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Leidinggevenden zijn de cultuurdragers van een organisatie. De organisatiecultuur zal dus gestalte 

krijgen door het leiderschap dat wordt neergezet. Wil je een organisatie waar medewerkers zich 

effectief inzetten om de missie waar te maken, waar innovatie en ontwikkeling tot de standaard 

behoren, waar resultaten worden neergezet en waar cliënten en medewerkers de grootste PR 

worden van je organisatie…Dan heeft het zin om te investeren in leiderschap dat de missie-

realiserend teams in hun kracht zet. Hoe je leiderschap complementair ontwikkelt aan het team en 

hoe je een waardevolle coach voor het team wordt vormen de rode draad van deze opleiding. 

Doorheen de opleiding worden ideeën beschreven in het boek“ zonder leiders geen zelfsturing “ 

verder uitgewerkt en toegepast op de eigen praktijk. 

Leidinggeven: over complementariteit en gepaste aansturing 
Donderdag 5 & vrijdag 6 september 2019 /  09.00 –  17.00 

Binnen organisaties wordt de leidinggevende rol en bijhorend mandaat formeel toebedeeld. Je 

herkent deze formele leiderschapsrollen aan de titels die er aan verbonden worden. Teamleider, 

diensthoofd, afdelingshoofd, hoofdverpleegkundige, zorgverantwoordelijke, directie,…  

Deze rollen kennen veelal drie domeinen die ze moeten beheren. Er is een opdracht naar 

beleidsvoering, er is een opdracht naar middelenbeheer en er is een opdracht naar leiderschap tav 

één of meerdere groepen/teams van medewerkers. In de praktijk zien we 2 mechanismen vaak 

optreden. Een eerste mechanisme is dat in deze rol heel veel beheers- en controle-opdrachten 

gestoken worden. Zodanig veel dat leiderschap misvormd wordt tot een micromanagement, 



gedragen door taken vanuit de beheers- en beleidsopdracht. Een tweede mechanisme is dat de 

leidinggevende, die ooit werkte in een uitvoerende functie, niet echt afscheid neemt van zijn/haar 

vorige rol. De leidinggevende opdracht en de teamopdracht worden verward. Met als gevolg dat de 

leidinggevende interventies doet binnen de teamopdracht. En opnieuw micromanagement dat het 

team hindert in het opnemen van de opdracht. We zien vaak beide mechanismen in een elkaar 

versterkende dynamiek  voorkomen.  

Het veel voorkomen van deze mechanismen is te verbinden met het gegeven dat het in veel 

organisaties aan visie op leiderschap ontbreekt. Vanuit dit gemis aan visie komt men tot onduidelijke, 

warrige, foute of onbestaande opdracht omschrijvingen. Welke output wordt van de leidinggevende 

verwacht? En op welke manier is die complementair aan de opdracht van het team? . Het ontbreekt 

de leidinggevende aan een oriënterend kader. 

Tijdens deze twee dagen werken we een oriënterend kader uit. De volgende thema’s komen aan 

bod: 

• Organisatie, missie-realiserende teams en leiderschap 

• Aansturen, expliciteren en monitoren  

• Aansturen, wanneer wel en wanneer niet 

• De verhouding tussen aansturing en ondersteuning 

• Van aansturen naar ontwikkeling van professionele norm voor het team 

• De professionele norm voor de leidinggevende 

• Dilemma’s voor leidinggevenden 

• Professionele communicatie 

• Opzetten van een feedbackcultuur 

• Soorten leiderschap: 

o Situationeel leiderschap 

o Formeel leiderschap 

o Gedeeld formeel leiderschap 

o Spontaan leiderschap 

o Informeel leiderschap 

Naast ( complementaire ) teamleider ook teamcoach 
Donderdag 10 & vrijdag 11 oktober 2019 / 9.00 – 17.00 

Coaching richt zich op het terug activeren van de zelfsturing. Coaching daagt medewerkers en teams  

uit om eigen mentale modellen te ontwikkelen en ondersteunt medewerkers en teams tot groei. 

Medewerkers en teams worden zo gesterkt in het ontwikkelen van competenties aansluitend bij de 

eigen talenten. Zo wordt coaching een tool ter ondersteuning in het opnemen van eigenaarschap tav 

de professionele norm. We gaan in op de kern van coaching en verbinden dit met teammodellen. 

We ontwikkelen ook een kader dat helderheid geeft over wanneer je team je als leidinggevende en 

wanneer je team je als coach nodig heeft. De gehanteerde concepten worden vertaald naar 

vaardigheden die je kan inoefenen tijdens de opleiding. De oefeningen worden verbonden met je 

eigen praktijkervaringen. 

Inhouden die aan bod komen zijn: 

• Tripple loop leren 

• Leercylus van Kolb 

• De talentbenadering 



• Coachende vaardigheden 

• SDRPI-model 

• Teamfases van Tuckman 

• Patronen in teams 

• Het teamgesprek 

• Interventies in teamdynamieken 

Deze concepten worden vertaald naar handvaten om je rol als teamcoach te ontwikkelen. 

 


