
Welkom!



Leading@CCV

Leadershiptraining HAN CCV 2020-2021



Our people are the key to our success
(HR vision)

We have impact by ensuring that the 
promise to the customer and to each 
other is fulfilled.  We have the right 
expertise, are vital and develop
ourselves continuously. 

CCV trusts and appreciates the 
professional and gives room for personal 
development. 

That’s why we like to work at CCV!
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Strategic topics HR 2019-2022

Our people are the key to our
success

Become
the

employer
of choice

Build the
workforce of 

the future

Create a life 
long learning
environmentC
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Good leaders

Healthy and safe working environment

HR basics right: smart, digital and compliant
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Leadership principles
@CCV



Being a leader@CCV means

Inspire others
to get the best 

out of themselves

Be one CCV
Enable
customer 
centricity

Create change
& 

deliver success

CCV

Employee

Customer
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Create insight in the customer

Share knowledge

Set frameworks within which freedom exists

Ask how actions add value to the customer

Listen to the voice of the employee and act on their
feedback

Build a supporting operational structure

And have fun!

Inspire optimism, creativity and growth

Show your appreciation to others

Trust the professional’s judgement

Own your mistakes and show that you learn from them

Challenge others to continiously develop themselves

Remove barriers pro-actively so others can thrive

And have fun!

Create change & deliver succes Inspire others to get the best out of 
themselves

Make others succesful

Do what’s best for CCV, promote cross silo collaboration

Challenge others when you disagree. Once a decision is 
made, commit wholly

Embrace diversity by encouraging ideas that come from 
different experiences and cultures

Create insight in the organisation

Earn trust

And have fun!

Enable customer centricity Be one CCV

Share your vision and ensure shared understanding

Be the change you want to see

Expect innovation from your team

Take responsiblity for everyone’s performance as well as your
own

Focus on the long term  whilst celibrating quick wins

Share regulary where we stand

And have fun!



Extra insight in Leading remote

in times of corona
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Goals working remotely

Stay healthy
mentally and physically

Stay connected
To each other, customers and CCV

Keep developing
Find the positive sides of working from home

Keep performing
Find your way of being successful while working 
from home

Keep smiling
Stay motivated and stay positive
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Goals remote leadership

• Coach and support others on the 
goals of working remotely

• Show personal leadership on the 
goals working remotely  – lead by 
example
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Programma

• Voorstellen

• Werkwijze voorbereiding en colleges

• Toetsing en certificaat

• Reflecteren

• Teamrollen

• Leervragen

• Strategie

• Cultuur

• Intervisie



Voorstellen

• In tweetallen

• Wie ben je?

• Wat ben je?

• Waarom ben je hier?

• Wat wil je leren?

• Wat zijn je verwachtingen?

• Kwaliteiten

• Blinde vlekken

• Grootste succes

• Grootste blunder (en dus erg 
leerzaam)

• 2 x 10 minuten



Gert Jan Schop

• Wie en waar

• PA, BE, Econ. Wetensch., MBA

• Directie- en managementfuncties

• Bizz-Company: ondernemer, adviseur, coach, trainer, docent

• Organisaties, teams, individueel

• BKOU Bedrijfskunde Opleiding Utrecht

• Bizz-Publishing: internetuitgeverij
• Managementmodellensite.nl
• Projectmanagementsite.nl
• Verandermanagementsite.nl
• Reflectiesite.nl
• Afstudeergoeroes.nl



Communicatie

• Email: gertjan.schop@bizz-company.nl

• Mobiel: 06-53409783

• WhatsApp-groep maken?



Afspraken

• Voorbereiden

• Afmelden

• Feedback

• Vertrouwelijkheid

• Vertrouwen en respect

• Mobiele telefoon



Digitaal

https://managementmodellensite.nl/ccv/



Werkwijze – boek Managementvaardigheden



Werkwijze – managementmodellensite.nl



Werkwijze – 1. voorbereiding

• Bekijken modellen op managementmodellensite.nl

• Werkopdrachten maken

• Lezen boek Managementvaardigheden

• Reflectieopdracht maken



Werkwijze – 2. college

• Interactief college

• Intervisie in leerteams



Werkwijze – 3. na college

• Aanpassen werkopdrachten

• Aanpassen reflectieopdracht



Uitwerking presenteren

• Iedere bijeenkomst is er ruimte voor een deelnemer om de 
uitwerking van de werkopdrachten te presenteren

• Op afspraak

• Niet presenteren is geen optie

• Powerpoint via eigen laptop (of mede-student) – VGA of HDMI



presentatie
• Plaats in de organisatie introduceren (graag 

beelden)

• Vanuit de werkopdrachten
• Wat is er aanwezig? Of juist niet?
• Hoe wordt er mee omgegaan?
• Hoe kan je het koppelen aan theorie en concepten?
• Wat vind je er zelf van?

• Bepaal je eigen volgorde!

• En … relax, het is maar een presentatie!

Volgorde?



Relatie Managementvaardigheden

• Dagdeel 1: effectief beïnvloeden

• Dagdeel 2: effectief communiceren

• Dagdeel 3: effectief leidinggeven + acteur



Toetsing

• Reflectiepaper – opdrachten gekoppeld aan boek 
Managementvaardigheden, intervisie en training 
managementvaardigheden – 30% eindcijfer

• Action Learning-paper – 4 AL-opdrachten – 70% eindcijfer



Toetsing - reflectiepaper

• Voorblad

• Wat wilde ik leren, wat en hoe heb ik geleerd, waar sta ik nu, wat 
neem ik mij voor

• Inhoud combinatie reflectieopdrachten, intervisie en trainingen 
managementvaardigheden

• Vormvrij

• Bijlagen (bewijsvoering hoofdtekst)

• Hoofdtekst: maximaal 6.000 woorden

• Inleveren in pdf – MM reflectiepaper [naam]



Toetsing – AL-papers

• Vier AL-opdrachten

• Inleveren in pdf – MM AL-paper [onderwerp] [naam]
• Veranderplan

• Eigen leiderschap (verplicht)

• Teamanalyse

• Presteren en motiveren



Reflecteren

• http://reflectiesite.nl/triple-model-text/

• Model Lingsma & Scholten



Acties Resultaten

Wat 
doe 
ik?

Verbeterend leren: doe ik het goed?

Enkelslag leren

Reflecteren ≠ evalueren!

Veel reflectie komt niet 
verder dan evalueren: ik 
heb wat gedaan, deed ik 
het goed, zo ja, lekker 
doorgaan, zo nee, beetje 
aanpassen.

Reflecteren begint met 
evalueren. Maar dan 
moet je een slag verder.



Opvattingen 
en actie-

strategieën
principes

Acties Resultaten

Wat 
doe 
ik?

Wat 
vind 
ik?

Verbeterend leren: doe ik het goed?

Enkelslag leren

Herkaderen: doe ik het goede?

Dubbelslag leren

Bij reflecteren 
kijk je niet alleen 
wat je doet, maar 
vooral ook of je 
het goede doet. 
Wat vind ik 
ervan?

‘Wat vind ik 
ervan’ gaat over 
jouw opvattingen 
en 
actiestrategieën 
met betrekking 
tot relaties en 
werkzaamheden.



Keuze vanuit 
waarden, 
motieven, 
identiteit

Opvattingen 
en actie-

strategieën
principes

Acties Resultaten

Wat 
wil ik?

Wat 
doe 
ik?

Wat 
vind 
ik?

Verbeterend leren: doe ik het goed?

Enkelslag leren

Herkaderen: doe ik het goede?

Dubbelslag leren

Tripleslagleren

Transformeren/bewustzijnsverruiming: doe ik het om de goede redenen?

Reflecteren op het reflecteren: doe ik 
het om de goede redenen? 
Dit raakt je persoonlijke missie en 
identiteit!



Keuze vanuit 
waarden, 
motieven, 
identiteit

Opvattingen 
en actie-

strategieën
principes

Acties Resultaten

Wat 
wil ik?

Wat 
doe 
ik?

Wat 
vind 
ik?

Verbeterend leren: doe ik het goed?

Enkelslag leren

Herkaderen: doe ik het goede?

Dubbelslag leren

Tripleslagleren

Transformeren/bewustzijnsverruiming: doe ik het om de goede redenen?



(bron) 
onder-
zoeker

groep-
werker

voorzitter 
coördinator

monitor 
waarschuwer

team

denkkracht wilskracht

daadkracht gevoelskracht

plant 
bedenker

vormer
vormgever

bedrijfs-
man 

werker

zorgdrager 
afmaker

collectief collectief

collectief collectief

individueel

individueel

individueel

individueel

Mensgerichte rollen
• coördinator/ voorzitter
• groepswerker
• onderzoeker



(bron) 
onder-
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groep-
werker

voorzitter 
coördinator

monitor 
waarschuwer

team

denkkracht wilskracht

daadkracht gevoelskracht

plant 
bedenker

vormer
vormgever

bedrijfs-
man 

werker

zorgdrager 
afmaker

collectief collectief

collectief collectief

individueel

individueel

individueel

individueel

Celebrale rollen
• toetser/ monitor/ 
waarschuwer
• bedenker/ plant 
• specialist



(bron) 
onder-
zoeker

groep-
werker

voorzitter 
coördinator

monitor 
waarschuwer

team

denkkracht wilskracht

daadkracht gevoelskracht

plant 
bedenker

vormer
vormgever

bedrijfs-
man 

werker

zorgdrager 
afmaker

collectief collectief

collectief collectief

individueel

individueel

individueel

individueel

Actiegerichte rollen
• vormgever/ vormer
• werker/ bedrijfsman
• afmaker/ zorgdrager

• stuiterbal



Drie mensgerichte teamrollen

• coördinator (coördinator / voorzitter): mobiliseert mensen, zorgt voor 
besluiten, verheldert bedoelingen, vat samen, concensus gericht, soms 
niet creatief

• groepswerker (teamplayer / groepswerker): zoekt naar het ‘samen-
goed-hebben’, accepteert anderen zoals ze zijn, soms conflictmijdend en 
besluiteloos

• onderzoeker (resource investigator / brononderzoeker): regelt 
menskracht, ontdekken van nieuwe mogelijkheden, extern gericht, 
haakt soms snel af



Drie celebrale teamrollen

• bedenker (plant / plant): orginaliteit, verbeeldingskracht, associatief 
denken, vernieuwing, heeft afstand (tot mensen) nodig, is soms 
onpraktisch

• toetser (monitor-evaluator / monitor): wil alles overzien, wikt en weegt, 
gericht op argumenten / logica, houdt afstand, legt graag uit, soms 
overkritisch

• (specialist: reageert vanuit de vakinhoud; geen oog voor anderen of de 
groep)



Drie actiegerichte teamrollen

• vormgever (shaper / vormer): de productkampioen, zorgt dat mensen 
zich binden aan een idee, zorgt voor beweging, is soms onverdraagzaam

• werker (implementer / bedrijfsman): actiegericht, zoekt orde en 
regelmaat, ‘niet praten maar poetsen’ en ‘afspraak is afspraak’, werkt 
soms liever alleen

• afmaker (completer-finisher / zorgdrager): maakt een idee uitvoerbaar, 
heeft zorgen over wat mis kan gaan, betrokken op mensen en zaken, 
soms doordrammerig  



Intervisiegroepjes 
samenstellen



INTERVENTIE

profitability

productivity

performance

potential

pleasure

KWANTITATIEF 
RESULTAAT

IMPACT OP 
DOELSTELLINGEN 

ORGANISATIE

DUURZAAM ANDER 
GEDRAG

KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN

PLEZIER
ZINVOL

GEWENSTE RESULTATEN GEREALISEERDE RESULTATEN

ORGANISATIE

STUDENT/
INDIVIDU

(TEAM)

WINST EN (FINANCIEEL) 
TOEGEVOEGDE WAARDE

VERBETERING 
BEDRIJFSRESULTATEN 

(KWAL./KWAN.)

AANTOONBAAR 
GEWENST GEDRAG

AANTOONBAAR VERWORVEN 
KENNIS, INZICHT EN VAARDIGHEDEN

TEVREDENHEID

Wanneer is de interventie 
zinvol en leuk?

Welke kennis en 
vaardigheden heb ik 

nodig?

Wat moet ik doen, welk 
gedrag moet ik laten 

zien?

Welk resultaat binnen de 
organisatie wil ik 

verbeteren?

Hoe is dit resultaat in 
(financieel) toegevoegde 
waarde uit te drukken?

‘Ik ken en 
kan het’

‘Zinvolle dag, 
met plezier 

geleerd’

‘Ik doe het’

‘Het levert 
zichtbaar op’

‘Het levert 
geld op’

start



Leervragen formuleren - 1

• Leren begint met vragen stellen!

1. Nodig: goed beeld van jezelf

2. En: de richting waarnaar je je wilt ontwikkelen moet duidelijk 
zijn

3. Maak gebruik van andere mensen om je heen

4. Niet veralgemeniseren, maar in relatie tot je dagelijks werk 
brengen



Leervragen formuleren - 2

• Leervragen gaan over visie en barrières

• Visie = wat wil ik bereiken

• Barrière = wat staat dit in de weg



Leervragen formuleren - 3

• Voorbeelden 

• Hoe moet ik een verandering doorvoeren waar ik eigenlijk zelf 
niet achtersta?

• Mijn leidinggevende spreekt mijn mensen direct aan. Hoe kan 
ik dat veranderen?

• Hoe kan ik de effectiviteit van mijn team verbeteren?

• Welke leiderschapsrol past bij dit team?



abstracte begripsvorming (thinking)

concrete ervaring (sensing, feeling)

actief 
experi-

menteren 
(doing)

reflectieve 
observatie 
(watching)

activist observeerder

pragmaticus theoreticus

Kolb
leerstijlen



Wat wil je leren en 
hoe ga je leren?







Hoe zit dat bij CCV?



Cultuur

• Wat is cultuur?

• Cultuur kan worden omschreven als de collectieve programmering 
van de menselijke geest.

• Of: het geheel van geschreven en ongeschreven regels dat het sociale 
verkeer tussen de medewerkers van de onderneming onderling, als 
ook het verkeer met derden, kanaliseert en vorm geeft – Sanders & 
Neuijen



Kan je cultuur veranderen?



structuur, regels, 
procedures, 

werkverdeling, 
rapportagelijnen, beleid, 

doelen, technologie, 
financiën, producten

coalities, psychologische 
behoeften, macht, informele 
leiderschap, conflict, moraal, 

informele normen, 
gevoeligheden, sociale codes, 

loyaliteit, vriendschappen, 
emotionele gevoelens, 

percepties, risiconemend gedrag

formele organisatie

informele 

organisatie







Hoe zit dat bij CCV?



Stap 1
De casusinbrenger schetst 

kort de situatie
• Context

• Voorgeschiedenis
• Gewenste resultaat

• Ondernomen initiatieven
• Keuzes en 

beweegredenen

Stap 4
Reflectie op 

kernvraagstukken

• Wat is hier volgens jou 
aan de hand

• Opschrijven

Stap 3
Iedere deelnemer stelt 

open vragen, de 
casusinbrenger geeft 

direct antwoord

• Wie, wat , waar, waarom, 
waardoor, hoe …

Stap 2b
De casusinbrenger 
beantwoordt direct 

iedere vraag

• Geen discussie, alleen 
goed luisteren

Stap 8
Inbrenger geeft actie aan

• Welke stap gaat hij of zij 
als eerste zetten?

• En waarom?

Stap 5
Iedere deelnemer vertelt 
wat hij of zij denkt dat er 

aan de hand is

• De casusinbrenger 
luistert

Stap 6
De casusinbrenger 

reageert

• Welke beschrijving, 
beschrijvingen of 
combinaties uit 

beschrijvingen komen het 
dichtst in de buurt

Stap 7
Vrij gesprek

• Wat is je opgevallen?
• Wat zijn goedbedoelde 

adviezen?

De volgende 
bijeenkomst 

rapporteert de 
inbrenger wat hij 

heeft gedaan en wat 
de effecten zijn 

geweest.

Maak hier je aantekeningen: 
wat heb je gehoord?

Reflectie
Inhoud (wat)

Proces (hoe)

Relaties (wie)

Wat leer ik 
en wat leren 

we van en 
met elkaar?

Stap 2a
Per deelnemer open 
vragen formuleren

• Open en explorerende 
vragen die doorvragen op 

onduidelijkheden
• Rondje: iedereen stelt 

steeds één vraag

Welke open vragen heb je 
voor de casusinbrenger?
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wat is hier volgens jou aan de 
hand?

.nl



INTERVENTIE

profitability

productivity

performance

potential

pleasure

KWANTITATIEF 
RESULTAAT

IMPACT OP 
DOELSTELLINGEN 

ORGANISATIE

DUURZAAM ANDER 
GEDRAG

KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN

PLEZIER
ZINVOL

GEWENSTE RESULTATEN GEREALISEERDE RESULTATEN

ORGANISATIE

STUDENT/
INDIVIDU

(TEAM)

WINST EN (FINANCIEEL) 
TOEGEVOEGDE WAARDE

VERBETERING 
BEDRIJFSRESULTATEN 

(KWAL./KWAN.)

AANTOONBAAR 
GEWENST GEDRAG

AANTOONBAAR VERWORVEN 
KENNIS, INZICHT EN VAARDIGHEDEN

TEVREDENHEID

Wanneer is de interventie 
zinvol en leuk?

Welke kennis en 
vaardigheden heb ik 

nodig?

Wat moet ik doen, welk 
gedrag moet ik laten 

zien?

Welk resultaat binnen de 
organisatie wil ik 

verbeteren?

Hoe is dit resultaat in 
(financieel) toegevoegde 
waarde uit te drukken?

‘Ik ken en kan het’

‘Zinvolle dag, met 
plezier geleerd’

‘Ik doe het’

‘Het levert zichtbaar op’

‘Het levert geld op’

start



Evaluatie: tips en tops? 



Tot de volgende keer!

60

Tot de 
volgende 

keer!


