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De mens in het dier  
 

de (neuro)biologie van leiderschap 

Leiderschap 

› Leiderschap is het organiseren van een groep voor 
het bereiken van een gemeenschappelijk doel.  

› Een leider bestaat bij de gratie van zijn/haar 
volgers 

› Gedrag van volgers kan leiden tot ‘pseudo-
leiderschap’ 

Pseudo-leiderschap  

Pseudo’ leiderschap (zelforganisatie) 

› Eenvoudige regels kunnen tot ‘pseudo’ leiderschap 
leiden 

› ‘Pseudo’ leiderschap is in feite gebaseerd op regels 
voor de volgers.  

• Volg de meerderheid 

• Blijf bijelkaar 

 

Dominantie 
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Dominantie 

› Definitie: 

• Het vermogen van een individu om controle uit 
te oefenen over anderen.  

› Dominant leiderschap: 

• Anderen overheersen voor het bereiken van een 
(gemeenschappelijk) doel.  

Wat zijn de karakteristieke 
eigenschappen van de dominant? 

› Temperament/Persoonlijkheid 

• Gecorreleerde gedragseigenschappen die stabiel 
zijn in de tijd en tot uiting komen in 
verschillende situaties.  
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Agressie als persoonlijkheidseigenschap 

James Paget Henry 

(1914-1996) 

Defensive burying 
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Agressie en defensive burying 
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Conclusie 

› Offensieve agressie is een uiting van proactive 
coping 

› Proaktief impliceert het ageren op basis van 
verwachtingen en vooronderstellingen 

 

› Hypothese: proactieve individuen kunnen niet goed 
omgaan met een veranderende omgeving 

T-maze experiment 

Bolhuis 2004 

Minor change: proactive Minor change: reactive 
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Routines: proactive Routines: reactive 

Coping styles: fundamentele eigenschappen 

› Proactief 
• feed forward controle van gedrag 
• ‘eerst doen, dan denken’ 
• rigide, maar adequaat in een stabiele omgeving 
• rigiditeit neemt toe met herhaalde positieve 

ervaringen 
› Reactief 

• feed back controle van gedrag 
• ‘eerst denken, dan doen’ 
• flexibel, adequaat in een variabele omgeving 

Dominante persoonlijkheid ontrafeld 
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Neurobiologie? Serotonine 

Serotonin  
 (C10H12N2O) 

5-Hydroxy-

tryptamine 
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Aggressieve dieren hebben een laag 
niveau van serotonine 
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Serotonine is oorzakelijk betrokken bij agressie 
(proactive coping) 
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Afrikaanse treksprinkhaan 

Territoriale vorm (dominant) 

Afrikaanse treksprinkhaan 
 

Zwermende vorm (volger) 

Verlaging van serotonine verandert een 
volger in een leider 

Anstey et al 2009 

Conclusie 

› Serotonine is een evolutionair oude stof met een 
evolutionair goed bewaarde functie 

› Serotonine  bepaalt de mate waarin het individu 
open staat voor prikkels van buiten en heeft 
daarmee invloed op leiderschapskwaliteiten 
(proaktief versus reaktief leiderschap) 
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Darwinistische context  

› Mens   ≠  rat 

› Rat  ≠  sprinkhaan 

› Etc. 

 

› Zoektocht naar soort-onafhankelijke, evolutionair 
oude, algemene eigenschappen 

Thank you 

  


