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De “oude” deal

hiërarchie = zorgen voor uitvoering 
van ‘opgelegde’ agenda

Leidinggeven = zorgen voor richting, 
orde & bescherming (in ruil voor…)

Medewerker = de job doen (in ruil voor …)



Leidinggevenden onder hoogspanning

Stabiliteit, controle, 
preventie, risicovermijding 

Verandering, vernieuwing 
risicobeheersing

> <

Interne belangen Externe druk, 
vertegenwoordiging

> <

> <Inhoud, resultaten, cijfers Welzijn, motivatie, relaties

Recenter

…



Een deel van het antwoord

“shared leadership … lead one another to the achievement of group or

organizational goals or both” (Pearce & Conger, 2003)

= superior leadership strategy for team

performance & confidence (needed for

creativity, collaboration & diversity)

(Nicolaides et al. 2014, meta-analysis on 52

studies)

“... is the practice of governing … by expanding the number of people involved in 
making important decisions…” 

(http://edglossary.org “the glossary of education reform”)

http://edglossary.org/






Realiteit



“verspreid/gedeeld 

leiderschap is een 

emancipatorische retoriek 

om mensen harder te laten 

werken in een wereld die 

steeds meer controleert”

(Lumby, 2013)



Afstand tot macht

Bv. “Het is beter dat medewerkers beslissingen die aan de top genomen zijn 
niet in twijfel trekken.”
Bv. “Leidinggevenden moeten goede beslissingen kunnen nemen zonder 
anderen te consulteren.”

Hofstede (www.clearlycultural.com)



Een voorbeeld

schoolhoofd
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Weinig winst

weinig stress
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geen winst

hoge stress

conflict

hoge winst

lage stress

hoge synergie

Wallace (2002)



- What’s the story? Welk organisatiemodel & waarom? 
- Welke leiderschapsverwachtingen, rollen en –processen?
- Welke investeringen in groei van mensen, teams en hun 

leiders?

Opdracht voor 
de top Opdracht voor 

partners

Opdracht voor 
leidinggevenden

Opdracht voor 
medewerkers

Opdracht voor 
Teams

Van bazig naar empowerend
= identiteitswerk Van bazig naar empowerend

= identiteitswerk



Empowering Leadership*

–Betekenis van werk benadrukken

–Participatief beslissen aanmoedigen

–Kracht van teams ontwikkelen

–Bureaucratie inperken

High performance managerial practices

Socio-political support

(Cheong et al. 2019)

Work design 

* “Specific set of leader behaviors which may foster psychological empowerment and in turn enhances various desirable 
work outcomes”
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samenleiderschap



Leiderschap ontwikkel je door te groeien als mens

«Leven met verwachtingen
vanuit zelfbewustzijn

«Leven vanuit verwachtingen

«Leven vanuit universele
waarden

(Robert Kegan, 2010)



Antwerp Management School



Take aways

1. Leidinggevenden onder hoogspanning in organisaties die moeten 

‘opbrengen’ en ‘zich heruitvinden’

2. Inzetten op meer gedeeld & zelfleiderschap vanuit een integrale, 

configurationele kijk

3. Onderliggend empancipatorische beweging
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