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1. Focus van het vak
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Het doel van management is het formuleren en het realiseren van

organisatiedoelstellingen in vaak complexe en dynamische omgevingen. Om beter te

doorgronden hoe organisaties deze ambitie kunnen realiseren dien je inzicht te

verwerven in de essentie van organisaties en hun bedrijfskundige omgeving, de

verschillende functies in een organisatie, hoe deze functies dienen samen te werken

om (economische) waarde te creëren en hoe die processen kunnen worden

georganiseerd en aangestuurd.

Het opleidingsonderdeel “Inleiding bedrijfskunde en management” heeft dan ook tot

doel je inzicht te verschaffen in de vakgebieden management en bedrijfskunde,

en de wetenschappelijke theorieën waarop deze benaderingen steunen. Je zult

echter niet alleen kennis verwerven over de kernbegrippen van management, de

functionele managementdomeinen, de essentiële managementvaardigheden en de

competenties die nodig zijn voor het managen van een organisatie, maar je wordt

eveneens uitgenodigd om op basis van die inzichten kritisch te reflecteren over

concrete managementvraagstukken.



5

2. Handboek
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3. Topics hoorcolleges / planning
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4. Slides Hfdst. 15 
Leiderschap







Leerdoelen 15.1 Wie zijn de leiders en wat is 
leiderschap?

15.2 Vroege theorieën over leiderschap

15.3 Contingentietheorieën over 
leiderschap

15.4 Moderne ideeën over leiderschap

15.5 Hedendaagse vraagstukken over 
leiderschap

12p. 402



13

15.1 Wie zijn de leiders en wat is 
leiderschap?

p. 194
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Bourlon
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http://www.jobat.be/nl/artikels/hans-bourlon-studio-100-is-niet-altijd-zon-durver-geweest/
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https://www.youtube.com/watch?v=ocSw1m30UBI



http://www.trindent.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Management1.jpg
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 Leider: Iemand die in staat is invloed op anderen uit te
oefenen en die de bevoegdheden van een manager
heeft.

 Leiderschap: Wat leiders doen; het beïnvloeden van
anderen om bepaalde doelen te bereiken.

 Elke manager zou idealiter een leider moeten zijn.

 In groepen komen vaak informele leiders bovendrijven,
maar dit zijn niet de leiders die wij in dit hoofdstuk
bestuderen.

Onderzoek naar leiderschap is gericht op 
beantwoording van de vraag: wat is een 
effectieve leider?



23

15.2 Vroege theorieën over 
leiderschap

p. 404
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Theorieën over leiderschapskenmerken 
(jaren twintig en dertig)

 Onderzoekers konden in eerste instantie geen
persoonskenmerken vinden op grond waarvan het in
alle gevallen mogelijk was om onderscheid te maken
tussen een leider en een niet-leider.

 Later onderzoek stelde acht met effectief leiderschap
geassocieerde karaktereigenschappen vast.

p. 405
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Zijn karakteristieken een goede indicator van 
leiderschap ?

Effectief ? Interactie met ondergeschikten ?
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Theorieën over leiderschapsgedrag 
= gedragingen worden benoemd op grond waarvan je
onderscheid tussen effectieve en niet-effectieve leiders
kunt maken.

Onderzoeksbevindingen: tegenstrijdige resultaten

 Geen van de stijlen is duidelijk de meest
effectieve voor prestatieverbetering.

 De mate van tevredenheid onder een
democratische leider is hoger dan onder
een autocratische leider.

p. 406
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Theorieën over leiderschapsgedrag 

= is leiderschapsgedrag een goede indicator van
effectief leiderschap ?

Onderzoeksbevindingen: tegenstrijdige 
resultaten

 Geen van de stijlen is duidelijk de meest
effectieve voor prestatieverbetering.

 De mate van tevredenheid onder een
democratische leider is hoger dan onder
een autocratische leider.
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15.3 Contingentietheorieën over 
leiderschap

 Situationele leiderschapstheorie van Hersey &
Blanchard

 Participerend leiding geven van Vroom &
Yetton

 Pad-doelmodel van House

p. 407



Situationele leiderschapstheorie van 
Hersey & Blanchard

Focus = taakbereidheid 
ondergeschikten

Focus = taakbereidheid 
ondergeschikten

Laag

S2

S1
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Participerend leiding geven van Vroom & 
Yetton

 Leidergedrag moet zich aanpassen aan de taakstructuur – of deze

nu routinematig, niet-routinematig of ergens daartussenin is –

gebaseerd op een opeenvolgende reeks regels (normen) die de

leider moet volgen bij het bepalen van de vorm en de mate van

participatie in het besluitvormingsproces, zoals door verschillende

situaties wordt bepaald.

 Contingentiefactoren voor participerend leidinggeven: Belang
van het besluit, Belang van betrokkenheid, Vakkennis van leiders,
Waarschijnlijkheid van inzet, Ondersteuning door ondergeschikten,
Vakkennis van ondergeschikten, Bekwaamheid van teams.

p. 410
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Participerend leiding geven van Vroom & 
Yetton



Normatief 
model
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Pad-doelmodel van House 

 Een leiderschapstheorie die stelt dat:

 (1) het tot de taken van de leider behoort om zijn
ondergeschikten te ondersteunen bij het bereiken van hun
doelen, en

 (2) er sturing en ondersteuning nodig is om ervoor te zorgen
dat hun doelen in overeenstemming zijn met de algemene
doelstellingen van de afdeling of organisatie.

 Dezelfde leider kan, afhankelijk van de situatie, een enkele of
alle van de bovenstaande leiderschapsstijlen tonen:

 Richtinggevende leider

 Ondersteunende leider

 Participerende leider

 Prestatiegerichte leider
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15.4 Moderne ideeën over 
leiderschap

p. 413
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 Transactionele leiders

 Leiders die werknemers in de richting van
vastgestelde doelen leiden door de vereisten van hun
rollen en taken te verduidelijken.

 Transformationele leiders

 Charismatische leiders die werknemers prikkelen,
ondersteunen en inspireren, zodat deze zich extra
inspannen om de groepsdoelstellingen te bereiken.

 Een leider die veel invloed op werknemers kan
uitoefenen.
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 Charismatisch leider

 Een enthousiaste, zelfbewust leider die door zijn 
persoonlijkheid en handelingen anderen beïnvloedt en 
aanspoort om op een bepaalde manier te gaan 
werken.

 Kenmerken van een charismatisch leider:

 Heeft een visie.

 Kan deze visie onder woorden brengen.

 Bereid risico’s te nemen om die visie in praktijk te brengen.

 Staat open voor beperkingen van de omgeving en de 
behoeften van ondergeschikten.

 Laat buitengewoon gedrag zien.
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 Visionair leiderschap

 Het vermogen om een realistische, geloofwaardige
en aantrekkelijke visie te creëren die een verbetering
ten opzichte van de huidige situatie inhoudt.

 Visionaire leiders zijn in staat om:

 de visie over te brengen door middel van heldere
gesproken en geschreven communicatie.

 de visie ook met daden over te brengen.

 de visie uit te breiden naar of toe te passen op elke
context van leiderschap.
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 Teamleiderschap

 Geduld opbrengen

 Vertrouwen hebben en afstand doen van gezag

 Weten wanneer in te grijpen

 Het werk van de teamleider:

 Beheren van de externe grenzen van het team.

 Ondersteunen van het teamproces:

 Contactpersoon voor de externe achterban, 
probleemoplosser, conflictbemiddelaar, coach.



47p. 416



15.4 Hedendaagse vraagstukken 
over leiderschap
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1. Leiders en macht

 Legitimiteit

 Dwang

 Beloning

 Deskundigheid

 Referentie

2. Vertrouwen opbouwen

 Integriteit

 Bekwaamheid

 Consistentie

 Loyaliteit

 Openheid
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3. Ethisch leiderschap

4. Empowerment van werknemers

5. Leiderschap en sekse


