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Het vertrouwen in de economie lijkt teruggekeerd. Dat is 
goed, want van doemdenken wordt niemand wijzer.  
Maar al eeuwen blijken  het sterke benen te zijn die 
de weelde kunnen dragen. Daarom is het meer op-

passen geblazen in tijden dan voorspoed dan bij teruggang. 

De behoe� e aan krachtig leiderschap lijkt vooral in tijden van 
economische tegenwind van belang; maar volgens mij is dat 
juist in tijden van economische groei een ‘must’. Juist in een 
tijd van herstel is er behoe� e aan leiders met visie en lef – die 
keuzes durven maken en zich laten leiden door lange termijn 
strategie in plaats van korte termijn successen en populariteit. 

Het zou een historische fout kunnen blijken te zijn als de 
huidige opleving niet wordt aangewend om de concur-
rentiepositie van uw organisatie.structureel veilig te 
stellen en te verbeteren. Internationale concurren-
tieverhoudingen zijn aan het verschuiven – dat ve-
randerd niet door een (tijdelijke?) opleving. De 
strate-gische rol van het Europees bedrijfsleven 
zal steeds minder vanzelfsprekend worden en 
die zal steeds vaker moeten worden verdiend 
door concrete meerwaarde te bieden. 

Niemand weet hoe de toekomst er uit ziet of 
hoe lang we van de nieuwe voorspoed mogen 
genieten. Het ultieme genieten van de leider is 
het hebben van de vrijheid en gelegenheid om 
keuzes te kunnen maken die bijdragen aan een 
missie en die de waardefocus van een organisatie 
versterken. Dáár ligt volgens mij voor de komende 
jaren de uitdaging voor de ware leider.

Het geheim van succes is te vinden in de dagelijkse 
agenda. De ondernemingscultuur en de ínterne be-
drijfssituatie zijn immers bepalender gebleken voor 
lange termijn succes dan externe marktomstandighe-
den. Degene die daar, juist als het goed gaat, op verant-
woorde wijze en gedisciplineerd mee om weet te gaan, 
blij�  ongeacht het economische klimaat de markt en 
zichzelf de baas. En dát biedt nog steeds de beste garan-
ties voor de toekomst. 
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