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Veerkragtige 
spirituele 
leierskap

Ons tyd word gekenmerk deur versnelde en verreikende verandering. Die verandering gebeur op vele terreine: 
ekonomies, polities, sosiaal-maatskaplik, tegnologies en ekologies. Die groeiende geweld, armoede, ongelykheid, 
werksverliese, spanning tussen rasse en klasse, die Covid-19 pandemie, klimaatsverandering (byvoorbeeld lang-
durige droogte en waterskaarste), korrupsie en wanbestuur vererger die ontwrigting wat die verandering bring. 
Dit vra geweldige institusionele aanpassings om volhoubaarheid en sukses te verseker. 

Hierdie onstabiliteit plaas groot fi siese en emosionele druk op leiers; dikwels lei dit tot geestesongesteldhede soos 
uitbranding, depressie, ’n gevoel van mislukking, eensaamheid, frustrasie, angs, woede ... en die verbrokkeling 
van verhoudinge. 

Hierdie krisis vra vir ’n nuwe bewussyn en ’n nuwe tipe leierskap. Uitdagings moet meer doelbewus en strategies 
aangepak word. Leiers op alle terreine van ons samelewing het vandag moed en veral veerkragtigheid nodig. 
Veerkragtigheid is nie slegs noodsaaklik vir oorlewing in ’n onsekere en veranderende omgewing nie, maar ook om 
uit te styg bo daardie moeilike omstandighede.

Veerkragtigheid is die vermoë om te groei en selfs te fl oreer wanneer jy met uitdagings gekonfronteer word, en 
om terug te bons wanneer jy teenspoed beleef. Veerkragtige leierskap vereis veral ook geestelike gehardheid – ’n 
gesonde spirituele kern. 

In die hedendaagse wêreld, waar onsekerheid en verandering die norm is, is dit nodig om jou eie veerkragtigheid 
as leier te verstaan en te ontwikkel om sodoende jou potensiaal te kan uitleef en sukses te bereik. Dit verg kennis 
van en vaardigheid in die veelvlakkigheid van leierskap. 



1. Leierskapstyle 
Daar word baie geskryf oor verkillende leierskapstyle. Dit is belangrik om bewus 
te wees van jou eie styl en te vra: hoe toepaslik en effektief is my leierskapstyl om 
transformasie te begelei? 

• By ’n klassieke, outoritêre of hiërargiese styl gaan dit oor mag en beheer, 
die inboeseming van vrees, afdwing van respek, met weinig deelnemende 
besluitnemingsprosesse. Hierdie styl lei dikwels tot konfl ik en is veral nie 
effektief in traumatiese tye van verandering nie. 

• In ’n transaksionele leierskapstyl word mense deur kompensasie motiveer. 
Konsultasie en oorreding speel ’n belangriker rol as by die outoritêre styl. 
Die styl kan effektief wees wanneer bloot tegniese veranderinge op kort 
termyn gemaak word, maar nie om meer ingrypende transformasie op die langer termyn te bewerkstellig nie. 

• ’n Visionêre leierskapstyl was tot onlangs baie gewild. Leiers fasiliteer visie-vorming – ’n visie-stelling – en 
deur effektiewe kommunikasie word mense dan meegeneem in die bereiking van die visie of droom. Dit is ’n 
meer taak-gedrewe benadering. Hier speel die charisma van die leier en die vermoë om ander te inspireer, ’n 
deurslaggewende rol. Dit sluit egter mense uit wat nie in die spesifi eke visie deel nie. 

• By ’n organiese leierskapstyl draai alles nie net om die enkele leier nie – elkeen se gawes word ontwikkel en 
benut. Kreatiwiteit en ’n verskeidenheid perspektiewe word aangemoedig. Goeie kommunikasie, verhoudinge 
en elkeen se welsyn is hier van deurslaggewende belang – die klem lê op gedeelde waardes, inklusiewe 
konsensus en medeverantwoordelikheid. Daar word by mekaar en ander geleer. In ontwrigtende tye en met 
die oog op langer termyn transformasie is hierdie leierskapstyl waarskynlik die beste. 

2. Etiese waardes 
Binne ons ontwrigtende tyd, waar oneerlikheid, korrupsie, gierigheid, eiebelang, magsbeheptheid, die uitbuiting 
van ander en ekologiese vernietiging hoogty vier – wat natuurlik afstuur op almal se uiteindelike ondergang! – is 
etiese leierskap uiters belangrik. 

• Morele leierskap verg die uitbou en kommunikasie van leierseienskappe soos geloofwaardigheid, eerlikheid, 
deursigtigheid, deernis vir ander, die soeke na geregtigheid, ’n sosiale gewete en -betrokkenheid waarin die 
groter belang gesoek word, selfdissipline en toewyding. 

• In ontwrigtende en onseker tye, waarin leiers ongekarteerde terreine moet verken, is ’n fyn onderskeidings-
vermoë onontbeerlik. Leiers behoort tyd te maak om te luister, na hul eie innerlike aanvoeling en oortuiging, 
maar ook na mense, en na die vinnig veranderende wêreld waarin hul leef. Die tekens van die tye moet 
raakgesien, geïnterpreteer, verwoord en verreken word. Hierdie onderskeidingsproses verg meestal geduld, 
’n vertoef by strategiese plekke en mense en ’n saam op reis gaan. Veral die vermoë om na ander en saam 
met ander te luister, is deurslaggewend. 

• Leiers het ’n sterk selfkennis nodig om ander deur tye van verandering en onsekerheid te begelei. Deur self-
refl eksie en terugvoer van betroubare kollegas kan leiers hulle sterk- en 
swakpunte identifi seer, asook dit was hulle emosioneel dryf. Dit bring 
mee dat hulle uitdagings met ’n groter mate van emosionele intelligensie 
kan aanpak. 

• Leiers is bereid om uit ervarings (selfs ook foute) te leer. Om 
veerkragtig te wees is nie ’n ingebore gawe nie, dit is iets wat ingeoefen 
en deur ervaring ontwikkel word. En soos wat leiers deur ervaring leer, 
kry hulle meer durf en moed om nuwe uitdagings aan te pak. 

• Die bril waardeur leiers na nuwe uitdagings, die veranderende wêreld, 
oorlewing en sukses kyk, is dié van geloof, hoop en liefde. Nie pessimisme 
of selfs sinisme nie, nie eiebelang of mag nie, maar geloofsmoed om te 
doen wat reg is, ’n vaste hoop op ’n beter toekoms en liefde vir die ander 
(die Ander). Hierdie drie is sterk drywers in ontwrigtende tye. 

Leierskap gaan ten diepste 
daaroor om mense van een plek 

na ’n ander – ’n beter plek – 
te beweeg; dit gaan om die 

fasilitering van transformasie 
van mense en instellings. 

• Leiers het ’n sterk selfkennis nodig om ander deur tye van verandering en onsekerheid te begelei. Deur self-

Successful leadership 
depends on the quality of attention

 and intention that the leader brings to 
any situation. Two leaders in the same 

circumstances doing the same thing can 
bring about completely different outcomes, 
depending on the inner place from which 
each operates. The development of such a 

capacity will allow us to create a future of 
greater possibility”.



3. Geloofwaardige kommunikasie 
Mense laat hulle maklik mislei deur gerugte, vreemde 
teorieë en “fake news”, veral op sosiale media. Dit skep 
bepaalde narratiewe of denkmodelle en lei tot wantroue 
en vrees. ’n Veerkragtige leier se kommunikasie spreek 
van deursigtigheid en eerlikheid – integriteit! Goeie 
kommunikasie behels fyn luister, maar ook deurdagte en 
toepaslike response. 

• Veerkragtige leiers doen moeite met hoe en wat hulle 
kommunikeer. In die tyd waarin ons leef is vinnige, 
gereelde, effektiewe, maar veral ook betroubare 
kommunikasie van groot belang. 

• Vir sinvolle kommunikasie is verhoudinge wat op 
vertroue gebou is, belangrik. 

• Veerkragtige leiers skep te midde van onsekerheid 
nuwe verhale (taalhuise). Hulle gee woorde aan ’n nuut-
verbeelde toekoms waarna mense uitsien en waarby 
hulle betrokke raak. Verhale van hoop is onontbeerlik in 
die “verandering van mense en instellings”. 

Te midde van uitdagings, reageer 
veerkragtige leiers nie verward, angstig of 
instinktief nie, maar hulle skep ’n situasie 

van kalmte, vertroue en sekuriteit. 

4. Fisiese, emosionele en geestelike versorging van die leier self 
Vir veerkragtige leierskap is daar veral vier fasette van die leier se eie lewe waarna omgesien moet word: 

• Fisiese veerkragtigheid is die liggaam se kapasiteit om met krag 
en stamina op stressors te reageer. Veerkragtige leiers herstel na 
terugslae, herwin en handhaaf weer hul lewensritme – die ritme 
van werk en rus, gesond eet en drink, oefeninge doen, ontspan en 
bewustelik leef. Die skoonheid van die natuur, die mooiheid van 
musiek en kuns, die stimulasie van interessante belangstellings, 
tyd vir kuier – en veral kwaliteit tyd saam met die gesin – is van 
groot belang vir die uitbou van fi siese veerkragtigheid. Die tekens 
van fi siese uitputting en stres-simptome moet raakgesien en 
hanteer word.

• Verstandelike of kognitiewe veerkragtigheid is die herstel, stimulasie 
en instandhouding van ’n gesonde denk- en oordeelsvermoë, asook 
kreatiwiteit. Dit vra om bedag te wees op rigiede of destruktiewe 
denkpatrone. Daag jou aannames uit. Maak tyd vir lees en studeer. 
Wees nuuskierig en leergierig. 

• Emosionele veerkragtigheid gaan oor die begrip, waardering en regulering van emosies waarin gevoelens oor 
en reaksies op eksterne faktore bewustelik gekies word. Dit gaan veral ook daaroor om doelbewus met groter 
dankbaarheid en verwondering te leer leef. 

• Sosiale veerkragtigheid gaan oor ’n indiwidu se vermoë om saam met ander te werk om stressors te hanteer 
en te oorkom. Die bou van ’n netwerk van verhoudings baseer op wedersydse vertroue is van groot belang. 
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Elk van hierdie vier areas help leiers om veerkragtig te reageer op uitdagende situasies en dra by tot “lewensgenot” 
en “om te kan fl oreer”. Al vier is met mekaar verweef; dit oorvleuel en versterk mekaar. 

Dit is belangrik om te fokus op die veerkragtigheid 
van die leier self. 

5. Spirituele leierskap 
’n Verankering in die spirituele of transendente, dit wat bokant die hier en nou uitgaan, staan in die sentrum van 
veerkragtige leierskap. 

Vir Christene gaan dit oor ’n lewende verhouding met en ’n vertroue in die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige 
Gees. Dit is die diepe wete dat ons nie aan onsself behoort nie, of uitgelewer is aan die noodlot of die magte van 
hierdie wêreld nie. Vir Christene gaan spiritualiteit oor die wete dat ons voor die aangesig van God leef, deur die 
Seun gered is, en deur die Heilige Gees gelei word. Dit is die vrymoedigheid om met hierdie Drie-enige God in 
gesprek te tree, God se leiding te soek, ons toevlug tot God te neem, en in die vertroue te leef dat Hy ons lewe in 
sy hande hou en dit stuur na sy doel daarmee. 

In spirituele verankering setel ons diepste veerkragtigheid. 
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Ons leef met die vaste hoop op die toekoms, ’n hoop wat 
reeds in die hede deurbreek. Dié hoop bepaal hoe ons in 
die hede ervaar; dit dra ons deur moeilike tye; dit laat ons 
die “onsienlike sien”; dit skep by ons die verwagting van 
’n nuwe werklikheid wat kom. 

Die Christen se spiritualiteit hou ook in dat ons ons 
geroepe voel om in diens van hierdie nuwe wêreld van 
God te staan, in diens van die heelmaak en nuut maak 
van alles, ’n roeping waarin dit juis nie net oor eiebelang 
gaan nie. 

Christelike spiritualiteit beteken veral ook dat ons ons laat 
lei deur die Gees en die Woord, en dat ons navolgers van 
Christus word, dat ons juis ook ten opsigte van leierskap in 
Christus se voetspore volg, doen soos Hy doen (Johannes 
13:1-16). Hy was die dienende leier (servant leader) by 
uitstek, wat leierskap en diens met mekaar kon versoen. 
Hy was by uitstek die veerkragtige leier, wat uit die dood 
kon opstaan om aan ons die opstanding, lewe en ’n nuwe 
hoop te gee. 


