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‘Die zwarte labrador? Ben je gek: die is juist

ontzettend volgzaam’, zegt mijn teamge-

noot, directeur van een reclamebureau. Hij

gaat op z’n hurken zitten om de afbeelding van wat

dichterbij te bekijken. ‘Typisch zo’n hond die precies

doet wat z’n baasje wil.’ De vrouw naast hem pakt

een dalmatiër van de grond en vraagt: ‘Zien jullie

hoe hij uit z’n ogen kijkt?’ Zonder op antwoord te

wachten vervolgt ze: ‘Dit is een hond met een visie.

En visie kenmerkt een goede leider.’ ‘Prima’, zegt de

reclamedirecteur. ‘Maar kan hij ook anderen van die

visie overtuigen?’ Hij laat zijn blik over de rest van

de honden glijden en pakt ten slotte een husky op.

‘Dit is ’m. Deze hond straalt kracht en zelfvertrou-

wen uit.’ We buigen ons alle vijf over het wolfachtige

beest met staalblauwe ogen. ‘Aha, ik zie wat je be-

doelt’, zegt een andere teamgenoot. De rest van ons

groepje ziet het nu ook. En dat komt goed uit, want

de tijd dringt: op de vloer liggen vijftig hondenfo-

to’s en we hebben nog vijf minuten om te beslissen

welke ons de sterkste leider lijkt en waarom. 

Van de tweeëntwintig mensen die vandaag in Broek

in Waterland de workshop over charismatisch lei-

derschap volgen, komen de meesten uit het be-

drijfsleven. Ondanks onze verschillende achter-

gronden, functies en leeftijden willen we allemaal

hetzelfde: leren hoe we meer charisma kunnen krij-

gen. Want of het nu gaat om een presentatie voor

een zaal vol mensen, het enthousiasmeren van een

nieuw team, of gewoon anderen overtuigen van een

goed idee: charismatische mensen lijkt het allemaal

net iets makkelijker af te gaan. Vaak wordt ervan uit-

gegaan dat charisma aangeboren is, maar volgens
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Charisma kun je aanleren, zegt performance coach Maximiliaan Winkelhuis.
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Maximiliaan Winkelhuis, performance coach en

onze trainer van vandaag, is er ook hoop voor grijze

muizen. Hij is ervan overtuigd dat iedereen met wat

sturing en oefening meer uitstraling kan krijgen. De

komende twee dagen gaan we onder zijn leiding, bij-

gestaan door kleurconsulent Katinka Frischalowski

en stemcoach Henriette Dorgelo, werken aan onze

‘X-factor’.

Autoriteit en charisma
Terug in de kring verantwoordt ieder subgroepje zijn

keuze voor een bepaalde hond. De ene viervoeter

wordt daadkrachtig en integer gevonden, de ander

heeft ‘iets vaderlijks’ en een derde komt motiverend

en inspirerend over. In onze cursusgroep komen de

labrador, dalmatiër en husky als leidende honden

naar voren. ‘Zo’n oefening met hondenfoto’s is een

snelle manier om te inventariseren welke soorten ei-

genschappen we van leiders verwachten’, zegt Win-

kelhuis. Volgens hem kan daarbij ruwweg onder-

scheid worden gemaakt tussen eigenschappen die

samenhangen met de autoriteit van de persoon, of-

Performance coach Maximiliaan Winkelhuis leidt
een oefening in
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tewel met kennis en ervaring, en eigenschappen die

te maken hebben met de persoonlijkheid en uit-

straling, oftewel het charisma. Winkelhuis: ‘Wat we

van een leider verwachten, is deels ook afhankelijk

van de branche waarin we werken. Zo kiezen ict’ers

bijvoorbeeld vaak de hazewindhond bij deze oefe-

ning. Waarschijnlijk omdat het in die branche draait

om snelheid en competitie. En wellicht zou een

groep politiemensen eerder kiezen voor een waak-

zame herder.’ Bij charismatisch leiderschap speelt

specifieke ervaring of kennis een veel kleinere rol en

gaat het voornamelijk om uitstraling. Zoals de dal-

matiër kennelijk visie uitstraalt en de husky zelf-

verzekerdheid. 

Winkelhuis begon drie jaar geleden met een onder-

zoek naar de gemene deler bij mensen met veel cha-

risma. Als uitgangpunt hanteerde hij het Jungiaanse

principe dat een mens allerlei verschillende ‘sub-

persoonlijkheden’ heeft, waarvan sommige over-

heersen en andere worden onderdrukt. Winkelhuis

liet respondenten foto’s zien van charismatische en

van niet-charismatische personen – van popsterren

tot leden van het Koninklijk Huis – en vroeg de bij-

passende eigenschappen te benoemen. Vier eigen-

schappen, of subpersoonlijkheden, kwamen daarbij

bovendrijven. De eerste is ‘het speelse kind’. Winkel-

huis: ‘Charismatische mensen doen wat goed voelt,

komen open en enthousiast over en leven, net als

een kind, heel erg in het moment.’ De tweede sub-

persoonlijkheid is ‘de vrolijke rebel’, wat volgens de

trainer staat voor ‘het eigen pad kiezen, niet confor-

meren aan regels, maar zo nodig tegen de stroom in-

gaan’. Sensualiteit is de derde gemeenschappelijke

eigenschap, ‘Niet te verwarren met seksualiteit’,

waarschuwt Winkelhuis. De vierde eigenschap is zin-

nelijkheid: de mate waarin iemand goed in z’n vel

zit, of zoals Winkelhuis het formuleert, ‘het lichaam

als communicatiemiddel inzet’.

Bij charismatische mensen zijn ten minste drie van

deze vier subpersoonlijkheden sterk ontwikkeld, zo

bleek uit Winkelmans onderzoek. Wie zijn charisma

wil opkrikken, zal eerst moeten inventariseren wat

de persoonlijke score op deze punten is. Pas dan

wordt duidelijk aan welk onderdeel gesleuteld kan

worden. Nu is ‘het kind in onszelf ontdekken’ of ‘con-

tact leggen met de innerlijke rebel’, wat lastig in een

tweedaagse groepssessie. De snelste en meest doel-

treffende manier is volgens Winkelhuis dan ook

meer aandacht te besteden aan de zinnelijkheid, of-

tewel de persoonlijke presentatie. ‘Onderzoek wijst

uit dat het succes van communicatie maar voor ze-

ven procent door de inhoud ervan wordt bepaald.

Drieënnegentig procent is dus afhankelijk van stem

en lichaamshouding, hoe iemand klinkt en hoe ie-

mand eruitziet, is dus belangrijker dan wat diegene

letterlijk zegt.’

Sympathieker
De glimlach van de medecursist tegenover me irri-

teert me. Hij kijkt wel vriendelijk, maar ik vraag me

af wat er eigenlijk te lachen valt. Hij heeft iets ar-

rogants. Dan wordt zijn glimlach nog groter en wor-

den nog meer tanden zichtbaar. We zitten maar een

meter van elkaar vandaan, allebei op een houten

stoel. Onze knieën raken elkaar nog net niet. Dit

voelt niet prettig. Ongemerkt probeer ik iets naar

achteren te leunen om wat meer afstand te creëren.

‘En nu gaan alle nummers twee weer terug naar neu-

traal’, klinkt de stem van Winkelhuis. De glimlach

van mijn overbuurman maakt plaats voor een neu-

trale gezichtsuitdrukking. Ook bij de rest van de

nummers twee – de hele groep is in tweetallen op-

gedeeld – verdwijnt de lach van het gezicht. Het

voelt direct prettiger, minder opdringerig. Ik ga iets

meer rechtop zitten en zie opeens allerlei details die

ik eerder niet zag: het lijkt wel alsof hij zijn wenk-

brauwen epileert. En hij is wel heel erg bruin. Zon-

nebank of skivakantie? Hij heeft lachrimpels. Op-

eens lijkt hij een stuk sympathieker. 

Volgens Winkelhuis heeft iedereen een andere ma-

nier van contact maken. ‘De een is van nature altijd

warm en open, de ander is meer teruggetrokken en

kijkt liever de kat uit de boom.’ Die verschillen kun-

nen leiden tot botsingen of miscommunicatie: ‘Wie

bijvoorbeeld een koel persoon op een heel warme

manier benadert, in de hoop diegene daarmee voor

zich te winnen, bereikt daar vaak het tegenoverge-

stelde mee. Grote kans dat die koele persoon zich

steeds ongemakkelijker gaat voelen, en zich uitein-

delijk afsluit voor het contact, wat in een vergade-

ring of presentatie heel vervelend kan uitpakken. In

plaats van steeds harder te proberen, kan de warme

persoon ook gas terugnemen en besluiten zich neu-

traal op te stellen, door even diep adem te halen, de

rug te strekken, en vervolgens de andere persoon te

observeren, zonder daar direct een waardeoordeel

aan te verbinden. Zo denk je veel helderder en ben

je beter in staat de situatie objectief in te schatten.

In Amerika wordt deze houding ook wel the profes-
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Lente of herfsttype? Kleurconsulent 
Katinka Frischalowski (links) analyseert welke kleuren

kleding het best bij een van de cursisten past
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sional self genoemd.’ De koelere persoon zal zich dan

minder ongemakkelijk voelen, waardoor er weer

sneller een verbinding kan worden gelegd. Ook een

wat afstandelijker persoon die moeite heeft contact

te leggen met warmere personen zal dat makkelij-

ker afgaan vanuit een neutrale houding. Wie deze

methode, energetic linkage genoemd, toepast, houdt

niet alleen controle over zijn emoties bij communi-

catie met anderen, maar ook over de kwaliteit van

het contact. Het vergt wat oefening en kost veel

energie, omdat het tegen je natuur ingaat, maar

energetic linkage is volgens Winkelhuis een van de

beste methoden om je aanwezigheid in een ruimte,

je charisma, te vergroten.

Lentetype
‘Sorry hoor, maar ik zie het echt niet’, zegt een van

de deelnemers. De spiegel in zijn hand houdt hij af-

wisselend dichtbij en ver van zijn gezicht. Met bijna

dichtgeknepen ogen tuurt hij naar zijn eigen spie-

gelbeeld. Over zijn ene schouder hangt een stuk wit-

te stof, de andere is bedekt met een crèmekleurige

lap. Even is hij stil. ‘Volgens mij staat alles me ge-

woon goed’, zegt hij vervolgens opgewekt. Overal lo-

pen cursisten gedrapeerd met paarse, blauwe, groe-

ne en gouden stoffen. Een mevrouw probeert een

bril die aan de linkerkant zilverkleurig is en rechts

goudkleurig. Goud staat haar beter, volgens haar

buurman. ‘Jij bent absoluut warm’, zegt hij. De kleur-

consulent komt met een kleurig stuk karton met gat

erin aanzetten. ‘Ja, dat klopt’, zegt ze en houdt het

karton voor het hoofd van de deelneemster. ‘Even

kijken of je een “lente” of een “herfst” bent.’

‘Het zou natuurlijk niet om de verpakking moeten

gaan’, zegt kleurconsulent Katinka Frischalowski –

door Winkelhuis gevraagd ons in te wijden in de ef-

fecten van kleur en kleding – ‘maar het is nu een-

maal zo dat we binnen enkele seconden een eerste

indruk van iemand vormen. En die indruk wordt

sterk beïnvloed door kleding.’ Daarbij gaat het er vol-

gens de kleurconsulent niet alleen om wat anderen

van onze outfits vinden, maar voelen we onszelf ook

lekkerder wanneer we de ‘juiste’ kleding dragen. ‘Dat

helpt je zelfverzekerdheid voor het voetlicht te bren-

gen.’

Welke kleuren het best bij iemand passen, hangt af

van huidpigment, haarkleur en kleur ogen. Aan de

hand van een kleuranalyse, kan bepaald worden of

iemand een zomer-, herfst-, winter- of lentetype is.

Bij ieder type hoort een vast kleurenschema. Zo

moet een lentetype – wat ik blijk te zijn – eigenlijk

geen zwart dragen, legt Frischalowski uit. Bruin is

een betere optie. En wit kan ik ook niet goed hebben,

want daarin zit geen warme ondertoon en dus oog

ik dan nog bleker dan ik nu al doe. In plaats van wit

zou ik crème moeten dragen. Mijn huidige gardero-

be, die voor tachtig procent zwart is, hoef ik van Fri-

schalowski gelukkig nog niet weg te gooien: ‘Met ac-

cessoires in de juiste lentekleuren kom je al een heel

eind.’

Nieuwe inzichten
Na twee dagen training weet ik dat autoriteit en cha-

risma twee verschillende dingen zijn, begrijp ik wel-

ke eigenschappen daar van invloed op zijn, probeer

ik voortaan op tijd mijn professional self te vinden,

heb ik de inhoud van mijn kledingkast langs de

kleurstaaltjes gelegd en een scala aan stem- en ont-

spanningsoefeningen geleerd. De grote vraag blijft

echter: zal ik door al deze wijsheid ook echt meer

charisma krijgen? Een van mijn medecursisten, een

manager bij een overheidsinstelling, heeft een aan-

tal weken na de cursus al de vruchten van zijn nieu-

we inzichten geplukt: ‘Eens in de paar weken heb ik

een vergadering met een aantal mensen die ik ver-

der nooit zie. Dankzij energetic linkage ben ik me nu

bewust van hoe afstandelijk ik dan eigenlijk was. Nu

dat ik weet hoe ik dat kan bijsturen, is het makkelij-

ker anderen van mijn standpunten te overtuigen. En

aangezien die inhoudelijk niet zijn veranderd, moet

het wel door die oefening komen.’

Ik ben benieuwd wat Janka Stoker, bijzonder hoog-

leraar leiderschap en organisatieverandering in Gro-

ningen, ervan vindt. Kunnen we door deze tips en

trucs meer charisma krijgen? Stoker: ‘De exacte per-

centages zijn discutabel, maar we zijn het er in de

wetenschap wel over eens dat in de verhouding

vorm versus inhoud, de vorm in communicatie van

essentieel belang is. Je kunt immers dezelfde bood-

schap op verschillende manieren brengen, met

steeds een totaal andere lading.’ Maar het aanleren

van technieken, is volgens Stoker niet zonder risico.

‘De technieken moeten uiteindelijk wel bij je passen,

anders wordt het te gekunsteld en dus ongeloof-

waardig. En dat staat haaks op de gangbare overtui-

ging dat goede leiders authentiek moeten zijn.’

Winkelhuis ziet de oefeningen niet zozeer als truc-

jes, maar als een manier om vaardigheden te active-

ren, die we allemaal al in ons hebben. Winkelhuis:

‘Wat dat betreft zijn er twee scholen: je kunt zeggen:

verander eerst het gevoel, dan verandert ook je ge-

drag. Of je kunt het omdraaien: verander eerst het

gedrag, zoals wij in de training doen, dan volgt het

gevoel vanzelf.’ Stoker kan zich daar gedeeltelijk in

vinden: ‘Als een verandering in gedrag een positief

resultaat heeft, kan diegene zich daardoor zekerder

gaan voelen. En hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer

charisma iemand volgens mij uitstraalt.’ Wie zijn X-

factor op het werk wil vergroten, doet er volgens Sto-

ker vooral verstandig aan aandacht te besteden aan

dat gevoel van zelfvertrouwen. En daar is niet alleen

zelfreflectie voor nodig, maar ook feedback van col-

lega’s. Stoker: ‘Want je gedrag aanpassen heeft alleen

zin wanneer je weet hoe je op anderen overkomt.’
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Voor- en nadoen: coach Maximiliaan Winkelhuis (rechtsboven) geeft les in contact maken
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