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Voorwoord van Peter van Uhm

Wat: Schrĳ f een boek over leiderschap.
Waarom: Geef anderen de kans om hun manier van leidingge-

ven te verbeteren door de kennis over en ervaring met leiderschap 
die we op het gevechtsveld hebben opgedaan te delen.

Op deze eenvoudige en duidelĳ ke manier omschrĳ ven mili-
tairen de doelen die zĳ  willen bereiken met een missie: wat is de 
intentie en waarom? In de militaire wereld, ook in Nederland, 
wordt dit de Commander’s Intent genoemd. Het zou zomaar de 
intent van Jocko Willink en Leif Babin kunnen zĳ n geweest toen 
zĳ  de missie op zich namen om dit boek te maken.

Ook al komen de auteurs van dit boek uit de militaire wereld, 
ze schreven het juist voor leiders in de niet-militaire wereld. Zelf 
staan ze aan de top van de militaire ladder als offi  cieren van de 
Amerikaanse Navy seals. Beiden zĳ n battle hardened. Zĳ  weten 
hoe het is om onder extreme omstandigheden leiding te geven. 
Zĳ  weten dat in de uitoefening van hun beroep hun besluiten in 
het uiterste geval over leven en dood gaan; leven en dood van je 
tegenstanders, maar ook van je eigen mensen. Daar zit in essentie 
het verschil met de niet-militaire wereld, waar het meestal niet om 
leven en dood gaat. Maar de overeenkomst is dat het over men-
sen gaat. Mensen brengen dingen tot stand en mensen hebben 
daarvoor leiding nodig.

De schrĳ vers stellen terecht dat leidinggeven simpel is, maar 
niet eenvoudig. Leidinggeven is op simpele regels gebaseerd, maar 
om deze simpele regels onder voortdurend wĳ zigende omstan-
digheden goed toe te passen, is niet eenvoudig. Daarom maken 
zĳ  vanuit beeldend beschreven persoonlĳ ke ervaringen op het 
gevechtsveld de vertaalslag naar hoe je dit kunt doen in de civie-
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le maatschappĳ . Ook hier kunnen ze uit persoonlĳ ke ervaring 
putten om de toepasbaarheid te verduidelĳ ken met voorbeelden 
uit hun werk bĳ  bedrĳ ven, omdat zĳ  enkele jaren geleden de 
militaire dienst verlieten voor de civiele wereld.

Door de basisregels uit te lichten komen de auteurs tot de kern 
van leidinggeven. Ze tonen aan dat een leider 24 uur per dag, 7 
dagen in de week verantwoordelĳ k is voor alles wat de organisatie 
en haar mensen doen en laten. Impliciet gaan zĳ  ervan uit dat het 
handelen van de leider gebaseerd is op een goed moreel kompas. 
Een leider is er voor zĳ n of haar mensen en niet andersom. De 
leider dient zĳ n organisatie. Het ego kan en mag hier niet in 
de weg staan. Succes is het succes van het team. Mislukking is 
de verantwoordelĳ kheid van de leider. De leider evalueert, leert 
ervan en verbetert zichzelf en het team. Wil je een eff ectief leider 
zĳ n, dan past alleen extreem eigenaarschap. Of, simpel gezegd: 
als leider ben je er en kun je niet wegduiken voor jouw verant-
woordelĳ kheid.

Velen zullen zich herkennen in de uitspraak dat leidinggeven 
niet eenvoudig is. Dit boek geeft  u een handreiking voor die mo-
menten dat u moeilĳ ke keuzes moet maken. Dan kunt u terug-
vallen op de basisregels uit dit boek, want wat mĳ  betreft  hebben 
Jocko en Leif hun missie volbracht: mission accomplished! En goed 
ook. Nu u nog.

Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strĳ dkrachten
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De vele buitengewone leiders met wie wĳ  in onze militaire carriè-
re gediend hebben, hadden één eigenschap gemeen die hen groot 
maakte: absoluut eigenaarschap – extreem eigenaarschap – niet 
alleen wat betreft  de zaken waarvoor zĳ  verantwoordelĳ k waren, 
maar ten aanzien van alles wat van invloed was op hun missie. 
Ze gaven niemand de schuld. Ze zochten geen uitvluchten. In 
plaats van te klagen over problemen of tegenslagen, kwamen zĳ  
met oplossingen. Ze zorgden voor de middelen, relaties en mate-
rialen die nodig waren om de klus te klaren. Hun eigen ego werd 
ondergeschikt gemaakt aan de missie en aan hun troepen. Deze 
leiders gaven werkelĳ k leiding.

In de jaren dat wĳ  niet meer in actieve dienst zĳ n, hebben wĳ  
met veel professionals in het bedrĳ fsleven gewerkt, van hogere 
leidinggevenden tot operationeel managers, in allerlei bedrĳ fs-
takken: fi nanciën, de bouw, de industrie, technologie, energie, 
detailhandel, farmaceutische bedrĳ ven, gezondheidszorg, en 
ook het leger, de politie, de brandweer en noodhulpdiensten. Bĳ  
de meeste succesvolle dames en heren in de burgermaatschappĳ  
zagen wĳ  datzelfde extreme eigenaarschap. En ook de topteams 
waarmee wĳ  samenwerkten, spreidden deze mentaliteit tentoon 
binnen hun organisatie.

Sinds de publicatie van Extreem eigenaarschap hebben wĳ  van 
lezers in de Verenigde Staten en over de hele wereld gehoord wat 
voor positieve invloed dit op hun leven heeft  gehad. Ze vertelden 
ons hoe hun leven is veranderd en hoe ze door de principes uit 
het boek toe te passen beter zĳ n geworden: productievere werkne-
mers, betere echtgenoten of meer betrokken ouders. Als mensen 
eenmaal ophouden met zoeken naar uitvluchten en anderen de 
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schuld geven, als ze zelf de verantwoordelĳ kheid (eigenaarschap) 
nemen voor alles in hun leven, móéten ze wel in actie komen om 
hun problemen op te lossen. Ze worden betere leiders, betere vol-
gers, betrouwbaarder en actiever bĳ dragende teamleden, en ook 
doortastender in het volbrengen van hun missie. Maar ze worden 
ook nederig – in staat om te voorkomen dat hun ego relaties 
kapotmaakt en een negatief eff ect heeft  op de missie en het team.

Wĳ  hebben talloze verhalen gehoord over hoe het toepassen 
van deze leiderschapsprincipes uit het krĳ gswezen lezers heeft  
geholpen dat te bereiken wat anderen, of zelfs zĳ zelf, eerder 
onmogelĳ k achtten. Extreem eigenaarschap heeft  mensen over 
de hele wereld geholpen om een succesvolle onderneming of 
non-profi torganisatie te beginnen, een grote promotie te maken, 
een betere baan te krĳ gen met meer verantwoordelĳ kheden en 
meer groeimogelĳ kheden, veel beter te presteren dan verwacht, 
erkenning te krĳ gen als een bĳ zonder lid van een team, of hun 
doelen te bereiken, wat die ook mochten zĳ n.

Dagelĳ ks horen wĳ  nieuwe verhalen – van andere mensen, an-
dere bedrĳ ven, andere sectoren. De bĳ zonderheden en de perso-
nages variëren. De zaken pakken altĳ d net iets anders uit. Maar de 
gevolgen zĳ n uiteindelĳ k dezelfde. Een veelvoorkomende reactie 
is: ‘Ik kan gewoon niet geloven hoe goed dit werkt.’

De principes zĳ n simpel, maar niet makkelĳ k. Het is moeilĳ k 
om de verantwoordelĳ kheid te nemen voor fouten en fi asco’s. 
Maar dat is wel de sleutel tot leren, tot het oplossen van proble-
men en, uiteindelĳ k, tot de overwinning. Degenen die erin slagen 
deze principes in de praktĳ k te brengen doen het veel beter dan 
de rest van de wereld.

Sinds de publicatie van Extreem eigenaarschap zĳ n de funda-
mentele principes van leiderschap in het krĳ gswezen die wĳ  op 
het slagveld in Irak leerden, gedeeld met alsook begrepen en toe-
gepast door honderdduizenden lezers over de hele wereld. Via 
Echelon Front, ons adviesbureau voor leiderschap, hebben wĳ  
met nog duizenden anderen samengewerkt en via sociale media 
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een enorm publiek bereikt. Wĳ  hebben ook het geluk gehad dat 
we elke dag van velen onder hen feedback kregen. Hun reacties 
waren ongeloofl ĳ k.

Lezers vertelden ons dat het boek ‘hun leven had veranderd’. 
Ze noemden het ‘het beste boek over leiderschap dat ik ooit heb 
gelezen’ en zeiden dat het ‘precies was wat ik moest horen’. Ze 
verklaren hoe ze er nog meer van hebben geleerd toen ze het boek 
voor de tweede, derde of vierde keer lazen. Voor ons als auteurs 
is er geen groter compliment dan de vele door ons gesigneerde 
exemplaren van Extreem eigenaarschap met allerlei kleurige tabs 
tussen beduimelde pagina’s vol onderstreepte en gemarkeerde 
passages en krabbeltjes in de kantlĳ n. Daaruit bleek hoe vaak het 
boek was gebruikt als naslagwerk voor betrokken leidinggeven-
den die worstelden met zakelĳ ke uitdagingen en levensproble-
men. Zulke eerbewĳ zen en observaties inspireren ons om nog 
meer ons best te doen.

Maar het geeft  nog meer voldoening om over de resultaten 
te horen.

Wĳ  krĳ gen berichten van militaire leiders die de principes 
aan het front toepassen tegen vĳ anden van ons land. Die leiders 
‘managen hun meerderen’ om toestemming te krĳ gen voor het 
uitvoeren van cruciale missies op het slagveld of om cruciale mid-
delen in te zetten. Topmanagers van enorme, wereldwĳ de on-
dernemingen beschrĳ ven hoe zĳ  extreem eigenaarschap in hun 
organisatie hebben ingevoerd en zagen hoe hun medewerkers 
op alle echelons hun verantwoordelĳ kheid namen. Wĳ  hebben 
gehoord dat hulpdiensten de lessen van Extreem eigenaarschap in 
hun offi  ciële trainingsprogramma’s gebruiken om hun mensen in 
stressvolle en gevaarlĳ ke situaties aan te sturen. Al die verhalen 
hebben bevestigd wat wĳ  bĳ  de seal-teams hebben geleerd: op 
het slagveld is leiderschap het allerbelangrĳ kste en de principes 
van goed leiderschap blĳ ven hetzelfde, ongeacht de missie, de 
omgeving of de persoonlĳ kheid van de betrokkenen. Leiden is 
leidend.
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Wĳ  hebben gewerkt met een afdeling van een bouwbedrĳ f die 
geconfronteerd werd met het schrikbeeld dat zĳ  zouden moeten 
sluiten vanwege aanhoudende veiligheidsproblemen. Maar toen 
de werknemers eenmaal extreem eigenaarschap in de praktĳ k 
brachten, consolideerde de afdeling niet alleen het recht om haar 
werk te blĳ ven doen, maar verwierf zĳ  ook een toppositie op het 
gebied van veiligheid binnen de onderneming. Wĳ  hebben bedrĳ -
ven geholpen om hun productieproces te stroomlĳ nen, deadlines 
te stellen bĳ  de levering van producten en grote projecten op tĳ d 
en binnen de begroting af te ronden. Wĳ  hebben jonge, capabele, 
enthousiaste leidinggevenden begeleid die worstelden in antago-
nistische relaties met hun chefs om een mentaliteit te cultiveren 
waarbĳ  geen uitvluchten worden gezocht en niet de schuld aan 
anderen wordt gegeven. Door hun verantwoordelĳ kheid te ne-
men, hun ego in toom te houden en de schuld voor een moeizame 
relatie op zich te nemen, herstelden ze relaties en herwonnen ze 
het vertrouwen van hun leiders. Het gevolg was dat zĳ  meer erken-
ning kregen dan hun collega’s en overal in hun bedrĳ fstak werden 
geprezen om hun bĳ zondere prestatie. Ook leidinggevenden in 
de medische wereld vertelden ons hoe hun team veel beter ging 
presteren en er in de operatiekamer levens werden gered doordat 
zĳ  het ‘waarom’ aan hun team uitlegden en instructies op een 
‘eenvoudige, heldere en bondige manier’ communiceerden.

Wĳ  hebben gezien hoe brandweercommandanten bĳ  de trai-
ning van hun bataljon Extreem eigenaarschap als handboek gebrui-
ken en hun mensen leren om Cover and move (Geef dekking en 
blĳ f in beweging) toe te passen om als team beter te functione-
ren. Hierdoor kunnen zĳ  hun gemeenschap beter dienen, terwĳ l 
de brandweerlieden die gevaar lopen beter beschermd zĳ n. Wĳ  
hebben gezien hoe politieagenten die promotie maakten en een 
leidinggevende positie met meer gezag en verantwoordelĳ kheid 
kregen, hun succes direct toeschreven aan de principes van Ex-
treem eigenaarschap.

Een aantal onderwĳ zers, pedagogen en coaches vertelde ons 
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dat ze baat hebben gehad bĳ  de concepten in dit boek, dat ze 
meer impact hadden en het leven van hun leerlingen en sporters 
konden verbeteren. Predikanten en zendingsgenootschappen 
hebben doorgegeven hoe hun teams eff ectiever werden en meer 
invloed hadden op het leven van behoeft igen dankzĳ  Extreem 
eigenaarschap.

Er waren zelfs echtgenoten die ons vertelden hoe Extreem eige-
naarschap hun huwelĳ k heeft  gered. Toen ze eenmaal ophielden 
met verwĳ ten maken en hun man of vrouw de schuld te geven, 
konden ze hun blik naar binnen richten en kĳ ken waarvoor ze 
zelf verantwoordelĳ kheid konden nemen om de situatie te verbe-
teren. Daardoor werd hun relatie hersteld en versterkt.

Het betekent heel veel voor ons om zo’n verregaand eff ect te 
hebben. Wĳ  hebben dit boek geschreven om anderen – leiders en 
aankomend leiders – werkelĳ k te helpen om beter te worden: om 
een succesvoller en bevredigender leven te leiden, betrokkener en 
eff ectiever te worden, om een positievere invloed te hebben op 
iedereen in hun omgeving.

Anderen helpen om een beter leven te leiden is voor ons ook 
een manier om de erfenis te eren van degenen met wie wĳ  ge-
diend hebben en die in de strĳ d hun leven hebben gegeven. Aan 
hen hebben wĳ  alles te danken.

Wĳ  geloven in deze principes omdat wĳ  de bĳ zondere resul-
taten ervan hebben gezien, niet alleen op het slagveld, maar ook 
in de zakenwereld en het gewone leven. Wĳ  hopen dat de bood-
schap zich wĳ d en zĳ d blĳ ft  verspreiden en dat elke leider, elke 
volgeling, iedereen door de instelling van Extreem eigenaarschap 
nog eff ectiever zal kunnen worden en zĳ n of haar uiteindelĳ ke 
doel zal kunnen bereiken: leiden en succes hebben.

ga ervoor!

Jocko Willink en Leif Babin
juli 2017




