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Leeswijzer 

Dit rapport helpt u bij het maken van keuzes zowel in het nastreven van leiderschapsrollen 
als bij het sturen van uw eigen leiderschapsontwikkeling. Het behandelt de belangrijkste 
aspecten van leiderschap in drie hoofdstukken: Focus, Impact en Risks! De resultaten zijn 
gebaseerd op twee vragenlijsten die door uzelf zijn afgerond, aangevuld met feedback van 
personen die u daartoe had uitgenodigd. Alhoewel niet strict noodzakelijk, is het 
aanbevolen om met een coach de bevindingen uit dit rapport te vertalen naar uw eigen 
situatie.  

De Legenda helpt u bij het herkennen van de gebruikte symbolen en weergegeven 
resultaten.  

Focus behandelt de aspecten van leiderschap waarop u zich richt.  

Impact behandelt de activiteiten waar u uw stempel op drukt en zichtbaar resultaat boekt.  

Risks! licht persoonlijke aspecten toe voor zover die op de langere termijn van invloed of 
zelfs schadelijk kunnen worden op uw presteren als leider.  

Samenvatting en reflectie helpt de bevindingen te vertalen naar uw praktijksituatie.  

 

Legenda 

Dit rapport bevat de volgende symbolen: 

stelt de gecombineerde scores van de respondenten voor 

geeft aan dat de gecombineerde scores ontbreken 

stelt de zelfbeoordeling voor 
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Leiderschapsassessment 

Eén van de manieren om de waarde van een assessment te vergroten is door meer dan één 
soort instrument in te zetten. In de literatuur wordt dat de Multi Shot benadering 
genoemd. Via een Multi Shot benadering wordt een criterium op meerdere manieren 
gemeten. Dit leidt in de praktijk tot een hogere objectiviteit. Voor dit 
leiderschapsassessment dienden we een aantal zaken te inventariseren: 

 wat zijn uw eigen gedragsvoorkeuren met betrekking tot typische aspecten van 
leiderschap? 

 welke keuzes maakt u wanneer u geconfronteerd wordt met situaties waarin 
leiderschapsgedrag gewenst is? 

 welke mening geven mensen in uw werkomgeving indien ze wordt gevraagd om 
specifieke aspecten van uw leiderschapsgedrag en resultaten te beoordelen? 

Daarom bestaat het Leiderschapsassessment uit drie componenten: 

1. Shapes executive: een interactief systeem om uw gedragsvoorkeuren in kaart te 
brengen 

2. Situations: deze situatietest meet de keuzes die u maakt in typische 
leiderschapssituaties 

3. 360 feedback: bevraagt meerdere respondenten hoe zij tegen uw leiderschapsgedrag 
aankijken en welke resultaten u ermee boekt. 

Uw Leiderschapsrapport is gebaseerd op een assessment met alle drie de componenten. 

Hieronder staan de uitgenodigde respondenten. Een vinkje geeft aan dat de respons is 
ontvangen. 

Marie Van Halen  
Petra Priest  
Piet Pieterse  
Jan Jansen  
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Het HRorganizer Leiderschapsmodel 

Leiderschap is een belangrijk gegeven bij mensen die samenwerken om iets te bereiken. 
Iedereen heeft wel een mening over wat leiderschap is. Een leider is iemand die invloed 
heeft op wat een groep wel of niet doet. Een eenvoudige definitie is: een leider is iemand 
met volgers. Maar wat doet een leider nu precies? Wat is leiderschapsgedrag?  

Er is veel onderzoek gedaan naar leiderschap en talloze theorieën en modellen zijn 
ontwikkeld. Professionals werkzaam in leiderschapsontwikkeling gaven aan dat geen enkel 
van de bestaande modellen zowel volledig als praktisch hanteerbaar was. Daarom heeft 
HRorganizer in 2011 een model samengesteld dat de meest belangrijke aspecten van 
werkgerelateerd leiderschap afdekt, gebruikmakend van verschillende bestaande modellen. 
In dit rapport wordt het HRorganizer Leiderschapsmodel gebruikt om samenhang van 
verschillende aspecten te verduidelijken en scores weer te geven.  

Het HRorganizer Leiderschapsmodel onderscheidt drie belangrijke aspecten: Focus, Impact 
en Risks!. Als we ervan uitgaan dat het natuurlijk is om eerst naar omgeving en organisatie 
te kijken, vervolgens naar iemands eigen invloed om tenslotte te eindigen met enige 
introspectie, dan dient het model van buiten naar binnen gelezen te worden:  
Focus->Impact->Risks!  

 

Focus 

Impact 

Risks! 
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Focus 

Een leider is een leider omdat hij als zodanig door zijn medewerkers wordt erkend. In dit 
hoofdstuk wordt een van de drie aspecten in beeld gebracht die inzicht geeft in de 
eigenschappen die kenmerkend zijn voor een succesvol leider; de focus van de leider. Op 
welke kwesties is het denken en de aandacht van de leider gericht waardoor medewerkers 
hem volgen in de richting die hij hen voorhoudt?  

De focus van de leider wordt beschreven langs twee dimensies: tijd (heden en toekomst) en 
oriëntatie (organisatie en omgeving).  

 

'Leiding geven impliceert dat je iets te geven hebt, 
maar iets geven vereist dat iemand anders het wil 
ontvangen' (Peter Block) 
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Tijd: Is de leider in zijn denken meer op het heden of op de toekomst gericht? Gaat de aandacht van de leider 
vooral uit naar de korte of de lange termijn? 

Heden Toekomst 

Leiders met de focus op heden richten zich op de korte 
termijn, het hier en nu. Deze leiders zorgen voor 
effectieve prestaties en creëren een omgeving voor 
medewerkers waarin zij optimaal kunnen presteren. Zij 
zorgen voor gestroomlijnde werkprocessen, zijn 
zichtbaar op de werkvloer, vertonen voorbeeldgedrag, 
signaleren problemen en lossen deze direct op. Ze 
hebben inzicht in actuele cijfers en prestaties van hun 
organisatie. Producten en diensten worden verbeterd 
op basis van het bestaande portfolio. Deze leiders zijn 
gericht op geleidelijke verandering en groei (evolutie). 
Leiders met de focus op het heden zouden normaal 
gesproken meer resultaatgericht, meer besluitvaardig 
en meer nauwgezet en beheerst zijn. 

Leiders met de focus op toekomst richten zich op de 
lange termijn. Zij richten de organisatie in om optimaal 
in te spelen op de toekomst. Deze leiders hebben een 
goed beeld van trends en toekomstige ontwikkelingen. 
Zij hebben een missie, een visie, bepalen richting en 
weten stakeholders, klanten en medewerkers te 
inspireren. Ze nemen strategische, mogelijk ingrijpende 
beslissingen die invloed hebben op de organisatie op de 
langere termijn. Producten en diensten worden 
ontwikkeld op basis van een visie op de toekomst. Deze 
leiders zijn gericht op snelle ontwikkeling en groei 
(revolutie). 
Leiders met de focus op de toekomst zouden normaal 
gesproken meer planmatig, meer vindingrijk, meer 
zelfsturend zijn. 

 

Oriëntatie: is de leider meer gericht op de organisatie (interne focus) of op de omgeving (externe focus; markt, 
klanten)? Besteedt de leider veel tijd en energie aan de dagelijkse activiteiten binnen de organisatie zoals het 
optimaliseren van werkprocessen of is de leider met name extern actief; pratend met klanten, opinieleiders en 
andere belanghebbenden? 

Organisatie Omgeving 

Leiders met focus op de interne organisatie denken 
Inside Out, van binnen naar buiten. Zij nemen de 
huidige organisatie als uitgangspunt. Nieuwe producten 
of diensten worden ontwikkeld op basis van een analyse 
van de huidige sterke en zwakke punten van de 
organisatie en haar medewerkers. Hun focus ligt op het 
optimaliseren van de prestaties, uitdragen van 
organisatiewaarden, interne issues aan de kaak stellen 
en hierover beslissen, het politieke spel spelen (het 
juiste doen). 
Leiders met de focus op de organisatie zouden normaal 
gesproken meer leidinggevend, zelfverzekerd, gericht 
op gedrag en gedreven zijn. 

Leiders met focus op de externe omgeving denken 
Outside In, van buiten naar binnen. Zij analyseren de 
behoeften van externe stakeholders (klanten, 
aandeelhouders, samenleving, politiek). Op basis van 
deze analyse wordt de organisatie aangepast zodat aan 
de externe behoeften voldaan kan worden. Deze leiders 
optimaliseren de fit tussen de organisatie en de 
omgeving. Hun focus ligt op (het verhogen van) 
klanttevredenheid, het (verbeteren van het) imago van 
de organisatie, het opbouwen van een stevig netwerk 
met externe partijen.  
Leiders met de focus op de omgeving zouden normaal 
gesproken meer flexibel, prestatiegericht en 
competitief zijn. 
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Uw Focus 

Dit hoofdstuk geeft weer waar u zich als 
leider op richt. Waar gaat uw aandacht 
naar uit? Waar stopt u energie in? Bent u 
meer gericht op het heden of richt u zich 
meer op de toekomst? Is uw oriëntatie 
vooral intern gericht en richt u zich vooral 
op uw eigen organisatie, of bent u meer 
extern gericht en richt u zich vooral op 
uw omgeving, uw klanten en de markt? 
Hoe ervaart u dat zelf? Hoe kijken 
anderen daar tegen aan?  
  
In het leiderschapsmodel ziet u uw focus 
weergegeven.  
 

 

Uw resultaten in scores 

 minder    meer  minder    meer 

focus uw resultaten feedback 

 heden            

 toekomst            

 organisatie            

 omgeving            

 Uw respondenten geven u een hogere beoordeling op organisatie en omgeving. Uw feedback score 
op heden en toekomst is gemiddeld lager dan de score uit uw zelfbeeld.  

Als leider bent u in sterke mate op de toekomstige ontwikkelingen in de externe omgeving gericht; 
daarnaast besteedt u tijd aan de dagelijkse gang van zaken in de eigen organisatie. Een profiel met 
een gespreide focus, met de nadruk op ontwikkelingen in de externe omgeving en met een scherp 
oog op de toekomst. 

 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 
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Commentaar van uw respondenten plus uw zelfbeoordeling  

focus op heden 

 “Je zou wat meer uitleg mogen geven over het waarom van je snelle beslissingen.” 

“Je mening lijkt te zijn dat mensen hier gewoon zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen.” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

kiest liever voor zorgvuldigheid dan voor 
snelheid; bekijkt alle alternatieven om risico's 
te elimineren 

resultaatgericht ziet zichzelf als pragmatisch en doelgericht; 
vindt doelen bereiken belangrijk; lost 
problemen snel en effectief op 

neemt de tijd om gegevens te verzamelen en 
alternatieven af te wegen; onderzoekt graag 
vele mogelijkheden teneinde risico's te 
vermijden 

besluitvaardig ziet zichzelf als een snelle beslisser; neemt 
krachtige besluiten; is liever bereid enig risico 
te nemen dan kansen te missen 

wil vooruit zonder gehinderd te worden door 
regels; komt met veel verschillende 
voorstellen, maar laat de uitwerking en 
afronding aan anderen over 

nauwgezet ziet zichzelf als iemand die procedures volgt 
en regels respecteert; wil klussen afronden en 
vindt kwaliteit belangrijk 

laat de eigen emoties de vrije loop; is 
spontaan en impulsief; wijst anderen op de 
eigen zorgen en gevoelens; heeft moeite om 
de eigen gevoelens onder controle te houden 

beheerst houdt de eigen emoties onder controle; blijft 
rustig en geconcentreerd onder druk; toont de 
eigen gevoelens niet aan anderen 

   

focus op toekomst 

 “Dirk's omgeving waardeert dit ook: mensen luisteren naar zijn visie.” 

“Steeds opnieuw blijkt dat je goed weet wat de markt waardeert.” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

richt zich vooral op korte termijn behoeften; is 
niet geneigd tot vooruit denken; lost 
problemen op zodra ze zich voordoen; voelt 
zich prettig zonder deadlines en prioriteiten 

planmatig is systematisch en georganiseerd; wil een 
helder proces en duidelijke prioriteiten; plant 
vooruit met realistische deadlines en houdt 
rekening met alternatieve routes 

werkt vanuit bestaande ideeën en 
overtuigingen en blijft het liefst bij een aanpak 
die zich eerder bewezen heeft; is nuchter en 
toont weinig creativiteit 

vindingrijk ziet zichzelf als iemand met originele ideeën, 
als iemand die 'out of the box' kan denken; 
komt regelmatig met tot de verbeelding 
sprekende oplossingen 

verzekert zich van steun door anderen; is 
terughoudend in het naar voren brengen van 
eigen meningen en overtuigingen 

zelfsturend handelt op eigen initiatief; volgt een eigen 
koers; geeft gemakkelijk de eigen mening  

   

5 

9 

5 

1 

8 

7 

9 
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focus op organisatie 

 
“Dit laat je zichtbaar aan anderen over” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

voelt zich prettiger als anderen de leiding 
nemen; richt zich het liefst op eigen taken en 
doelen 

leidinggevend neemt graag de leiding; houdt ervan anderen 
aan te sturen; is erop gericht om een team 
focus te laten houden op gestelde doelen 

voelt zich prettiger op de achtergrond; heeft 
er een hekel aan om in de belangstelling te 
staan 

zelfverzekerd ziet zichzelf als zelfverzekerd; voelt zich 
gemakkelijk tijdens presentaties en formele 
gebeurtenissen 

is heel feitelijk en rationeel; toont weinig 
interesse in de motieven van anderen en 
anticipeert niet op hun mogelijke reactie 

gericht op gedrag ziet zichzelf als iemand met grote interesse in 
gedrag van anderen; observeert en analyseert 
andermans motieven en reacties 

maakt zich grote zorgen over gestelde eisen 
en toont hoge betrokkenheid; heeft de neiging 
om gespannen te raken onder druk 

gedreven ziet zichzelf als zeer gedreven en vastberaden; 
wil energiek aan de slag; blijft onder druk 
doelgericht en de situatie de baas 

   

focus op omgeving 

 “Blijkbaar zijn aandeelhouders en andere externen heel tevreden; kunnen wij rustig ons werk doen!” 

“Dit is echt een kracht van je” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

heeft moeite om de eigen benadering aan te 
passen aan veranderende omstandigheden; 
vindt routine en procedures prettig; voert een 
plan volgens de richtlijnen uit 

flexibel ziet zichzelf als onbevangen en flexibel; vindt 
het gemakkelijk om met chaos, wanorde en 
plotselinge veranderingen om te gaan; past 
het eigen gedrag aan indien nodig 

is erop gericht een haalbare prestatie neer te 
zetten en legt de lat daarbij niet al te hoog; 
verkiest een goede balans tussen privé en 
werk 

prestatiegericht is erop gericht de lat voor zichzelf hoog te 
leggen; houdt van moeilijke uitdagingen; wil 
vooruit komen en succesvol zijn 

vindt de strijd met anderen aangaan 
vervelend; bevordert de harmonie tussen 
mensen en deelt successen graag met 
anderen 

competitief wil succesvol zijn in vergelijking met anderen 
en ervaart competitie als motiverend; wil 
winnen; praat graag over eigen successen 

   

4 

2 

4 

3 

3 

9 

3 
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Impact 

Terwijl het hoofdstuk Focus ging over de doelen, voorkeuren en aandacht van de leider, 
gaat het hoofdstuk Impact over de resultaten die de leider daadwerkelijk boekt. Welke 
opbrengsten mogen van deze leider verwacht worden? Op welke terreinen laat de leider 
tastbare resultaten zien?  

Impact behandelt de gebieden waarop de leider het meeste invloed heeft. Deze gebieden 
komen voort uit het combineren van twee van de vier Focus dimensies heden, toekomst, 
organisatie en omgeving.  

 

'Start from your inside to achieve something on the 
outside' (Stephen R. Covey) 
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Toekomst en Omgeving 

 Visie: Gedrag gericht op het schetsen van een toekomst voor de organisatie in een nieuwe, 
veranderende omgeving, zorgen voor draagvlak bij sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie, het 
bieden van een nieuw geloofwaardig perspectief. 

 Deze leiders zijn zich sterk bewust van de veranderingen in hun omgeving en hoe deze veranderingen 
hun business zullen beïnvloeden. Zij laten de weg zien die de organisatie kan bewandelen om steeds 
optimaal om te gaan met deze veranderingen en wat daarvan de resultaten zullen zijn voor alle 
betrokkenen. Ze geven een missie en een visie inzake de benodigde ontwikkeling van de organisatie 
en brengen de juiste richting aan. Deze leiders zijn zeer 'beweeglijk' ze stemmen af met klanten, 
opinieleiders, aandeelhouders en medewerkers over wat de toekomst zal brengen. Leiders met visie 
zijn succesvol in het uitdragen van hun boodschap en weten anderen hiermee te inspireren. 
Als we competenties erbij nemen dan zien we dat leiders met een grote invloed op visie 
ontwikkeling bijvoorbeeld de volgende competenties sterk ontwikkeld hebben: 'verbeeldingskracht 
tonen', 'innoveren' en 'maatschappelijk verantwoord handelen'. 

 

Heden en Organisatie 

 Management: Gedrag gericht op het oplossen van problemen binnen de organisatie. Het gaat om 
planning en control, het optimaliseren van de prestaties van de organisatie, inhuur en ontslag van 
personeel, rapporteren van resultaten, regelmatige bijeenkomsten met sleutelfiguren binnen de 
organisatie, brandjes blussen, 'organisatie man'. 

 Deze leiders vertalen een strategie in operationele doelen. Ze optimaliseren procedures en de 
performance op de korte termijn. De belangrijkste issues waar deze leider zich mee bezig houdt zijn 
planning en control, doelen stellen, budgetteren, bronnen aanboren en acute problemen oplossen. 
Ze zijn zichtbaar op de werkvloer en lossen interne problemen direct op. Ze zorgen ervoor dat de 
organisatie soepel draait en de gang van zaken voorspelbaar is. Ze zijn succesvol in performance 
management: ze faciliteren, coachen en beoordelen medewerkers ten einde hun prestaties steeds 
naar een hoger niveau te tillen. Zodoende weten ze de doelen van de organisatie te realiseren. 
Als we competenties erbij nemen dan zien we dat leiders met een grote invloed op operationeel 
management bijvoorbeeld de volgende competenties sterk ontwikkeld hebben: 'plannen', 
'delegeren' en 'doelen bereiken'. 
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Heden en Omgeving 

 Stroomlijning: Gedrag gericht op het aanpassen van de huidige organisatie aan de omgeving, 
uitbaten van het huidige aanbod, herpositioneren van het aanbod, verfijning van het aanbod. 

 Deze leiders verbeteren de bestaande gang van zaken om beter aan te sluiten op de omgeving. Ze 
luisteren naar klanten, toeleveranciers en andere betrokkenen ten einde de service te verbeteren, 
kosten te verlagen en het imago van de organisatie op te schroeven. Ze optimaliseren de 
performance om klanten beter te bedienen en omzet en winst te vergroten. Deze leiders lossen 
problemen met klanten en toeleveranciers altijd direct op en zijn succesvol in het bewegen van 
medewerkers om maximale klanttevredenheid na te streven. Ze zijn aanwezig in externe netwerken 
en worden door de markt als smaakbepalers gezien. 
Als we competenties erbij nemen dan zien we dat leiders met een grote invloed op stroomlijning 
bijvoorbeeld de volgende competenties sterk ontwikkeld hebben: 'luisteren', 'instemming 
verkrijgen' en 'het politieke proces gebruiken'.  

 

Toekomst en Organisatie 

 Verandering: Gedrag gericht op het veranderen, anders vormgeven van de organisatie gezien de 
toekomst, herorganiseren van mensen en middelen, implementeren en borgen van daadwerkelijke 
verandering, overwinnen van weerstanden, afbouwen of stoppen met onvruchtbare activiteiten. 

 Deze leiders veranderen de organisatie daadwerkelijk om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Ze 
vertalen de missie en visie naar een strategie. Ze bepalen nieuwe structuren, reorganiseren, stoppen 
overbodige en starten nieuwe activiteiten én zorgen voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ze 
ontslaan medewerkers, nemen nieuwe aan, veranderen procedures en functies, veranderen de 
cultuur waar nodig en borgen voldoende draagvlak voor deze veranderingen. Deze leiders zijn 
succesvol in business transformatie. 
Als we competenties erbij nemen dan zien we dat leiders met een grote invloed op fundamentele 
verandering bijvoorbeeld de volgende competenties sterk ontwikkeld hebben: 'markt- en 
concurrentiebewust optreden', 'zakelijke mogelijkheden zien' en 'zelfstandig handelen'. 
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Uw Impact 

Dit hoofdstuk behandelt de gebieden 
waar uw impact als leider het meest 
merkbaar is. Waar wordt uw invloed het 
meest gevoeld? Op welke terreinen zijn 
uw acties het meest zichtbaar? Waar ligt 
uw grootste kracht? Is uw impact 
voornamelijk zichtbaar vanwege uw visie 
op toekomstige ontwikkelingen in de 
omgeving of juist op het aansturen van 
de dagelijkse organisatie? Drukt u uw 
stempel op aanpassingen in de 
alledaagse gang van zaken of juist op 
grootschalige veranderingen? Hoe 
ervaart u dit zelf? Hoe zien anderen dat?  
  
De onderstaande figuur, gebaseerd op 
het HRorganizer Leiderschapsmodel, 
toont uw impact.  
 

 

Uw resultaten in scores 

 minder    meer  minder    meer 

impact uw resultaten feedback 

 visie            

 management            

 stroomlijning            

 verandering            

 Uw respondenten geven u een hogere beoordeling op management, stroomlijning en verandering. 
Op visie beoordelen uw respondenten u in lijn met uw zelfbeeld.  

Vanuit een krachtig uitgedragen toekomstvisie bent u vooral zichtbaar als leider wanneer het gaat om 
het doorvoeren van kleine aanpassingen. Ook ten aanzien van operationeel management en het 
implementeren van grote veranderingen laat u uw sporen achter. U zou ervoor kunnen kiezen om uw 
leiderschap in operationeel management en veranderprocessen verder te versterken of juist uw 
bestaande kracht in visie ontwikkeling  en aanpassingstrajecten uit te nutten. 

 

2 

2 

2 

3 

3 

4 4 

4 
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Commentaar van uw respondenten plus uw zelfbeoordeling  

impact op visie 

 “Je bent een duidelijk aanwezige motor achter innovatie.” 

“Let erop dat je anderen wel mee moet krijgen in verandering en vernieuwing!” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

vertrouwt op intuïtie bij het oplossen van 
problemen; heeft weinig gegevens nodig om 
tot een oordeel te komen, dit oordeel kan 
vaak ongefundeerd zijn 

analytisch ziet zichzelf als iemand die makkelijk complexe 
onderwerpen doorgrondt en de kern van een 
probleem begrijpt; gericht op grondige 
evaluatie van informatie 

vindt het prettig om met concrete zaken bezig 
te zijn; ervaart abstracte, theoretische 
discussies als nutteloos 

conceptueel vindt het leuk om te werken met concepten, 
modellen en strategieën; houdt van 
intellectuele uitdagingen; ziet de verbanden 
tussen onderwerpen 

werkt vanuit bestaande ideeën en 
overtuigingen en blijft het liefst bij een aanpak 
die zich eerder bewezen heeft; is nuchter en 
toont weinig creativiteit 

vindingrijk ziet zichzelf als iemand met originele ideeën, 
als iemand die 'out of the box' kan denken; 
komt regelmatig met tot de verbeelding 
sprekende oplossingen 

is erop gericht een haalbare prestatie neer te 
zetten en legt de lat daarbij niet al te hoog; 
verkiest een goede balans tussen privé en 
werk 

prestatiegericht is erop gericht de lat voor zichzelf hoog te 
leggen; houdt van moeilijke uitdagingen; wil 
vooruit komen en succesvol zijn 

heeft de neiging zich zorgen te maken; is vaak 
ongerust voor belangrijke gebeurtenissen; ziet 
met name de mogelijke bedreigingen en 
risico's 

optimistisch heeft een positieve en optimistische 
benadering; concentreert zich liever op 
kansen dan op problemen; maakt zich weinig 
zorgen; gaat ervan uit dat het wel goed gaat 

   

4 

8 

7 

9 

1 
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impact op management 

 
“Als je mensen nou gewoon zouden doen wat je zegt, hè. Dan was het leven een stuk eenvoudiger... 
;-)” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

voelt zich prettiger als anderen de leiding 
nemen; richt zich het liefst op eigen taken en 
doelen 

leidinggevend neemt graag de leiding; houdt ervan anderen 
aan te sturen; is erop gericht om een team 
focus te laten houden op gestelde doelen 

stelt zich liever inschikkelijk op dan de 
confrontatie aan te gaan; gedraagt zich 
diplomatiek en tactvol; geeft ruimte aan de 
mening van anderen 

assertief stelt zichzelf weerbaar op; bespreekt kwesties 
en problemen direct en in alle openheid; volgt 
vastberaden de eigen lijn 

is er niet op gericht anderen te helpen en 
ondersteunen; is niet bijzonder attent of 
gevoelig voor de gevoelens van anderen 

zorgzaam ziet zichzelf als zorgzaam en attent; staat open 
voor andermans gevoelens en behoeftes; 
helpt en ondersteunt anderen graag 

maakt keuzes zonder oog te hebben voor een 
soepel lopend proces 

proces maakt keuzes waarbij een optimale 
procesgang het meest belangrijk is 

   

impact op stroomlijning 

 “Dit lijkt niet altijd van harte te gaan” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

is teruggetrokken en stil; bewaart het liefst 
enige afstand; heeft tijd nodig om nieuwe 
contacten te leggen 

gericht op relaties ziet zichzelf als spraakzaam en levendig; is 
graag in groepsverband bezig; is 
onderhoudend en continue bezig het netwerk 
en aantal contacten uit te breiden 

werkt graag zelfstandig en in eigen tempo; 
verzuimt regelmatig om informatie te delen 

gericht op samenwerking ziet zichzelf als teamgericht en als iemand die 
rekening houdt met anderen; werkt graag 
samen met anderen; ziet zichzelf als 
ondersteunend en plezierig in de omgang 

gaat op een pragmatische wijze aan de slag en 
ziet later wel wat daarvan de consequenties 
zijn 

verstandig ziet zichzelf als iemand die vanuit een breed 
perspectief de zaken bekijkt en de 
consequenties van plannen en handelingen 
overziet 

maakt keuzes waarbij zaken, anders dan 
resultaten, zwaar wegen 

resultaten maakt keuzes om koste wat het kost zo snel 
mogelijk resultaat te behalen 

   

4 

8 

1 

3 

1 

1 

9 

6 
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impact op verandering 

 
“Het zou fijn zijn als je anderen wat eerder en vaker betrekt bij je ideeen” 

 
Uw eigen score is gebaseerd op onderstaand zelfbeeld: 

accepteert de overtuigingen van anderen als 
vanzelfsprekend; vertrouwt op de kracht van 
feiten en cijfers 

overtuigend vindt het leuk om te onderhandelen en te 
verkopen; vindt het gemakkelijk om anderen 
te beïnvloeden en hun steun te verwerven 

voelt zich prettiger op de achtergrond; heeft 
er een hekel aan om in de belangstelling te 
staan 

zelfverzekerd ziet zichzelf als zelfverzekerd; voelt zich 
gemakkelijk tijdens presentaties en formele 
gebeurtenissen 

is heel feitelijk en rationeel; toont weinig 
interesse in de motieven van anderen en 
anticipeert niet op hun mogelijke reactie 

gericht op gedrag ziet zichzelf als iemand met grote interesse in 
gedrag van anderen; observeert en analyseert 
andermans motieven en reacties 

heeft moeite om de eigen benadering aan te 
passen aan veranderende omstandigheden; 
vindt routine en procedures prettig; voert een 
plan volgens de richtlijnen uit 

flexibel ziet zichzelf als onbevangen en flexibel; vindt 
het gemakkelijk om met chaos, wanorde en 
plotselinge veranderingen om te gaan; past 
het eigen gedrag aan indien nodig 

stelt zich gereserveerd op tegenover 
verandering en vernieuwing; verkiest 
traditionele benaderingen; heeft oog voor het 
risico van innovatie en verandering 

veranderingsgezind ondersteunt nieuwe ideeën en vindt 
verandering leuk; is er voortdurend op gericht 
om zaken te verbeteren 

maakt zich grote zorgen over gestelde eisen 
en toont hoge betrokkenheid; heeft de neiging 
om gespannen te raken onder druk 

gedreven ziet zichzelf als zeer gedreven en vastberaden; 
wil energiek aan de slag; blijft onder druk 
doelgericht en de situatie de baas 

maakt keuzes zonder er rekening mee te 
houden dat mensen kunnen afhaken 

mensen maakt keuzes vanuit de overtuiging dat het 
meest belangrijke is dat mensen aangehaakt 
blijven 

   

3 

2 

4 

3 

4 

3 

6 
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Risks 

Risks! behandelt de risicogebieden van de leider op basis van een aantal 
gedragsvoorkeuren. Het gaat over Risks die het optimaal presteren als leider in gevaar 
brengen of de effectiviteit verminderen. Uiteindelijk zouden deze gedragsvoorkeuren 
kunnen leiden tot disfunctioneren van de leider en een bedreiging kunnen zijn voor de 
effectiviteit van de organisatie als geheel. 
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'Risks!' geassocieerd met u 

Dit hoofdstuk behandelt de Risks waar u als leider tegenaan zou kunnen lopen, gebaseerd 
op uw gedragsvoorkeuren. Deze Risks kunnen een bedreiging vormen voor uw presteren als 
leider of uw effectiviteit verminderen. 

 
•  Door uw assertieve en dominante karakter biedt u anderen weinig ruimte. U houdt in 
beperkte mate rekening met suggesties, belangen en meningen van anderen. Bij conflicten 
gaat het u minder om het vinden van een gedragen oplossing en meer om het doordrukken 
van uw eigen belang. Uw omgeving zal u daarom voorzichtig en terughoudend benaderen. 
Een zekere terughoudendheid van uw kant zou het voor anderen gemakkelijker maken 
initiatieven te nemen. 

 

“Je maakt altijd duidelijk welke kant je op wenst te gaan met de organisatie.”  

“Vooral 'eigen' mensen krijgen het soms wat zwaar te verduren” 

“Laat eens wat meer ruimte aan de ander; op deze wijze onderdruk je mogelijke 
initiatieven en ideeen van anderen.” 

  
•  Uw ambitie en uw wens om snel tot oplossingen te komen en successen te bereiken, 
zorgen er tevens voor dat u zich emotioneel aan de zaak verbindt. Wanneer dingen niet 
lopen zoals u gedacht had, reageert u al snel nerveus en/of geïrriteerd. Anderen merken uw 
emotionele betrokkenheid en de uitingen daarvan gemakkelijk op. Dit leidt met enige 
regelmaat tot een gespannen sfeer, hetgeen kan leiden tot verminderde productiviteit. 

 

“Volgens mij weet je dit van jezelf, en worstel je er ook af en toe mee, niet?” 

“Je kunt je in sommige situaties te veel door emoties laten leiden.” 

“Jouw betrokkenheid is onmiskenbaar.” 

“Misschien hoef je niet altijd je irritatie te tonen; we weten echt wel dat je ervan baalt 
als zaken te langzaam vooruit gaan.” 

  
•  Boven alles is uw aandacht gericht op de dingen die hier en nu spelen. Contact en 
samenwerking met anderen gaat u alleen aan als het nodig is en niet zozeer omdat u het 
leuk vindt. Uw koele en norsige manier van doen, roept wel eens onnodig veel weerstand 
op. Als u op een meer open en vriendelijkere manier zou omgaan met uw omgeving, zou 
uw werk sneller tot gewenste resultaten leiden. 

 

“Mensen die jou niet goed kennen, kunnen jouw reacties mogelijk als onaardig 
interpreteren.” 

“Je dwingt inderdaad resultaat af.” 
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“Sommige mensen vinden het toch wel erg fijn als je wat 'menselijker' zou reageren. 
Niet voor iedereen is het resultaat heilig!”  

  
•  U gaat het liefst uw eigen gang. U vindt bureaucratische beperkingen en de ingewikkelde 
regels en structuren van grotere organisaties vervelend en u probeert deze te omzeilen of 
te trotseren. Dit leidt soms tot succes, maar veroorzaakt ook regelmatig problemen en 
inefficiëntie in de uitvoering, omdat u van tevoren niet voldoende heeft nagedacht over de 
effecten van uw handelen. Anderen kunnen uw gedrag als onberekenbaar of 
onbetrouwbaar zien, omdat u zich niet aan de regels houdt. 
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Samenvatting en reflectie 

Hieronder staan de bevindingen in het HRorganizer Leiderschapsmodel weergegeven. Een 
indicatie van het breed (allround) dan wel specialistisch invulling geven aan het leiderschap 
vindt u in de Leiderschapsindicator. Ter afsluiting geven we u een aantal vragen die kunnen 
helpen bij reflectie op de resultaten.  

Uw resultaten samengevat:  

 

Leiderschapsindicator 

Alle scores tesamen leiden tot een kwalificatie op de Leiderschapsindicator. 

latent specialist standaard krachtig allrounder 

 specialist allrounder 

 

4x ! 
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Reflectievragen 

Gebruik eventueel de onderstaande vragen om te reflecteren op dit rapport. 

Wat is uw eerste indruk van de resultaten van dit leiderschapsassessment? 

Geven de resultaten een voldoende volledig beeld? 

Zijn de resultaten herkenbaar? 

Op welke gebieden zou u zich verder willen ontwikkelen? 

Waar zou u méér van willen weten? 

Welke conclusies trekt u ten aanzien van uw geschiktheid als leider? 

Wellicht is het nuttig om in het kader van verdieping uw bevindingen met iemand door te 
nemen; een collega of coach! 
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Overige feedback 

De gegeven feedback die in eerdere hoofdstukken niet is getoond, is hieronder opgesomd. 

• Soms mag je je wel wat meer aantrekken van wat leidinggevenden zeggen. Niet alles is 

bullsh*t weet je... 

• Ik zie een groot verschil tussen hoe je met klanten omgaat en hoe je met je teamleden 
omgaat. 

• Niet alleen het resultaat telt; zorg er nou ook eens voor dat mensen het gevoel hebben 
dat je naar ze luistert! 

• Ik merk dat het goed is dat je duidelijkheid schept over verwachtingen en doelen. 

• Je bent erg duidelijk in wat je verwacht van andere mensen. 

• Soms kun je een ietwat te direct zijn. 

• Graag je uitbarstingen over anderen wat gematigder ventileren.  

• Je staat ergens voor! 

• Je gaat erg sterk uit van de dominantie van ons product; relaties zijn echter ook erg 
belangrijk! 
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