Paralysis. 
 No Learning. 
 No initiatives. 
 Programmed Instruction. Algorithmes. 
 
 Low Engagement. 
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Freedom to Act: a Matter of Balance 

Rules, regulations, 
lumitations, 
deliverables, promises 
to customers 

Creativity, 
Expression, 

Autonomy, Self-
Determination 

Framework 

  Give someone 
the authority 

  Give someone 
the Energy 
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zien wat er op het terrein gebeurde. Hij wilde tonen hoe belangrijk hij het world class 
manufacturing-programma vond voor de toekomst van de organisatie. Hij wilde ook de 
mensen die eraan werkten motiveren om verder te doen.

Helaas, alle goed intenties ten spijt, kreeg het goed bedoelde bezoek een zeer wrange 
smaak.

Je kunt je reputatie niet altijd controleren. Je kunt wel je karakter managen. 

Beslissen wat vast te houden

Vasthouden en loslaten zijn beslissingen. Je moet er dus over nadenken. En je moet de be-

slissing met zorg nemen. Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen, weglopen en alleen te-

rugkomen rond de deadline. Dat kun je doen als je team volledig autonoom is. Maar soms is 

mensen autonomie geven een mooiere manier om te verwijzen naar onverschilligheid of in de 

steek laten. 

Loslaten houdt in dat je zeer zorgvuldig analyseert wat je kunt loslaten en bij wie je dit doet.

Figuur 13. Vasthouden en loslaten.

Figuur 13 toont de relatie tussen loslaten en maturiteit. De curve is een pijl. Dat wil zeggen dat 

je als leider moet streven naar een evolutie naar rechts, naar meer maturiteit en dus naar meer 

loslaten. Loslaten is ook een middel om die beweging te doen. 

Traditioneel zou je kunnen zeggen dat je het “waarom” en het “wat” vasthoudt en dat je het 

“hoe” loslaat. Die opdeling is niet duidelijk genoeg. Volgens mij moet je drie dingen vast-

houden: waarden, vooruitgang en uitzonderingen. Ik noem dat de duurzame driehoek van 

leiderschap.

Maturiteit
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How strict is your framework? 
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X X XX

X X XX

X X XX

X X XX

X X XX

20 opportunities 

What about the 
 
 
? 
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The Value Chain 

I can. 
I want. 

I may (not). 
I must (not). 

I achieve. I feel support. 

The Problem 

•  86% sees a leadership crisis 
 

•  28% sees abuse of power 
 

•  50% of leaders derail 
 

•  In 62% of cases, people do not want to work for the same boss again 
 

•  Only 13% of people are engaged 

•  … 
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The leader who does not dare to 
give feedback. 
The Leader who wants to check 
everything. 
The leader who does not tolerate 
contradiction. 

Why do leaders not do what it takes? 

VUCA 
Leadership has never been so difficult. 
Leidership has never been so crucial. 

The world has become 
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The Lists of Leaders 

•  Make a list of all the leaders you’ve had so far. 
 

•  Rank them in 3 groups. 
 

•  The top (the ones who have inspired you the most) 
•  The bottom (those who were least significant to you) 
•  The rest in the middle. 

It’s rarely about competencies. 
 

Sustainable Leadership 
is based on 

  

character, humanity. 
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The basis for Sustainable Leadership 

Character 

63

03

Voor mij is mildheid de lakmoesproef voor duurzaam leiderschap. Als een leider (kleine en gro-
te) daden van mildheid kan tonen, zal hij ook als meer humaan worden gezien. Dit inspireert 
vertrouwen. Mildheid is een indicatie van karakter. Een leider die in staat is om afstand te doen 
van een efficiëntere benadering om persoonlijke problemen te helpen oplossen, staat sterk in 
zijn of haar schoenen. In een VUCA-wereld is dat een uitdaging.

Evenwicht
Het zijn die vier eigenschappen die ons per definitie mens maken67. Als er iets is dat we willen 
bewaren, is het toch wel dat. Zoals altijd is het een kwestie van evenwicht zoeken. Mildheid 
kan in de weg staan van snelheid. Milde leiders kunnen worden aangezien voor aarzelende 
twijfelaars. En dat zouden ze zijn, mochten ze de andere karaktereigenschappen niet kunnen 
inzetten.

Empathische leiders die niet in staat zijn om moeilijke knopen door te hakken, door mildheid 
of uit rechtvaardigheid, zullen ook niet overleven. Ze moeten neen kunnen zeggen als dat 
nodig is. 

Managers die zich vooral richten op wederkerigheid focussen misschien te veel op resultaat en 
vergeten ook mild te zijn. 

Het zijn paradoxen waar elke leider mee moeten leven. Dus leiderschap is niets meer dan een 
versie van mens-zijn. Leiderschap is verankerd in dat wat ons mens maakt. En als dat zo is, is 
leiderschap duurzaam.

Figuur 5. De vier elementen van karakter in evenwicht.

Empathie

Rechtvaardigheid

Wederkerigheid Mildheid

© David Ducheyne

Empathy 

Reciprocity 

Fairness 

Kindness 

Character Erosion 
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Power 

Pressure 

Position 

Popularity 

Myths Money MonoSkill 
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What How 

Who we are. What we can 
do. 

Leadership 
Hygiene 
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Rule 1 
 

Base Leadership 
on Character. 
 
(More than on function, 
competencties, power, 
position, … ). 

63

03

Voor mij is mildheid de lakmoesproef voor duurzaam leiderschap. Als een leider (kleine en gro-
te) daden van mildheid kan tonen, zal hij ook als meer humaan worden gezien. Dit inspireert 
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van een efficiëntere benadering om persoonlijke problemen te helpen oplossen, staat sterk in 
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Evenwicht
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bewaren, is het toch wel dat. Zoals altijd is het een kwestie van evenwicht zoeken. Mildheid 
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of uit rechtvaardigheid, zullen ook niet overleven. Ze moeten neen kunnen zeggen als dat 
nodig is. 

Managers die zich vooral richten op wederkerigheid focussen misschien te veel op resultaat en 
vergeten ook mild te zijn. 

Het zijn paradoxen waar elke leider mee moeten leven. Dus leiderschap is niets meer dan een 
versie van mens-zijn. Leiderschap is verankerd in dat wat ons mens maakt. En als dat zo is, is 
leiderschap duurzaam.

Figuur 5. De vier elementen van karakter in evenwicht.

Empathie

Rechtvaardigheid

Wederkerigheid Mildheid

© David Ducheyne

Empathy 

Reciprocity 

Fairness 

Kindness 

Regel 2 
 

Integrate the 3 
stakeholders. 
 
(do not become the 
puppet of one of 
them) 

•  The Organization, Society 

•  The Team and their Talents 

•  Myself 
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Rulel 3 
 

Decide what to 
let go off, what 
to hold on to. 
 
(remain dynamic) 

113

06

zien wat er op het terrein gebeurde. Hij wilde tonen hoe belangrijk hij het world class 
manufacturing-programma vond voor de toekomst van de organisatie. Hij wilde ook de 
mensen die eraan werkten motiveren om verder te doen.

Helaas, alle goed intenties ten spijt, kreeg het goed bedoelde bezoek een zeer wrange 
smaak.

Je kunt je reputatie niet altijd controleren. Je kunt wel je karakter managen. 

Beslissen wat vast te houden

Vasthouden en loslaten zijn beslissingen. Je moet er dus over nadenken. En je moet de be-

slissing met zorg nemen. Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen, weglopen en alleen te-

rugkomen rond de deadline. Dat kun je doen als je team volledig autonoom is. Maar soms is 

mensen autonomie geven een mooiere manier om te verwijzen naar onverschilligheid of in de 

steek laten. 

Loslaten houdt in dat je zeer zorgvuldig analyseert wat je kunt loslaten en bij wie je dit doet.

Figuur 13. Vasthouden en loslaten.

Figuur 13 toont de relatie tussen loslaten en maturiteit. De curve is een pijl. Dat wil zeggen dat 

je als leider moet streven naar een evolutie naar rechts, naar meer maturiteit en dus naar meer 

loslaten. Loslaten is ook een middel om die beweging te doen. 

Traditioneel zou je kunnen zeggen dat je het “waarom” en het “wat” vasthoudt en dat je het 

“hoe” loslaat. Die opdeling is niet duidelijk genoeg. Volgens mij moet je drie dingen vast-

houden: waarden, vooruitgang en uitzonderingen. Ik noem dat de duurzame driehoek van 

leiderschap.

Maturiteit

Loslaten
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Vasthouden

© David Ducheyne
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Maturity 

C
on

tr
ol

 

Regel 4 
 

Focus on … 
 
(how can you make a 
difference for 
someone else?) 

Values Progress Exceptions 
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Rule 5 
 

Make yourself as 
scarce as possible. 
 
(leadership is not about the leader, it’s 
about people) 

The Value Chain 

I can. 
I want. 

I may (not). 
I must (not). 

I achieve. I feel support. 

People Experience 

Customer Experience 

Leadership Experience 
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The Value Chain 

The answer to the leadership crisis is not less leadership. 
It’s better, sustainable leadership. 

Value 
Chain 

Leadershi
p 

The Role 
of HR 
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Employer Brand 

Acquisition 

Development 

Performance 

R&R 

Mobility 

Context Value Leadership 
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•  to provide knowledge about the people dimension. 
 

•  = More than legal. 
 

•  How do people think?  
•  What motivates them? 
•  How do you nudge people? 
•  What makes a company attractive? 
•  How do you select people? How do you retain them? 
•  How do you develop a culture? 
•  How do you balance performance and well-being? 
•  What are the best developmental methods? 
•  How do you recognize people for what they do? 
•  How to deal with conflicts? 
•  What do we do with burnout? 
•  What are the digital levers? 
•  How do we deal with change? 
•  … 

•  To coach business leaders on how to lead. 
 

•  Expertise is the basis for trust. 
 

•  How to build trust? 
•  How to create meaningfulness? 
•  How to make people grow? 
•  How to make sure people are engaged? 
•  How to manage performance? 
•  How to take care of myself as a leader? 
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•  To solve problems in a structured way? 
 

•  What kind of organization design is approproate? 
•  How can we nudge towards behaviour? 
•  How can we balance different, diverging needs? 
•  How can we develop sustainable capabilities? 

 
•  Design Thinking 

•  How to prove? How to steer? 
 

•  People Analytics as strategy based. 
 

•  How can we measure change and progress? 
•  What does science have to tell us? 
•  Can we go beyond descriptive analytics? 
•  What about predictive analytics? 
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10/10/17 Name of the presentation 

1 2 

3 

4 5 
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The Value Chain 

The Value Chain 

The answer to the leadership crisis is not less leadership. 
It’s better leadership. 
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Leadership 

•  What are the myths that cause leaders to derail. 

•  How do they deal with pressure, temptation, power, … ? 

•  How can leaders maintain a certain hygiene? 

•  How can they protect their character against erosion? 

•  What areas do they need to work on, to make their leadership sustainable? 

Thank you! 

davidducheyne @dducheyne securexblog.be 
hrchitects.net 

david.ducheyne@telenet.be 
david.ducheyne@securex.be 


