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Leidinggeven is een prachtig vak. Je bent op een plek waar je invloed kunt uitoefenen, 
waar je ruimte krijgt voor je plannen en ideeën, en waar je je collega’s kunt ondersteunen 
en motiveren. Maar op de momenten dat het lijkt alsof al het gedoe in je organisatie op 
jouw bureau landt, kan het ook wel eens zwaar en ingewikkeld zijn. Eén ding is zeker: als 
beginnend leidinggevende zul je veel gaan leren over leidinggeven én over jezelf.  

Met dit boek bieden we jou als beginnend leidinggevende daarbij houvast. In Beginnen 
met leidinggeven vind je alle modellen, theorieën en tips die je nodig hebt om een goede 
start te kunnen maken. En we maken het vooral praktisch. Hoe bereid je je goed voor? Wat 
gaat je helpen in die eerste weken en maanden? En wat doe je op moeilijke momenten? 
Je gaat zeker groeien als persoon en als leider. We helpen je om nieuwe dingen uit te 
proberen en lastige kwesties aan te gaan, maar trouw te blijven aan wie jij bent. Zo vind 
je de manier van leidinggeven die echt bij jou past.

C H A R L O T T E  S TA AT S  ontwerpt en begeleidt leiderschaps -
trajecten voor beginnend leidinggevenden, ervaren managers en 
top ambtenaren bij de Rijksoverheid. Daarnaast heeft zij haar 
eigen trainingsbureau op het gebied van leiderschapsontwikkeling. 
In 2019 publiceerde zij Persoonlijk leiderschap, voor de leider 
van nu.

A N J A  H I L G E R S  coacht en traint leidinggevenden en teams 
vanuit haar bureau Wake up your Talent. Haar insteek is het aan-
sluiten bij natuurlijke kracht, optimaal inzetten van talent en het 
versterken van prestaties. 

Anja Hilgers en Charlotte Staats publiceerden eerder het succes-
volle boek De weg naar excellent leiderschap, genomineerd als 
Managementboek van het jaar 2017.
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Inleiding

Als je begint met leidinggeven komt er veel op je af. De directie van je 
organisatie verwacht dat je een strategische koers bepaalt en dat je met 
je team resultaten gaat behalen. Je teamleden vragen oplossingen voor 
grote en kleine problemen, aanmoediging én persoonlijke aandacht. En 
waarschijnlijk heb je ook nog wel wat verwachtingen van jezelf.

Leidinggeven is een prachtig vak. Je bent op een plek waar je invloed 
kunt uitoefenen, waar je ruimte krijgt voor je plannen en ideeën, en waar 
je je collega’s kunt ondersteunen en motiveren. En soms kan het ook 
zwaar en frustrerend zijn, vooral op momenten dat al het gedoe in je 
organisatie op jouw bureau lijkt te landen.

In dit boek bieden we je houvast en handvatten voor de functie van be-
ginnend leidinggevende. Hoe bereid je je goed voor? Wat gaat je helpen 
in die eerste weken en maanden? En wat doe je op moeilijke momenten? 

We nodigen je uit om een manier van leidinggeven te vinden die bij jou 
past. Hoe blijf je trouw aan wie je bent, maar ontwikkel je tegelijkertijd 
ook de moed om nieuwe dingen uit te proberen, lastige kwesties aan 
te gaan en te groeien als persoon en als leider? Ook als je al even bezig 
bent als leidinggevende kan dit boek jou daarbij helpen.

We realiseren ons dat de functie van leidinggevende heel verschillend 
kan worden ingevuld. Ook de startpositie varieert. Sommige mensen 
groeien binnen de eigen organisatie door vanuit de positie van senior 
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Beginnen met leidinggeven10

medewerker, anderen krijgen leidinggevende taken en blijven zelf voor 
een deel ook uitvoerende taken doen. Weer anderen komen helemaal 
nieuw de organisatie binnen. En dan zijn er nog de mensen die leiding-
gevende worden van een team van professionals terwijl ze zelf nog geen 
of weinig kennis van de inhoud hebben. 

In dit boek werken we met het 5S-groeimodel. Dit groeimodel kun je ge-
bruiken als je beginnend leidinggevende bent, als je meewerkend voor-
man/-vrouw bent en als je coördinator bent. Het model bestaat uit vijf 
onderdelen: Starten – Scannen – Sturen – Stretchen – Succes oogsten. 
Wanneer je dit model doorloopt onderzoek je waar je al sterk staat als 
leidinggevende en waar je nog stappen kunt zetten. 

STARTEN – Maak je eigen startplan
Je kijkt naar je motivatie voor de functie en onderzoekt wat je komt halen 
en brengen. Je bedenkt hoe je een goede start maakt met je team en je 
checkt de verwachtingen van de directie. 

SCANNEN – Durf te vertragen
Veel startende leidinggevenden schieten direct in de actiemodus. In 
dit onderdeel neem je de tijd om te onderzoeken hoe je kunt schakelen 
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INLEIDING 11

tussen de verschillende rollen die je als leidinggevende hebt. Hoe zit het 
krachtenveld in jouw organisatie in elkaar en hoe positioneer jij jezelf? 
Dit onderzoek levert je rust op, plus een voorraad aan ideeën en inzich-
ten die je kunt gebruiken bij het ontwikkelen van je strategie. 

STUREN – Neem de regie
Hier geef je richting aan je team, maar ook aan jezelf. Hoe houd je het 
overzicht en hoe houd je het voor jezelf interessant en motiverend? En 
wat heeft je team nodig? Je bouwt hier aan het fundament van je leider-
schap. Je onderzoekt waar je staat en wat je nodig hebt voor ware stuur-
manskunst.

STRETCHEN –  Als het spannend wordt
Als leidinggevende kom je dilemma’s tegen, die moeilijk of juist prik-
kelend en uitdagend zijn. Dan wordt er van jou als leider iets extra’s 
gevraagd. Hoe hanteer je de spanning die daarbij komt kijken? En wat 
kunnen jij en je teamleden leren van de stretchmomenten? 

SUCCES OOGSTEN – Meten is weten
Je bent hard aan het werk, en je doet veel dingen goed. Maar hoe weet je 
of je de goede dingen doet? Hier denk je na over de behaalde resultaten 
in jouw beginperiode als leidinggevende. Ook sta je stil bij jouw per-
soonlijke groei. Welke ervaringen heb je opgedaan en welke lessen heb 
je geleerd? Wat wordt je volgende stap? 

Met deze onderdelen van het 5S-groeimodel in je achterhoofd kun je 
een stevige koers bepalen, en je eigen leiderschapsstijl onderzoeken 
en verbeteren. En ben je na een periode van een aantal maanden of 
een jaar ‘beginnend-leidinggevende-af’? Dan kun je opnieuw het model 
doorlopen, nu op een hoger ervaringsniveau.

Bij het model hoort een zelfscan die je achterin het boek aantreft. Met 
de vragen uit de scan kun je per onderdeel checken waar je staat. 
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Beginnen met leidinggeven12

Na deze Inleiding waarin we stilstaan bij wat we onder leidinggeven  
ver staan, gaan we in de volgende vijf hoofdstukken steeds in op een  
van de vijf onderdelen van het model. Per hoofdstuk bieden we drie  
perspectieven:
Jij:  Wat heb jij nodig, wat wil je uitzoeken of doen?
Team:  Welke acties onderneem je voor of met je team?
Organisatie:   Hoe opereer jij strategisch in de context van jouw  

organisatie?

Je kunt het boek op verschillende manieren lezen:
• Van begin tot eind: als je een volledig overzicht wilt krijgen van alle 

zaken die als beginnend leidinggevende op je pad komen.
• Per perspectief: als je vooral vragen hebt over je persoonlijk leider-

schap, of over je team, of juist over je hele organisatie.
• Beginnend bij het hoofdstuk Succes oogsten: als je al even bezig 

bent als leidinggevende, tegen bepaalde kwesties aan loopt en wilt 
onderzoeken waarin je nog kunt groeien. Vanuit het hoofdstuk Succes 
oogsten ga je dan terug naar een van de vier eerdere hoofdstukken.

Als je op zoek bent naar het geheim van de smid als het gaat om lei-
dinggeven, dan hebben we goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws 
is dat hét geheim niet bestaat. Het goede nieuws is dat jij jouw unieke 
leiderschapsstijl gaat ontwikkelen, waar je hopelijk de tips uit dit boek 
goed bij kunt gebruiken. Dat is een boeiende zoektocht, waarin je soms 
je neus zult stoten, maar waarin je nog veel vaker je vleugels zult gaan 
uitslaan. Je zult ervaren dat mensen je willen volgen omdat je richting én 
ruimte biedt. We wensen je toe dat jij ook een van die leiders wordt die 
effectief en inspirerend leidinggeeft en die zelf veel plezier beleeft aan 
dit mooie en belangrijke vak.

Wat is leidinggeven? 
Er zijn veel verschillende definities van leidinggeven. Waarschijnlijk heb 
jij ook zelf wel een beeld van wat leidinggeven is en van hoe jij het werk 
wilt gaan doen. Misschien heb je de kunst kunnen afkijken bij ervaren 
leiders, of ben je geïnspireerd door andere leidinggevenden. Wij delen 
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INLEIDING 13

hier onze blik op leidinggeven en nodigen je uit om ook je eigen beeld 
aan te gaan vullen en verrijken. 

Wat is leidinggeven? De omschrijving die wij hanteren is ‘dingen voor 
elkaar krijgen via andere mensen’. Want dat is het interessante van lei-
dinggeven: je doet het werk niet meer allemaal zelf, maar je weet ande-
ren te motiveren om mee te werken aan de doelen die jij voor ogen hebt. 
En daar bedoelen we niet mee dat je teamleden alleen maar uitvoeren 
wat jij allemaal bedenkt. Wil je echt impact hebben, dan heb je daarbij 
de denkkracht en capaciteiten van je team nodig. Daarom zul je naast 
de belangen van de organisatie ook altijd de belangen van medewerkers 
moeten meewegen. 

En wat wil je dan bereiken als leidinggevende? Op hoofdlijnen zien we 
enkele doelen, waarbij je kunt kijken naar de korte, middellange en lan-
gere termijn: 

Korte termijn  i  Resultaat behalen
Middellange termijn  i	 Je medewerkers ondersteunen in hun ontwikke-

ling
Lange termijn  i   Je visie op samenwerken, veranderingen en 

innovaties verwezenlijken

Op korte termijn is het een belangrijk doel om concrete resultaten te 
behalen, want dat is zowel voor jezelf als voor je team motiverend. Mis-
schien heb je al een paar doelen voor jezelf gesteld. Dat kunnen kleine 
zaken zijn, zoals in je eerste weken met iedereen een kennismakingsge-
sprek voeren, of grotere resultaten, zoals een belangrijk project tot een 
goed einde brengen.

Op middellange termijn is het van belang om je teamleden te helpen 
zich te ontwikkelen in de uitvoering van hun taak, in hun gedrag, maar 
ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Door niet alleen naar je mensen 
te kijken als medewerker, maar ook als persoon, is de kans groot dat zij 
zich meer gezien en gemotiveerd zullen voelen. Als zij zich als persoon 
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Beginnen met leidinggeven14

ontwikkelen, dan vergroten zij hun effectiviteit, en daar profiteren jij en 
je organisatie ook van mee.

Een doel op de lange termijn is om jouw teamvisie als leidinggevende 
te ontwikkelen en te realiseren. Je werkt dan aan veranderingen en in-
novaties in de producten en diensten van jouw team, maar ook aan ver-
betering van de onderlinge samenwerking. Dit hoef je niet allemaal in je 
eerste jaar voor elkaar te hebben. Toch vind je in dit boek verschillende 
handvatten hiervoor, want je maakt hiermee wel een begin. 

Het verschil tussen leidinggeven en leiderschap
Leiderschap is waarom anderen jou willen volgen. Dan gaat het om jouw 
geloofwaardigheid, je betrouwbaarheid en om de inspiratie die je bij 
anderen teweegbrengt. Daarbij spelen jouw normen en waarden, je  
authenticiteit en je gedrag een belangrijke rol.

Leiderschap ontstaat dus alleen als er volgers zijn: mensen die zich 
willen verbinden en meedoen. Dit gebeurt in de unieke context en dyna-
miek in het contact tussen jou en een medewerker. Het is dus niet zo dat 
iedereen in het team jou automatisch volgt. En inderdaad, het betekent 
ook dat je niet voor iedereen een goede leider kunt zijn. Interessant is 
om te kijken voor wie je dat wel kunt zijn. 

Hoe raken leidinggeven en leiderschap elkaar dan? Formeel kun je de 
positie hebben van leidinggevende, met de bevoegdheden die bij de 
functie horen. Je hebt dan macht. Maar of iemand jou volgt, of jij ook 
gezag hebt, is een ander verhaal. Ben je coördinator of projectleider en 
geef je wel leiding, maar niet vanuit hiërarchie? Dan heb je misschien 
minder macht, maar kun je zeker wel gezag hebben: jouw leiderschap 
is minstens zo belangrijk als dat van een formeel leidinggevende. Om 
als leidinggevende impact te creëren is het dus nodig om leiderschap te 
ontwikkelen. Niet alleen voor anderen, maar zeker ook voor jezelf.  
We praten dan over persoonlijk leiderschap, en ook dat aspect komt in 
dit boek ruim aan bod.
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INLEIDING 15

	i DOEN
 Denk eens na over de volgende vragen en noteer het antwoord:

Welke leidinggevende was voor jou een leider?

Wat deed diegene precies?

Wat was het effect op jou?
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1
STARTEN

‘Als ik terugkijk naar 
mijn start, dan zie ik 

dat ik gewoon aan 
het werk ben gegaan 

met de klussen die 
er lagen. Ik was 

zoekend. Wilden mijn 
nieuwe teamleden nu 

een beslisser of een 
coach? Ik wilde het 

graag goed doen, maar 
ik wist niet precies 

wat dan goed was.’
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Beginnen met leidinggeven18

Een leidinggevende functie vraagt dat je van alle markten thuis bent. En 
waar begin je dan? Dat kan op verschillende manieren:
• Je stapt erin en begint gewoon, zonder een vooropgezet plan. Je bent 

gewend om intuïtief te werken en op basis van je gevoel te kiezen 
wat je oppakt. Of misschien werkte je al in het team en gaat je oude 
functie geleidelijk over in je nieuwe functie. 

• Je hebt een opdracht of aandachtspunten meegekregen tijdens jouw 
sollicitatie, waarmee je gericht aan de slag gaat.

• Of misschien heb je je voorgenomen eerst gewoon eens te observe-
ren…

Hoe je ook begint, ongetwijfeld start je met goede voornemens. Toch 
bestaat er een levensgroot risico dat je in week één al wordt ingehaald 
door de hectiek van alledag. Daardoor verdwijnen al je goede intenties 
naar de achtergrond en word je meegezogen in de situatie. Voor je het 
weet heb je het heel druk, maar verlies je het overzicht. Dan wordt het 
moeilijk om een koers te gaan ontwikkelen en je teamleden daarin mee 
te nemen.

Dit hoofdstuk helpt je om een goed begin te maken. We gaan aan de slag 
met het eerste onderdeel van het 5S-groeimodel: Starten. Na het lezen 
van dit hoofdstuk heb je een startplan voor je eerste weken in jouw nieu-
we rol als leidinggevende. Je kunt dit plan gebruiken als je nieuw bent in 
de organisatie, maar ook als je de stap van medewerker naar leidingge-
vende of naar een coördinerende positie maakt.

Onze belangrijkste boodschap hierbij is: start bewust. Je zult merken 
dat jouw nieuwkomerspositie een meerwaarde heeft die je kunt inzetten 
voor je team. En is dat nu ook niet juist jouw rol? Dat jij signaleert en je 
team helpt om energie in de juiste dingen te stoppen? Wij denken van 
wel. In de coaching van leidinggevenden zien we dat het loont om be-
wust te starten. Zorg dat je kansen benut. 

Dit hoofdstuk helpt je om met zelfvertrouwen te starten, waarbij je stil-
staat bij jezelf, je team en je organisatie. Daarmee benut je het moment 
van aanvang optimaal. Je geeft jezelf namelijk de gelegenheid om de 
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1 – STARTEN 19

informatie te vergaren die je nodig hebt voor deze uitdagende en mooie 
rol. Aan het einde van dit hoofdstuk ben je in staat je eigen startplan op 
te stellen. En werk je al even als leidinggevende? Dan kan het startplan 
jou helpen om te kijken of je geen dingen over het hoofd hebt gezien.

JIJ

Misschien niet verrassend, maar toch is het echt zo: leidinggeven begint 
bij jezelf. Waar zit jouw motivatie? En hoe kijk jij naar jezelf en naar jouw 
functie van leidinggevende?

Jouw motivatie

‘Ik werd leidinggevende omdat ik anderen wil helpen een stap 
verder te komen in hun ontwikkeling. Als ik mensen een zetje 
in de goede richting heb weten te geven, dan heb ik echt een 
innerlijk juichmoment.’

‘Ik ben altijd analytisch sterk geweest, ik doorzie snel hoe or
ganisaties betere resultaten kunnen behalen. Volgens mij past 
die kwaliteit wel bij een leidinggevende. Na een paar jaar als 
consultant gewerkt te hebben wilde ik graag zelf eindverant
woordelijkheid dragen.’

‘Voor mijn team zochten ze een coördinator omdat de leiding
gevende op afstand zit. In alle eerlijkheid voelde ik mij wel 
gevleid dat ze mij vroegen, dus ik heb ja gezegd.’

Wilde jij altijd al leidinggevende worden? Of was het meer een volgende 
stap in jouw loopbaan? Er zijn veel verschillende redenen om te starten 
en elke motivatie is waardevol. Toch is het van belang om voor jezelf te 
weten waarom je deze stap zet. Dat helpt om te weten of deze functie 
ook de voldoening oplevert waarop je hoopt. Ook als je min of meer in 
deze functie gerold bent is het goed mogelijk om te onderzoeken waar 
voor jou de motivatie zit. Zo kun je gerichter onderzoeken of leiding-
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Beginnen met leidinggeven20

geven wel bij je past. En wordt het een keer moeilijk? Dan weet je wel 
waarvoor je het doet. 

	i DOEN
  Wat zijn jouw drie belangrijkste redenen om leidinggevende te willen 

worden?

Noteer drie dingen waar jij voldoening uit denkt te gaan halen. 

Jouw startpositie
De functie van leidinggevende kan heel verschillend worden inge-
vuld. Ben jij een leidinggevende pur sang, of ben je een meewerkend 
voorman/-vrouw? En heb jij een hiërarchische bevoegdheid of stuur je 
informeel mensen aan? Misschien ben jij al bekend in een organisatie, 
bijvoorbeeld doordat je intern bent doorgegroeid. Of je komt helemaal 
nieuw binnen. Iedere startpositie brengt een bepaalde dynamiek en 
uitdagingen met zich mee. Kortom: wees je in deze opstartfase bewust 
van jouw startpositie en wat voor jou de belangrijkste uitdaging is die 
daarmee gepaard gaat.

	i DOEN
  Herken je jezelf in een van de onderstaande startposities? Markeer 

de aandachtspunten die jou aanspreken.

1.  Meewerkend leidinggevende

‘Ik werd leidinggevende van mijn eigen team en bleef daar
naast zelf nog een aantal dossiers doen. Voor mij was die 
leidinggevende rol een logische stap omdat ik al veel zaken 
coördineerde. Ik had me niet goed gerealiseerd dat mijn werk
relatie met mijn collega’s toch behoorlijk zou veranderen.’
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1 – STARTEN 21

Aandachtspunten:
• Check voor aanvang of je de support hebt van je teamleden. Ziet ieder-

een het zitten dat jij doorgroeit, of zijn er ook bezwaren? Dat laatste 
betekent niet dat je dan maar geen leidinggevende moet worden. Maar 
door alleen al die vraag expliciet te stellen kom je mogelijke pijnpunten 
op het spoor en werk je juist aan het creëren van je eigen steun.

• Als leidinggevende heb je verschillende petten op. Als je eerst ‘one 
of the guys’ was, helpt het om je rolwisseling te benoemen: ‘ik zeg dit 
nu met de pet op van manager’. 

• Je collega’s zullen je niet meer bij alle zaken betrekken zoals vroeger. 
Accepteer dat er soms ook dingen zijn die zij onderling bespreken. 

Op welke terreinen ben jij niet meer ‘one of the guys’? En waar nog wel?
Maak hiervan twee lijstjes. Zo maak je het onderscheid voor jezelf duide-
lijker – en dus ook voor je team.

2.  Je komt nieuw binnen als leidinggevende, er blijkt gedoe rond jouw 
benoeming

‘Na mijn start hoorde ik dat een interne collega ook op deze 
functie had gesolliciteerd. Toch had men voor mij gekozen. Ik 
vond het lastig dat deze collega zich naar mij terughoudend 
en wat cynisch opstelde. Daar zat oud zeer waar ik onver
wachts mee moest omgaan.’

Aandachtspunten:
• Onder de waterspiegel kan hier van alles spelen. Het geeft vaak lucht 

en ruimte om de situatie bespreekbaar te maken. Vraag hoe jullie 
toch op een goede manier verder kunnen en wat je collega nodig 
heeft. Wijs je medewerker ook op zijn eigen keuzes hierin.

• Ongevraagd bevind je je dus in een ingewikkelde startpositie. De 
directie heeft de keuze voor jou gemaakt. Vraag daarom ook aan de 
directie hoe zij jou steunen. 
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3.  Coördinator, projectleider of leidinggevende zonder personeels
verantwoordelijkheid

‘Ik coördineer de inhoudelijke taken van een groep medewer
kers, maar ik ga niet over personeelszaken. Mijn leidingge
vende vroeg mij om feedback over een medewerker waar hij 
ontevreden over was. Hij wilde naar een ontslag toewerken 
en had daarvoor mijn feedback nodig omdat ik dagelijks met 
die collega werk. Ik zag wel wat ontwikkelpunten maar vond 
een ontslag veel te heftig. Maar ja, de formele leidinggevende 
beslist uiteindelijk. Ik kwam in een spagaat tussen de druk van 
mijn leidinggevende en mijn eigen beeld.’

Aandachtspunten:
• Een coördinerend medewerker heeft meestal alleen verantwoordelijk-

heid over de uitvoering en niet over personeelszaken. Bespreek bij je 
start hoe dit in jouw situatie ligt, en wat de formele verantwoordelijk-
heid is van de hiërarchisch leidinggevende. 

• Wanneer jij als coördinator als bron voor feedback ingezet gaat wor-
den, zorg dan dat je teamleden dit ook vooraf weten. Geef alleen 
feedback waar je zelf achter staat en die je medewerker ook zou mo-
gen lezen. 

• Let er bij verschil van inzicht op dat jij en je leidinggevende elkaar 
niet publiekelijk afvallen. Zorg dus bij dergelijke kwesties voor een 
goede voorbespreking over jullie posities en laat de verantwoorde-
lijkheid daar waar hij hoort.
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Hoe kijk jij naar jouw rol?

‘Als leidinggevende haal ik er veel voldoening uit om anderen 
te helpen groeien. Ik geniet ervan om mensen uitdagende 
opdrachten te geven, vragen te stellen en ze vooral zelf aan 
het denken te zetten. Maar het kost me veel meer energie om 
mensen aan te spreken als er iets niet goed loopt. Ik blijf dan 
heel lang aarzelen voordat ik iets zeg.’ 

Als leidinggevende heb je verschillende petten op. Je bent collega, ex-
pert, leider, manager en coach. De rollen van collega en expert zijn je 
al bekend, maar de rollen van de leider, manager en coach zijn nieuw. 
Realiseer je dat elke pet of rol een ander doel vervult. Hoe zien de ver-
schillende rollen eruit?

Collega: is medeteamlid en gelijke
Als collega heb je oog voor elkaar. Niet alleen voor de werkgerichte maar 
ook voor de menselijke kant. Je behandelt elkaar als gelijke.

Expert: kent de inhoud
Als expert weet je waarover je praat en ben je de vraagbaak en de inhou-
delijke steun en toeverlaat. Als je bent doorgegroeid vanuit je inhoudelij-
ke vakkennis is deze rol jou goed bekend. Tegelijkertijd zul je als leiding-
gevende niet meer ‘de slimste van de klas’ willen zijn maar juist anderen 
in hun expertise willen laten groeien. Dit vraagt een andere manier van 
kijken naar jezelf en enige terughoudendheid in je expertrol. Het kan 
best ongemakkelijk of als een gemis voelen, wanneer je eerder altijd de 
expert was die iedereen wist te vinden. 

Of stuur je vanuit een totaal andere achtergrond een team inhoudelijke 
experts aan? Dan gaat het erom om in deze rol voldoende kennis te 
bemachtigen om de juiste vragen te kunnen stellen en het overzicht te 
houden. 
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Leider: geeft richting
Als leider draag je de waarden, missie, visie en strategie van de organi-
satie proactief uit. Je weet waar je met elkaar naar toewerkt en houdt dit 
beeld op ieders netvlies. Het is geen optie hier niet over na te denken. 
Zonder visie of strategie beland je in reactief gedrag en ga je zwabberen. 
Je bent een verbinder tussen organisatie en medewerker. Een leider com-
municeert, enthousiasmeert en inspireert. 

Manager: realiseert
Als manager vertaal je de visie naar praktische en concrete doelstellin-
gen. Je stuurt op die doelstellingen, monitort ze en bespreekt de resulta-
ten met teamleden. Daarnaast spreek je mensen ook aan op hun gedrag. 
Zowel in positieve als in kritische zin.

Coach: zorgt voor motivatie en groei
Vanuit je rol als coach stimuleer je medewerkers om eigen oplossingen te 
vinden en om hun eigen denkkracht te vergroten. Door medewerkers uit 
te dagen help je hen hun werkplezier te behouden of te vergroten. Ook als 
team en organisatie heb je hiervan profijt. We maken bij de rol van coach 
een onderscheid tussen het coachen van individuen en het coachen van 
het team. Omdat je als beginnend leidinggevende nog in de startblokken 
staat, behandelen we verder in dit boek enkele basiselementen die ook 
voor een beginnend leidinggevende niet mogen ontbreken. 

	i DOEN
  Hoe comfortabel voel jij je op dit moment bij de verschillende rollen? 

De ene rol zal je meer liggen dan de andere. We hebben van nature 
een bepaalde voorkeursrol waar je steeds verder in groeit. Maar je 
kunt juist ook groei doormaken in de andere rollen. 

beginnen met leidinggeven_07.indd   24beginnen met leidinggeven_07.indd   24 03-02-2022   15:1803-02-2022   15:18



1 – STARTEN 25

Hoe comfortabel voel jij je bij onderstaande rollen? Kruis je eerste 
ingeving aan. Welke rol wil jij verder ontwikkelen?

Rol Kern On
ge

m
ak

ke
lij

k

Ne
ut

ra
al

Co
m

fo
rta

be
l

Collega Is medeteamlid en gelijke n n n

Expert Kent de inhoud n n n

Leider Geeft richting n n n

Manager Realiseert n n n

Coach Zorgt voor motivatie en groei n n n

Ervaren leidinggevenden beheersen de kunst van het soepel schakelen 
tussen de verschillende rollen. Hiermee kunnen ze de juiste interventie 
voor het team kiezen. Wat gaat jou hierin helpen?
• Wees je bewust van je vijf rollen en bedenk welke rol nuttig is in wel-

ke situatie. Ook kun je achteraf nog eens checken welke rol je hebt 
ingezet. Was dat de meest effectieve rol?

• Wees expliciet over je verschillende rollen. Je collega’s hebben geen 
weet van alle denkprocessen en afwegingen die zich in je hoofd af-
spelen. Het geeft je collega’s duidelijkheid als je zegt: ‘Goed, ik ga nu 
even op de coachstoel zitten. Wat maakt dat je met deze vraag naar 
mij komt? En wat heb je nodig om zelf een besluit te nemen?’

Het is niet erg dat sommige rollen nog ongemakkelijk voelen. Je hebt nog 
genoeg gelegenheid je daar verder in te ontwikkelen.
  

Ken jezelf: wat kom je brengen?
Wie ben jij en in hoeverre ken jij jezelf? Als leidinggevende ben je je 
eigen instrument. Daarom is het van groot belang jezelf te kennen. En 
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dan bedoelen we niet alleen je waarden en je expertise, maar ook je 
persoonlijkheid, jouw gevoelige snaar en je ‘gebruiksaanwijzing’. Want 
wanneer je jouw eigen gevoeligheden niet kent, kun je onbedoeld heftig 
of emotioneel op een bepaalde situatie reageren. Of bij je collega een 
ander effect sorteren dan je voor ogen had. 

Als je kijkt naar je persoonlijkheid, dan heb je waarschijnlijk kernwaar-
den die jouw denken en handelen sturen. Dat kan gaan om rechtvaar-
digheid, integriteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen, doorzettings-
vermogen, empathie, zingeving of iets anders. We raden je aan om op 
een rustig moment voor jezelf te noteren welke kernwaarden echt bij je 
passen. Deze kernwaarden vormen jouw kompas en toetssteen.

Ook je werkervaring hoort bij je. Waarschijnlijk heb je in eerdere situa-
ties geleerd hoe je zaken handig aanpakt. Misschien ben jij van nature 
goed in het overzicht houden, een scherpe analyse maken, of in het 
verbinden van collega’s. Deze ervaring heb je dus al bij je, en de interes-
sante vraag is hoe je die nuttig gaat inzetten in je nieuwe functie.

En wat gaat jou makkelijk af en waar krijg je energie van? Misschien ben 
jij helemaal in je element als je snel kunt schakelen, je creatieve inval-
len effectief weet te droppen bij je collega’s of als je een ingewikkeld 
probleem tackelt. Wanneer je je sterke punten goed kent, zet je je eigen 
kracht effectiever in. Ook kun je beter voorspellen wat jouw gedrag met 
de ander doet. 

	i DOEN
 Wanneer was jij echt in je element?

 Welke sterke punten heb je toen ingezet?
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Naast ‘energiegevers’ ken je ongetwijfeld ook ‘energieslurpers’, ofwel 
punten waar je totaal op leegloopt. Dat kan gaan om bepaalde taken, 
gedrag van anderen of andere zaken. Natuurlijk wil je niet al na een 
paar weken elke dag uitgeteld op de bank liggen. Om te zorgen voor een 
goede balans is het belangrijk deze energieslurpers voor jezelf in beeld 
te krijgen. Denk na over hoe je deze kunt beperken of er handig mee om 
kunt gaan zodat je er zo min mogelijk last van hebt.

‘Vanaf dag één viel me op dat een van mijn teamleden altijd 
het hoogste woord had. Totaal het tegenovergestelde van hoe 
ik zelf in elkaar zit. Ik vond hem steeds irritanter, en ik merkte 
dat ik letterlijk wegdraaide als hij weer begon. Maar ik zei er 
niets over. Want niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn, toch?’

Onze vraag zou hierbij zijn: ‘Wat maakt dat je hier nét even wat meer op 
aanslaat dan een ander?’ Misschien is bescheidenheid een belangrijke 
kernwaarde voor je. Je treedt dan niet meteen zelf op de voorgrond, maar 
laat eerst anderen aan het woord. Mogelijk heb je ook de behoefte dat 
iedereen goed naar elkaar luistert en elkaar uit laat praten. Zo hebben 
we allemaal onze gevoelige snaren, waar we net even wat heftiger door 
reageren dan een ander. Het loont om die gevoeligheden van jezelf te 
kennen en te herkennen.

	i DOEN
  Ken jij je gevoelige snaar? Je ergernis, ongemak of je moppermomen-

ten zijn belangrijke indicatoren van je gevoelige snaar. Doe dus je 
voordeel met je ‘grumpy moments’. Om over na te denken:

 > Wat een ander bij jou triggert, zegt iets over jou. Vraag je af waar 
deze emotie of gevoeligheid vandaan komt. 

 > Vaak is dat iets waar je zelf wel wat meer van zou kunnen gebrui-
ken. Wat zou je van die ander kunnen leren?

Moet je dan perfect zijn? Nee, nobody is perfect. En gelukkig maar. 
Wanneer jij eerlijk bent over je gevoelige snaar, dan creëer je openheid. 
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Mensen prikken er toch wel doorheen als je woorden en je gedrag niet 
overeenkomen. En hoe mooi is het als in jouw team gesproken mag wor-
den over gevoeligheden en mensen daar niet op afgerekend worden?

Iedereen heeft een ‘gebruiksaanwijzing’. Zoals je bij een nieuw appa-
raat kunt lezen hoe je dat optimaal gebruikt en welk onderhoud je moet 
doen, zo kun je ook naar je eigen persoonlijkheid kijken. Je neemt jezelf 
nu eenmaal mee naar het werk! Hieronder vind je vragen die helpen om 
je bewust te worden van jouw ‘gebruiksaanwijzing’. 

	i DOEN

Mijn gebruiksaanwijzing: Nuttig om te weten, want:

Mijn kernwaarden zijn: Je kernwaarden vormen je kompas en je toetssteen. 
Ze zijn van grote invloed op je handelen.

Mijn ervaring ligt vooral op  
het vlak van:

Je eerdere ervaring kun je productief inzetten in je 
nieuwe rol.

Waar ik energie van krijg: Hier heb je het team waarschijnlijk veel te bieden.

Waar ik op leegloop: Zorg dat je hier vanaf de start een vangnet voor 
jezelf creëert, zodat je niet al na een paar maanden 
uitgeblust bent.

Mijn gevoelige snaar: Dit helpt om vat te krijgen op ergernis of ongemak. 

Wat zegt dit over mij: Dit zegt misschien meer over jou dan over de ander.

Ontwikkel jezelf: wat kom je halen?
Tot nu toe zijn we vooral bezig geweest met wat je het team komt bren-
gen. Hoewel het spannend is om te starten in je nieuwe rol en je nog 
weinig of geen ervaring hebt met leidinggeven, is het waarschijnlijk 
niet je eerste baan. Vertrouw er daarom maar op dat je sowieso veel 
meebrengt, waaronder in elk geval je eigen (frisse) blik. Daarmee heb je 
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vanaf dag één een meerwaarde. Je hebt daarnaast al andere leidingge-
venden meegemaakt en je kent de dynamiek van een team.

Maar ook al heb je de intentie er honderd procent voor het team te zijn, 
je hoeft jezelf niet weg te cijferen. Je mag ook iets komen halen. Je hoeft 
niet alles te kunnen op je eerste dag. Geef jezelf ruimte om te groeien in 
je rol. 

	i DOEN
   

Als je weet wat je motivatie is en hebt bedacht waar je je voldoening 
uit wilt halen, dan kun je nadenken over je eigen ontwikkelvraag. 
Kies voor jezelf een ‘jaarthema’ waarin je wilt groeien, experimen-
teren en leren. Het interessante is dat als jij bewust een jaarthema 
kiest, er zaken op je pad komen die daarmee te maken hebben. Zo 
werkt je brein namelijk!

  Denk bij je ontwikkelvraag ook aan een van de rollen als leidingge-
vende waar je je nog minder comfortabel bij voelt. Kies daarnaast 
iets waar je al goed in bent en nog beter in wilt worden. Dat geeft je 
energie, motivatie en zelfvertrouwen. Neem deze ontwikkelvragen op 
in je eigen startplan. 

Mijn belangrijkste ontwikkelvragen als leidinggevende voor het eerste jaar:

1. Jaarthema:

2. Rol:

3. Nog beter in worden:
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TEAM

Kennismaken met je team
Jouw start in je nieuwe team is een mooi moment om contact te maken 
met je teamleden. Hoe kun je de kennismakingsgesprekken met de 
teamleden effectief benutten?

Denk vooraf na over de vragen die je wilt stellen. Een kennismaking 
zonder voorbereiding waaiert alle kanten uit, terwijl het een belangrijk 
moment is om diepgaande informatie over je teamlid als collega én als 
persoon te krijgen. Wees je ook ervan bewust dat dit gesprek tevens een 
positioneringsmoment voor jezelf is. In zo’n kennismakingsgesprek kun 
je iets over jezelf, je kernwaarden en je gevoeligheden vertellen. Maar 
ook over hoe jij wilt samenwerken.

Vragen voor een kennismakingsgesprek:
• Vertel eens wat over jezelf, wie ben je?
• Wil je iets delen over jouw thuissituatie?
• Op welke mijlpaal ben je trots? 
• Waar haal jij energie en voldoening uit?
• Wat is voor jou belangrijk in je werk?
• Wat verwacht jij van mij als leidinggevende? 
• Wat heb jij van mij nodig zodat jij je werk zo goed mogelijk kunt doen?
• Als ik nu als eerste iets moet doen, wat zou je willen dat ik doe?
• Stel dat er een keer iets niet goed gaat, hoe wil jij dan door mij aan-

gesproken worden? 

Bedenk: ook de vorm is bepalend. Vraag je af hoe je het kennismakings-
gesprek wilt voeren en waar je dit wilt doen. In het gebouw, op een plek 
waar je ongestoord kunt praten, of bijvoorbeeld tijdens een wandeling. 
Door even een luchtje te scheppen creëer je al meteen een informelere 
sfeer. 

Noteer de antwoorden! Mogelijk heb je geen ijzeren geheugen en een 
flink aantal teamleden. Je kunt niet alles automatisch onthouden. De 
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antwoorden van de kennismakingsgesprekken kunnen je later weer aan-
knopingspunten geven.

Opbouwen van vertrouwen
Heb jij zelf ooit een bijzonder goede leidinggevende gehad? En waar zat 
dat dan in? Deze vraag hebben wij in onze trainingen vaak gesteld. En 
vaak hoorden we: ‘dat was iemand die mij vertrouwen gaf’. 

Vertrouwen heeft veel impact op mensen in een team. Maar waarom is 
dat eigenlijk zo? Mensen voelen dan de ruimte om zichzelf te mogen 
zijn. Het kan iemand stimuleren nét die spannende stap te zetten, iets 
ongebruikelijks te durven benoemen of met dat briljante idee naar voren 
te komen. Vertrouwen is dus cruciaal om met je team straks tot goede 
resultaten te komen.

In de startfase liggen al veel kansen om actief aan vertrouwen te werken. 
Er zijn verschillende acties die een leidinggevende concreet kan inzetten: 
• Laat iets van jezelf zien. Je nieuwe teamleden weten nog niet wat ze 

aan jou hebben. Medewerkers waarderen het als ze de mens achter 
de leidinggevende zien. Laat bij de start zien: dit ben ik, dit is mijn 
familie, dit zijn de dingen waarvoor ik belangstelling heb, die me 
raken. Dat kan ook met wat beelden of filmpjes. 

• Stel het teambelang boven je eigen belang. Gaandeweg doen zich 
allerlei momenten voor waar het prille vertrouwen op de proef wordt 
gesteld. Wees je ervan bewust dat er voor jou ook een moment komt 
waarop het team jou impliciet of expliciet vraagt of je voor hen kiest 
of voor je eigen resultaten. Maak duidelijk dat jouw keuzes in het 
belang van het team of de organisatie zijn.

• Straal vertrouwen in het team uit. Laat je teamleden voelen dat alles 
wat zij al kunnen en weten jouw belangrijkste kapitaal is.

Managen van verwachtingen
Wat verwachten je teamleden van jou? Dit kan natuurlijk verschillen. Is 
er in jouw organisatie veel wisseling geweest in leidinggevenden en ben 
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jij de laatste in de reeks? Dan hebben medewerkers hun verwachtingen 
misschien behoorlijk naar beneden bijgesteld. Andersom kan natuurlijk 
ook. Dat er voor jou een prettige en goede leidinggevende is vertrokken, 
waardoor de verwachtingen hoog zijn. Vraag wat je teamleden van jou 
verwachten, het liefst direct in het kennismakingsgesprek. 

En tja, wat als zij meer verwachten dan jij kunt bieden? Wees realistisch. 
Je zult nooit aan alle verwachtingen van alle teamleden kunnen voldoen, 
en dat moet je ook niet willen. Doe dus vanaf dag één aan verwachtings-
management: vertel dat je de wensen en verlangens gehoord hebt, maar 
dat dat niet automatisch betekent dat je dat gaat doen.

Ten slotte: wat verwacht jij van teamleden? In het kennismakingsgesprek 
kun je verwoorden wat jij belangrijk en prettig vindt in de omgang en in 
de samenwerking. Je kunt daarbij iets vertellen over jouw morele kom-
pas, de waarden die jij met je meedraagt en wijze lessen die jij geleerd 
hebt.

ORGANISATIE

Doelen van de organisatie
In het begin zal het contact met je teamleden veel aandacht vragen. 
Maar zicht krijgen op het grotere plaatje is ook van belang. Waartoe is 
jouw organisatie op aarde, en hoe draagt jouw afdeling bij aan het grote-
re geheel?

Daarom besteed je ook tijd aan het duidelijk krijgen van de organisatie-
doelen. Misschien kom je in een gespreid bedje: de relevante organisa-
tiedocumenten liggen klaar en het gesprek met de directeur is al gepland. 
Maar meestal is dat niet het geval. Dan kun je een paar dingen doen:
• Ga op zoek naar relevante informatie. Dit kan het (vorige) jaarplan 

zijn, het mission statement op de website, een strategie- of perspec-
tiefnota, notulen van mt-vergaderingen of andere relevante docu-
menten. Je kunt hier ook voor je start al naar vragen. 
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• Stel de directie, andere leidinggevenden en je teamleden veel vragen 
over de organisatiedoelen, de strategie en wat dit voor jouw team 
betekent. Mogelijk is ook je voorganger nog beschikbaar.

• Noteer kort voor jezelf het beeld over de doelen dat je zo verkrijgt en 
check of dit klopt.

Praktische afspraken binnen de organisatie
Hoe werkt alles hier eigenlijk? Als nieuwkomer kun je daar vaak niet direct 
de vinger op leggen, en soms word je door schade en schande wijs. Ach-
teraf hoor je dan dat je zaken anders had moeten aanpakken. Dit inwerk-
proces kun je voor jezelf versnellen door de volgende zaken uit te zoeken:

Structuur
• Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? 
• Welke sleutelfiguren zijn voor jou relevant?
• Welke formele en informele overlegstructuren zijn er? Wanneer vin-

den deze plaats, wie zitten daarbij en wat is het doel hiervan?
• Hoe en waar worden notulen en documenten bewaard en wat zijn 

afspraken daarover?

Financiën
• Wat is jouw financiële verantwoordelijkheid?
• Met welke budgetten heeft jouw team te maken? 
• Hoe is de financiële stand van zaken op dit moment?
• Tot welk bedrag heb je beslissingsbevoegdheid?

Ondersteuning
• Wat zijn de taken van de ondersteuners in de organisatie?
• Wat doen ze voor jou? En wat niet?

Ziekmelding en verlof
• Wat doe je bij ziekmeldingen van medewerkers? 
• Waar registreer je zieken? Ga ook na wat de formele afspraken rond 

ziekmeldingen zijn.
• Wat zijn de afspraken wanneer iemand met verlof gaat?
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Aannamebeleid
• Wat zijn de procedures rond werving en selectie?
• Wat is jouw rol hierin? 
• Met welke formele regels moet je rekening houden?
• Hoe kun je hier samen in optrekken met hr?

En mocht je iets niet begrijpen of je ergens over verbazen, stel vooral 
nieuwsgierige vragen. ‘Wat maakt dat dit zo gaat?’ is daarbij een betere 
vraag dan ‘waarom?’. Ook al bedoel je er niets mee, veel mensen schie-
ten bij ‘waarom’ in de verdediging, en dan krijg je niet de antwoorden 
waarnaar je zoekt. 

Jouw leidinggevende en andere stakeholders
Niet alleen je medewerkers verwachten iets van je, maar ook jouw eigen 
leidinggevende en klanten of andere eindgebruikers hebben wensen. 
Belangrijk is dat je je al vanaf de start bewust bent van deze verschillen-
de perspectieven en ze leert kennen. 

Mogelijk heb jij jouw leidinggevende al gesproken in een eerder stadium 
of ga je dat binnenkort doen. Probeer bij de start een goed beeld te krij-
gen van hoe je leidinggevende in elkaar steekt, wat diegene belangrijk 
vindt en waar zijn of haar kracht ligt. In hoeverre vullen jullie elkaar aan? 
Waar gaan jullie elkaar steunen? En welke verwachtingen heeft je lei-
dinggevende van jou?

In de dilemma’s die we tegenkomen bij startende leidinggevenden 
speelt het contact met de eigen leidinggevende regelmatig een centrale 
rol. Er kan een spanningsveld ontstaan om allerlei redenen. Zoals ver-
schillende stijlen van leidinggeven, andere beelden over prioriteiten van 
het team of doordat je elkaar gewoon weinig spreekt. Maak bij je startge-
sprek afspraken over hoe je elkaar op de hoogte houdt.

Ook klanten en andere belanghebbenden hebben verwachtingen van jou. 
Of je nu producten of diensten levert, iedere organisatie heeft te maken 
met klanten of afnemers die iets van jullie organisatie vinden. Veel lei-
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dinggevenden zijn zo gericht op hun team of de interne organisatie, dat 
het er nauwelijks van komt om kennis te maken met belangrijke spelers 
buiten je eigen organisatie. Gebruik daarom je startperiode om dat wel te 
doen. Zoek enkele belangrijke contactpersonen buiten je organisatie op 
en voer ook met hen een goed voorbereid kennismakingsgesprek.

Jouw opdracht 

‘Tijdens de sollicitatieprocedure vroeg ik aan mijn gespreks
partners wat de resultaten moesten worden voor mijn afde
ling. Wat zou er over een jaar bereikt moeten zijn, en wanneer 
zouden ze tevreden zijn? Ik kreeg wat algemene antwoorden, 
en nam me voor om mijn opdracht tijdens mijn startweken 
eens goed uit te vragen.’

Sommige leidinggevenden worden aangenomen met een concrete op-
dracht. Op basis van hun specifieke ervaring en competenties worden 
zij gekozen om een afdeling uit de rode cijfers te halen of om een erkend 
keurmerk te verkrijgen. Je weet vooraf waar je aan toe bent, en je kunt 
gedetailleerde afspraken maken over wat wanneer gereed moet zijn, en 
wat je nodig hebt aan mensen en middelen. 

Maar je zult niet de eerste leidinggevende zijn die tot de ontdekking 
komt dat er slechts een vaag beeld is van wat je precies moet gaan doen; 
de afdeling had nu eenmaal een leidinggevende nodig. Wees je ervan 
bewust dat als je hiermee genoegen neemt en hard aan de slag gaat om 
de afdeling draaiend te houden, er wel wat onaangename verrassingen 
op je pad kunnen komen. De waan van de dag is een veelkoppig monster 
dat, als je niet oppast, al je tijd in beslag kan nemen. Zonder concrete 
opdracht is alles belangrijk en werk je nergens naartoe. Wanneer dan 
over een jaar blijkt dat er toch wel wat zaken anders hadden gemoeten, 
concludeer je dat er veel kostbare tijd verloren is gegaan.

Als er geen concrete opdracht voor je klaarligt, grijp dan zelf de kans 
om die te formuleren. Dat mag een opdracht op hoofdlijnen zijn, want je 
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gaat later nog samen met je team een teamvisie ontwikkelen. Hoe formu-
leer je je eigen opdracht?
• Gebruik je notities van de kennismakingsgesprekken. Welke verschil-

lende beelden over de te bereiken resultaten heb je gehoord? 
• Gebruik andere informatie die tot je beschikking staat: jaarplannen, 

belangrijke memo’s, intranet, of brochures.
• Wat moet er volgens jou bereikt worden op korte, middellange en 

lange termijn? Noteer je antwoorden in kernwoorden of korte zinnen.
• Maak een SWOT-analyse: welke sterktes, zwakheden, kansen en be-

dreigingen zie jij bij het bereiken van die doelen? 
• Formuleer wat jij nodig denkt te hebben om die doelen te kunnen 

bereiken. Denk aan capaciteit, maar ook aan budget, werkplekken, 
afspraken over de voortgang. Mocht je dit nog niet precies bij je start 
in kaart kunnen brengen, geef dan aan dat je hier later over wilt spre-
ken.

• Vergeet niet om uit te zoeken wie precies jouw opdrachtgever is, en 
of je ook aan diegene rapporteert over de voortgang. In grote organi-
saties kun je namelijk te maken krijgen met een formeel opdrachtge-
ver en een gedelegeerd opdrachtgever.

En lag er wel een concrete opdracht? Ook dan staat niets je in de weg om 
alsnog je eigen opdracht te formuleren aan de hand van bovenstaande 
punten. Daarmee maak je voor jezelf veel scherper waaraan je wilt gaan 
werken, en vergroot je je eigen commitment.

Plan een startgesprek met jouw opdrachtgever(s) en leg je opdracht 
voor. Het is belangrijk om te checken of jouw beeld over de opdracht 
klopt, en of je een expliciet akkoord krijgt. 
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