
“LEIDINGGEVEN IS 
EEN VAK APART”

Leidinggeven is niet voor iedereen weggelegd. “Het is een vak apart en het moet in je DNA zitten”, zeggen 
Dineke Onderstal en Cindy Hermans. Als ze DNA zeggen, hebben ze het niet over menselijk celmateriaal, 
maar dan bedoelen ze ‘De Natuurlijke Aanleg’. Samen met een enthousiast team runnen ze Hermonde, 
dat is gevestigd op een inspirerende plek middenin de bossen van Bennekom. Op deze Academie voor 

Leiders worden directies, teams en medewerkers van organisaties begeleid op het gebied van leiderschap, 
communicatie en samenwerking. Maar bedrijven die de locatie willen gebruiken voor succesvolle verga-

deringen, inspirerende brainstormsessies of motiverende teambuildactiviteiten zijn er ook welkom.

TEKST ELLY MOLENAAR
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Cindy Hermans (L) en Dineke Onderstal
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ZOLDERKAMER
Onderstal en Hermans zijn op de symbolische 

zolderkamer gestart met hun bedrijf. “We 

zijn al tientallen jaren actief als trainer, coach 

en adviseur. We verzorgden destijds vooral 

begeleiding binnen bedrijven zelf. Begeleiding 

die we telkens perfect op maat maakten voor 

de betreffende organisaties.” Toen hun oog viel 

op landgoed De Born had het tweetal al ‘ja’ 

gezegd voordat ze ook maar een berekening 

hadden gemaakt. Hermans: “Het is allemaal 

heel impulsief gegaan, maar deze prachtige 

locatie wilden we niet laten schieten.” 

Nu, vijf jaar later, durft het tweetal te stellen dat 

dat wat ze voor ogen hadden ook werkelijkheid 

is geworden. “We hebben een plek gecreëerd 

waar mensen zich welkom voelen en graag 

terug willen komen. We leveren nog steeds 

professioneel maatwerk voor organisaties 

in uiteenlopende branches, maar sinds een 

aantal jaren leggen we steeds meer onze focus 

op leiderschap in de zakelijke context, hier in 

Bennekom op deze prachtige locatie.”

VAK APART
Leiderschap is een vak apart, stellen Onderstal 

en Hermans. “Het is echt niet voor iedereen 

weggelegd. Hoe vaak komt het niet voor dat 

‘het beste jongetje in de klas’ op de stoel van 

de manager of directeur wordt gezet? Omdat 

deze persoon veel vakinhoudelijke kennis heeft, 

wordt er vaak automatisch van uitgegaan dat 

hij of zij het bedrijf kan leiden. Maar een goede 

leider hoeft volgens het tweetal niet per se 

alle ins en outs van het product of de dienst te 

hebben. “Een topverkoper in de autobranche 

kan bijvoorbeeld een belabberde manager 

zijn. Het zijn namelijk twee heel verschillende 

vakgebieden. Je mag ervan uitgaan dat een 

goede leidinggevende een bepaalde natuurlijke 

aanleg moet hebben. Dat is niet bij iedereen 

bekend en aanwezig. We zien daarom helaas 

regelmatig dat mensen op de verkeerde plek 

in een bedrijf zitten. Je kunt als organisatie 

veel geld en ergernissen besparen door goed 

te onderzoeken wie je de touwtjes in handen 

wilt laten geven. Wij adviseren bedrijven daar 

graag in.”

VERTROUWEN
Vertrouwen is een belangrijk kernwoord als het 

op leiderschap aankomt, legt Hermans uit. “We 

constateren dat bij managers, medewerkers en 

directies vaak onvoldoende vertrouwen bestaat 

in zichzelf of in de ander. Ontstaan er moei-

lijkheden in het leidinggeven of samenwerken, 

dan heeft men de neiging om de oorzaak daar-

van, en de oplossing, buiten zichzelf te leggen. 

Gevolg is dat de invloed van het individu op 

de oplossing kleiner wordt en het probleem 

groter. Hoe groter het probleem, des te meer 

negatieve invloed op prestaties en resultaten.” 

Hermonde begeleidt deelnemers in de trai-

ningen in groei naar vertrouwen in zichzelf en 

de ander. “Op het moment dat iemand (meer) 

verantwoordelijkheid neemt voor wat hij of 

zij doet, zie je direct dat dingen daadwerkelijk 

anders verlopen.”

BEWUSTWORDING
Hermans geeft een voorbeeld: “Het lukte een 

manager niet om zijn medewerkers te moti-

veren om gestelde doelen te behalen. Tijdens 

onze training Persoonlijk Leiderschap werd hij 

zich bewust van de manier hoe hij overkwam 

bij zijn team; hij had meer oog voor de resulta-

ten dan voor de medewerkers.” Deze manager 

deelde zijn bewustwording met zijn team. “En 

hier begint de positiviteit: doordat hij zichzelf 

verantwoordelijk en kwetsbaar opstelde, 

werd zijn invloed groter. Er ontstond meer 

wederzijds vertrouwen en dat had een positief 

effect op de medewerkers en uiteindelijk op de 

resultaten.”

Hermans en Onderstal beamen dat het een 

intensief proces kan zijn om patronen te 

doorbreken. “De weg naar vertrouwen krijgen 

en geven en verantwoordelijkheid nemen 

verloopt niet zonder slag of stoot. Maar het 

is een enorme verrijking als je bereikt wat je 

graag wilt.”

PROGRAMMA’S VAN HERMONDE
Hermonde biedt met de Academie voor Leiders programma’s voor mensen die zich meer willen 

verdiepen en ontwikkelen in hun leiderschap. 

Voor diegenen die twijfelen of leidinggeven wel het geschikte vak voor hen is, biedt Hermonde 

de training DNA Leiderschap. In deze training kun je samen met andere deelnemers onder-

zoeken en ervaren of je de volgende stap in jouw carrière naar leidinggeven moet zetten. Ook 

voor organisaties die twijfelen of ze iemand moeten promoveren naar deze verantwoordelijke 

plek, zijn deze twee dagen een uiterst zinvolle investering.

Het programma Persoonlijk Leiderschap stelt jezelf als leider centraal. In deze zesdaagse trai-

ning krijg je meer inzicht en zelfkennis. Je wordt je meer bewust van je eigen impact en hoe je 

deze resultaatgericht in kan zetten. Ook leer je beter te kunnen beïnvloeden en ben je na 

afloop beter in staat om te sturen op gestelde doel en gewenste resultaten. Uiteraard ga je na 

deze training verder met een rijk gevulde toolbox.

Binnenkort start ook een aantal ééndaagse Masterclasses bij Hermonde. Hierin wordt een 

interessant en hedendaags thema op het gebied van leiderschap centraal gezet.

“Bij al onze trainingen en coaching vinden we het belangrijk dat je als persoon de nodige aan-

dacht krijgt. We willen graag een aangename en comfortabele leeromgeving voor je bieden. 

We hebben zelfs van cursisten vernomen dat we voor hen de meest aangename leeromgeving 

van Nederland zijn. Daar gaan we van blozen, maar dat is wel wat we voor ogen hebben. We 

zijn ontzettend trots dat we dat hebben weten te realiseren.”
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DE PERFECTE LOCATIE 
Jezelf ontwikkelen mag een belevenis zijn, 

vinden Onderstal en Hermans. Op landgoed 

De Born, waar het tweetal een thuis heeft 

gevonden in een vleugel van het karakteristieke 

pand dat stamt uit de jaren dertig, kan dat 

zonder meer. Je vindt er rust, die zo gewenst 

is als je doelgericht en geconcentreerd wilt 

trainen, reflecteren en ontwikkelen. Maar niet 

alleen de prachtige omgeving zorgt voor de 

ultieme beleving, ook de gastvrijheid van het 

team, met alles erop en eraan, draagt daaraan 

bij. “Dat vinden we nou juist zo belangrijk; die 

gastvrijheid. Ons hele team zal er voor zorgen 

dat je je hier zeer welkom voelt. Niet alleen de 

locatie, maar de hele sfeer voegt daarom iets 

toe aan de beleving. We willen gewoon graag 

dat het plaatje hier helemaal klopt.”

Door jarenlang in vele verschillende locaties 

te hebben getraind hebben Hermans en 

Onderstal zelf een beeld gevormd van hoe ze 

het graag zouden willen zien. “Voor onszelf als 

trainer, maar zeker ook voor andere trainers of 

bedrijven die hier willen werken. We zijn daar 

ons inziens behoorlijk goed in geslaagd.”

INSPIREREND VERGADEREN
Bedrijven die in een mooie en aangename set-

ting willen vergaderen, trainen of brainstormen 

zijn daarom bij Hermonde van harte welkom 

én aan het juiste adres. “We hebben zes prach-

tige ruimtes”, zegt Hermans. “Stuk voor stuk 

kijken ze uit op het bos rondom het pand. Dat 

werkt heel inspirerend, kan ik je vertellen.” 

Elke bijeenkomst krijgt bij Hermonde een 

bijzonder tintje. Er worden spijkers met koppen 

geslagen, of verrijkende inzichten verkregen. 

“We zijn meer dan een locatie”, zegt Onderstal. 

“We kunnen veel voor onze klanten betekenen. 

We hebben namelijk veel expertise in huis om 

bijeenkomsten zo succesvol mogelijk te maken. 

Zoekt men bijvoorbeeld nog een procesbege-

leider om de bijeenkomst en de resultaten in 

goede banen te leiden, dan kan men bij ons 

aankloppen. Of wellicht ontbreekt een acteur in 

de training of wenst men aanvullende (buiten)

activiteiten, dan verzorgen wij dat ook heel 

graag. Geen enkel probleem.” Er worden op het 

Bennekomse landgoed ook teambuilddagen 

gehouden, waarbij Hermonde niet alleen als 

locatie fungeert, maar ook het programma 

samen met de klant vormgeeft en verzorgt. 

Niet alleen de omgeving werkt inspirerend, 

ook de gastvrijheid van het team en de sfeer 

werken mee. “Die gastvrijheid is een heel 

belangrijk onderdeel van het geheel. We zorgen 

er altijd voor dat iedereen genoeg aandacht 

krijgt en dat de verzorging van de innerlijke 

mens perfect is. Ons arrangement Compleet 

Gastvrij is dan ook eigenlijk meer dan compleet 

met gezonde smoothies, smaakvolle broodjes, 

heerlijke versnaperingen en natuurlijk het 

onbeperkte aanbod van heerlijke Nespresso 

koffie. Gasten die hier eenmaal geweest zijn, 

blijven terugkomen”, lacht Hermans en ze wijst 

om zich heen. “Als je hier bent geweest, dan 

snap je wel waarom.”

www.hermonde.nl

“ELKE BIJEENKOMST 
KRIJGT BIJ HERMONDE 
EEN BIJZONDER TINTJE. 
ER WORDEN SPIJKERS MET 
KOPPEN GESLAGEN, OF 
VERRIJKENDE INZICHTEN 
VERKREGEN”
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