
Welkom!



Programma

1. Leiderschap

2. Situationeel leiderschap

3. Next Level Leadership

4. Managementrollen Quinn

5. Leiderschapsrollen

6. Paper

7. 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
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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



Relatie Managementvaardigheden

• Acteur Danny Smits

• Drie dagdelen

• Inbreng casuïstiek

• Uitproberen in een veilige omgeving



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 2.000 woorden

• Inleveren in pdf – MM CVV reflectiepaper [naam]



Toetsing – AL-papers

• Vier AL-opdrachten

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

– Eigen leiderschap

– Veranderplan

– Teamanalyse

– Presteren en motiveren



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?



Leiderschap



Wat is leiderschap?

• Macht en leiderschap

• Formeel en informeel leiderschap

• Klassieke definitie van leiderschap: het beïnvloeden van 
anderen om hen iets te laten doen wat ze uit zich zelf niet 
zouden doen.

• Transactioneel: ruilrelatie tussen leiders en volgers

• Transformeel: een leider weet anderen te motiveren



Wat is leiderschap?

• Vier kernelementen

• Interactie tussen leider en degenen die leiding krijgen (relatie en 
invloed)

• Activiteiten die mensen samen ondernemen (doelen, dromen)

• Samenspel tussen leiders en volgers

• Goede leiders weten hoe ze moeten volgen en ze zetten zich ervoor in om 
volgers tot leiders te maken.

• Realiseren van resultaten



Leiderschap en management

• Wat is het verschil?

• Geef ook een voorbeeld



Vormen van leiderschap

• Persoonlijk leiderschap

• Principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, 
verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand.

• Dienend leiderschap

• Niet gebaseerd op macht, hiërarchie en status, maar veel meer 
op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van 
medewerkers.



Vormen van leiderschap

• Participatief leiderschap

• De leidinggevende nodigt de medewerkers regelmatig uit om 
mee te denken, mee te praten en soms ook mee te beslissen

• Resultaatgericht leiderschap

• Leidinggevende: afdelingsdoelen vertaalt naar concrete 
resultaten, heldere verwachtingen schept, concrete afspraken 
maakt en medewerkers eigenaar maakt van 
afdelingsdoelstellingen.



Vormen van leiderschap

• Directief leiderschap

• Kenmerkt zich door een hoge taakgerichtheid en een lage 
relatiegerichtheid. De stijl is sterk instruerend en gericht op het 
snel en efficiënt behalen van het beoogde resultaat.

• Inspirerend leiderschap

• Er alles aan doen om alles uit zichzelf én de mensen om zich 
heen te halen.



• Slechte voorbeelden

• Wat doen ze?

• Wat gebeurt er?

• Goede voorbeelden

• Wat doen ze?

• Wat gebeurt er?



Situationeel leiderschap
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Next Level Leadership

• What matters most to me in life is …
– Leiderschap is complex, het gaat om moed
– To become a leader, you must first become a human being

• Luister 10 minuten zonder iets te zeggen
– Empathisch luisteren, echt luisteren, kracht van de stilte
– De kwaliteit van luisteren bepaalt hoe de ander spreekt en daarmee de 

kwaliteit van de conversatie

• Maak een tekening en geef hem door
– Weggeven en delen
– Je start met iets, waar je iets van jezelf in legt, geeft het dan op, 

waardoor weer iets nieuws kan ontstaan



De marktcultuur

De adhocratiecultuur

De hiërarchische cultuur

De familiecultuur

Flexibiliteit en vrijheid van handelen

Stabiliteit en beheersbaarheid

In
te

rn
e 

ge
ri

ch
th

ei
d

en
 in

te
gr

at
ie

Extern
e gerich

th
eid

 en
 d

ifferen
tiatie

De marktcultuur
•resultaatgericht

•competatief
•leiders zijn opjagers
•reputatie & succes

•externe positionering
•behoefte aan stabiliteit 

& beheersbaarheid

De adhocratiecultuur
•creatieve werkomgeving

•leiders zijn innovators
•experimenteren & innoveren

•toonaangevend
•flexibel & individualistisch

De hiërarchische cultuur
•formalistisch & gestructureerd

•leiders zijn coördinatoren
•formele regels en 

beleidsstukken
•behoefte aan stabiliteit 

& beheersbaarheid

De familiecultuur
• vriendelijke werkomgeving

•leiders zijn mentoren
•loyaliteit & traditie

•grote betrokkenheid
•flexibiliteit

•zorg voor het personeel
•teamwork



Familie 
cultuur

Ad hocratie

Markt 
cultuur

Bureacratische
cultuur

Groei,
Middelen 
verwerven

Innovatie
aanpassing

Participatie,
openheid

Documentatie,
Informatie-
management

Stabiliteit,
controle

Richting,
Doelverdui-
delijking

Productiviteit,
resultaten

Flexibiliteit

Beheersing

ExternIntern

Inzet,
moreel


