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Kenmerken boegbeeld zijn voor je team
- Is een goede coach die zich niet bezondigd aan micromanagement
- Weet een ‘veilige’ cultuur te scheppen 
- Is resultaatgericht en een een sterke communicator 
- Heeft oog voor de carrière-ontwikkeling van zijn/haar team 
- Heeft een heldere visie en strategie voor zijn afdeling 
- Bezit (technische) vaardigheden om zijn/haar team inhoudelijk te ondersteunen 
- Is in staat om binnen de organisatie samen te werken
- En is een daadkrachtig besluitvormer

Kortom: er wordt in de huidige tijd nogal wat gevraagd van leidinggevenden. 
Maar hoe bepaal je of je als leidinggevende op de goede weg bent? 
En wie bepaalt dit? 

Nulmeting 
Als eerste stap is van belang te weten hoe het leidinggeven je nu afgaat.  

- Hoe vind de je zelf dat het gaat?  
- Wat vinden jouw medewerkers? 
- Wat ligt in lijn met elkaar?  Wat zijn de ‘gaps’? 

Een ‘Nulmeting’ vereist dat je je kwetsbaar durft op te stellen en dat je de mening van jouw 
mensen serieus neemt. Wat het je oplevert zijn waardevolle inzichten om concreet mee aan 
de slag te gaan, op weg naar hét boegbeeld zijn voor je team. 

Aanpak 
1. Interview met de leidinggevende aan de hand van 10 stellingen

- Ik geef mijn team bruikbare feedback die hen helpt hun prestaties te verbeteren
- Ik doe niet aan “micro-management” (dat wil zeggen: hou me bezig  met details die 

op andere niveaus thuishoren) 
- Ik toon oprechte interesse voor mijn mensen als persoon
- Ik laat zien dat ik de inbreng van mijn team waardeer, zelfs als deze anders is dan het 

mijne 
- Ik zorg ervoor dat mijn team focus houdt op de realisatie van beoogde doelen 
- Ik deel geregeld relevante informatie met mijn team die krijg vanuit de directie
- Ik voer geregeld zinvolle gesprekken met mijn mensen over hun 

loopbaanontwikkeling
- Ik communiceer duidelijke doelen voor mijn team
- Ik heb de (technisch) vereiste vaardigheden om mijn team effectief te kunnen 

begeleiden en ondersteunen
- Ik ben tevreden met de algehele prestaties van mijn rol als leidinggevende 

Experts4You 
info@experts4you.nl
www.experts4you.nl

mailto:info@experts4you.nl
http://www.experts4you.nl


Experts4You 
Dé MKB Businesspartner    

2.  Interviews met (deel) van het team aan de hand van soortgelijke stellingen, aangevuld
    met 2 ‘open’ vragen

- Wat raad je aan dat je leidinggevende blijft doen?
- Wat raad je aan dat je leidinggevende gaat veranderen?

3.  De uitkomsten worden besproken met de leidinggevende
- De next steps worden vervat in een Actieplan 

4.  Terugkoppeling van de resultaten én vervolgacties aan het team 

Meer weten over Boegbeeld Zijn Voor Je Team? 
Neem dan contact op met:  
Dick Petersen  
06 53 724 281 
dick.petersen@experts4you.nl     
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