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1. Focus van het vak
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Deze cursus heeft tot doel inzicht te verschaffen in het management van

organisaties. Het eerste deel behandelt de kernbegrippen van management en

organisatie, en positioneert die binnen de relevante wetenschappelijke

vakgebieden. Het tweede deel focust op de essentie van het managen van

organisaties en de rollen van managers (i.e. plannen, organiseren, leiding geven

en controleren). Het derde deel verkent verschillende generalistische (strategisch

management, veranderings- en cultuurmanagement) en specialistische (diensten,

marketing-, communicatie- en human resource management) deeldomeinen

binnen management.
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2. Handboek



6



7

3. Topics hoorcolleges / planning
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4. Slides Hfdst. 6 
Leiding geven





Inhoud 6.1 Wat is leidinggeven ?

6.2 Soorten van beïnvloeding en 
leidinggeven 

6.3 Soorten van contingenties.
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Wat zijn de kenmerken van 
een leider ?
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• Managers

– Are appointed to their 
position

– Can influence people only 
to the extent of the formal 
authority of their position

– Do not necessarily have 
the skills and capabilities to 
be leaders

• Leaders

– Are appointed or emerge 
from within a work group

– Can influence other people 
and have managerial 
authority

– Do not necessarily have 
the skills and capabilities to 
be managers
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6.1 Wat is leiding geven ?



Wat is leidinggeven ?

20 p. 253 - 256

Effectiviteit
Efficiëntie

Algemene definitie = het activeren, motiveren
ondersteunen, helpen en sturen van medewerkers.

• Gericht op het beïnvloeden van het denken en
vooral het handelen van de organisatieleden en dit
in de richting van een gemeenschappelijk doel.

• Formeel karakter vs. informeel karakter

• Hoe beïnvloeden leiders ?

• Wat zijn de karaktertrekken van leiders ?

• Wat zijn leidersschapstijlen ?

• Is leiderschap aanleerbaar ?



21
https://www.youtube.com/watch?v=XKUPDUDOBVo

Leadership theories
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6.2 Soorten van beïnvloeding 
en leiding geven



Soorten van leidinggeven ?

24 p. 257

Effectiviteit
Efficiëntie

• Universele benadering = oog voor wat leidinggeven
impliceert en vooral voor welke verschijningsvormen of
soorten van leidinggeven er bestaan = WAT

• Situationele benadering = welke vormen van
leidinggeven komen in welke omstandigheden of
situaties meer / minder voor ? = WAAROM + WANNEER

Universele benadering



Hoe beïnvloeden ?

25 p. 257

Effectiviteit
Efficiëntie

1. Via onderscheidende karaktereigenschappen.

2. Via specifiek gedrag en leiderschapsstijlen.

– Taakgerichte leiderschapsstijl

– Werknemersgerichte leiderschapsstijl

– Mengvormen

– Transformationele leiderschapsstijl

– Solo vs. teamgerichte leiderschapsstijl



Beïnvloeden via onderscheidende 
karaktereigenschappen

26 p. 257

Effectiviteit
Efficiëntie

1. Trekkenbenadering = bestuderen van karakter-
eigenschappen die leiders van niet-leiders
onderscheiden.

– Wetenschappelijke basis?

- Communicatievaardigheid

- Emotionele stabiliteit

- Extravertheid



Beïnvloeden via onderscheidende 
karaktereigenschappen

27 p. 257 - 258

• Gevolg van leiderschapsfunctie of de oorzaak van
aanduiding tot leider ?

• Deterministische mensvisie vs. de maakbaarheid
van de mens



Beïnvloeden via onderscheidende 
karaktereigenschappen

28 p. 257 - 260

Effectiviteit
Efficiëntie

2. Succesvolle vs. niet-succesvolle leider.

3. Maatschappelijk stereotype van succesvolle leider ?

Succesvol = gedrag van ondergeschikten
zodanig beïnvloeden dat ze de doelen van de
organisatie realiseren
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Wat zijn de kenmerken van 
succesvolle leiders ?
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https://www.youtube.com/
watch?v=ocSw1m30UBI

Colin
Powell



Important 
traits for 

leadership 
success

Drive

Self-
confidence

Creativity

Cognitive 
ability

Business 
knowledge

Motivation

Flexibility

Honesty 
and 

integrity

31

Succesvolle 
vs. 

niet-succesvolle 
leider.



http://www.bain.com/publications/articles/lessons-from-female-leaders-in-professional-service-firms.aspx
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Beïnvloeden via specifiek gedrag en 
leiderschapsstijlen 



Beïnvloeden via specifiek gedrag en 
leiderschapsstijlen 

34 p. 260

Leiderschapsstijl = consistent gedragspatroon dat de
leider vertoont.

• Transactionele leiderschapsstijlen

- Taakgerichte leiderschapsstijl

- Werknemersgerichte leiderschapsstijl

• Transformationele leiderschapsstijlen



Taakgerichte leiderschapsstijl

35 p. 261-262

Taakgericht = denken en handelen van een medewerker
beïnvloeden door zich direct toe te spitsen op de te
realiseren doelen en de hiervoor noodzakelijke
takenpakketten.

• Medewerkers aansturen op inhoud van takenpakket

• Leider omschrijft en plant het werk.

• Leider wijst werk toe.

• Leider controleert en ondersteunt medewerkers.

• Leider is de hiërarchische chef



Werknemersgerichte leiderschapsstijl

36 p. 263

Werknemersgericht = proberen het denken en handelen
van medewerkers te beïnvloeden door zich indirect toe te
spitsen op de te realiseren doelen en takenpakketten.

• Sturen via sociale relaties en werksfeer.

• Leider creëert aangename en stimulerende
omstandigheden.

• Leider stimuleert tweerichtingscommunicatie.

• Leider betrekt medewerkers in beslissingen.

• Leider gedraagt zich als coach met weinig nadruk op
formele machtspositie.



http://www.interieurdesigner.be/interieurproj
ecten/kantoor-inrichting/google-kantoren-
werken-bij-google-jobs.html



Mengvormen: managerial grid (Blake & Mouton).

38 p. 264-265
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Transformationele leiderschapsstijl 
(visionair, charismatisch)





Transformationele leiderschapsstijl 
(visionair, charismatisch)

41 p. 266-267

= stuurt het transformationele proces van de organisatie en
stimuleert medewerkers om hierover na te denken en dus te
participeren. Stimuleert werknemers om zich te overtreffen.

• De leider inspireert de medewerkers via een
uitgesproken en persoonlijke visie over de toekomst.

• De leider overtuigt medewerkers om actief te bouwen
aan deze toekomst.

• De leider fungeert als rolmodel.

• Het gedrag van de leider getuigt van enthousiasme,
inzet en energie.

• De leider “bezielt” via zijn/haar gedrag.



http://facultyleadership.weebly.com/uploads/9/9/3/8/993
8172/basic_idea_of_transformational_leadership.jpg



Geef een voorbeeld van een 
transformationele leider en 

argumenteer je keuze.
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Charismatische leider ?



http://facultyleadership.weebly.com/uploads/9/9/3/8/993
8172/how_transformational_leadership_works.jpg
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48Lewin's Leadership Styles



Solo vs teamgerichte leiderschapsstijl

49 p. 268-269



Solo vs teamgerichte leiderschapsstijl

50 p. 268-269

Solo =

• De leider stelt zich onafhankelijk op.

• De leider eist een grote mate van bewegingsvrijheid.

• De leider vertoont vrij directief gedrag t.o.v. de
anderen.

• Het gedrag van de leider concentreert zich op de
leidinggevende taak.



Solo vs teamgerichte leiderschapsstijl

51 p. 268-269

Teamgericht =

• De leider stemt zijn/haar gedrag af op anderen.

• De leider erkent het bestaan van grenzen en
beperkingen aan het eigen gedrag.

• De leider erkent de bijdrage die anderen kunnen
leveren aan de doelrealisatie.

• De leider concentreert zich op de eigen taak “als
onderdeel van” een groter geheel van leidinggevende
taken.
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6.3 Soorten van contingenties



Contingenties

53 p. 268-269

Opinie 1 =

• Er bestaat één bepaalde leiderschapsstijl die de
meest succesvolle is.

Blake & Mouton → team manager



Contingenties

54 p. 268-269

Opinie 2 =

• De beste leiderschapsstijl wordt bepaald door de
specifieke situatie waarin de leider leiding moet
geven.

Contingenties of situationele benadering



Situationele benadering

55 p. 270 - 271

Optie 1 = Allocatiebeleid

• Een leiderschapsstijl is persoonsgebonden en een leider
heeft slechts één stijl onder de knie. Leiders dienen
bijgevolg geplaatst te worden in een omgeving waar hun
stijl tot recht komt.

Optie 2 = Opleidingsbeleid

• Eenzelfde leider kan meerdere leiderschapsstijlen
vertonen. Afhankelijk van de situatie kan de leider zich
aanpassen en de organisatie kan de leider trainen om
nieuwe stijlen onder de knie te krijgen.



Fiedler’s contingency model 
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http://www.mindtools.com/pages/article/fiedler.htm
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Specifieke contingenties

58 p. 270 - 277

1. Motivatie en de capaciteiten van de ondergeschikten.

2. De werkomgeving en de persoonlijkheid van de
ondergeschikten.

3. De maatschappelijke cultuur en ideaalbeelden
inzake leiderschap.

4. Bijzondere tijdelijke omstandigheden (bv. crisis-
situaties).
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Motivatie en de capaciteiten van de 
ondergeschikten 

60 p. 271Hersey & Blanchard

≠ stijlen in één leider

≠ stijlen voor ≠ 
medewerkers

≠ stijlen doorheen 
de tijd 





De werkomgeving en de persoonlijkheid van 
de ondergeschikten / Pad-doel theorie (House)

62 p. 273

Optie 1 =

• Sterk gestructureerd takenpakket.

• Medewerker beschikt over de juiste capaciteiten en
heeft zelfvertrouwen.

• Werknemersgerichte leiderschapsstijl.

Optie 2 =

• Dubbelzinnig takenpakket.

• Ervaring medewerker beperkt en weinig vertrouwen in
zelfsturing.

• Taakgerichte leiderschapsstijl.



De maatschappelijke cultuur en 

ideaalbeelden inzake leiderschap.

63 p. 275

• Heersende culturele waarden en normen (bv. 
Nederland vs. Noord-Korea).

• Machtsafstand.

• Ideaaltypes (Clichés).





Bijzondere tijdelijke omstandigheden (bv. 
crisissituaties)

65 p. 276

• Crisisleidersschapsstijlen

• Sterk taakgericht en autocratische leiderschapsstijl =
centralisatie van macht.

• Herprofilering of positionering = transformationele of
charismatische leiderschapsstijl.

• Gedemotiveerde en misnoegde medewerkers =
werknemersgerichte leiderschapsstijl.



Leadership Can Be Irrelevant

66

• Substitutes for Leadership

– Follower characteristics

• Experience, training, professional orientation, or the need for 
independence

– Job characteristics

• Routine, unambiguous, and satisfying jobs

– Organization characteristics

• Explicit formalized goals, rigid rules and procedures, or 
cohesive work groups


