
INZICHTEN 
VOOR 

LEIDERSCHAP





If you think saying
good morning

to your people is a waste of time
think again

1.



Over verbinding en vriendelijkheid
• Tijd nemen voor check in (‘hoe is het?’) & check out   
 (‘hoe was het?’) in gesprekken en vergaderingen 
• Drempels wegnemen, bv. symbolen van macht,
 uitpakken met sterkte
• Open, warme contacten en momenten cultiveren

Reflectievraag: Hoe gaat het met je?



2.
LEADERS 
KNOW
WHAT THEY 
ARE
TALKING 
ABOUT



Over realiteitszin en deskundigheid
• Kennis laten voorgaan op status, verpakking of emotie
• Slimme indicatoren installeren en visualiseren
• Eigen expertise scherp houden

Reflectievraag: Hoe houd jij je kennis op peil?



LEADERSHIP
IS MAKING THIS

WORLD
A BETTER PLACE

3.



Over spiritualiteit en duurzaamheid
• Tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk rond 
 maatschappelijke uitdagingen
• Eigen en teammissie en waarden verhelderen
• Visie op maatschappelijke meerwaarde ontwikkelen

Reflectievraag:
Hoe hou je voeling met wat er in de maatschappij leeft?



4.

LEADERSHIP WORKS

WITH THE SYSTEM



   

Over systemisch denken en complexiteit
• Het systeem in de kamer brengen om taaie problemen  
 aan te pakken
• Je verdiepen in systeeminterventies als opstellingen,   
 reflectieve dialogen, patroonanalyses
• Over muurtjes kijken, integraal en dus met neven- 
 effecten werken

Reflectievraag: Welk effect heb jij op welke systemen?



5.
IF YOU FILL THE ROOM, 

HOW CAN YOUR PEOPLE GROW?



Over zelfbewustzijn en nederigheid
• Open en nieuwsgierig feedback en advies vragen
• Innerlijke kracht ontwikkelen en uiterlijk vertoon
 afbouwen
• Af en toe opruimen, loslaten, stoppen

Reflectievraag: Hoe laat jij anderen schitteren?



6. Leadership6.
talks walkthe



Over voorbeeldgedrag en ondernemerschap
• Het principe van ‘good enough’ hanteren
• Actie laten primeren op analyse en reflectie
• Tijd maken om terug te blikken en betekenis te geven

Reflectievraag: Welk voorbeeld stelt jouw gedrag?



7.



Over teams en teamcoaching
• Missie, ambitie, rollen en bevoegdheden regelmatig
 op de agenda
• Deskundigheid verwerven in teamfacilitatie en
 –interventies
• Discipline in samenwerken vergroten en belonen

Reflectievraag: 
Hoe sterk is jouw team en wat doe je om het te versterken?



8.



 Over macht en politieke vaardigheid
• Bewust identificeren en beïnvloeden van mensen 
 met macht
• Je netwerk strategisch ontwikkelen als part of the job
• Vooroordelen als ‘politiek is vies’ opzij zetten

Reflectievraag: Hoe beïnvloed jij je bewindspersoon?





Over authenticiteit en integriteit
• Onzekerheid en twijfel toelaten voor jezelf en voor
 anderen
• Leren onderkennen van eigen behoeften en verlangens
• Duidelijk zijn over eigen intenties

Reflectievraag: 
Hoe laat je kwetsbaarheid toe in jouw organisatie?





Over continuïteit en vernieuwing
• Spanning tussen exploiteren en innoveren transparant  
 maken
• Zorgen voor voldoende eenheid en samenhorigheid
• Toelaten van en groeien in omgaan met permanente   
 spanning

Reflectievraag:
Hoe geef jij vorm aan vernieuwing in de waan van de dag?





Over moed en aanwezig zijn
• Zorgen voor goede leefgewoontes
• Gevoelens, gedachten, energiepeil onderkennen
• Durven zijn en loslaten tegenover controle, dwang, doen

Reflectievraag: 
Waar val jij op terug als het moeilijk wordt?



12.



Over diversiteit en gelijkenis
• Geweldloos, verbindend communiceren
• Stimuleren van uitspreken van verschil, 
 organiseren van het debat
• Inzetten op het overstijgende gezamenlijke

Reflectievraag: Hoe inclusief ben jij echt?



13.



Over zelfsturing en motivatie
• Afzweren van dwang
• Aanmoedigen en coachen als alternatief voor beslissen  
 en oplossen
• Duwen naar transparantie in rollen en resultaten

Reflectievraag: Hoe maak jij anderen verantwoordelijker?



14.



Over verhalen en identiteit
• Story telling in de plaats van ‘power points’ of 
 emotieloze rapporten
• De boodschap persoonlijk brengen met empathie voor  
 de doelgroep
• Telkens opnieuw de vraag stellen “heb ik het verhaal,   
 klopt het?”

Reflectievraag:
Hoe weet jij anderen te inspireren met jouw verhaal?



15.
LEADERSHIP

STARTS BY GIVING

 

NOT BY ASKING FAVORS



Over invloed en wederkerigheid
• Concentreren op altijd maar meer geven, niet op krijgen
• Houding ontwikkelen van “hoe kan ik helpen?”
• Aandacht geven aan wat en wie je wil versterken

Reflectievraag: 
Ben je een gever, een nemer of een matcher?



16.



Over samenwerking en collectief
• Leiderschap zien als het werk van iedereen
• Waarderen van informeel, spontaan en teamleiderschap
• Afkicken van leiderschap vanuit status, positie of
 dominantie

Reflectievraag: Hoe vlak en gedeeld is jouw leiderschap?





Over verantwoordelijkheid en verandering
• Externe maatstaven en feedback zoeken
• Je eigen claim, kompas ontwikkelen, choose your battle  
 en niet loslaten
• De dissidentie organiseren

Reflectievraag: Welke is de olifant in jouw kamer?





Over vertrouwen en transparantie
• Jouw ‘circle of trust’ onderzoeken, voeden, vergroten
• 100% vertrouwen geven, niet een beetje
• Onthouden van dreigen, intimideren, dwingen

Reflectievraag: Hoe groot is jouw cirkel van vertrouwen?



19.



Over ontwikkeling eigen leiderschap
• Kiezen voor ontwikkeling van jezelf-als-leider
• Experimenteren met opdrachten, taken, rollen als leider
• Zekerheid vinden in het idee van  ‘altijd-in-ontwikkeling’

Reflectievraag: Wat is jouw verhaal als leider?
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