
Welkom!



Programma

1. Leiderschap

2. Situationeel leiderschap

3. Next Level Leadership

4. Managementrollen Quinn

5. Leiderschapsrollen

6. Paper

7. Intervisie



Leiderschap



Wat is leiderschap?

• Wat weten we met elkaar al over leiderschap?



Ontmanagen
Zelfsturing



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



betreffende situatie
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ANGST 
ZONE

LEER 
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veilig gevoel

in control
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vindt doel
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realiseert 
doelstellingen



Next Level Leadership

• What matters most to me in life is …

• Luister 5 minuten zonder iets te zeggen

• Maak een tekening en geef hem door



Flexibiliteit en vrijheid van handelen

Stabiliteit en beheersbaarheid
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Quinn

Managementrollen van Quinn
Toepasbaar op cultuurmodel of concurrerende 

waarden van Quinn



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

e
id

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



denkers dromers

doeners delers

realisatie visualisatie

hoofd

handen













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?


