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#leiderschap #socialemedia #CEO #moraliteit #altrocentrisme

Kleine daden met
grote gevolgen
In het toneelstuk ‘Fresh Young Gods’ zien we topmensen zich te buiten gaan aan sex en drugs. Volgens kenners sterven deze macholeiders
uit en maken ze plaats voor leiders met verbindend vermogen.
Elias van der Plicht

H
Fresh Young
Gods is t/m
23 december
te zien in diverse theaters
(toneelgroepoostpool.nl).

et is lang geleden dat Shell zo diep in de
rode cijfers dook: $ 7,4 mrd nettoverlies
boekte het olie- en gasconcern in het
derde kwartaal van dit jaar. De cijfers liegen er niet om, maar wie net Fresh Young
Gods van Toneelgroep Oostpool uit Arnhem heeft gezien, haalt zijn schouders
op over een paar miljard verlies meer of
minder.
Plaats van handeling is Dubai. Na een
overdadig Goldman Sachs-feestje in het
luxueuze hotel Burj al Arab zijn twee topmannen van Shell in het appartement
beland van een louche internetmiljonair.
Ze bevinden zich in het gezelschap van
een medewerker van de Europese Central Bank, een CIA-agente, een Oekraïense callgirl en de dochter van de Turkse
president.
De nacht eindigt in een wanstaltige
orgie, een drugs- en seksfestijn waar de
honden geen brood van lusten. De volgende ochtend zijn de frisse jonge goden
zo fris niet meer. Hun uitspattingen zijn
bovendien op Facebook terechtgekomen: een religieuze rel is geboren. Overal
in het Midden-Oosten blijven Shell-tankstations dicht en raffinaderijen moeten
worden beveiligd. Shell staat op omvallen en dreigt de wereldeconomie mee te
sleuren in zijn val.
Realistisch? Nou nee. Maar het thema
dat het stuk aansnijdt is dat volgens de
theatermakers wel. Fresh Young Gods is
het tweede deel van scenarioschrijver
Joeri Vos’ drieluik Goede Bedoelingen. De
drie toneelstukken concentreren zich
op de botsingen tussen groepen mensen
met compleet verschillende achtergronden en een eigen visie op hoe de wereld
verbeterd kan worden.
In deel 1, De Onrendabelen, ging het
over de zelfkant van de samenleving.
Deel 3, dat volgend jaar in première gaat,
handelt over ambtenaren en lokale politici die leiderschap proberen te tonen in
een losgebroken mediastorm. Regisseur
Eric de Vroedt laat met Fresh Young Gods
zien hoe kleine daden van de mensen die
het in de wereld voor het zeggen hebben
immense gevolgen kunnen hebben.
De Amerikaan Fred Kiel bestudeert
al sinds jaar en dag kwesties rondom
leiderschap. In zijn boek Return on
Character ontwikkelde hij een model
waarmee je de karaktereigenschappen
van de ideale ceo kunt ontleden. Leiders
die integer en vergevingsgezind zijn, hun
verantwoordelijkheid nemen en toewijding tonen, krijgen van hem het stempel
‘virtuoso ceo’. Een leider die het op al
die gebieden verknalt noemt hij ‘self

focused ceo’. We hoeven niet te raden in
welk hokje Kiel de feestende mannen in
Dubai zou stoppen.
Het model van Kiel gaat in feite over
moraliteit, maar volgens Freek Peters,
hoogleraar contextueel leiderschap aan
Tilburg University en partner van organisatieadviesbureau De Galan Groep, is
dit niet de enige dimensie waarop goede
leiders hoog dienen te scoren. ‘Ze moeten daarnaast onder meer beschikken
over wat ik noem “contextueel uitzicht”.
Dat betekent dat je snapt dat je deel
uitmaakt van de maatschappij, dat die
maatschappij met je meekijkt, bijvoorbeeld via sociale media, en dat dit implicaties heeft voor de manier waarop jij als
leider acteert.’
Daarmee samenhangend is het noodzakelijk dat het verbindingsvermogen
van leiders goed is ontwikkeld. Peters:
‘Het is belangrijk om je op brede schaal
te kunnen verbinden met verschillende
groepen uit de samenleving.’ Een derde
factor die hij noemt is ‘altrocentrisme’.
‘Dat is het tegenovergestelde van egocentrisme. Je dient jouw gedrag en inzet aan
te passen aan die van anderen.’
Peters meent dat een selecte voorhoede onder de leiders onderhand beseft dat
deze aspecten nodig zijn. Het merendeel
van de leidinggevenden moet die transitie nog maken. Toch is er al een belangrijke stap gemaakt: feestjes zoals die uit
Fresh Young Gods kwamen volgens Peters
tien, twintig jaar geleden behoorlijk veel
voor. ‘Nu kan dat niet meer’, denkt hij.
‘Door de sociale media is het vele malen
moeilijker om dit soort zaken binnenskamers te houden. Het gedrag uit het toneelstuk hoort bij het type leider dat het
twee decennia geleden voor het zeggen
had: de macho’s en de grote avonturiers,
boven op de apenrots. Zij konden zich
destijds dit soort gedrag veroorloven.
Met hedendaagse leiders zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste zijn ze zich
bewuster van hun voorbeeldrol. En ten
tweede gaat het op het gebied van moraliteit om een ander slag mensen.’
Paul Polman, ceo van Unilever, is volgens Peters een topman die dit begrepen
heeft. ‘Zowel binnen als buiten het bedrijf spreekt hij veel over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Unilever. Het concern heeft onder zijn leiding
meer aandacht voor vragen hoe om te
gaan met milieu en arbeid. Het is niet
niks dat hij daar binnen zo’n grote onderneming voor heeft gezorgd, terwijl de
aandeelhouders toch ook gewoon dividend willen krijgen en er winst gemaakt
moet worden. Polman is relatief onbekend, maar een van de meest invloedrijke ceo’s die er zijn: het gaat niet om hem,
maar om het bedrijf. Een tegenpool van
de mannen uit het toneelstuk.’
Elias van der Plicht is freelancejournalist.

De acteurs van Toneelgroep
Oostpool in het stuk ‘Fresh
Young Gods’.
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Sociaal bewust
Moderne leiders, zoals
Paul Polman van Unilever, tonen binnen en
buiten het bedrijf meer
verantwoordelijkheid

