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Leiderschap Weten waar jij heen wilt, opstaan en gaan
• De enige manier om van verleiding af te komen, is eraan toe te geven

Leiderschap

Doelstellingen bepalen

Plannen

Organiseren

Leidinggeven 

Controleren
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Management of 
Leiderschap

Management gaat over het omgaan met 
complexiteit; leiderschap gaat over het omgaan 
met verandering

Leiderschap is het vermogen om een groep zo te 
beïnvloeden dat die zich inzet voor een visie of 
serie doelstellingen

Een manager is niet per definitie een leider

Eigenschappen

Ambitie en energie

Verlangen om leiding te geven

Oprechtheid en integriteit

Zelfvertrouwen

Intelligentie

Zelfkennis

Werkgerelateerde kennis 
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Persoonlijkheid

Kenmerken kunnen leiderschap voorspellen

Kenmerken voorspellen het opkomen van leiders
wat betreft het onderscheid tussen effectieve en 
ineffectieve leiders is dit minder duidelijk

Focus

Structuur-initiatie
Het organiseren en ordenen van werk, 
werkrelaties, en doelen

Consideratie
Bekommert zich om het welzijn, de status en 
tevredenheid van zijn volgelingen 

Werknemersgericht
Veel aandacht voor intermenselijke relaties

Productiegericht
Nadruk op technische of taakaspecten van het 
werk
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Technieken

Beheer door regie en controle

Beheer door doelstellingen

Beheer bij uitzondering

Beheer door delegatie

Management door rond te lopen

Beheer door verleiding

Gedragsmodel
ontwikkeld door Blake en Bouton

Taakgericht Relatiegericht
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Wisselwerking

Leiders maken onderscheid met volgelingen

Dat onderscheid is niet willekeurig

Volgelingen met de status vertrouweling krijgen een 
betere beoordeling en zijn tevredener

Pad - Doeltheorie

De leider moet zijn volgelingen helpen hun doelen 
te bereiken en de benodigde richting en steun 
bieden om te zorgen dat hun doelen stroken met 
de overkoepelende doelen van de groep of 
organisatie

Gedrag van leider is aanvaardbaar en motiverend
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Pad - Doeltheorie

Focus of control

Ervaring

Waargenomen 
vaardigheden

Prestaties

Bevrediging

Taakstructuur

Formeel gezagssysteem

Werkgroep

Directieve leider 

Ondersteunende leider 

Participatieve leider 

Prestatiegerichte leider 

Leiders-
gedrag

Omgevings-
factoren

Factoren  
mede-

werkers
Uitkomsten

Leiderschapsstijlen 
algemeen

1. Autocratisch leiderschap: → taakgericht

• Een alleenheerser, de werknemer heeft niets te zeggen

2. Democratisch leiderschap: → mensgericht

• Werknemers mogen meebeslissen

3. Laissez-faire-leiderschap: → grote vrijheid

• Werknemer heeft alle vrijheid, gaat vaak ten koste van de taken 

4. Ondersteunend leiderschap:→ coachend/goede teamgeest

• Het in balans houden van: werken & gezelligheid

5. Participerend leiderschap: → gedeelde macht

• Managers en werknemers delen macht, slaagt alleen bij gemotiveerde werknemers

6. Flexibel leiderschap → mix
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Stijl
van 

leiderschap

Blake & Mouton

Onverschillig

Relatiegericht

Taakgericht

Status quo

Integratiegericht

Hersey & Blanchard

Steunend

Coachend

Delegerend

Sturend

Situationeel 
leiderschap

Afhankelijk van de behoefte van de persoon
en de kenmerken van de situatie, kies je als 
leidinggevende de best passende stijl van 
leidinggeven

Voor goede groepsprestaties moet de wijze 
waarop de leider met zijn werknemers 
omgaat, aansluiten op de hoeveelheid invloed 
die de situatie hem geeft.
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Charismatisch 
leiderschap

Volgelingen kennen iemand heroïsche of buitengewone 
kwaliteiten toe wanneer ze bepaald gedrag 
waarnemen 

Formuleert een aanlokkelijke visie

Maakt zijn hoge verwachtingen ten aanzien van de 
prestaties duidelijk 

Brengt in woord en daad een nieuwe serie waarden over

Offert zich op en vertoont onconventioneel gedrag waaruit 
moed en overtuigingen over zijn visie blijken 

Transformationeel 
leiderschap

Transactionele leiders
Sturen hun volgelingen in de richting van bepaalde 
doelen en motiveren door rollen en taken te 
verduidelijken 

Transformationele leiders
Transformeren hun volgelingen door het belang en de 
waarde van taken te benadrukken

Besteden aandacht aan zorgen en 
ontwikkelingsbehoeften van individuele volgelingen

Veranderen het bewustzijn van volgelingen over 
bepaalde kwesties

Kunnen volgelingen opwekken, enthousiasmeren en 
inspireren
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Authentiek 
leiderschap

Authentieke leiders weten wie ze zijn, weten 
waar ze in geloven en waar ze waarde aan 
hechten, en handelen daar open en oprecht in

Ethiek en vertrouwen spelen in deze vorm een 
grotere rol

Attributietheorie

Leiderschap is niet meer dan een kenmerk dat 
mensen aan anderen toeschrijven

Als leider moet je vooral de schijn ophouden 
een goed leider te zijn

17

18



13-11-2020

10

Leiders vinden en 
creëren

Selectie
Zoek naar persoonlijkheidskenmerken als 
extraversie, nauwgezetheid, openstaan voor 
ervaring en Emotionele Intelligentie

Zoek naar transformationele/ transactionele 
eigenschappen

Training
Geschikt voor mensen die hoog scoren op self-
monitoring

Met name operationele vaardigheden kunnen 
worden aangeleerd

X & Y - theorie

• Elke werknemer is lui en wil liever niet werken

• Werknemers willen geen verantwoordelijkheid dragen

• Je moet werknemers dwingen om te presteren

Mensbeeld bij theorie X (=negatief mensbeeld)

• 1. Werken is natuurlijk, mensen willen werken

• 2. Medewerkers willen wel verantwoordelijkheid dragen

• 3. Aandacht motiveert mensen (HRM)

• 4. Medewerkers willen meedenken (HRM)

Mensbeeld bij theorie Y (=positief mensbeeld)

• Wat voor type mens ben jij?

• Hoe denk jij over jouw collega’s ?

• Wat betekent dit voor jouw stijl van leidinggeven? 

Spiegelen
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Management-
methoden

• Bestaat niet alleen uit leidinggeven 

• Alle taken van een manager kun je op een bepaalde methode uitvoeren

Management

Integraal management

Manager is overal verantwoordelijk voor

Veel stafdiensten zijn nodig om dit als manager aan te kunnen

Management by direction

Manager bepaalt alles, controleert streng en zegt exact wat je doen moet

Mensbeeld X past hierbij

Management by objectives

Manager bepaalt in samenspraak met werknemers doelen

Linking Pin Model past hierbij

Management by exception:

Manager grijpt pas in als de doelen niet behaald dreigen te wordenManagement by walking
around

Manager is voortdurend in de buurt van het personeel waardoor het personeel zich 
gecontroleerd en geen vertrouwen voelt

Management by delegation:

Taken van de manager worden overgedragen aan werknemers. 

Managementmethoden (combinaties zijn mogelijk)

Delegeren

Een taak is pas gedelegeerd als het overgedragen wordt 
met de bijbehorende 

Verantwoordelijkheid 

Bevoegdheden 

Delegeren

Structurele delegatie

Een taak voor altijd overdragen

Als je dit doet moet iemands functie ook veranderen

Incidentele delegatie

Tijdelijk een taak overdragen

Vormen van taakdelegatie
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