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Samenvatting 

 

  In dit paper wordt op exploratieve wijze de relatie tussen contextfactoren – type crisis en organisatiecultuur – 

en de leiderschapsstijl – directief, participatief, charismatisch en ethisch – van burgemeesters in 130 verschillende 

crisissituaties onderzocht. De studie is gebaseerd op de contingentietheorie, die ervan uit gaat dat de effectiviteit van 

een leider afhangt van de mate waarin de leiderschapsstijl past bij de context. De verwachting was dat de 

leiderschapsstijl van een burgemeester wordt beïnvloed door de context waarin hij of zij zich bevindt. Voor het 

onderzoek zijn 73 gemeentesecretarissen geïnterviewd over het leiderschapsgedrag van diens burgemeester in 

crisissituaties. Zij hebben twee vragenlijsten ingevuld: (1) een (zelfgeconstrueerde) vragenlijst „Bestuurlijk leiderschap 

in Crisistijd‟ om het type crisis te bepalen en de leiderschapsstijl te meten en (2) de „FOCUS ‟98‟ om de 

organisatiecultuur in kaart te brengen. De data zijn geanalyseerd met behulp van multiple regressieanalyses en t-tests. 

Uit de analyse blijkt dat er voor beide contextfactoren, organisatiecultuur en type crisis, een verband bestaat met de 

mate waarin een burgemeester directief en/of participatief leiderschapgedrag laat zien. Verbanden tussen context en 

ethisch leiderschap en context en charismatisch leiderschap worden niet gevonden. Beperkingen van het onderzoek, 

implicaties voor de praktijk en mogelijk vervolgonderzoek worden besproken. 

Sleutelwoorden: leiderschap, organisatiecultuur, crisis, context 
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Inleiding 

 

  De burgemeesters in Nederland zijn als lokale bestuurders verantwoordelijk voor de openbare orde en 

veiligheid. In crisissituaties is de burgemeester de eerste burger, de beslisbevoegde op het gebied van openbare orde 

en veiligheid. Hoewel crises geen deel uitmaken van het dagelijkse werkproces kan iedere burgemeester opeens met 

een crisis geconfronteerd worden (Rosenthal, 2002). Een brandende school of een gaslek in de centrale winkelstraat 

zijn voor brandweer en politie alledaagse kost, maar voor een burgemeester zijn zulke „crises‟ buitengewone 

omstandigheden. De prominente positie van de burgemeester in crisissituaties is verankerd in een reeks wettelijke 

bevoegdheden die onder meer zijn gezag over de politie en zijn opperbevel over de brandweer markeren (Rosenthal, 

2002). In crisissituaties is hij
1
 de leider van het gemeentelijk beleidsteam en driehoek (of vijfhoek) waarin hij wordt 

geadviseerd door politie, bestuur, openbaar ministerie, en eventueel de leider van de geneeskundige keten en de 

brandweer. Rosenthal en Zannoni (2006) vinden dat een burgemeester in crisistijd „collectieve stress moet kanaliseren, 

empathie moet tonen, de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet dragen en in staat moet zijn om beslissingen te nemen 

waarmee de operationele diensten verder kunnen.‟ Dit zijn andere crisiskwaliteiten dan die van een korpschef of 

brandweercommandant, welke dienen als ambtelijke adviseurs. Als het gaat om bestuurlijke kwesties dan kent de 

burgemeester een andere rol dan in situaties waarin hij verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. De 

burgemeester op veiligheidsgebied is de centrale bestuurder. De burgemeester is echter de spil in het lokaal bestuur, 

de verbindende schakel tussen het politieke orgaan en het uitvoerende bestuur; de verbinder tussen raad en college 

(citaat burgemeester Rehwinkel, Volkskrant 6 juni 2010). Volgens voormalig burgemeester van Rotterdam Opstelten is 

een goed burgemeester in crisis iemand die gevoel heeft voor de situatie en authentiek leiderschap vertoont (Becking 

& Rensen, 2006).  Afgelopen raadsperiode ruimden meer dan vijfhonderd wethouders en burgemeesters het veld 

(Volkskrant, 27 februari 2010). Terwijl in de media regelmatig burgemeester ten tonele worden gevoerd die in de 

problemen zijn geraakt en het aantal gedwongen vertrokken van burgemeesters in de laatste jaren is toegenomen 

(Korsten & Aardena, 2006) is er tot op heden nog weinig onderzoek gedaan naar het functioneren van burgemeesters 

in crisistijd en welke factoren hier invloed op hebben.  

  Tijdens een crisis hangt veel af van de wijze waarop de bestuurders handelen. Hoe zij dat doen wordt niet 

alleen bepaald door formele structuren, handboeken en praktische afspraken, maar ook door de specifieke rollen die 

bestuurders spelen en de invloed van situationele en contextkenmerken. Hoe dat precies in zijn werk gaat is tot 

dusverre grotendeels onbekend. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NBG) en Berenschot zijn daarom 

een onderzoek gestart naar effectief leiderschap tijdens crises. Deze thesis haakt in op de invloed van contextfactoren 

op de leiderschapstijl van een burgemeester in crisistijd, waarbij de cultuur van de gemeentelijke organisatie en het 

type crisis de uitgangspunten vormen. Door de beperkte omvang van de wetenschappelijke literatuur over de invloed 

van de context op de leiderschapsstijl van de burgemeester zal dit onderzoek een exploratief karakter hebben. Deze 

studie heeft als doel: (1) inzicht te geven in de leiderschapsstijlen die de burgemeester hanteert in crisissituaties, en (2) 

de relatie tussen de organisatiecultuur, het type crisis en de leiderschapsstijl te onderzoeken. 

 

 

 

                                                      
1
 Natuurlijk kunnen zowel mannen als vrouwen burgemeester worden. Waar in deze thesis van “hij” en “zijn” gesproken wordt kan dus 

ook “zij” en “haar” worden gelezen. 
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De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat is de invloed van contextfactoren op de leiderschapsstijl van de burgemeester?  

  In crisissituaties laten groepen zich makkelijker beïnvloeden door hun leiders (Hamblin, 1958). Dit maakt de 

context „crisis‟ in relatie tot leiderschap in openbaar bestuur (waar men regelmatig te maken heeft met crisissituaties) 

een interessante factor om te onderzoeken. Crises zijn er in vele soorten en maten. De vraag die hier uit volgt is of een 

burgemeester differentieert in zijn leiderschapsstijl op basis van het type crisis waar hij mee te maken heeft. Daarom 

stelt dit onderzoek de volgende subvraag: 

1) Is het type crisis van invloed op de leiderschapsstijl van de burgemeester? 

Een andere belangrijke contextuele factor die in veel onderzoek aan de orde komt, en als beïnvloedende 

factor wordt beschouwd, is de organisatiecultuur. Zo stelt Schein (1992) dat een leiderschapsstijl moet stroken met de 

organisatiecultuur. Veel beschikbare literatuur over de samenhang tussen organisatiecultuur en de leiderschapsstijl 

richt zich op de manager/leider van de organisatie. Het feit dat een burgemeester niet de leider is van de ambtelijke 

organisatie maakt hem een bijzonder leider voor onderzoek. Deze thesis zal de invloed van de bestaande 

organisatiecultuur op de leiderschapsstijl van de burgemeester op exploratieve wijze onderzoek aan de hand van de 

volgende subvraag: 

2)  Is de cultuur van de gemeentelijke organisatie van invloed op de leiderschapsstijl van de burgemeester in 

crisissituaties?  

  Er zal in de volgende paragraaf een theoretisch achtergrond worden geschetst van de huidige trend in 

onderzoek naar leiderschap. Verschillende leiderschapsstijlen die in de literatuur worden gekoppeld aan crisissituaties 

zullen de revue passeren en er wordt in gegaan op de invloed van de organisatiecultuur en het type crisis op de stijl 

van leidinggeven van een burgemeester.  

 

Het theoretisch kader 

 

Leiderschap in crisistijd 

   Leiderschap is een van de meest onderzochte verschijnselen in de sociale wetenschappen (Antonakis, 

Cianciolo & Sternberg, 2004). Maar wat is leiderschap precies? Stogdill (1974; in Yukl, 2002) concludeerde in een 

review naar leiderschapsliteratuur dat er bijna net zoveel definities van leiderschap zijn als personen die het concept 

proberen te omschrijven. Yukl (2002) omschrijft leiderschap als „het proces waarin je anderen beïnvloedt zodat ze het 

eens worden over welke stappen er, zo effectief mogelijk, ondernomen moeten worden en waarin je zowel een beroep 

doet op individuele als collectieve krachten om een gezamenlijk doel te kunnen bereiken‟. Ondanks dat er vele 

manieren zijn om leiderschap te definiëren, zijn er een aantal componenten te identificeren die centraal staan in vrijwel 

alle definities. Leiderschap, (1) is een proces, (2) omvat invloed, (3) vindt plaats in een groepscontext en (4) heeft te 

maken met het realiseren van doelen. Kortom: leiderschap is een proces waarbij een individu een groep individuen 

beïnvloedt om een gezamenlijk doel te bereiken (Northouse, 2007). 

  De essentie van crisisleiderschap is dat een leider de crisis zo snel mogelijk moet zien te beëindigen en de 

gevolgen ervan in de hand moet zien te houden. Dit is een uitdaging voor elke leider (Rosenthal & Zanonni, 2006). 

Rosenthal, Boin, Kleiboer en Otten (1998) voegen daaraan toe dat leiderschap in crisistijd alle taken en activiteiten 

omvat die het crisismanagement met zich meebrengt.  
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 De contingentietheorie: Leiderschap en Context. De huidige tendens in onderzoek naar leiderschapsstijlen is 

steeds meer gericht op de interactie tussen situatie en persoon (Sternberg & Vroom, 2002). Effectief leiderschap is 

contingent aan het passen van een leiderschapsstijl bij een bepaalde situatie (Northouse, 2007). De benadering die 

hierbij aansluit is de contingentiebenadering, welke ervan uit gaat dat de effectiviteit van de leider afhangt van de mate 

waarin de leiderschapsstijl past bij de context. De contingentiebenadering is een leider-match theorie (Fiedler & 

Chemers, 1974) en gaat er vanuit dat er geen universele leiderschapskenmerken bestaan. Onderzoek van de Hoogh, 

Den Hartog en Koopman (2005) toont aan dat de context waarin gedragingen plaatsvinden een belangrijke rol speelt in 

leiderschap. In dit onderzoek wordt de contingentietheorie als leidraad worden gebruikt.  

 Leiderschapsstijlen. Naar aanleiding van de contingentietheorie hebben Vroom en Jago (2007) een model 

ontwikkeld dat impliceert dat bepaalde leiderschapsstijlen bij bepaalde situaties passen. Het model is de basis voor het 

in kaart brengen van een participatieve of directieve leiderschapsstijl. Directief leiderschap is een vorm van leiderschap 

waarbij de leider zijn ondergeschikten voorziet van heldere verwachtingen, regels en procedures en het team stuurt. 

De leider coördineert het werk wat verzet moet worden. Bij participatief leiderschap betrekt de leider de 

ondergeschikten bij het nemen van beslissingen en neemt hun visies en suggesties in acht (Northouse, 2007). In een 

participatief proces kunnen andere personen invloed uitoefenen op de beslissing van de leider (Yukl, 2002). Antonakis 

et al. (2004) stellen dat in een situatie gekenmerkt door hoge tijdsdruk, ondergeschikten minder zullen worden 

betrokken bij het proces en de leider een meer directieve leiderschapsstijl zal hanteren. Daarnaast stellen zij dat een 

leider die weinig weet over de situatie die zich voordoet maar wel in het bezit is van ondergeschikten die over kennis 

beschikken, de groep er sneller bij betrekt en kiest voor een meer participatieve stijl van leidinggeven. 

Dit onderzoek richt zich op de leiderschapsstijl van de burgemeester in crisissituaties. Crises worden gekenmerkt door 

een hoge mate van tijdsdruk en onzekerheid (Boin, ‟t Hart, Stern & Sundelius, 2005). De aanwezigheid van tijdsdruk in 

crises maakt dat een directieve stijl voor de hand zou liggen. Aan de andere kant kennen crisissituaties, vooral voor 

mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben, een onzekere component. Deze onzekere component kan het 

noodzakelijk maken om adviezen van derden, bijvoorbeeld leden van het beleidsteam of het college, in te winnen. 

Hierdoor zou ook een participatieve stijl denkbaar kunnen zijn. 

  Een andere leiderschapsstijl die recentelijk veel aandacht heeft gekregen en die in veel onderzoek gekoppeld 

wordt aan het optreden van leiders in crisistijd is het charismatisch leiderschap. Het oorspronkelijke concept van 

charismatisch leiderschap is van Weber (1947). Charismatische leiders beschikken over een sterke visie en ideologie, 

zijn enthousiast en kunnen volgers overtuigen van hun ideeën. Zij fungeren als rolmodel, benadrukken doelen, spreken 

(hoge) verwachtingen en vertrouwen uit, proberen te motiveren en ze onderkennen de behoefte van volgers en durven 

daarbij innovatief te zijn en persoonlijke risico‟s te nemen (Weber, 1947; in Yukl, 1999).   

   Er is wat verwarring over de betekenis van charismatisch leiderschap in de manier waarop dit door theoretici 

wordt omschreven (Bryman, 1993). Pillai (1995) omschrijft charismatisch leiderschap als een vorm van sociale 

autoriteit die ontstaat bij een individu omdat hij of zij gezien wordt als een persoon met een „given grace‟. Maar wat 

houdt deze „gave‟ dan in? Het zou kunnen wijzen op een aanleg van charisma in persoonlijkheid. Toch lijkt de context 

ook invloed te hebben op de zichtbaarheid van charismatisch leiderschap. Volgens Halverson, Murphy en Riggio 

(2004) is er een duidelijke associatie tussen charismatisch leiderschap en crisissituaties. Crisis verandert de behoeften 

en houdingen van volgers. De onzekerheid van een crisissituatie biedt kans aan de leider om charismatisch te zijn 

(Halverson et al., 2004). Een charismatische leider biedt sturing en zekerheid tijdens crisis, waardoor volgers meer aan 

hem gehecht raken. Charismatisch leiderschap wordt zichtbaar in tijden van crisis, turbulentie en stress (Shamir & 

Howell, 1999). House, Spangler en Woycke (1991) onderzochten de oorzaken en consequenties van het charisma van 

Amerikaanse presidenten. Zij vonden dat het aantal crises significant gerelateerd was aan de mate van charisma van 
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de president gedurende de zittingstermijn. Betekent dit dat crises charismatisch gedrag oproepen of dat mensen met 

charisma meer crises overleven? Hoewel de oorzaak van het gevonden verband niet verder onderzocht is, maakt deze 

relatie het denkbaar dat een burgmeester in crisissituaties charismatisch leiderschap laat zien. De vraag die hierbij 

gesteld kan worden is waar dit charismatisch leiderschapsgedrag door verklaard kan worden. Wordt charismatisch 

gedrag opgeroepen vanuit de context? Of is het een combinatie van factoren? Conger and Kanungo (1998) stellen dat 

de persoonlijkheidseigenschappen van de leider, de volgers en de situatie gezamenlijk de attributies van charismatisch 

leiderschap bepalen.  

 Naast directief, participatief en charismatisch leiderschap is er in de laatste jaren nog een andere vorm van 

leiderschap opgekomen: ethisch leiderschap. Ethisch leiderschap kan worden gedefinieerd als „het laten zien van 

passend gedrag door middel van persoonlijke acties en inter-persoonlijke acties én daarnaast ook het stimuleren van 

dergelijk gedrag bij volgers door tweezijdige communicatie, bekrachtiging en besluitvorming‟ (Brown, Trevino & 

Harrison, 2005, p. 120, eigen vertaling). De focus in dit construct ligt op de vraag „hoe een leider zich zou moeten 

gedragen‟ (Ciulla, 2004). Ethisch leiderschap heeft te maken met eerlijkheid, vertrouwen en „goed‟ handelen (Brown et 

al., 2005). De groeiende complexiteit van organisaties, de grote hoeveelheid informatie en de snelheid van uitwisseling 

daarvan, en de prestatiedruk hebben de kans op ethische „misstapjes‟ bij besluiten, acties en gedrag van leiders 

vergroot (Toor & Ofori, 2009). De media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming. Is er in tijden van crisis, waarin 

sprake is van tijdsdruk en onzekerheid, ruimte om de problemen zo op te lossen zoals dat zou „horen‟? Leiden 

burgemeesters crises op ethische wijze of is ethiek op zulke momenten van ondergeschikt belang? Of leiden de 

aanwezige media in crisissituaties juist tot het bewust laten zien van ethisch leiderschapsgedrag?  

  Uit deze paragraaf blijkt dat verschillende leiderschapsstijlen denkbaar, of juist minder denkbaar, zijn in 

crisissituaties. De vraag is welke leiderschapsstijl(en) door een burgemeester worden gehanteerd in crisissituaties. In 

de volgende paragraaf worden verschillende crisistypen onderscheiden en wordt verder ingegaan op de relatie tussen 

deze crisistypen en de leiderschapsstijl. 

Het type crisis en de leiderschapsstijl 

 Definitie van crisis en typeringen. Crisis kan worden gedefinieerd als: „een situatie waarin organisaties binnen 

een relatief kort tijdsbestek wordt geconfronteerd met kritieke uitdagingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben 

voor de bestaande en toekomstige basisstructuren van de betreffende organisaties„‟ (Rosenthal, Boin, Kleiboer & 

Otten, 1998, 258). Rosenthal (in Muller, Rosenthal, Helsloot & van Dijkman, 2009) onderscheidt een aantal categorieën 

van crises in de publieke sector: (1) rampen en grote incidenten (2) explosies, giftige stoffen uitstoot en branden (3) 

transport, (4) ongevallen, (5) rellen, ongeregeldheden en ernstige overlast (6) terreur en gijzelingen, (7) psychocrises of 

gezinsdrama‟s en tot slot (8) bestuurlijke crises. De eerste zeven categorieën zijn crisissituaties die de openbare orde 

en veiligheid in gevaar kunnen brengen. De laatste categorie, bestuurlijke crises, is eigenlijk een aparte categorie 

waarin veel van de burgemeester als collegiaal bestuurder wordt gevergd. Bestuurlijke probleemsituaties zijn het 

geheel van conflictueuze, gerelateerde omstandigheden en processen in een bepaalde gemeente die de continuïteit in 

de functie-uitoefening van de burgemeester, wethouders of het gehele college, bedreigen of onmogelijk maken 

(Korsten & Aardena, 2006).  

 De invloed van het type crisis op leiderschap. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen 

crises: (1) politiek bestuurlijke crises en (2) crises op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV)
2
. Deze twee 

                                                      
2
 In dit paper zal regelmatig de afkorting OOV-crisis gebruikt worden: Openbare Orde en Veiligheidscrisis 
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typen onderscheiden zich van elkaar onder andere door de rol van de burgemeester. In crisis op het gebied van de 

openbare orde en veiligheid is de burgemeester de bevelhebber van het crisisteam waarbij professionele partijen als 

brandweer, GHOR en politie betrokken kunnen zijn. In bestuurlijke crisis handelt de burgemeester vanuit zijn rol als 

voorzitter van het college en de raad en betreft het een meer interne crisis. In de politiek bestuurlijke crises staat het 

college, een wethouder of een burgemeester zelf onder spanning. In OOV-crises handelen de burgemeester en het 

crisisteam in algemeen belang voor de samenleving. Voor crises in de openbare orde en veiligheid bestaan 

rampenoefeningen, trainingen en draaiboeken, voor bestuurlijke crisis niet. Hoewel er bij beide typen crises sprake is 

van druk, kenmerken bestuurlijke crises zich eerder door sociale druk en OOV-crises zich eerder door tijdsdruk: de 

situatie moet zo snel mogelijk onder controle komen en het kan gaan om leven en dood. 

Als gekeken wordt naar de in de inleiding gestelde de exploratieve subvraag - Is het type crisis – openbare 

orde en veiligheid of politiek bestuurlijk – van invloed op de leiderschapsstijl van de burgemeester?- dan verwachten 

we dat een burgemeester in crisistijd in het algemeen meer leiderschap laat zien in een OOV-crisis dan in een 

bestuurlijke crisis. Dit wordt verwacht omdat een burgemeester in een crisisteam ten behoeve van de openbare orde 

en veiligheid ook daadwerkelijk een beslissende functie heeft. Hierbij verwachten we dat een burgemeester bij crises 

op het gebied van de openbare orde en veiligheid meer charismatisch en directief leiderschapsgedrag toont dan 

participatief of ethisch leiderschapgedrag. Bij OOV-crises wordt de situatie door de samenleving als onzeker ervaren, 

wat het waarschijnlijk maakt dat de samenleving behoefte heeft aan een leider die visie en sturing biedt. Volgens 

Halverson et al. (2004) leidt deze behoefte tot charisma bij de leider. De aanwezigheid van draaiboeken en trainingen 

voor crises op het gebied van openbare orde en veiligheid zorgt voor structuur, een vorm van zekerheid, en zou 

daarmee aanleiding kunnen geven voor/tot een directieve leiderschapsstijl. Daarnaast is er bij OOV-crises naar 

waarschijnlijkheid sprake van hoge tijdsdruk wat ertoe kan leiden dat ondergeschikten minder zullen worden betrokken 

en de leider een meer directieve leiderschapsstijl zal hanteren (Antonakis et al., 2004). In een politiek bestuurlijke crisis 

is de burgemeester voorzitter van zowel het college als de raad. Een burgemeester maakt onderdeel uit van de situatie 

en wordt daarmee als het ware „lijdend‟ voorwerp. Verwacht wordt dat de leiderschapsstijl die hij gebruikt om tot 

oplossingen te komen overwegend in samenwerking met zijn collegeleden zal zijn. De onzekerheid van de bestuurlijke 

situatie en het ontbreken van structuur en draaiboeken, vereisen volgens Antonakis et al. (2004) een participatieve stijl.  

Ethisch leiderschap is nog in de aanloopfase van ontwikkeling en hierdoor is er weinig over bekend. Gezien de 

publieke zichtbaarheid (door bijvoorbeeld de media) van de burgemeester OOV-crises is het mogelijk dat een 

burgemeester in dit type crisis meer ethisch leiderschap toont dan bij bestuurlijke crises.  

De organisatiecultuur en de leiderschapsstijl 

  Naast de factor crisis is er een andere belangrijke contextuele factor die mogelijk van invloed is op de 

leiderschapsstijl: de organisatiecultuur.  

 Definitie organisatiecultuur en achtergrond. Het begrip organisatiecultuur is een ruim en veelomvattend begrip 

(Cameron & Quinn, 1999). In de laatste decennia hebben auteurs een verscheidenheid van dimensies en kenmerken 

van organisatieculturen beschreven. Waar sommigen theoretici verschillende niveaus van organisatiecultuur 

omschrijven, focussen anderen zich op het ontwikkelen van taxonomieën van organisatiecultuur. Op basis van alle 

verschillende theorieën hebben Cameron en Quinn een model ontwikkeld met als doelstelling de organisatiecultuur te 

kunnen omschrijven: het model van concurrerende waarden (zie figuur 1).  
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Figuur 1. Het model van concurrerende waarden )              Figuur 2. Het oriëntatie cultuurprofiel (bron: van Muijen,    

(bron: Cameron & Quinn, 1999)                koopman en De Witte, 1998). 

                     

Het model van de concurrerende waarden. Het model bestaat uit twee hoofddimensies. De verticale dimensie 

onderscheidt effectiviteitcriteria waarin de nadruk ligt op flexibiliteit, vrijheid van handelen en dynamiek, van criteria 

waarin de nadruk ligt op stabiliteit, ordening en beheersbaarheid. De horizontale dimensie onderscheidt 

effectiviteitcriteria waarin de nadruk ligt op de interne gerichtheid, integratie en eenheid van criteria waarin de nadruk 

ligt op externe gerichtheid, differentiatie en rivaliteit. Binnen deze hoofddimensies zijn vier verschillende cultuurclusters 

te onderscheiden: de familie/clan cultuur, de adhocratie cultuur, de hiërarchische cultuur en de marktcultuur. Volgens 

Van Muijen, Koopman en De Witte (1996) onderscheiden de vier culturen van Quinn zich op grond van hun oriëntatie 

(zie figuur 2). 

  De familiecultuur wordt gekenmerkt door een ondersteunende oriëntatie. De ondersteunende familiecultuur 

kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij werknemers, er is zorg voor het personeel en er heerst een gevoel van 

„samen‟/teamwork. Daarnaast is de ondersteunende oriëntatie gekenmerkt door flexibiliteit in handelen en richt de 

cultuur zich vooral op de interne organisatie. 

  De adhocratiecultuur wordt gekenmerkt door een meer innovatieve oriëntatie. Ook deze cultuur kenmerkt zich 

door flexibiliteit en handelen maar richt zich op de externe invloeden. De innovatieve adhocratiecultuur is creatief te 

noemen en biedt de organisatie ruimte voor experimenten en staat open voor nieuwe ideeën. In tegenstelling tot de 

betrokken familiecultuur is de innovatief georiënteerde adhocratiecultuur meer gericht op het individu. 

   Een derde cultuur is de hiërarchische cultuur die zich kenmerkt door een regeloriëntatie. Deze regel 

hiërarchische cultuur staat als het ware haaks op de innovatieve adhocratie door haar behoefte aan stabiliteit en ook 

door de interne focus. Een organisatie met een hiërarchische cultuur kenmerkt zich door structuur, formalisatie en het 

vastleggen van regels en beleid.  

  Tot slot is er nog de marktcultuur, welke zich kenmerkt door een doelgerichte oriëntatie. Net zoals bij de 

regelgeoriënteerde hiërarchische cultuur is er in deze doelgeoriënteerde cultuur behoefte aan stabiliteit en 

beheersbaarheid. De stabiliteit wordt echter extern gezocht. Het woord zegt het al: de „markt‟ cultuur. De doeloriëntatie 

wordt gekenmerkt door een resultaatgericht en competitieve insteek waarbij succes en reputatie hoog in het vaandel 

staan.   

  De invloed van organisatiecultuur op leiderschap. Wat is er bekend over de invloeden van organisatiecultuur 

op leiderschap? Schein (1992) suggereert dat organisatiecultuur en leiderschap met elkaar verweven zijn: een leider 

vormt de cultuur maar de cultuur stuurt op haar beurt, het management. Sterke organisatieculturen, gekenmerkt door 
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heldere doelen en structuren, kunnen invloed hebben op de effecten van de leiderschapskrachten (Antonakis et al., 

2004). In figuur 1 is bij elk type organisatiecultuur een aantal kenmerken weergegeven en het soort leider weergegeven 

die het meest effectief zou moeten functioneren in de bepaalde cultuur. 

  Ogbonna en Harris (2000) onderzochten de invloed van de instrumentele/directieve en participatieve 

leiderschapsstijl op de vier organisatieculturen van Quinn (1988) in een steekproef van 342 geregistreerde bedrijven in 

Engeland. Participatief leiderschap bleek een positief effect te hebben op zowel de innovatieve cultuur als de 

marktcultuur (bèta‟s van respectievelijk .16 en .18). Directief leiderschap correleerde negatief met zowel de innovatieve 

cultuur als de marktcultuur (bèta‟s van respectievelijk -.13 en -.11). Op de twee andere culturen, de hiërarchiecultuur 

en de familiecultuur, vonden zij geen significante effecten.  

  Shamir en Howell (1999) stellen dat charismatisch leiderschap zich eerder voordoet in (zwakke) culturen 

waarin prestatiedoelen minder goed meetbaar zijn (of gemeten worden) en waarin de prestatienormen vager worden 

omschreven dan in culturen die zich kenmerken door structuur en resultaatgerichtheid. Een organisatieomgeving die 

gekarakteriseerd wordt door verandering en kansen kan leiden tot een snellere opkomst van charismatische leiders. 

Het ontbreken van heldere doelen en kaders een kans voor charismatisch leiders om op te staan. Geformaliseerde 

doelen, regels en procedures kunnen leiderschap onnodig maken (Tsui, Zhang, Wang, Xin & Wu, 2006). Organisaties 

die geleid worden door de markt- en bureaucratische/hiërarchische mechanismen zijn sterkere situaties dan 

organisaties die geleid worden vanuit de familiecultuur. Dit zou betekenen dat charismatisch leiderschap gemakkelijker 

ontstaat en sneller wordt bekrachtigd in organisaties met een familiecultuur dan in organisaties met een markt of 

hiërarchische cultuur (Shamir & Howell, 1999). Onderzoek van Pillai en Meindl (1998) toonde aan dat een organische 

structuur en een collectieve culturele oriëntatie positief geassocieerd worden met charismatisch leiderschap. Daarnaast 

stellen Shamir en Howell (1999) ook dat charismatisch leiderschap sneller opkomt in een omgeving met een adaptieve 

cultuur. De stellingen zijn echter nooit getoetst in een gemeentelijke organisatie. 

  In het onderzoek van Toor en Ofori (2009) correleert ethisch leiderschap positief en significant met een 

transformationele cultuur. De transformationele cultuur wordt gekenmerkt door het openstaan en ondergaan van 

verandering en stemt hierin het meest overeen met de innovatief georiënteerde adhocratiecultuur. 

  De tweede subvraag die dit onderzoek aan de orde komt is: Is de organisatiecultuur van invloed op de 

leiderschapsstijl van de burgemeester in crisissituaties? Cultuur is als het ware een blueprint van de organisatie en 

geeft aan welke normen en regels er binnen de organisatie gelden. Als gekeken wordt naar de invloed van cultuur op 

directief leiderschap dan verwachten we dat de aanwezigheid van een hiërarchische cultuur een positieve invloed heeft 

op de directieve, meer coördinerende leiderschapsstijl. Ogbonna en Harris (2000) vonden een positief verband tussen 

directief leiderschap en de hiërarchische cultuur. Hoewel de burgemeester een ander soort leider betreft verwachten 

we op basis van deze gegevens hier toch ook een positieve invloed te vinden door de aanwezigheid van formele regels 

en structuur. Ogbonna en Harris (2000) vonden voor directief leiderschap een negatief verband met de marktcultuur en 

de innovatieve cultuur. Omdat hun studie de tegenovergestelde richting van het verband tussen leiderschap en cultuur 

onderzoekt is het lastig om op basis van hun onderzoek eenduidige verwachtingen te formuleren. Mogelijk bestaat er 

een negatieve invloed van markt en/of innovatieve cultuur op directief leiderschap.  

  Op participatief leiderschap verwachten we een positieve invloed vanuit de familiecultuur doordat deze zich 

kenmerkt door betrokkenheid en teamwork (Cameron & Quinn, fig. 1). Daarnaast zou een positief verband met de 

adhocratiecultuur en de marktcultuur ook mogelijk zijn. Dit zou in overeenstemming zijn met de onderzoeksresultaten 
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van Ogbonna en Harris (2000) die een positief verband vonden tussen participatieve leiders en de adhocratie- en 

marktcultuur.  

  Wat betreft de charismatische leiderschapsstijl van de burgemeester verwachten we dat de familie- en de 

innovatieve adhocratiecultuur een positievere invloed hebben op de mate van charismatisch leiderschap dan de 

hiërarchische- en marktcultuur. De marktcultuur en de hiërarchische cultuur zijn stabieler en minder adaptief en 

volgens Shamir en Howell (1999) is charismatisch leiderschap dan minder waarschijnlijk. De adhocratiecultuur, met 

haar oriëntatie op vernieuwing en adaptatie, zou echter een basis kunnen bieden voor een charismatische stijl van 

leidinggeven Deze verwachtingen zijn in overeenstemming met Pillai en Meindl (1998) die hebben aangetoond dat een 

collectieve oriëntatie (aanwezig in familiecultuur) en een organische structuur (aanwezig in familie- en adhocratie-

cultuur) positief geassocieerd worden met charismatisch leiderschap.  

  Op basis van de significante relatie die Toor en Ofori (2009) vinden tussen ethisch leiderschap en de 

transformationele cultuur verwachten we dat een innovatieve gemeentelijke organisatiecultuur positief samenhangt met 

ethisch leiderschapgedrag van een burgemeester. Daarnaast zou een ondersteunende familiecultuur die zich kenmerkt 

door teamwork en betrokkenheid een stimulans voor ethisch leiderschap kunnen zijn. De aanwezigheid van zowel de 

familiecultuur als de innovatieve adhocratiecultuur zou positief van invloed kunnen zijn op ethisch leiderschap.  

Het onderzoeksmodel 

  Samengevat onderzoekt deze thesis de relatie tussen de contextfactoren - de organisatiecultuur van de 

gemeente en het crisistype - en het leiderschapsgedrag van de burgemeester. In figuur 3 is het onderzoeksmodel 

weergegeven. 

      

Figuur 3.   Onderzoeksmodel invloed van contextfactoren op het leiderschapsgedrag van burgemeester 

 

 

Methoden 

 

  In deze paragraaf wordt de methode van onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgend worden het 

onderzoeksontwerp, de onderzoekspopulatie en de meetinstrumenten besproken. Ook zullen de te meten constructen 

worden geoperationaliseerd, wordt de betrouwbaarheid en validiteit van de gemeten constructen besproken en wordt 

de manier van data-analyse besproken.  

Contextfactoren 

Type crisis 

- openbare orde en veiligheid (OOV) 

- politiek bestuurlijke

Organisatiecultuur  (Quinn)

- Marktcultuur (doel orientatie)

- Hierarchische cultuur (regel orientatie)

- Adhocratie cultuur (innovatieve orientatie)

- Familie cultuur (ondersteunende orientatie)

Leiderschapsstijl burgemeester

* Charismatisch leiderschap

* Directief Leiderschap 

* Participatief Leiderschap

* Ethisch Leiderschap
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Onderzoeksontwerp 

  Bij een training op de Lochemconferenties
3
  in 2009 hebben 129 burgemeesters toestemming gegeven om 

hun achterban te benaderen voor onderzoek naar leiderschap in crisistijd. De gemeentesecretaris en de 

locoburgemeester van deze 129 gemeenten zijn telefonisch benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Hiervan 

waren 85 gemeenten bereid om mee te werken. Om de respons zo hoog mogelijk te houden is er voor gekozen om de 

deelnemers persoonlijk te bezoeken. Elk bezoek bestond uit twee delen. Een bezoek startte met een gesprek waarin 

de secretaris en/of locoburgemeester werd gevraagd om twee voorbeelden van crisissituatie. Sommige deelnemers 

konden slechts een voorbeeld geven omdat ze niet meer crisissituaties hadden meegemaakt. Na het bespreken van 

elke situatie kreeg de secretaris en/of locoburgemeester een gestandaardiseerde vragenlijst voorgelegd waarin hij of zij 

het leiderschapsgedrag van de burgemeester in die situatie moest beschrijven. Na het bespreken van de situaties 

vulden zij nog een vragenlijst is die de cultuur van diens gemeentelijke organisatie beschrijft. Elk bezoek, met gesprek 

en vragenlijstafname, duurde ongeveer 60 minuten.  

Onderzoekspopulatie 

  Aan dit onderzoek hebben de 73 gemeentesecretarissen en 45 locoburgemeesters van 85 gemeentelijke 

organisaties verspreid door Nederland.
4 

Om ruis te voorkomen en de dataset zo homogeen mogelijk te houden zijn 

alleen de gemeentesecretarissen in de onderzoeksgroep gebruikt. Er is gekozen voor deze alleen respondenten omdat 

een gemeentesecretaris een onafhankelijkere positie kent ten opzichte van de burgemeester dan een 

locoburgemeester en omdat zij de organisatiecultuur goed kunnen duiden. De secretarissen hebben in totaal 130 

verschillende crisissituaties besproken, waarvan 81 crises in het kader van de openbare orde en veiligheid en 49 

bestuurlijke crises. 86 (oud-) burgemeesters zijn subject van onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de participanten 

bedraagt 53.1 jaar (SD 6.7) en 91% van de populatie is mannelijk. De participanten hebben allemaal een HBO of 

universitaire opleiding gevolgd. 

Meetinstrumenten 

  Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van twee vragenlijsten: De vragenlijst „Bestuurlijk leiderschap in 

Crisistijd‟ (bijlage I) en de FOCUS ‟98 (van Muijen, Koopman & De Witte, 1998). De eerste vragenlijst- „Bestuurlijk 

leiderschap in crisistijd‟ – bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een kwalitatief deel waarin een aantal (open) 

vragen zijn opgenomen die de leidraad vormen voor het gesprek waarin de crisissituatie wordt geschetst. Het tweede 

gedeelte is een kwantitatieve vragenlijst welke de leiderschapsstijl van de burgemeester in de besproken situatie in 

kaart brengt. De tweede vragenlijst die gebruikt wordt is de FOCUS ‟98 (van Muijen et al., 1998). De FOCUS is 

descriptief van aard en brengt de cultuur van de gemeentelijke organisatie in kaart. Hieronder worden per construct 

besproken hoe ze gemeten worden. 

   Type crisis. In het gesprek wordt gevraagd naar voorbeelden van crisissituaties zoals ze bij de betreffende 

gemeente zijn voorgevallen. Als antwoord op de vraag: “Wat voor incident of crisis betrof het hier?” geeft de secretaris 

een korte beschrijving van de situatie. Aan de hand daarvan wordt bepaald om welk type crisis het gaat: om een OOV-

crisis waarin de burgemeester de bevelhebber is van het crisisteam of om een bestuurlijke crisis waarin de 

                                                      
3
 De Lochemconferenties zijn een onderdeel van het NGB-opleidingenprogramma voor burgemeesters 

4
 Bij enkele gemeenten komt het voor dat slechts één van de twee benaderden wil deelnemen: de gemeentesecretaris óf de 

locoburgemeester. Zie voor een overzicht van de Nederlandse gemeenten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek bijlage II. 
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burgemeester handelt vanuit zijn rol als voorzitter van het college en de raad. De typen crisis worden gescoord op een 

tweepuntsschaal (1 = OOV-crisis, 2 = bestuurlijke crisis).  

  Leiderschapsstijl. De leiderschapsstijl wordt gedefinieerd als de manier waarop de burgemeester de leden van 

het crisisteam beïnvloedt om hen een gemeenschappelijke richting te geven om de crisissituatie onder controle te 

krijgen (gebaseerd op Barron & Greenberg, 1990). Om de leiderschapsstijl van de burgemeester te omschrijven zijn 

vier verschillende leiderschapsschalen gehanteerd: participatief, directief, charismatisch en ethisch. Elke 

leiderschapsschaal wordt gemeten met behulp van vier items. De items die directief leiderschap meten zijn afkomstig 

uit de vragenlijst Charismatisch Leiderschap in Organisaties (CLIO, De Hoogh et al., 2004). Een voorbeeld van een 

item van directief leiderschap is: “De burgemeester was de baas en gaf bevelen”. De items die participatief leiderschap 

meten zijn gebaseerd op De Hoogh en Den Hartog (2008). Een voorbeeld van een item/stelling van participatief 

leiderschap is “De burgemeester vroeg de leden van het crisisteam om advies aangaande de te volgen strategie”.De 

items die charismatisch leiderschap meten zijn tevens afkomstig uit de CLIO van De Hoogh et al. (2004). Een 

voorbeeld van een item van charismatisch leiderschap is: “De burgemeester liet zien overtuigd te zijn van zijn/haar 

idealen, opvattingen en waarden”. De items die ethisch leiderschap meten zijn gebaseerd op De Hoogh en Den Hartog 

(2008) en Brown et al. (2005). Een voorbeeld van een item van ethisch leiderschap is: “De burgemeester zorgde 

ervoor dat zijn/haar daden ethisch verantwoord waren”. Elk item is gescoord op een zevenpuntsschaal waarbij 1 = 

helemaal niet van toepassing op het optreden van de burgemeester in deze situatie en 7 = helemaal wel van 

toepassing op het optreden van de burgemeester in deze situatie.  

  Volgens Nunnaly en Bernstein (1994) is een alfa van tenminste .70 vereist voor goede betrouwbaarheid. De 

betrouwbaarheid van de vier leiderschapsschalen varieert van .71 tot  .86 (zie diagonaal tabel 1). De betrouwbaarheid 

kan als goed worden beoordeeld. Met behulp van correlaties is de interne validiteit van de leiderschapsschalen 

onderzocht. Meten de schalen wat zij pretenderen te meten? Uit tabel 1 blijkt dat de verschillende leiderschapsstijlen 

significant met elkaar correleren. Dit betekent dat een burgemeester meerdere leiderschapsstijlen tegelijkertijd kan 

laten zien. De ene leiderschapsstijl hoeft de andere niet uit te sluiten. De correlatie tussen charismatisch leiderschap 

en ethisch leiderschap is aan de hoge kant.  

 

Tabel 1 De betrouwbaarheid en correlaties tussen de verschillende schalen van leiderschapsstijlen (α op diagonaal) 

 Directief Participatief Charismatisch Ethisch 

Directief α = .78 .18* .59** .51** 

Participatief  α = .71 .53** .54** 

Charismatisch   α = .82 .77** 

Ethisch    α = .86 

    NB. ***p < .001, ** p<.01, * p<.05 

 

   Organisatiecultuur. De organisatiecultuur werd gemeten met de FOCUS ‟98 De organisatiecultuur wordt 

beschreven met behulp van 25 items die gescoord worden op een zespuntsschaal (1=niemand/nooit, 

6=iedereen/altijd). In de eerste 3 items worden vragen gesteld, waarbij de respondent aan moet geven hoe er in de 

organisatie met mensen wordt omgegaan. Deze worden gescoord op een zespuntsschaal (1=niemand, 6=iedereen). 

De andere items omvatten stellingen waarbij de respondent aangeeft hoe vaak bepaalde zaken voorkomen in de 

organisatie. Deze items worden tevens gescoord op een zespuntsschaal, echter geldt hier 1 = nooit, 6 = altijd). Er 
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worden in totaal vier cultuuroriëntaties gemeten: doeloriëntatie (7 items), de regeloriëntatie (4 items), de innovatieve 

oriëntatie (6 items) en de ondersteunende oriëntatie (8 items). Voorbeelden van items van de verschillende 

cultuuroriëntaties: “hoe vaak worden in deze organisatie prestaties gemeten?” (doeloriëntatie), “hoe vaak zijn 

instructies schriftelijk vastgelegd?” (regeloriëntatie), “hoe vaak zoekt deze organisatie naar een nieuwe markt voor 

bestaande diensten?” (innovatieve oriëntatie) en “hoeveel mensen die vooruit willen komen worden door 

leidinggevenden gesteund?” (ondersteunende oriëntatie). 

  De interne consistentie van de verschillende cultuuroriëntaties, zoals zichtbaar in tabel 2 op de diagonale as, 

varieert van voldoende (α = .63) tot goed betrouwbaar (α = .84). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vragenlijst 

als betrouwbaar kan worden beschouwd. In de tabel is tevens zichtbaar dat de correlaties tussen de verschillende 

cultuuroriëntaties allemaal significant zijn gebleken. Dit betekent dat aanwezigheid van de ene cultuuroriëntatie de 

aanwezigheid van een andere cultuuroriëntatie niet uitsluit. De vier cultuuroriëntaties zijn niet concurrerend, ze kunnen 

naast elkaar bestaan. 

 

Tabel 2  De betrouwbaarheid van en de correlaties tussen de verschillende cultuuroriëntaties (α op diagonaal) 

 Doel Regel Innovatieve Ondersteunende 

Doel α = .84 .45** .58** .43** 

Regel  α = .63 .23** .26** 

Innovatieve   α = .83 .57** 

Ondersteunende    α = .74 

   NB. ***p < .001, ** p<.01, * p<.05 

 

Data Analyse 

  De data van dit onderzoek zijn geanalyseerd met SPSS 16.0. Om de verbanden tussen de organisatiecultuur 

en de leiderschapsstijl van de burgemeester te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van multipele regressieanalyse. 

Met behulp van een t-test is onderzocht of de aanwezigheid van de vier leiderschapsstijlen tijdens bestuurlijke crises 

significant verschilt van de aanwezigheid van de vier leiderschapsstijlen tijden crises in de openbare orde en veiligheid. 

De resultaten van de analyses zijn getoetst op een significantie van 5% (p<.05) en worden gepresenteerd in de 

volgende paragraaf. 

 

Resultaten 

 

 Algemene resultaten 

  In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de gemiddelde scores per variabele, de daarbij horende 

standaardafwijking en de correlatiematrix. Uit tabel 3 blijkt dat charismatisch leiderschap de hoogste gemiddelde score 

kent (M = 5.51) en directief leiderschap de laagste gemiddelde score (M = 4.76). Dit betekent dat charismatisch 

leiderschap de vaakst voorkomende leiderschapsstijl is en directief leiderschap het minst voorkomt. Als gekeken wordt 

naar de cultuuroriëntaties dan is de ondersteunende oriëntatie het meest aanwezig met een score van M = 4.89.   
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Tabel 3 Gemiddelde scores en standaardafwijking per variabele en correlaties tussen de variabelen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Directief -         

2. Participatief .19* -        

3. Charismatisch .57** .55** -       

4. Ethisch .45* .55** .71** -      

5. Doel -.03 .03 -.05 -.09 -     

6. Regel .22* .12 .09 .00 .45** -    

7. Innovatief -,03 .11 .08 .09 .58** .23** -   

8. Ondersteunend .04 .19* .13 .17* .43** .26** .57** -  

9. Type Crisis -.27** -.22** -.09 -.05 .00 -.14 .07 .13 - 

M 4.76 5.39 5.51 5.31 3.88 4.18 3.94 4.89 Nbest = 49 

SD 1.31 1.02 1.11 1.10 .65 .54 .76 .47 Noov  = 81 

NB. OOV-crises zijn gecodeerd als 1; bestuurlijke crises zijn gecodeerd als 2. ***p < .001, ** p<.01, * p<.05. De test is eenzijdig. 

 

Multipele regressie analyse en t-toets 

  Tabel 4 presenteert de resultaten van de multipele regressieanalyses per leiderschapsstijl. Tabel 5 

presenteert de resultaten van de t-toets gebaseerd twee onafhankelijke typen crisis. De resultaten zullen per 

leiderschapsstijl worden besproken.   

  Directieve leiderschapsstijl. De variantie van de directieve leiderschapsstijl kan voor 14% verklaard worden 

vanuit de context, bestaande uit de factoren organisatiecultuur en type crisis. Dit betekent dat de context gedeeltelijk 

van invloed is op de mate waarin een burgemeester naar het oordeel van diens gemeentesecretaris een directieve 

leiderschapsstijl laat zien in crisissituaties. Uit de multipele regressieanalyse komt een negatief significant verband naar 

voren tussen de doeloriëntatie en de mate waarin een burgemeester een directieve leiderschapsstijl laat zien (β = -.24, 

p < .05) en een positief significant verband tussen de regeloriëntatie en de mate van directief leiderschap (β = .25, p < 

.01). Dit betekent dat cultuur verschillende effecten heeft op het directief leiderschapsgedrag. De aanwezigheid van 

een doel georiënteerde marktcultuur heeft een negatief effect op de mate van directief leiderschap die de 

burgemeester laat zien. Hoe doelgerichter de organisatiecultuur, hoe minder directief leiderschap zichtbaar is. De 

regelgeoriënteerde hiërarchische cultuur heeft een positief effect op de mate van directief leiderschap: hoe 

hiërarchischer de organisatiecultuur des te meer directief leiderschap zichtbaar is. Daarnaast is er een significant 

negatief verband aangetoond met het type crisis (β = -.25, p < .01). Uit de t-toets resultaten blijkt dat de directieve 

leiderschapsstijl vaker voorkomt (meer zichtbaar is) bij OOV-crises dan bij bestuurlijke crises (Mdifference = .73, t = 3.2, p 

<.01 ). In een OOV-crisis laten burgemeesters volgens hun gemeentesecretarissen gemiddeld meer directief 

leiderschap (M = 5.04) zien dan in een bestuurlijke crisis (M = 4.31).  Deze resultaten zijn in overeenstemming met 

onze verwachtingen dat er positief verband zou bestaan tussen de regeloriëntatie en de directieve leiderschapsstijl en 

een negatief verband met de marktcultuur. Een verband met de adhocratiecultuur is niet gevonden. De verwachting dat 

burgemeesters bij OOV-crises directiever zijn dan bij bestuurlijke crises komt overeen met de bevindingen in deze 

resultaten. 
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Tabel 4 Resultaten van vier multipele regressieanalyses met type leiderschap als afhankelijke variabele 

(gestandaardiseerde regressiegewichten) 

          

Afhankelijke Onafhankelijke       β        R
2 

         F        t  

Directief Doel oriëntatie -.24* .14** 4.8** -2.1*  

 Regel oriëntatie .25**   2.7*  

 Innovatieve oriëntatie (.15)   (1.3)  

 Ondersteunende oriëntatie  (.03)   (.3)  

 Type crisis -.25**   -2.9**  

Participatief Doel oriëntatie (-.14) .11* .2.9* (-1.2)  

 Regel oriëntatie (.07)   (.8)  

 Innovatieve oriëntatie (.06)   (.5)  

 Ondersteunende oriëntatie .22*   2.1*  

 Type crisis -.24**   -2.8**  

Charismatisch Doel oriëntatie (-.22) (.06) (1.5) (-1.9)  

 Regel oriëntatie (.11)   (1.1)  

 Innovatieve oriëntatie (.11)   (.9)  

 Ondersteunende oriëntatie (.14)   (1.3)  

 Type crisis (-.10)   (-1.1)  

Ethisch Doel oriëntatie -.26* (0.8) (2.0) -2.2*  

 Regel oriëntatie (.02)   (.2)  

 Innovatieve oriëntatie (.11)   (.9)  

 Ondersteunende oriëntatie .22*   2.1*  

 Type crisis (-.08)   (.9)  

  NB. De niet significante verbanden zijn tussen haakjes weer gegeven, verder geldt: ***p < .001, ** p<.01, * p<.05 

 

Tabel 5 Gemiddelde leiderschapsscores, mean-difference tussen leiderschapsscore op bestuurlijke crises en OOV-

crises, t-waarden en significantie 

 M oov Mbestuurlijk Mdifference t 

Directief 5.04 4.31 .73 3.2*** 

Participatief 5.56 5.10 .47 2.6* 

Charismatisch 5.58 5.38 .20 1.0 

Ethisch 5.36 5.25 .11 0.5 

      NB. *** p < .001, ** p<.01, * p<.05 
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 Participatieve leiderschapsstijl. De variantie van de participatieve leiderschapsstijl kan voor 11% verklaard 

worden vanuit de context. Dit betekent dat de context gedeeltelijk van invloed is op de mate waarin een burgemeester 

een participatieve leiderschapsstijl laat zien in crisissituaties. Uit de multipele regressieanalyse komen twee significante 

verbanden met de participatieve leiderschapsstijl naar voren: een positief verband met de ondersteunende 

cultuuroriëntatie (β = .22, p < .05) en een negatief verband met het type crisis (β  = -.24, p < .01). Dit betekent dat de 

aanwezigheid van een familiecultuur in een gemeentelijke organisatie een positief effect heeft op de participatieve 

leiderschapsstijl van een burgemeester in crisissituaties: hoe meer de cultuur ondersteunend georiënteerd is des te 

meer een burgemeester participatief leiderschapsstijl laat zien. Daarnaast laten burgemeesters bij bestuurlijke crises 

minder participatief leiderschap (M = 5.10) zien dan bij OOV-crises (M = 5.56). Ook uit de t-toets resultaten blijkt dat de 

participatieve leiderschapsstijl vaker voorkomt (meer zichtbaar is) bij OOV-crises dan bij crises van bestuurlijke aard 

(Mdifference = .47, t = .2.6, p <.01). De resultaten zijn gedeeltelijk in overeenstemming met onze verwachtingen. Tabel 4.2 

laat zien dat de familiecultuur inderdaad een positief effect heeft op de participatieve leiderschapsstijl. Verbanden met 

de markt- en adhocratiecultuur worden in dit onderzoek echter niet gevonden. Hoewel we verwachtten dat een 

participatieve leiderschapsstijl meer zichtbaar zou zijn in crises van bestuurlijke aard, blijkt uit de resultaten dat de 

participatieve leiderschapsstijl vaker voorkomt bij OOV-crises.  

 Charismatische leiderschapsstijl. De variantie van de charismatische leiderschapsstijl kan niet significant 

worden verklaard vanuit de context. Naar het oordeel van de secretarissen heeft de context dus geen effect op het 

charismatisch leiderschapsgedrag in crisistijd. De organisatiecultuur en het type crisis zijn niet, althans niet significant, 

van invloed op de mate waarin een burgemeester charismatisch leiderschapsgedrag vertoont. Hoewel de gemiddelde 

score op charismatisch leiderschap hoger is bij OOV-crises (M = 5.58) dan in bestuurlijk crises (M = 5.38) blijkt uit de t-

toets dat deze scores niet significant verschillen ten opzichte van elkaar (Mdifference = .20, t = 1.0, p >.05.  Dit betekent dat 

de charismatische leiderschapsstijl gemiddeld even vaak voorkomt bij OOV-crises en bestuurlijk crisis.  

Deze resultaten geven geen steun aan onze verwachtingen dat de familie- en adhocratie cultuur en een crisis in de 

openbare orde en veiligheid een positief effect zouden hebben op charismatisch leiderschap. De verwachting dat 

charismatisch leiderschap vaker voorkomt bij OOV-crises dan bij bestuurlijke crises, wordt niet door de resultaten 

ondersteund.  

  Ethische leiderschapsstijl. De variantie van de ethische leiderschapsstijl kan niet significant worden verklaard 

vanuit de context. Dit zou betekenen dat de context, zowel de factor organisatiecultuur als het type crises, geen effect 

heeft op de mate van ethisch leiderschapsgedrag van de burgemeesters in crisissituaties. Ook de correlaties in de 

matrix (figuur 4.1) laten geen significante verbanden zien tussen de cultuuroriëntaties, type crisis en ethische 

leiderschapsgedrag van de burgemeester. De regressieanalyse geeft voor de doeloriëntatie en de ondersteunende 

oriëntatie echter wel een significant effect. Omdat de context in het geheel niet significant samenhangt met ethisch 

leiderschap kan hier niet zoveel waarde aan worden gehecht.  Dit betekent dat ethisch leiderschap niet afhankelijk is 

van de organisatiecultuur: een burgemeester in crisissituaties treedt bij de ene cultuuroriëntatie even ethisch op als bij 

de andere cultuuroriëntatie. Daarnaast is uit de t-toets gebleken dat de gemiddelde scores op de ethische 

leiderschapsstijl bij OOV-crises niet significant verschillen van de gemiddelde scores bij bestuurlijke crises (Mdifference = 

.11, t = 0.5, p >.05 ). Dit betekent dat de ethische leiderschapsstijl gemiddeld even vaak voorkomt bij OOV-crises als bij 

bestuurlijk crises en dat het type crisis dus niet van invloed is op de mate van ethisch leiderschapsgedrag van een 

burgemeester in crisissituaties. De resultaten zijn niet in overeenstemming met de verwachtingen dat de familiecultuur 

en de adhocratiecultuur en de aanwezigheid van OOV-crises een positieve invloed hebben op de aanwezigheid van 

ethisch leiderschap. 
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Discussie en Conclusies 

 

 De onderzoeksvraag „Is de context van invloed op de leiderschapsstijl van de burgemeester?‟ is in de inleiding 

uitgesplitst naar twee subvragen. Om een goed beeld te krijgen zullen hieronder eerst de conclusies van de subvragen 

worden samengevat. Vervolgens wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag, worden opmerkelijke resultaten uitgelicht 

en zal er een aantal kanttekeningen bij het onderzoek worden geplaatst.  

Conclusie 

  De contingentietheorie, die stelt dat context van invloed is op de leiderschapsstijl, wordt door de bevindingen in 

dit onderzoek gedeeltelijk ondersteund.  

  De analyse van de invloed van het type crisis op het leiderschapsgedrag van burgemeesters leidt tot de 

volgende conclusies. Het type crisis heeft effect op de directieve en de participatieve leiderschapsstijl. Burgemeesters 

laten in crisissituaties op het gebied van openbare orde en veiligheid meer directief en participatief leiderschap zien dan 

in bestuurlijke situaties. Hoewel burgemeester in OOV-crises directiever leiden dan in bestuurlijke crises, overheerst in 

beiden typen de participatieve stijl. In crisistijd – welk type dan ook – kiezen burgemeesters eerder voor samenwerking 

dan voor sturing. De mate van charismatisch en ethisch leiderschapsgedrag is ongeveer gelijk voor OOV-crises en 

bestuurlijk crises. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het type crisis geen invloed heeft op het charismatisch of 

ethisch leiderschapsgedrag van een burgemeester 

  De analyse van de invloed van de organisatiecultuur leidt tot de volgende conclusies. De organisatiecultuur 

hangt samen met de participatieve en directieve leiderschapsstijl van een burgemeester. De hiërarchische cultuur heeft 

een positief effect op het directief leiderschapsgedrag van een burgemeester. Een burgemeester die leiding geeft in een 

hiërarchische cultuur zal meer directief leiderschap laten zien. De marktcultuur heeft een negatief effect op het directief 

leiderschap van een burgemeester. De aanwezigheid van een marktcultuur in de gemeentelijke organisatie heeft als 

effect dat een burgemeester minder directief leiding zal geven (in crisissituaties). De familiecultuur heeft een positief 

effect op de mate van participatief leiderschap. Er zijn wat aanwijzingen gevonden dat de familiecultuur en de 

marktcultuur mogelijk samenhangen met ethisch leiderschapsgedrag. Omdat deze resultaten in de totale context-

analyse niet significant zijn gebleken is het noodzakelijk om de relatie tussen cultuur en ethisch leiderschap verder te 

onderzoeken in vervolgonderzoek. De organisatiecultuur heeft geen effect op de zichtbaarheid van het charismatisch 

leiderschapsgedrag van de burgemeester in crisissituaties.  

  Dan de hoofdvraag: Is de context van invloed op de leiderschapsstijl van de burgemeester? De conclusie die 

uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat de context is van invloed op twee leiderschapsstijlen: de directieve 

leiderschapsstijl en de participatieve leiderschapsstijl. Hoewel deze twee vormen tegenstrijdig zijn blijkt uit dit onderzoek 

dat een burgemeester zowel participatief als directief kan leidinggeven in dezelfde situatie. De participatieve stijl heeft 

hierbij de voorkeur en wordt vaker gebruikt dan de directieve stijl. Dit onderzoek vindt geen directe effecten van context 

op de mate charismatisch of ethisch leiderschapsgedrag van de burgemeester. Dit zou betekenen dat er (ook) andere 

factoren bestaan die de leiderschapsstijl in crisistijd bepalen. Zou charisma dan toch een „gave‟ zijn, zoals Pillai (1995) 

suggereert? Of is een crisissituatie, welk type dan ook, zo bepalend dat andere factoren minimaal van invloed zijn? 

Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  
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Interessante bevindingen 

  Burgemeesters hanteren, bewust of niet, in crisissituaties overheersend een charismatische leiderschapsstijl. 

Dit geldt voor zowel bestuurlijke kwesties als voor crises op het gebied van openbare orde en veiligheid. De stelling van 

Halverson et al. (2004) dat crisis de kans biedt om charismatisch leiderschap te tonen wordt kan hiermee worden 

ondersteund. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mensen in crisistijd meer op zoek zijn naar een charismatische 

leider wat ze ontvankelijk kan maken voor charismatisch leiderschapsgedrag. Daarnaast is opvallend dat er meer 

participatief dan directief leiderschap wordt getoond. Ook dit geldt voor zowel de bestuurlijke crises als voor de OOV-

crises. Hoewel verondersteld wordt dat leiders door tijdsdruk directief gaan sturen (Antonakis et al., 2004) blijkt 

burgemeesters dus toch eerder een participerende stijl van leidinggeven laten zien. Dit zou kunnen betekenen dat een 

burgemeester in crisistijd dermate afhankelijk is van de inschattingen en adviezen van de professionals (zoals 

brandweer, politie, GHOR en communicatie) dat een participerende stijl de voorkeur heeft. 

  Een ander interessant resultaat is dat in de gemeentelijke organisatie de familiecultuur overheerst, gevolgd 

door de hiërarchische cultuur. De marktcultuur en de innovatieve adhocratiecultuur zijn minder sterk aanwezig. Als 

gekeken wordt naar het model van concurrerende waarden kan geconcludeerd worden dat de gemeentelijke 

organisatiecultuur vooral intern gericht is en dat de gemeentelijke organisatie integratie belangrijk vindt. De Nederlandse 

gemeentelijke organisatie kenmerkt zich enerzijds door een vriendelijke werkomgeving waarin betrokkenheid belangrijk 

is. Van de andere kant is er behoefte aan structuur, stabiliteit en regels. De gemeentelijke organisaties die deel hebben 

genomen aan dit onderzoek zijn minder gericht op resultaat, creativiteit, vernieuwing en competitie dan op structuur en 

betrokkenheid.  

Beperkingen van de studie 

  Bij het uitgevoerde onderzoek is een aantal opmerkingen te plaatsen. In deze studie wordt de leiderschapsstijl 

van de burgemeester bepaald op basis van de één (subjectieve) beoordeling. Er is gekozen voor één type beoordelaar: 

de gemeentesecretaris. Deze is mogelijk gekleurd vanwege de hoeveelheid contact hij heeft met de burgemeester. Om 

een zo objectief mogelijk beeld te krijgen zou het wenselijk zijn om meerdere beoordelaars mee te nemen. 

  De vraagstelling van dit onderzoek richt zich op de invloed van organisatiecultuur op de leiderschapsstijl van de 

burgemeester. Er is echter ook onderzoek is (bijvoorbeeld Ogbonna & Harris, 2000) dat een omgekeerde relatie 

veronderstelt. Dit blijft een soort kip-ei discussie welke ook wel de „managing-culture‟ debat genoemd wordt. Legge 

(1994) trekt de conclusie dat management van organisatiecultuur niet mogelijk is maar dat bepaalde contingenties, 

zoals crises, de kans bieden om de organisatiecultuur te beïnvloeden. Doordat dit paper is gebaseerd op correlationeel 

onderzoek is de bijdrage aan dit debat beperkt. De organisatiecultuur heeft enig effect op de mate waarin een 

burgemeester optreedt als directieve of participatieve leider. Het is echter ook mogelijk dat de mate waarin een 

burgemeester directief of participatief optreedt effect heeft op de context. Doordat gebruik is gemaakt van correlationeel, 

cross-sectioneel onderzoek kunnen er geen definitieve causale verbanden worden aangetoond. Een longitudinaal 

design had hier wellicht uitkomst kunnen bieden.  

  Een andere belangrijke opmerking is dat de gevonden correlaties / bèta‟s niet hoog zijn en de aangetoonde 

verbanden dus niet sterk. Dit maakt het aannemelijk dat de leiderschapsstijl van de burgemeester door andere factoren 

wordt beïnvloed, maar daarvoor is niet gecontroleerd. De persoonlijkheid van een burgemeester zou bijvoorbeeld van 

invloed kunnen zijn op zijn handelen in crisistijd of op de beoordeling van zijn gedrag. Zo toonden de Hoogh, den Hartog 

en Koopman (2005) in eerder onderzoek aan dat leiders die hoog scoorden op „openheid‟ en „neuroticisme‟ als meer 

charismatisch werden beoordeeld. Hoewel dit onderzoek onderscheid maakt in het type crisis waarin de burgemeester 
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opereert, wordt er niet gecontroleerd voor de situationele kenmerken zoals tijdsdruk en onzekerheid. Deze kunnen ook 

binnen een bepaald type crisis verschillen. Voor een volgend onderzoek is het interessant om ook andere factoren dan 

context mee te nemen.  

  De gebruikte vragenlijsten hebben een subjectief karakter. De gemeentesecretaris geeft een beschrijving van 

het gedrag van de burgemeester in de crisissituatie en de organisatiecultuur zoals hij/zij deze ziet. Loyaliteit aan de 

burgemeester zou kunnen leiden tot sociaal wenselijk antwoorden. Als veel respondenten sociaal wenselijk hebben 

geantwoord zijn hier mogelijk verbanden gevonden die anders zijn in de populatie. De variatie van de variabelen is vrij 

laag (leiderschapschalen SD tussen de 1.0 en 1.3, cultuurschalen SD tussen de 0.5 en 0.8) wat mogelijk leidt tot 

onderschatting van de effecten.  

  Tenslotte plaatsen we een laatste kanttekening bij het sterke verband tussen de ethische leiderschapsstijl en 

de charismatische leiderschapsstijl, zoals aangetoond in tabel 2. Ethisch leiderschap is een stijl waar nog weinig 

onderzoek naar gedaan is. Men kan zich afvragen in hoeverre ethisch leiderschap een aparte leiderschapsstijl is en in 

hoeverre ethisch leiderschap verschilt andere stijlen zoals charismatisch leiderschap.  

Verder onderzoek 

  Hoewel dit onderzoek een bijdrage levert aan het aantonen van een verband tussen context en de 

leiderschapsstijl van een burgemeester, geldt dit echter niet voor alle vormen van leiderschap. De mate waarin een 

burgemeester sturend of waarin hij samenwerkt bij het maken van beslissingen hangt samen met de (organisatie) 

context waarin hij zich bevindt. De mate waarin een burgemeester wordt gedreven door visie en charisma en „goed‟ en 

vertrouwelijk handelt, hangt niet samen met de context waarin hij zich bevindt. De context is dus niet de allesbepalende 

factor. Om uitspraken te kunnen doen over het functioneren van burgemeesters in crisistijd is onderzoek naar factoren 

als persoonlijkheid en situationele kenmerken noodzakelijk. Daarnaast is het wenselijk om onderzoek te doen naar de 

effecten van de verschillende leiderschapsstijlen in crisissituaties. Zijn bepaalde leiderschapsstijlen effectiever dan 

anderen in crisistijd? Informatie over de effectiviteit van leiderschapsstijlen en hoe deze tot stand komen is interessant 

voor ontwikkeling van trainingen op het gebied van crisisbeheersing. Duidelijk is in elk geval dat leidinggevende 

burgemeesters in crisistijd niet alléén een kwestie van context zijn. 
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Bijlage I  Vragenlijst „Bestuurlijk leiderschap in crisistijd‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente: 

 

□ Gemeentesecretaris 

□ Locoburgemeester 

 

 

  

 
           Bestuurlijk leiderschap in crisistijd 

           Antwoordformulier 
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Situatie 

De volgende vragen zijn bedoeld om een helder beeld te krijgen van de crisis (of incident) zoals u deze zojuist heeft  

beschreven.  Het is van belang dat uw eigen burgemeester, als voorzitter van het ‘crisisteam’ of gemeentelijk 

beleidsteam, daarbij de eindverantwoordelijkheid had (en niet de locoburgemeester). 

Voor het invullen van de vragen willen wij u vragen in gedachten zo veel mogelijk terug te gaan naar het moment van 

deze crisis. 

 

1. Wilt u in eigen woorden een korte beschrijving geven van deze crisis? 

 

 

 

 
 

2. Hoe is deze crisis ontstaan, wat gebeurde er en waarom? 

 

 

 

 
3. Hoe lang is dit geleden (in maanden)? In totaal             maanden. 

 
4. Wat voor een type incident of crisis betrof het hier (meerdere antwoorden mogelijk)? 

 

□ ramp of groot incident (bijv. watersnood, extreme regen, e.d.) 

□ besmetting, epidemie of ziekte (bijv. legionella, MKZ, Mexicaansegriep, Q-koorts, e.d.) 

□ ongeval 

□ explosie, giftige stoffen, brand (bijv. vuurwerkramp, cafébrand, e.d.) 

□ transport (bijv. vliegtuigcrash, ontspoorde trein, e.d.) 

□ rellen, ongeregeldheden, ernstige overlast 

□ terreur, gijzeling 

□ psychocrisis (bijv. gezinsdrama, zinloosgeweld, e.d.) 

□ bestuurlijke crisis 

□ anders, namelijk… 

 
5. Wat was het GRIP-niveau van deze crisis? 

 

□ GRIP 0 

□ GRIP 1 

□ GRIP 2 

□ GRIP 3 

□ GRIP 4 
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6. Wat was/waren de belangrijkste reden(en) voor de goede afloop van deze crisis? 

 

 

 

 
7. Welke personen waren aanwezig, wie hadden zitting in het crisisteam in deze crisis (meerdere antwoorden 

mogelijk)? 
 

□ burgemeester 

□ gemeentesecretaris 

□ locoburgemeester 

□ wethouder(s) 

□ functionaris GHOR  

□ brandweercommandant 

□ politiecommissaris 

□ anderen, namelijk… 

 

8. Uit hoeveel leden bestond het gemeentelijk crisisteam (inclusief burgemeester) in deze crisis? In totaal uit             

leden. 

 

9. Hoe lang heeft het crisisteam in deze crisis bij elkaar gezeten? In totaal             uur. 

 

10. Wat was de belangrijkste opgave van de burgemeester (en het crisisteam)? 

 

 

 

11. Welke beslissing(en) moest de burgemeester nemen? 

 

 

 

12. Welke acties heeft de burgemeester ondernomen, wat heeft hij/zij gedaan of niet gedaan in deze situatie? 

 

 

 

 

13. Wat zijn de belangrijkste ‘lessons learned’? 
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Introductie 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Tijdens een crisis hangt veel af van de wijze waarop de bestuurders handelen. Hoe zij dat doen, wordt niet alleen 

bepaald door formele structuren, handboeken en praktische afspraken, maar ook door de specifieke rollen die 

sleutelfunctionarissen zoals u spelen. Hoe dat precies in z’n werk gaat, is echter tot dusverre grotendeels onbekend. 

De Universiteit van Amsterdam (UvA), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en Berenschot zijn 

daarom een onderzoek gestart naar effectief leiderschap tijdens crises. 

Uw eigen burgemeester heeft (tijdens de Lochemconferenties) deelgenomen aan dit onderzoek en zelf verschillende 

vragenlijsten ingevuld. Hij/zij heeft ons vervolgens toestemming gegeven u te benaderen. Uw persoonlijke ideeën en 

ervaringen zijn van groot belang voor de afronding van dit onderzoek.  

Wij vragen u daarom tijdens dit gesprek twee korte vragenlijsten in te vullen met betrekking tot twee nader te 

bespreken crisissituaties binnen uw gemeente. 

Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer twintig minuten in beslag nemen. Het spreekt vanzelf dat alle 

informatie volstrekt vertrouwelijk zal worden behandeld. De door u gegeven antwoorden zullen op geen enkele wijze 

herkenbaar in de wetenschappelijke verslagen of publicaties opgenomen worden. Een rapport over de algemene 

resultaten van dit onderzoek kunt u in de loop van het volgend jaar verwachten. 

  

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anke Migchels, Stagiaire Berenschot 

 

Drs. B. de Vries, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur Berenschot 

 

R. van Bennekom, directeur, Nederlands Genootschap van Burgemeesters 
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Instructie vragenlijst 

 

De vragenlijst bestaat uit een evaluatie van twee crisissituaties of serieuze incidenten die specifiek voor uw gemeente 

gelden en waarin uw burgemeester als eindverantwoordelijke heeft moeten optreden. Wij willen u vragen deze 

incidenten te beschrijven aan de hand van een aantal vragen. 

Voor crises hanteren wij de volgende definitie: “wanneer de gemeente binnen een relatief kort tijdsbestek wordt 

geconfronteerd met kritieke uitdagingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de bestaande en 

toekomstige basisstructuren van de gemeente of de organisatie.” 

In de praktijk blijken grote crises (zoals een vliegtuigcrash, aanslag op koningshuis, treinkaping, vuurwerkexplosie, 

etc.) niet vaak voor te komen. Het kan dus zijn dat u in eerste instantie denkt geen crises binnen uw gemeente te 

hebben meegemaakt. 

Echter, ook een relatief klein incident kan – in potentie – een grote impact hebben op de lokale gemeenschap, 

waarbij het noodzakelijk blijkt te zijn om als lokaal bestuur bij elkaar te komen (bijvoorbeeld een brand, ernstige 

overlast, ongeluk, of burgers die zich zorgen maken over een in hun buurt geplaatste ex-gedetineerde of 

pedosexueel, bestuurscrisis, etc.). In de praktijk blijken dergelijke incidenten veel vaker voor te komen. Het maakt 

voor het onderzoek niet uit welk type crisis of incident u kiest.  

We vragen u een beschrijving te geven van twee crisissituaties. Een crises waarvan de betrokkenen het idee hebben 

dat die goed dan wel slecht is afgelopen. Per situatie nodigen wij u uit een aantal vragen te beantwoorden over deze 

crisis of dit incident. 

De vragen bestaan uit vragen die zijn geformuleerd als stellingen. U kunt aangeven wat uw mening is over een stelling 

door een van de antwoorden te omcirkelen. 

Bijvoorbeeld: 

In onze gemeente is vergrijzing een probleem. 

 

Helemaal niet                                           Helemaal wel    

1       2       3       4       5       6       7 

 

Voor een goede verwerking van de resultaten is het belangrijk dat u geen vragen overslaat en per vraag één 

antwoord omcirkelt. U hoeft niet te lang na te denken; vaak is uw eerste indruk de beste. Wellicht zult u bij enkele 

vragen een gevoel van herhaling hebben. Het stellen van de vragen is nodig om een goed beeld te krijgen van alle 

verschillende aspecten die een rol spelen. Nogmaals maken wij u erop attent dat de door u aangeleverde informatie 

in geen enkele vorm herkenbaar zal zijn in verslagen of publicaties en dus niet te herleiden zal zijn naar uw persoon. 
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De volgende vragen zijn bedoeld om een helder beeld te krijgen van de crisis (of incident) zoals u zojuist deze zojuist 

beschreven heeft. Het is van belang dat uw eigen burgemeester, als voorzitter van het ‘crisisteam’ of gemeentelijk 

beleidsteam, daarbij de eindverantwoordelijkheid had (en niet de locoburgemeester). 

Voor het invullen van de vragen willen wij u vragen in gedachten zo veel mogelijk terug te gaan naar het moment van 

deze crisis. 

 

 

In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing op het optreden van uw burgemeester in de door u 

beschreven situatie: 

 

 Helemaal niet    Helemaal wel 

1. Was de baas en gaf de bevelen. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Vroeg leden van het crisisteam om advies aangaande 

de te volgen strategie. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Liet zien overtuigd te zijn van zijn/haar idealen, 

opvattingen en waarden. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Zorgde ervoor dat zijn/haar daden ethisch 

verantwoord waren. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Trad hard op als het moest. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Was bereid om op besluiten terug te komen op basis 

van de aanbevelingen van de leden van het 

crisisteam. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Zorgde ervoor dat zijn/haar daden ethisch 

verantwoord waren. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Trad hard op als het moest. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Was bereid om op besluiten terug te komen op basis 

van de aanbevelingen van de leden van het 

crisisteam. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Was in staat anderen te mobiliseren voor zijn/haar 

plannen. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Maakte duidelijk wat de consequentie kon zijn van 

het mogelijk onethisch handelen van zichzelf of de 

leden van het crisisteam. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Vond dat er uiteindelijk één de baas moest zijn. 1 2 3 4 5 6 7 
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13. Delegeerde verantwoordelijkheden aan de leden van 

het crisisteam. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Had visie op de strategie die gevolgd moest worden. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Gaf het voorbeeld hoe je dingen in ethisch opzicht 

op de juiste manier moest doen. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Duldde geen afwijkende meningen als hij/zij een 

beslissing genomen had. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Gaf anderen in het crisisteam een groot aandeel in 

het vaststellen van de te volgen koers. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Gaf teamleden het gevoel aan een belangrijke, 

gemeenschappelijke missie/opdracht te werken. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Definieerde en sprak niet alleen over succes aan de 

hand van resultaten, maar ook aan de hand van de 

manier waarop ze zijn verkregen. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Voldeed als leider tijdens deze crisis aan de 

verwachtingen. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Was in deze crisis een effectieve leidinggevende. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Beschikte in deze crisis over leidinggevende 

kwaliteiten 

1 2 3 4 5 6 7 
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   Bijlage II Overzicht van de deelnemende gemeenten 

 

     

Figuur 4.    Overzicht van de 85 gemeenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek naar bestuurlijk leiderschap in 

crisistijd. 


