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Inleiding 

Beste Dirk, 

Voor je ligt je Personal Leadership Survey wat is samengesteld op basis van 

de input van jezelf en van meerdere respondenten uit je directe omgeving. 

 

Het is een persoonlijk rapport met waardevolle feedback over hoe je 

leiderschap op dit moment wordt ervaren. "Waar liggen je sterke punten?"; 

"Welke tips en feedback hebben mensen voor je?"; "Waar is er nog ruimte 

voor ontwikkeling?" Het zijn slechts enkele van de vragen, die in dit rapport 

beantwoord worden. 

 

Neem de tijd om het te lezen, de informatie tot je te nemen en op je in te 

laten werken. En vul het Survey aan met je eigen gedachten en ervaringen. 
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“He who aspires to 

govern the state 

needs to learn to 

govern himself” 

(Socrates) 
 

Inhoudsopgave 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

De organisatie 

De introductie beschrijft waarom leiderschap cruciaal is in onze 

snel veranderende wereld. Ook wordt daarbij het gehanteerde FIT 

leiderschapsmodel gepresenteerd. 

Samenvatting 

De belangrijkste resultaten van je Survey op een rij. Naast sterke 

en minder sterke punten is er aandacht voor je 

ontwikkelpotentieel. 

Profiel 

Dit betreft verschillende soorten informatie, die uit de gegeven 

antwoorden zijn af te leiden. Allereerst betreft dat je persoonlijk 

profiel, gebaseerd op de ingevulde persoonlijkheidsvragenlijst. 

Vervolgens tref je een sterkte-zwakte analyse en een typering van 

je leiderschapsprofiel aan. Deze zijn  gebaseerd op de 360 

Feedback vragenlijst, die jij en je werkcollega's hebben ingevuld. 

Feedback 

Dit is de terugkoppeling van de antwoorden op de 360 feedback 

vragen, aangevuld met de antwoorden op de gestelde open 

vragen. De resultaten zijn bedoeld om als input te gebruiken voor 

je eigen reflecties. 

Vervolgstappen 

Jij bent de enige die conclusies kan trekken en vervolgstappen 

zetten. Daartoe hebben we een aantal vragen opgenomen, die je 

kunnen helpen bij de praktische vertaling naar onder andere 

actiepunten. 
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De organisatie 

De wereld om ons heen verandert snel en continu. Het vraagt iets van organisaties om deze veranderingen bij te 

kunnen houden of beter nog, om op dat gebied voorop te lopen. Het vereist een "agile-organisation", ofwel een 

organisatie die snel leert en zich snel aan kan passen aan veranderende omstandigheden. Een organisatie, die niet 

alleen reageert op veranderingen, maar ze juist opzoekt, omdat zij weet dat hier per definitie voordeel te behalen 

valt. Dit betekent voor veel organisaties een behoorlijke cultuuromslag. Leiders vervullen daarbij een cruciale, 

initiërende, ondersteunende en coachende rol: "Leadership is the main catalyst for the culture required to realize the 

strategy". 

Het FIT-Leiderschapsmodel 

Leiders spelen dus een cruciale rol in het realiseren van de strategie. Leiderschap is een vak op zich en leiders hebben 

veel verantwoordelijkheden welke in te delen zijn in drie belangrijke leiderschapsrollen: People Management, 

Performance Management and Personal Leadership.  Leiders die in staat zijn effectief invulling te geven aan deze drie 

gebieden creëren focus, betrokkenheid en vertrouwen bij de mensen met wie zij werken en daarmee een 

slagvaardige organisatie. Het is de basis van het FIT-Leiderschapsmodel (FIT staat voor Focus, Involvement & Trust). 

Het FIT-Leiderschapsmodel 

Resultaten Medewerkers 

Focus 

Vertrouwen 

Betrokkenheid 

Leider personal 
leadership 

performance 
management 

people 
management 
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People Management: Haal alle potentie uit de mensen in je team 

Als een leider ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving. Je support je mensen. Je moedigt 

ze aan zichzelf te ontwikkelen, je waardeert hen, betrekt ze en viert samen met hen successen. Je geeft je mensen de 

ruimte, die ze nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen en je stimuleert samenwerking. Daardoor ontstaat er 

een sfeer van betrokkenheid waardoor mensen bereid zijn zich zo goed mogelijk in te zetten. Dat is de essentie van 

People Management. 

Performance Management: Richting geven en sturen op individuele en team performance 

Medewerkers willen bijdragen aan en zich richten op heldere en duidelijke doelen. En ze willen weten wat er van hen 

wordt verwacht. Als leider ben je in staat om richting te geven en vanuit de strategie doelen te formuleren en te 

vertalen in concrete doelstellingen, zowel op team- als individueel niveau. De voortgang volg je, samen met je 

medewerkers, actief. Dit vraagt van medewerkers dat ze verantwoordelijkheid nemen. Elkaar verantwoordelijk 

houden en feedback geven creëert focus. Dat is de kern van Performance Management. 

Personal Leadership: Authenticiteit en het zijn van een role-model 

Als leider ben je zelf je belangrijkste instrument. Je bent in staat om het belang van de organisatie te laten prevaleren 

boven je eigen belang. Door de wijze waarop je je rol invult, ontstaat betrokkenheid, focus en vertrouwen. Dat vereist 

dat je authentiek bent en consistent in je gedrag. Je bent altijd op zoek naar hoe je je leiderschapskwaliteiten verder 

kunt ontwikkelen. Je bent open en toegankelijk en je nodigt uit tot feedback. Door je zo op te stellen, creëer je een 

omgeving van vertrouwen. Leiders worden geloofd om wat ze doen, niet om wat ze zeggen. Dat is waar Personal 

Leadership over gaat. 

Het Personal 

Leadership Survey 

als basis voor 

verdere 

ontwikkeling van 

je leiderschap 

Het Personal Leadership Survey wat je hebt doorlopen is bedoeld 

om je te helpen om optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten 

en in het verder versterken van je leiderschap. Het geeft je inzicht 

in je persoonlijkheid en laat tevens zien hoe je leidinggevende, 

collega's en medewerkers je ervaren. Deze inzichten kunnen je 

helpen om verder te groeien als leider. 

En nu..... 

We adviseren je om het rapport rustig en aandachtig te lezen en 

de resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. Waar ben je het 

mee eens? Wat roept vragen bij je op? Waar wil je meer over 

weten? Hoe ervaar je jezelf als het gaat om het beïnvloeden van 

Focus, Involvement and Trust? Door verbindingen te maken tussen 

de verschillende onderdelen en hier je eigen inzichten aan toe te 

voegen, zul je zien dat het je helpt er een eigen persoonlijk groei-

document van te maken. 

Veel succes! 
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Samenvatting 

Conclusies en ontwikkelpotentieel 

Uit het Personal Leadership Survey komt u naar voren als een taakgericht manager. U heeft een duidelijke visie op uw 

organisatie en kunt deze visie ook vertalen naar te bereiken doelen en taakstellingen voor uw medewerkers. Ook 

bent u in staat aan medewerkers duidelijk te maken wat u van hen verwacht. U formuleert daartoe doelstellingen of 

maakt taakafspraken. Dit helpt u ook om de voortgang van het werk te volgen. U bent waarschijnlijk goed op de 

hoogte van de resultaten die geboekt worden. Op deze wijze versterkt u de betrokkenheid van uw medewerkers met 

de strategie van de organisatie. Dat is voor veel mensen belangrijk en het creëert tegelijkertijd focus op de te behalen 

resultaten, wat een voorwaarde is voor succes van de organisatie als geheel. 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

  authentiek 

 betrouwbaar 

 resultaatgericht 

  

  tolerant 

 geduldig 

 onderzoekend 

 zorgzaam 

  

Ontwikkelpotentieel 

Op grond van deze survey kan worden geconcludeerd dat u over ontwikkelpotentieel beschikt en uw kwaliteiten nog 

niet volledig benut. In de vergelijking tussen uw persoonlijkheidsprofiel enerzijds en hoe u in de dagelijkse praktijk als 

leidinggevende overkomt anderzijds, valt op dat er ruimte voor groei en ontwikkeling is. 

 

   Getoond in de praktijk 

   Potentieel 

Wanneer u aandacht geeft aan people management 

kan uw leiderschap zich verder versterken en 

doeltreffender worden. Op dit terrein scoort u lager 

dan de twee andere hoofdgebieden van 

leiderschap.Uw profiel geeft aan dat u beschikt over 

meer dan voldoende kwaliteiten om juist op dit gebied 

effectiever te zijn. Dit rapport geeft u verdere 

aanwijzingen waar u op kunt letten. Dat betreft 

overigens niet alleen het versterken van people 

management maar ook het anderszins effectief 

inzetten van uw sterke punten, zoals verwachtingen 

duidelijk uitspreken, doelstellingen formuleren. 
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Persoonlijkheid 

 
U heeft in het kader van deze leadershipsurvey een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld. Hierbij valt op 
dat u niet alle vragen even consistent heeft beantwoord. Wellicht heeft u (te) snel de antwoorden 
ingevuld of een enigszins willen sturen met uw antwoorden. Hierdoor kan het beeld vervormd zijn en 
niet goed aansluiten bij uw werkelijke profiel. Op grond van de antwoorden die u heeft gegeven leidt 
dit tot het hieronder staande beeld. 

U hoeft niet altijd in het middelpunt van de belangstelling te staan maar u heeft geen moeite met het aangaan of 

onderhouden van een gesprek. Soms kiest u ervoor om het contact niet aan te gaan. Als het contact gelegd is, geeft u 

anderen voldoende ruimte om hun eigen punten naar voren te brengen maar u laat zich niet aan de kant drukken. U 

vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen de inbreng van alle partijen. Een gesprek is voor u geen 

onderhandelingsspel. Hoewel u stevig kunt vasthouden aan zaken die voor u van belang zijn, bent u er niet 

voortdurend op gericht uw gelijk te halen. In aanvulling hierop bent u over het algemeen begaan met andere 

mensen. U heeft begrip voor hun situatie en bent bereid te helpen maar verliest ook uw eigenbelang niet uit het oog. 

U maakt daarbij uw eigen afwegingen. 

In werksituaties kunt u zowel goed zelfstandig als ook in teamverband opereren. Samenwerken kan heel stimulerend 

zijn maar is soms ook inefficiënt. U ziet er wel op toe dat relevante informatie gedeeld wordt. Binnen een team 

vervult u vaak een coördinerende of leidinggevende rol. Uw werkaanpak is zowel resultaatgericht als flexibel. U heeft 

een goed gevoel bij de wijze waarop u de vereiste resultaten gaat realiseren maar u heeft niet de behoefte om dat in 

een strakke planning vast te leggen. Dit maakt ook dat u onderweg uw werk nog een beetje kunt aanpassen en toch 

deadlines kunt halen. Als er besluiten moeten worden genomen doet u dat maar u doet het niet overhaast. U weegt 

bewust de risico’s, denkt na over de effecten en pakt dan door. Verder is kenmerkend dat u niet wakker ligt van 

details van de uitvoering. In iedere werksituatie kunnen ook dingen fout gaan. Overigens betekent dat zeker niet dat 

u zich er makkelijk van af maakt, u vindt het belangrijk een goed resultaat te realiseren. 

Bij het oplossen van problemen gaat u meestal logisch en resultaatgericht te werk. U schuwt daarbij een wat meer 

conceptuele benadering niet waarbij u zaken in een wat breder verband beschouwt maar uiteindelijk gaat het toch 

vooral om een goede uitkomst. Hierbij valt op dat u steeds op zoek bent naar de meest passende aanpak en soms ook 

bereid bent om met nieuwe methodes te experimenteren. 

U bent redelijk evenwichtig van aard. Enerzijds houdt u rekening met de gevoelens van anderen, anderzijds bent u 

ook in staat eigenstandig een eigen koers te kiezen, als u vindt dat die de juiste is. Als het gaat om uw eigen 

gevoelens, is het afhankelijk van de situatie hoeveel u daarvan laat zien. Gevoelens behoren ook tot het leven maar 

voeren niet altijd de boventoon. 

Persoonlijk bent u redelijk prestatiegericht en u wilt zich inspannen om vooruit te komen, maar niet ten koste van 

alles. Een goede balans tussen werk en privé vindt u ook belangrijk. In het contact met anderen is goed en collegiaal 

samenwerken voor u een belangrijk uitgangspunt. Tegelijkertijd bent u ook enigszins competitief ingesteld en wilt u 

succesvol zijn. In aanvulling op dit alles typeert u zichzelf bovenal als een realist. U ziet zowel de kansen als de 

bedreigingen van situaties en houdt met beide kanten rekening. Soms maakt u zich zorgen en op andere momenten 

bent u optimistisch en vol vertrouwen. 
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Sterkte-zwakte analyse 

Punten van kracht en ontwikkeling 

  Sterke punten (door u zelf benoemd) 

  
 1 2 3 4 5 

 
 

authentiek  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

creatief  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

betrouwbaar  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

resultaatgericht  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

gevoel voor humor  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

gericht op samenwerking  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          
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  Ontwikkelpunten 

  
 1 2 3 4 5 

 
 

tolerant  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

toegankelijk  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

geduldig  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

onderzoekend  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

feedback geven  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

zorgzaam  
           

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 

Betekenis van de gegeven scores: 

1. moet zich dat nog eigen maken 

2. kan zich hierin nog verder ontwikkelen 

3. doet dat naar behoren 

4. laat hier geregeld meer zien dan verwacht 

5. doet dat altijd boven verwachting 

Betekenis van de gekleurde markers: 
   

 leidinggevende (l)  

 peers (collega's) (p) 2 personen 

 medewerkers (m) 5 personen 
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Typologie 

Hoe wordt uw leiderschap ervaren? 

Uw leiderschap is te typeren als sterk taakgericht. U heeft een 

sterke focus op resultaten en een voorkeur voor een zakelijke stijl 

van leidinggeven. Kenmerkend voor u zijn verwachtingen duidelijk 

uitspreken, doelstellingen formuleren en resultaat- en 

oplossingsgerichtheid. Uw medewerkers weten over het 

algemeen waar ze aan toe zijn en wat u van hen verwacht. 

Uw leiderschapsprofiel is hiernaast grafisch weergegeven. De 

nadruk op performance management is goed zichtbaar. Een te 

sterke dominantie van één leiderschapsgebied ten opzichte van 

andere, kan de effectiviteit van uw leiderschap beperken. Uw 

geringere focus op people issues zou ertoe kunnen leiden dat 

medewerkers zich minder gewaardeerd voelen en daardoor een 

suboptimale inzet laten zien. Ook het domein personal leadership 

laat enkele aandachtsgebieden zien. Door hier aandacht aan te 

geven kan een meer natuurlijke wijze van leidinggeven ontstaan 

en een verdere toename van vertrouwen van uw medewerkers. 

 

 

 

Performance (46) 

People (20) 

Personal (34) 
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Gedetailleerde resultaten 

Hieronder ziet u de resultaten van de 360 graden feedback per deelgebied. Ook zijn de open antwoorden per gebied 

toegevoegd. 

Deelgebied performance management 1 2 3 4 5 

1. Resultaat- en oplossingsgerichtheid.  

2. Verwachtingen duidelijk uitspreken, doelstellingen formuleren.  

3. Voortgang en resultaten monitoren, consequent en tijdig follow-up geven.  

 

Welke opmerkingen maakten uw respondenten en welke aandachtspunten en adviezen gaven zij u mee? 

 

 Dirk is zeer resultaatgericht en spreekt ook duidelijk zijn verwachtingen uit. Soms ligt de nadruk iets teveel op 
de performance kant, en iets te weinig op de people kant. Verder hebben collega's het gevoel dat er iets te 
nauw wordt gemonitord en micro management plaats vindt. Hier moet voor gewaakt worden omdat dit het 
vertrouwen kan schaden. Feedback wordt gegeven, hoewel soms op een vrij directe manier. Zou soms iets 
subtieler mogen 

 Dirk is zeer resultaatgericht, stuurt op doelen en tussenresultaten en weet hoe hij zijn doelen moet bereiken. 
Iets meer openstaan voor feedback en het eigen gedrag daarop aanpassen kan extra resultaten opleveren. 

 Dat gaat al heel goed. Hoeft dus misschien iets minder aandacht te krijgen? 

 Je resultaatgerichtheid waardeer ik enorm, net zoals het uitspreken van verwachtingen. Dit is denk ik jouw 
belangrijkste kwaliteit. Resultaatgerichtheid, gecombineerd met monitoren en feedback geven op hoe het 
beter kan. 
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Deelgebied people management 1 2 3 4 5 

1. Interesse hebben en tonen in medewerkers, actief luisteren en toelichten.  

2. Waardering uitspreken, complimenten geven, successen vieren.  

3. Stimuleren van samenwerking en ontwikkeling van medewerkers.  

 

Welke adviezen of aandachtspunten geven uw respondenten u mee? 

 

 Het zou goed zijn af en toe iets meer over de werkvloer te lopen, met mensen een praatje te maken om 
feeling te houden met de sfeer en gevoelens op de werkvloer. Hier hoor je vaak veel. Verder denk ik dat er 
met name op het gebied van actief luisteren nog een slag te maken is. Collega's hebben niet altijd het gevoel 
dat er naar ze geluisterd wordt en/of dat er op een goed geïnformeerde manier beslissingen worden 
genomen. Dat zorgt soms voor frictie en frustratie.  

 People management: lastig te beoordelen omdat ik Dirk te weinig zie acteren als leider ism collega's. 
Algemeen kan gesteld worden dat Dirk veel oog heeft voor medewerkers en hun ontwikkeling, maar wel 
binnen een eigen sterke visie op het functioneren van die medewerker en een eigen normenkader. Hij luistert 
goed en spreekt zeker waardering uit naar medewerkers. 

 Dirk luistert goed, maar is soms erg snel met zijn oordeel. Uitstel van oordeel kan leiden tot meer diversiteit 
in soorten oplossingen, en meer draagvlak voor keuzes.  

 Mensen meenemen in het proces is belangrijk, ook al vertraagt dit het proces en/of de besluitvorming soms. 
Mensen willen zich gehoord voelen en hun inzet terug zien in het resultaat. Wanneer dit niet het geval is dan 
kan het besluit/resultaat nog zo goed zijn, dan zal de uitwerking tegenvallen. Ben me ervan bewust dat balans 
moeilijk is, maar identificeer change agents/opiniemakers en zet die slim in. Kanttekening: dit moet wel bij je 
karakter passen anders komt het gemaakt over.  
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Deelgebied personal leadership 1 2 3 4 5 

1. Een duidelijke visie hebben, hierbij eigen betrokkenheid uitstralen.  

2. Gebalanceerde persoonlijkheid, consistent en authentiek gedrag.  

3. Toegankelijk en transparant zijn, een veilige sfeer creëren.  

 

Welke adviezen of aandachtspunten geven uw respondenten u mee? 

 

 Ik vind dat Dirk een duidelijke visie heeft, betrokken is bij de organisatie (mag wellicht ook iets meer bij de 
mensen) en authentiek is. Daarentegen vind ik dat hij niet altijd heel toegankelijk is en daaraan gerelateerd 
ook niet altijd een veilige sfeer creëert.  

 Dirk is een zeer sterke persoonlijkheid, wat hij zelf niet altijd in de gaten heeft. Soms is de uitstraling "we do it 
my way or the highway" :-). Hierdoor kan hij minder toegankelijk zijn voor een minder sterke medewerker. 
Het zou kunnen dat meer complimentjes geven en iets meer warmte/begrip uitstralen naar de 
beweegredenen van de andere persoon kan helpen. Iets meer flexibiliteit in het realiseren van de visie - er 
zijn meerdere wegen naar Rome.  

 Visie is aanwezig, ook tijd geïnvesteerd in vormgeven. Denk nu dat uitdragen van deze visie, neuzen dezelfde 
kant op krijgen en organisatie ernaar inrichten belangrijk zijn. En dit zou moeten terugkomen in personal 
leadership 

 Ik waardeer het dat Dirk betrokken is en heldere keuzes maakt. Hij kan nog groeien in het mobiliseren van de 
organisatie, en daarmee reductie van weerstand.  
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Feedback 

Beelden en adviezen uit uw omgeving 

  Vragen betreffende performance management 

   1 2 3 4 5 

 
 

zoekt voortdurend naar mogelijkheden om resultaten 
te behalen 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

vindt het uiteindelijke resultaat belangrijker dan het 
proces 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

weet strategie en visie te vertalen naar concrete 
doelstellingen 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

maakt zo veel mogelijk meetbare resultaatsafspraken 
met medewerkers 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

volgt eigen prestaties en die van medewerkers op de 
voet 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

geeft regelmatig duidelijke en concrete feedback op 
voortgang en resultaten 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          
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  Vragen betreffende people management 

   1 2 3 4 5 

 
 

toont zich zeer betrokken bij het persoonlijke wel en 
wee van medewerkers 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

stelt veel vragen en luistert oprecht naar anderen  

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

geeft medewerkers waardering en erkenning voor 
hun inzet en prestaties 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

geeft complimenten en viert successen  

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

bevordert samenwerking, legt contacten en deelt 
informatie 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

coacht medewerkers en stimuleert hun verdere 
ontwikkeling 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          
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  Vragen betreffende personal leadership 

   1 2 3 4 5 

 
 

heeft een duidelijk doel voor de organisatie voor 
ogen 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

laat merken het succes van de organisatie het 
allerbelangrijkst te vinden 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

speelt geen spelletjes, is eerlijk over eigen intenties 
en acties 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

is volledig congruent in woord en gedrag  

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

is persoonlijk uitnodigend en open voor iedereen  

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 
 

creëert een sfeer waarin mensen zich veilig voelen en 
durven te uiten 

 

z          

 
 l          

 
 p          

 
 m          

 
            

 

Betekenis van de gegeven scores: 

1. moet zich dat nog eigen maken 

2. kan zich hierin nog verder ontwikkelen 

3. doet dat naar behoren 

4. laat hier geregeld meer zien dan verwacht 

5. doet dat altijd boven verwachting 

Betekenis van de gekleurde markers: 
 uw zelfbeoordeling (z)  

 leidinggevende (l)  

 peers (collega's) (p) 2 personen 

 medewerkers (m) 5 personen 
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Feedback 

Beelden en adviezen uit uw omgeving 
Antwoorden op de open vragen. 
 

Welk advies zou u aan Dirk Demo willen geven? 

 

 Probeer iets meer oog én aandacht te hebben voor onderliggende processen en gevoelens, die zijn vaak 
essentieel voor het succes van een team en een organisatie. We zijn (bijna) allemaal zeer bevlogen met ons 
werk en vinden het dan ook belangrijk gehoord te worden (op individueel niveau, op groepsniveau en op 
organisatie niveau) en betrokken te worden bij cruciale onderwerpen als het de organisatie aangaat.  

 Meer benoemen wat hij voelt als er zaken anders gaan dan gepland. Niet alleen met inhoud bezig zijn 
(realiseren) maar ook met het proces. Je kunt gelijk hebben, maar je moet ook gelijk krijgen :-)  

 Ik zie dat Dirk wel losser wordt, dat werkt beter dan strak de touwtjes in de hand houden. Zeker in een tent 
met zoveel leiders. Ondersteun deze leiders, en geef ze de ruimte, dan komt het vanzelf goed:) 

 Gewoon doorgaan, en goed blijven communiceren, en voor jezelf de balans vinden tussen dingen die 
'moeten' (energie kosten) en dingen die energie opleveren.  

 Doe je al steeds meer maar geniet ook van onze geweldige organisatie en netwerk!  
 

 
 

Wat zou Dirk Demo meer of minder moeten doen? 

 

 Dirk zou meer mogen luisteren en meer de collega's bij het proces betrekken. Hij mag meer de dialoog aan 
gaan, ipv een checklist afwerken (het is mij vaak iets te kort en krachtig, iets te kort door de bocht en iets te 
zakelijk). Hij zou iets minder 'er bovenop moeten zitten', iets minder controleren. Geef ons/collega's het 
vertrouwen en de bijbehorende verantwoordelijkheden.  

 Dirk mag zichzelf soms best wat kwetsbaarder opstellen, vragen om hulp/support of zeggen dat hij het (nog) 
niet weet. Je hoeft niet altijd alle antwoorden te hebben en alle beslissingen zelf te nemen. Dat is 
tegelijkertijd ook belangrijk voor het bouwen aan de relatie en het vertrouwen.  

 Hij is zeer energiek en doelgericht. Meerdere zaken opstarten waarvan er dan een paar lukken is prima, want 
het eindresultaat is dat er een aantal gelukt zijn. Dat anderen dan veel moeite en tijd gestoken hebben in de 
mislukkingen - wat demotiverend kan werken - kan hij dan minder "zien" of voelen. Dus meer oog voor de 
drijfveren van de ander. Meer meenemen van anderen in besluitvormingstrajecten. Sneller is niet altijd beter. 
En te hard lopen en constateren dat je mensen onderweg verloren hebt, is ook niet goed.  

 Ik zou niet zo veel veranderen. Wellicht is het een optie om te zoeken naar mogelijkheden om de zwijgende 
meerderheid zich meer te laten uitspreken.  
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Wat waardeert u in het leiderschap van Dirk Demo? 

 

 Zijn daadkracht, lef en dat hij staat voor de besluiten die hij neemt. De manier waarop hij het strategie proces 
ingestoken heeft vind ik een goed voorbeeld.  

 Zijn directheid, resultaatgerichtheid, energie, betrokkenheid bij de beoogde resultaten, actie gerichtheid. 
Veel dus !!  

 Dirk is duidelijk in wat hij wil en verbindt daar ook de juiste consequenties aan op de verschillende niveau's: 
management, ondersteunde staf en onderzoekers.  

 Heldere keuzes, energie.  

 Presence, betrouwbaarheid, duidelijkheid, betrokkenheid, iemand die voor ons staat extern  

 Doorzettingsvermogen, niet bang zijn, zaken oppakken en aanpakken.  

 Ik waardeer in jou je resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast je enorme hoeveelheid 
energie die je wilt inzetten om de kar te trekken; belangrijke instrumenten om de tent vooruit te krijgen. Blijf 
die vooral inzetten!  
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Het Survey geeft je inzicht in hoe je leiderschap op dit moment wordt ervaren?, waar je goed in bent?, waar je potentieel ligt? etc... Daarnaast heb 
je waardevolle feedback gekregen. Het laatste gedeelte van dit document bestaat uit een aantal vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om 
optimaal gebruik te maken van het Survey en de vertaling te kunnen maken naar de dagelijkse praktijk. Door verbindingen te maken tussen de 
diverse onderdelen, je eigen inzichten er aan toe te voegen en keuzes te maken waar je daadwerkelijk mee aan de slag wilt, wordt het een 
persoonlijk groei-document. 

I Ontwikkelhorizon 

Als je kijkt naar je eigen ontwikkelhorizon.... Als niets je in de weg zou staan, 

waar zou je dan over 5-10 jaar willen staan? 

En wat moet je doen om dit te realiseren? 
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II Development wrap up 

Samenvatting 

Waar ben je het mee eens? Wat roept vragen op? Wat wil je 

ontwikkelen/versterken? 

   

Persoonlijkheid (Hoe ziet u zichzelf?) 

Waar ben je het mee eens? Wat roept vragen op? Wat wil je 

ontwikkelen/versterken? 
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Sterkte-zwakte analyse 

Waar ben je het mee eens? Wat roept vragen op? Wat wil je 

ontwikkelen/versterken? 
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Hoe wordt uw leiderschap ervaren? 

Algemeen Performance management People management Personal leadership 

Waar ben je het mee eens? 

 

  

Wat roept vragen op? 

 

  

Wat wil je ontwikkelen/versterken? 
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Open feedback 

Waar ben je het mee eens? Wat roept vragen op? Wat wil je 

ontwikkelen/versterken? 
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III Moving ahead 

Je hebt nu een grote hoeveelheid aan informatie en inzichten, die wellicht al behoorlijk richting geven en je helpen om de vertaling naar de praktijk te kunnen 

maken. Maar je hebt ongetwijfeld ook nog vragen, bijvoorbeeld aan degenen, die je Survey ingevuld hebben. 

Wat wil je bespreken met je leidinggevende en 

welke vragen heb je aan hem/haar? 

Wat wil je bespreken met je medewerkers en 

welke vragen heb je aan hen? 

Wat wil je bespreken met je peers en welke 

vragen heb je aan hen? 
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IV Alles overwegende...... 

De laatste stap is het vaststellen van de punten waar je mee aan de slag wilt en het formuleren van concrete follow-up actiepunten. Onderstaande 

richtinggevende vragen kunnen je daarbij helpen. Daarbij willen we je als tip meegeven dat het belangrijk is om keuzes te maken. Je kunt niet alles tegelijk 

doen. 

Welke punten wil je de komende tijd (6 - 12 maanden) 

ontwikkelen dan wel versterken? 

 

Welke concrete acties ga je ondernemen? 

 

Heb je daarbij hulp nodig en zo ja van wie? 

 

Hoe zorg je ervoor dat je de focus niet verliest? 
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