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 Al jaren is er binnen organisaties aandacht voor leiders 
en hun ontwikkeling. Geheel terecht, want deze groep 
is van groot belang voor het behalen van duurzaam 
succes. Het perspectief van waaruit naar leiderschap 
en leiderschapsontwikkeling wordt gekeken, is echter 
ook al jaren hetzelfde. De inhoud en opzet van ontwik-
kelprogramma’s wordt weliswaar vernieuwd, maar de 
onderliggende aandachtsgebieden veranderen niet. In 
onze visie is het perspectief van waaruit momenteel 
naar leiderschapsontwikkeling wordt gekeken, te be-
perkt. Wij pleiten dan ook voor een integrale manier 
van kijken naar leiderschapsontwikkeling, waarbij de 
volledige ontwikkeling van leiders aandacht krijgt. In 
dit artikel beschrijven wij wat wij bedoelen met inte-
grale leiderschapsontwikkeling en hoe dit in de praktijk 
vormgegeven kan worden. 
   
 Integrale leiderschapsontwikkeling: 
vier dimensies 
 Volgens veel fi losofi eën is het welzijn van mensen en 
hun ontwikkeling terug te voeren op vier dimensies; 
het mentale, emotionele, fysieke en spirituele/energe-
tische vlak. Steven Covey (1989) was één van de eer-
sten die deze thema’s ook introduceerde voor leiders 
binnen organisaties. 
 Integrale leiderschapsontwikkeling betekent evenwich-
tige aandacht voor alle vier de dimensies, rekening 
houdend met hun onderlinge samenhang. Hieronder 
lichten we elke dimensie kernachtig toe. 

   
  Mentaal  
 Deze dimensie omvat alles wat met onze ratio en men-
tale vermogens te maken heeft. Daarbij valt te denken 
aan kennis(ontwikkeling) en onze cognitieve kwalitei-
ten, maar ook onze attitude, de overtuigingen die we 
hebben en creatief denken. Deze dimensie is al jaren 
van groot belang voor leiders om hun rol eff ectief te 
kunnen vervullen. 
   
  Emotioneel  
 In de eerste plaats gaat het erom in contact te staan 
met je eigen emoties. Daarna is de vraag hoe je met je 
emoties omgaat en of je deze een plek kunt geven. 
Empathie (je kunnen inleven in de gevoelens van an-
deren) is ook een belangrijk onderdeel van deze dimen-
sie. Evenals het op een eff ectieve manier aandacht 
geven aan de emoties van anderen. Deze dimensie is 
van cruciaal belang voor het aangaan en onderhouden 
van relaties met anderen. 

Het  gymnasium staat tegenwoordig symbool voor intellectuele ontwikke-
ling,  maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Volgens de oude Grieken gingen  
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling hand in hand. In die tijd was  het 
gymnasium een plek om te sporten, waar tevens dialogen en  bijeenkomsten 
plaatsvonden rondom wetenschap en fi losofi e.

Kader 1. Integrale leiderschaps-
ontwikkeling: een nieuw perspectief?

Leiderschaps-
ontwikkeling 2.0

Leiderschapsontwikkeling (11): Van een gefragmenteerde 
naar een samenhangende aanpak

Er is veel geschreven over de ontwikkeling van leiderschap in organisaties. In dit 

artikel beschrijven we een vernieuwende kijk. Russel Ackoff  zei ooit: ‘You rarely 

improve an organization as a whole by improving the performance of one of it’s 

parts.’ Hetzelfde geldt voor (aankomende) leiders.
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  Fysiek  
 Deze dimensie heeft alles te maken met onze lichame-
lijke gesteldheid. Op het meest basale niveau betekent 
dit gezond zijn. Echt fi tte leiders gaan echter nog ver-
der. Zij zorgen dat zij fysiek dusdanig in vorm zijn dat 
hun prestaties als leiders toenemen. Deze leiders voe-
len zich uitstekend en hebben veel energie. Het ‘ma-
nagen’ van de energie binnen het team is een kerntaak 
voor leiders. Dit lukt je alleen als je in staat bent je 
eigen energie te ‘managen’. 
   
  Spiritueel/energetisch  
 De centrale vragen bij deze dimensie zijn: 
 -  Wie ben je echt (essentie)? 
 -  Waar geloof je in? 
 -  Hoe verhoud je jezelf tot de wereld om je heen? 
   
 Zelfbewustzijn en zingeving zijn dan ook essentiële 
thema's. De spirituele dimensie is het minst tastbaar 
en wordt daarom ook wel de energetische dimensie 
genoemd. Meditatie en andere energetische methoden 
helpen om in verbinding te komen met jezelf en je 
omgeving. Zo blijkt uit onderzoek (Austin, 1999) bij-
voorbeeld, dat meditatie bijdraagt aan bewustwording, 
verandering van ons bewustzijn en een toename van 
het aantal spirituele ervaringen. Daarnaast is aange-
toond dat je middels meditatie en aandachtoefeningen 
invloed hebt op de wereld om je heen (McTaggart, 
2008). 
   
 Samenhang tussen de dimensies 
 Onderscheid maken tussen vier dimensies maakt de 
materie inzichtelijk en hanteerbaar, maar past eigenlijk 
niet bij het principe van integraal leiderschap. De di-
mensies hangen nauw met elkaar samen en beïnvloe-

den elkaar voortdurend. Jezelf ontwikkelen op de ene 
dimensie, schept ruimte om jezelf ook te ontwikkelen 
op de andere dimensies. Echter, jezelf tekort doen op 
één van de dimensies, betekent ook jezelf tekort doen 
op de andere dimensies. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het 
 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study  

(Trimbos Instituut, 2010) dat mensen die sporten een 
1,5 keer zo kleine kans hebben op enigerlei psychische 
stoornis als mensen die geen actieve sport beoefenen. 
Ander onderzoek (Landers, 2007) toont aan dat spor-
tief bewegen het cognitieve functioneren verbetert. En 
met acupunctuur kan langs de energetische weg wor-
den gewerkt aan lichamelijke, mentale en emotionele 
gezondheid. De World Health Organization (WHO) 
heeft een rapport gepubliceerd met uiteenlopende 
klachten (lichamelijk, mentaal en emotioneel) waarbij 
het toepassen van acupunctuur zinvol is. Onderzoek 
naar meditatie toont voor verschillende meditatievor-
men (bijvoorbeeld Transcendente Meditatie of Mind-
fulness) aan dat er positieve eff ecten zijn op psychisch 
en fysiek niveau (Baert, 2004). Ook is er veel onder-
zoek gedaan naar de invloed van meditatie op onze 
hersenen. De HeartMath methode (zie kader 7) stelt 
mensen in staat om hun emoties te reguleren en ge-
zondheid te verbeteren via aandachts- en ademhalings-
oefeningen. 
   
 In de praktijk is het verleidelijk je te ontwikkelen op 
die onderdelen die eraan bijdragen dat je vandaag en 
morgen betere prestaties levert. Vaak zal deze nauwe 
focus op één of twee dimensies op de korte termijn 

Veel topsporters hebben hun ontwikkeling hoofdzakelijk gericht op het fysieke 
vlak, wat veelal tot mooie prestaties in hun sportcarrière leidt. Zodra zij de 
topsport verlaten, vallen zij echter in een ‘zwart gat’. Meer dan de helft van de 
Nederlandse topsporters heeft moeite met de overgang van een sportcarrière 
naar een maatschappelijke carrière (zie ook: www.gezond24.nl/tv-uitzending/
g24_iv_8455/Het-zwarte-gat-na-topsport). De sportieve ambities en doelen 
vallen weg en over de zin van (de rest van) het leven is niet nagedacht. Ook 
hebben weinig topsporters competenties opgebouwd buiten hun eigen tak van 
sport. Sportpsycholoog Jef Brouwers heeft wel eens Justine Henin als voorbeeld 
aangehaald:
‘Justine Henin heeft na haar carrière ik-weet-niet-hoeveel projecten opgestart, maar 
nergens vond ze de voldoening die de overwinning in een grand slam je geeft. En: ze 
had voor geen enkel project - haar televisiewerk, bijvoorbeeld - de competentie. Ze 
wilden haar enkel voor haar naam. Ze zat daar op haar vijfentwintigste, en ze had 
niets meer te doen. Verschrikkelijk.’ 

Kader 2. Praktijkvoorbeeld eenzijdige 
ontwikkeling

INTERVENTIE

Jezelf tekort doen op één van de 
dimensies, betekent jezelf tekort 
doen op de andere dimensies
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ook zijn waarde tonen. Het voorbeeld in kader 2 on-
derstreept echter het belang van integrale ontwikke-
ling, dus op alle vier de dimensies, voor duurzaam 
succes. In onze ogen geldt dat in het bijzonder voor 
(aankomende) leiders, vanwege hun rol en het voor-
beeld dat zij (zullen) zijn voor anderen. 
   
 Leiderschapsontwikkeling nu... 
verre van integraal 
 Een integrale benadering van leiderschapsontwikke-
ling mag dan wenselijk zijn, in de praktijk krijgen lang 
niet alle dimensies (evenveel) aandacht. 
 Al eeuwen is er veel aandacht voor mentale ontwikke-
ling. René Descartes schreef al in de 17e eeuw: ‘Ik 
denk, dus ik besta.’ Deze uitspraak typeert ook nu nog 
het leidende uitgangspunt voor veel mensen. Onze 
ratio en kennis worden over het algemeen gezien als 
de belangrijkste ingrediënten voor (zakelijk) succes. 
Binnen opleidingen en trainingen voor leiders krijgen 
kennisoverdracht en cognitieve werkvormen dan ook 
de meest prominente plaats. 
   
 Naast aandacht voor onze mentale vermogens, is er 
wel steeds meer aandacht voor de emotionele staat van 
mensen. Zo wordt naast het begrip IQ (Intelligentie 
Quotiënt) al enige tijd het begrip EQ (Emotie Quo-
tiënt) gebruikt (zie ook kader 3). Cijfers onderschrijven 
het belang van aandacht voor dit thema, aangezien 
52% van de werknemers kampt met emotioneel veel-
eisend werk en 13% van de medewerkers met een 
burn-out (TNO, 2009). Van leiders wordt vandaag de 
dag dan ook gevraagd dat zij eff ectief om kunnen gaan 
met emoties, van zichzelf en van anderen. Daarnaast 
wordt van leiders verwacht dat zij in staat zijn om re-

laties met en tussen medewerkers vorm te geven. EQ 
speelt daarbij een cruciale rol. In veel opleidingen en 
trainingen wordt theorie over dit thema behandeld en 
oefenen de deelnemers met het hanteren van emoties. 
   
 De fysieke gezondheid en ontwikkeling van mensen 
staat pas sinds enkele jaren in de belangstelling van 
het bedrijfsleven. Vitaliteit is een bekend begrip, maar 
wordt primair gekoppeld aan het terugdringen van 
verzuim. Dat vitale leiders bijdragen aan succes voor 
de organisatie is zelden het uitgangspunt, terwijl on-
derzoek (TNO en PwC, 2011) aantoont dat voldoende 
bewegen naast minder verzuim nog andere positieve 
eff ecten heeft voor organisaties, zoals productiviteits-
verhoging, beter functioneren van leiders en medewer-
kers, minder verloop en een betere communicatie tus-
sen collega's. Eén van de meest uitvoerige onderzoeken 
op dit gebied is tussen 2003 en 2007 uitgevoerd bin-
nen het openbaar vervoer in Austin, Texas. Hoewel het 
programma in de eerste drie jaar geld kostte, bespaar-
de het in de twee jaar daarna geld. Over een periode 
van vijf jaar bedroeg het totale rendement op de inves-
tering 243%. 
 Overigens worden initiatieven op het gebied van ge-
zondheid en vitaliteit vooral gezien als ‘Nice to have’ 
en gaan organisaties in de meeste gevallen niet verder 
dan het aanbieden van algemene bedrijfsfi tness en een 
gezonde keuze in de kantine. 
   
 Spiritualiteit en energetische aspecten zijn binnen veel 
organisaties nog taboe. Het wordt beschouwd als iets 
voor in je eigen tijd. Op collectief niveau wordt binnen 
organisaties wel steeds meer stilgestaan bij kernwaar-
den en de maatschappelijke bijdrage die de organisatie 
levert, maar leiders worden slechts beperkt uitgeno-
digd om zichzelf op individueel niveau soortgelijke 
vragen te stellen. 
   
 Tegelijkertijd is er wel een groeiende belangstelling 
merkbaar voor zingevingsthema’s als: wie ben ik echt, 
wat wil ik, waar geloof ik in, hoe kan ik zinvol werk 
doen, etc. Het Financieele Dagblad (25-11-2010) 
meldt dat Nederlandse managers in hoge mate geïn-
teresseerd zijn in zingevingsaspecten van het werk. 
Verder is 66% van de mensen actief op zoek naar een 
zinnig leven en kan het ‘niet kunnen vervullen van 
de behoefte om anderen te helpen’ leiden tot gevoe-
lens van depressie en een lager zelfvertrouwen. Ook 
houden steeds meer mensen zich bezig met zaken als 
meditatie, aandachtoefeningen en spiritualiteit. Dat 

Bekijk ter inspiratie ook eens de afl evering ‘Leiders in Balans’ van de documen-
taire ‘Leiders Gezocht’ (NTR). Hierin interviewt Jeroen Smit veel verschillende 
mensen in zijn zoektocht naar leiders van de toekomst en wat zij moeten 
kunnen.
www.ntr.nl/player?id=TELEA_1059871 

Kader 4. Leiders in Balans

Het volgende fragment komt uit het boek ‘Uw brein als medicijn’ van David 
Servan-Schreiber (2003). Hij beschrijft de deelname van een jonge en briljante 
onderzoekster aan één van zijn experimenten. In het onderzoek werd het eff ect 
van schokkende beelden zichtbaar gemaakt met een MRI-scanner.

‘Al direct bij aanvang van het experiment, toen haar lichaam helemaal in de MRI-
scanner was verdwenen, zag ik hoe het hartritme en de bloeddruk van de vrouw als een 
pijl omhoogschoten, als teken van aanzienlijke stress. Ik vond het zelfs zo verontrus-
tend dat ik haar voorstelde het experiment af te breken. Verbaasd antwoordde ze me 
dat ze zich uitstekend voelde, dat ze niets merkte, dat de beelden geen enkel eff ect op 
haar hadden en dat ze mijn voorstel om de hele proef te stoppen niet begreep! Later 
hoorde ik dat deze vrouw heel weinig vrienden had en alleen voor haar werk leefde. 
Zonder precies te weten waarom vonden de leden van mijn team haar eigenlijk onsym-
pathiek... Zij is voor mij het typische voorbeeld gebleven van een persoon met een heel 
hoog IQ en een jammerlijk laag EQ.’

Dit voorbeeld illustreert hoe iemand die zich eenzijdig heeft gericht op mentale 
ontwikkeling (briljant onderzoekster, leven voor haar wetenschappelijke werk), 
niet optimaal functioneert als mens. Zij is niet in staat haar eigen emoties te 
ervaren, terwijl deze duidelijk invloed hebben op haar (fysieke) gezondheid. 
Daarnaast lijkt het erop dat zij moeite heeft om aansluiting te vinden bij ande-
ren, wat haar sociale leven beperkt, maar ook in de samenwerking met collega’s 
lastig kan zijn. 

Kader 3. Focus op intellectuele 
ontwikkeling
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zingeving een plaats verdient binnen organisaties 
blijkt daarnaast uit een recent proefschrift van Mach-
teld van den Heuvel (2013); zinvol bezig zijn leidt tot 
meer bevlogenheid en betrokkenheid bij de organi-
satie en heeft een positief eff ect op de mate waarin 
medewerkers in staat zijn zich aan te passen aan 
organisatieveranderingen. In onze ogen kunnen al-
leen zelfbewuste leiders - zij die in verbinding staan 
met zichzelf - zelfbewustzijn stimuleren bij mede-
werkers, hetgeen een randvoorwaarde is voor zinvol 
werken. 
   
 Samengevat krijgen de vier dimensies niet allemaal de 
aandacht die ze verdienen binnen programma’s gericht 
op leiderschapsontwikkeling. Met name initiatieven 
op de dimensies fysiek en spiritueel/energetisch zijn 
nog geen gemeengoed. Bovendien is de belangrijkste 
constatering dat er momenteel niet integraal naar de 
vier dimensies wordt gekeken. Dat is jammer, want de 
verschillende dimensies zijn niet los van elkaar te zien. 
Het bovenstaande is overigens eenvoudig te toetsen. 
Kijk maar eens hoe in uw organisatie wordt omgegaan 

met leiderschapsontwikkeling of wat het gros van de 
opleidingsinstanties aanbiedt. Waaruit bestaat het 
aanbod, waarop richt de ontwikkeling zich en hoe is 
de samenhang tussen onderdelen? 
   
 Integrale leiderschapsontwikkeling 
in de praktijk 
 Hoe kan integrale leiderschapsontwikkeling in de prak-
tijk worden vormgegeven? Ontwikkeling kan pas be-
ginnen als leiders zicht hebben op waar zij staan (op 
de vier dimensies) en wat zij de komende tijd nog 
(meer) nodig hebben. Zelfi nzicht is dus de eerste stap. 
Wat de beste manier is om dit te verkrijgen, is afhan-
kelijk van iemands persoonlijke leerstijl. Voorbeelden 
zijn: zelfrefl ectie, experimenteren met / uitvoeren van 
activiteiten, het bijwonen van workshops of het lezen 
van literatuur. Daarna volgt ontwikkeling waarbij 
de dimensies in samenhang met elkaar aandacht krij-
gen. Hiertoe staat organisaties een breed palet aan 
mogelijkheden ter beschikking. Te denken valt aan 
concrete ontwikkelprogramma’s, het aanbieden van 
diverse vormen van ondersteuning, inbedding in be-

INTERVENTIE

Het eerste onderdeel van het programma is een 0-meting, waarbij de wensen en ambities van de deelnemers op de vier dimensies van ontwikkeling (men-
taal, emotioneel, fysiek, spiritueel/energetisch) achterhaald worden. Vervolgens vinden verschillende modules plaats. Sommige modules worden door alle 
leiders gevolgd, andere modules zijn ‘keuzeonderdelen’. Het aanbod is afgestemd op de uitkomsten van de 0-metingen.

Onderstaand overzicht schetst een beeld van de activiteiten die opgenomen zijn in het programma. Het onderscheid tussen de dimensies is alleen om 
een indicatie te geven van de dimensie(s) waarop de meeste nadruk ligt bij elke activiteit. Zie dit niet als een strikte indeling, veel activiteiten hebben wel 
invloed op alle dimensies. Het uitgangspunt is juist de samenhang tussen de dimensies.

Het programma bestaat uit meer dan het samenbrengen van activiteiten op de vier dimensies. Op basis van de 0-meting is samen met de deelnemer een 
eigen programma samengesteld, waarbij alle deelnemers participeren in sommige activiteiten. De (individuele) programma’s worden besproken met de be-
trokken dienstverleners/professionals in een zogeheten ‘integratie overleg’. De leiders zelf zijn ook bij hun eigen overleg aanwezig. Centraal staat de vraag 
hoe de verschillende activiteiten elkaar kunnen versterken, uitgaande van de wensen en behoeften van de deelnemer. Gedurende het programma vinden 
coachingsgesprekken met de leiders plaats, waarin wordt gekeken naar de voortgang en nagegaan wordt of de aanpak (nog) aansluit op de behoeften en 
leider als persoon. 

Kader 5. Voorbeeld programma integrale leiderschapsontwikkeling
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staande structuren binnen de organisatie of eigen 
initiatieven van medewerkers. In ieder geval maakt 
samenhang tussen de verschillende initiatieven het 
verschil, dus dat moet worden geborgd. In kader 5 en 
6 geven wij voorbeelden van concrete ontwikkelpro-
gramma’s. Hieronder gaan we in op andere manieren 
om integrale ontwikkeling handen en voeten te geven 
in organisaties. 
   
 Wij pleiten ervoor om integrale leiderschapsontwikke-
ling niet te beperken tot programma’s, hoewel het 
hiermee wel kan beginnen. Integrale leiderschapsont-
wikkeling krijgt pas echt vorm als dit onderdeel wordt 
van het DNA van de organisatie; wanneer het vanzelf-
sprekend is. Allereerst vanuit het geloof dat een mens 
niet deelbaar is en daarmee zijn/haar ontwikkeling ook 
niet gefragmenteerd benaderd zou moeten worden. En 
daarnaast ook vanuit een puur fi nancieel-economisch 
perspectief. 
   
 Een eerste stap is het geven van goede voorlichting 
over de achterliggende principes en de voordelen van 
integrale leiderschapsontwikkeling. Daarnaast kan 
integrale leiderschapsontwikkeling een plek krijgen in 
de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. 
Naast het organiseren van programma’s, zijn er nog 
veel andere manieren om invulling te geven aan inte-
grale leiderschapsontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan 
het aanbieden van ‘op-weg-naar-huis sessies’ met in-
teressante sprekers, het creëren van mogelijkheden tot 
individueel of gezamenlijk bewegen, het kunnen laten 
uitvoeren van een gezondheidstest, het volgen van 
cursussen, het - naast het ter beschikking stellen van 

‘traditionele’ coaches - ook de weg wijzen naar coaches/
professionals met andere aandachtsgebieden, zoals 
levensstijl, voeding, spiritualiteit of energetische werk-
wijzen (zoals Tai Chi, Aikido en Acupunctuur) of het 
inzetten van HeartMath. 
   
 Conclusie 
 In dit artikel pleiten wij voor  integrale  leiderschapsont-
wikkeling. Waar nu de focus vooral ligt op mentale en 
in mindere mate op emotionele ontwikkeling, is het 
in het huidige tijdperk noodzakelijk om integraal aan-
dacht te schenken aan de mentale, emotionele, fysieke 
en spirituele/energetische ontwikkeling van leiders. 
De reden hiervoor is dat het huidige tijdperk ons leert 
dat de relevantie van in het verleden opgedane kennis 
over managen en leiderschap snel afneemt, en dat in 
plaats daarvan behoefte is aan leiders die fi t en in ba-
lans zijn en van daaruit richting geven aan de toe-
komst. 

 Gelukkig zijn er volop mogelijkheden voor ‘evenwich-
tige’ initiatieven, waarin ruimte is voor integrale lei-
derschapsontwikkeling. Dit vraagt vooral om het cre-
eren van samenhang tussen verschillende disciplines 
die nu nog vaak eendimensionaal georiënteerd zijn. 
Integrale leiderschapsontwikkeling komt tot uiting in 
de inrichting van programma’s, maar ook in (onder-
steunende) beleidsmaatregelen, zoals het aanbieden 
van begeleiding op de verschillende dimensies.  •

Google biedt haar leiders verschillende programma’s aan, waarvan ‘Search 
Inside Yourself ’ één van de meest populaire is. Dit programma is gebaseerd op 
Mindfulness en helpt mensen om te gaan met de immense druk en stress die 
werken bij Google met zich mee kan brengen. Zoals het ‘Search Inside Yourself 
Leadership Institute’ zelf aangeeft, willen ze dat iedereen gelukkig en in vrede 
(happy and at peace) is, omdat dit mensen ook eff ectief maakt in hun werk. 
Maar het gaat nog een stap verder. Met het programma wil het ‘Search Inside 
Yourself Leadership Institute’ ook bijdragen aan wereldvrede.

Samengevat, worden tijdens het programma drie stappen doorlopen:
1. Attention training; aandachtstraining om een geest te hebben die zowel kalm 

als alert is.
2. Self knowledge and self-mastery; het leren begrijpen van cognitieve en emotio-

nele processen en het leren reguleren van en meester worden over emoties.
3. Creation of useful mental habits; gewoonten ontwikkelen om met compassie 

leiding te geven en met inzicht te communiceren.

Het ‘Search Inside Yourself ’ programma is een voorbeeld van integrale leider-
schapsontwikkeling, omdat het programma ervoor zorgt dat er naast de enorme 
aandacht die er is voor IQ binnen Google, ook aandacht is voor EQ. 

Doordat deelnemers emoties en druk beter kunnen hanteren, zijn er ook minder 
fysieke klachten (zeker in combinatie met de vele mogelijkheden die Google 
faciliteert om te werken aan fysieke fi theid). De spirituele/energetische dimensie 
komt terug in de mindfulness methode en het ‘hogere’ doel van het instituut 
om bij te dragen aan wereldvrede. 

Kader 6. Integrale leiderschaps-
ontwikkeling bij Google

Er is behoefte aan leiders die fi t en 
in balans zijn en van daaruit 
richting geven aan de toekomst
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INTERVENTIE

Naar aanleiding van onderzoek besluit minister Opstelten in 2011 tot een een-
duidige landelijke aanpak, gericht op het vergroten van de mentale weerbaarheid 
van agenten. Aan de training ‘Mentale weerbaarheid’ nemen over een periode 
van 3 jaar 40.000 agenten deel. De training bestaat uit verschillende onderdelen, 
waarvan het hartcoherentie onderdeel van HeartMath er één is.

Hartcoherentie is de mate van samenhang in het hartritme. Een hoge mate van 
coherentie duidt op emotioneel welzijn en weinig stress. De deelnemers werken 
aan stressreductie door middel van ademhalingsoefeningen en aandachtstech-
nieken gericht op het ervaren van positieve gevoelens. Er is feedbackapparatuur 
beschikbaar waardoor er gericht getraind kan worden en vorderingen zichtbaar 
zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gebruik van de HeartMath tech-
nieken kan leiden tot een meer effi  ciënt functioneren van ons zenuwstelsel, een 
gezonder hart en vaatstelsel, een betere hormoonbalans en sterker immuun-
systeem. Dit uit zich in de praktijk door een hoger prestatievermogen, minder 
stress, verbeterd welbevinden en emotionele stabiliteit.

De aanpak van de politie is een mooi voorbeeld van integrale ontwikkeling, 
omdat medewerkers via ademhalingsoefeningen en zelfregulering van emoties 
leren om tegelijkertijd hun mentale (cognitieve), emotionele en fysieke toestand 
te verbeteren. 

Kader 7. Mentale weerbaarheid bij de 
politie
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