
HOE MAAKBAAR IS MIJN LEIDERSCHAP?

Als leidinggevende ben je voortdurend 
bezig je medewerkers uit te dagen en te 
ontwikkelen. En daarmee de ambities 
van jouw organisatie te verwezenlijken.

Iedere dag word je als leidinggevende 
weer uitgedaagd om doeltreffend om te 
gaan met de huidige veranderingen. En 
daarop veerkrachtig te acteren.

"Doel treffen" is het evenwicht vinden 
tussen 'duidelijk en stabiel' acteren met 
een 'flexibele en inspirerende' houding.

Hoe sterk mijn competenties 
ontwikkeld zijn bepaalt mijn 
doeltreffendheid. Competenties helpen 
je te kunnen doen wat nodig is.

Deze prikkel helpt je om een analyse te 
maken van jouw doeltreffendheid op dit 
moment. Door je gewenste 
competentie score daar aan toe te 
voegen maak je je ambitie zichtbaar. En 
kun je beginnen met die naar acties te 
vertalen en gaan ontwikkelen. En dat 
maakt jouw leiderschap ”maakbaar”.

Laat het artikel van Ann Holland je 
inspireren en extra aanzetten tot 
ontwikkeling.

Handleiding

Doe een evaluatie door jezelf te scoren 
(schaal 0-100%) op de beschreven 
competenties en koppel daar ook de 
gewenste uitslag aan. 
Extra uitdaging:
Vraag ook enkele collega’s om je 
competenties te scoren voor 
een realistischer beeld.

Neem de scores over per competentie, 
bereken het gemiddelde per deelgebied 
‘duidelijk en stabiel’ en ‘flexibel en 
inspirerend’. 

Plaats zowel je huidige score als je 
gewenste score in de onderstaande 
grafiek. En bepaal met welk onderdeel jij 
aan de slag gaat en start je 
ontwikkeling.

Prikkel

Heb je de vorige prikkel gemist ga naar https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

Duidelijke & Stabiel Huidige 
score

(0 = helemaal niet, 100 = ik ben een voorbeeld voor anderen)

Gewenste 
score

Ik lever op tijd mijn afgesproken werk af.

Ik stuur mijzelf en mijn team aan op het effectief bereiken van, al dan niet expliciet, geformuleerde 
doelen. 

Ik treed doortastend op door het uitspreken van mijn eigen meningen en oordelen.

Ik neem beslissingen en voer de bijbehorende acties uit. Ik stel deze beslissingen en/of acties niet 
onnodig uit.

Besluitvaardigheid

Resultaatgerichtheid

Gemiddelde totaal score duidelijk & stabiel

Flexibel & inspirerend Huidige 
score

(0 = helemaal niet, 100 = ik ben een voorbeeld voor anderen)

Gewenste 
score

Ik communiceer doeltreffend, waarbij ik rekening houd met het niveau van de ontvangende partij; 
met andere woorden, ik gebruik op de juiste wijze intonatie, oogcontract en gebaren.

Ik spreek mijn team aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag en invulling 
daarvan op taak-, rol- of functieniveau.

Ik zet zaken conform planning in beweging.

Ik bepaal op effectieve wijze mijn doelen, prioriteiten en de benodigde tijd en ik geef aan welke 
acties en middelen ik inzet om dit te kunnen bereiken.

Plannen en organiseren

Aanspreken op gedrag

Ik ben in staat en bereid mij aan te passen aan nieuwe situaties en laat hierbij desnoods eerder 
geformuleerde doelstellingen los.

Ik functioneer goed onder veranderende omstandigheden. 

Ik stel persoonlijke doelen en doe moeite om mijzelf te ontwikkelen om deze te bereiken en 
daarmee succes te boeken.

Ik streef ernaar hogerop te komen in de organisatie en acteer overeenkomstig om mijn successen 
te boeken. 

Ambitie

Aanpassingsvermogen

Ik heb een voorkeur voor het uitproberen van verbeteringen boven het handhaven van bestaande 
werkwijzes.

Ik denk en handel vernieuwend. Ik zie kansen en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen, 
producten of diensten. 

Ik anticipeer en reageer proactief op situaties en mogelijkheden.

Ik start liever, dan passief afwachten. Ik ben gericht tot handelen, tot het ondernemen van acties 
vanuit eigen kracht en niet langer te wachten dan noodzakelijk is. 

Initiatiefrijk

Innovatief handelen

Gemiddelde totaal score flexibel en inspirerend

100%

100%

50%

50%

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/03/22/seven-key-competencies-to-develop-future-leaders/
https://www.brownpapercompany.nl/prikkel

