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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Wanneer kan iemand als leider worden beschouwd?:  
    Hoewel hier geen absolute definities voor kunnen
    worden gegeven, kan in algemene zin gesteld worden
    dat iemand een leider is wanneer hij/zij:

    F aanhangers of volgelingen weet te trekken, van wie de
        aanhang of navolging vrijwillig is;
    F demonstreert dat hij/zij de beste methode heeft om
        de wensen van de aanhangers en volgelingen te
        vervullen;
    F op een deskundige wijze met deze methoden weet om
        te gaan. 
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F Leiderschap heeft te maken met de wijze waarop en
        de houding waarmee leiding wordt gegeven.
        De effectiviteit daarvan hangt sterk af van de persoon
        van de leider, de medewerkers en de situatie. 
        Iedere leiderschapsstijl wordt gekenmerkt door vaak
        verschillende kenmerken, bijv. op basis van macht of
        op basis van inspraak, waardoor geen integrale
        theorie bestaat met betrekking tot leidinggeven.
     >>
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F Belangrijke theorieën in dit verband, o.a.:
        G X-Y theorie van Douglas McGregor
        G managerial grid van Robert Blake en Jane Mouton
        G leiderschapsstijlen gebaseerd op de wijze van taak-
            uitvoering en de aard van de leider
        G situationeel leiderschap
        G formeel en informeel leiderschap.

5

LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F X-Y theorie van revisionist Douglas McGregor:
        betreft een theorie gebaseerd op 2 extreme opvat-
        tingen van de leider over de motivatie van zijn
        medewerkers:
        G X-theorie: gaat uit van de middelmatigheid van de
            massa:
            ! de gemiddelde mens heeft een afkeer van werken
               en is lui;
            ! zoekt geen verantwoordelijkheid, heeft weinig
               ambities, zoekt steeds zekerheid;
            ! moet worden geleid, gecontroleerd, en indien
               nodig, worden geconfronteerd met evt. straffen.
            Deze leiderschapsvorm is dus autoritair van aard.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F X-Y theorie van revisionist Douglas McGregor:
        G Y-theorie, uitgangspunt: de normale mens ervaart
            geestelijke en fysieke inspanning als natuurlijke
            bezigheid:
            ! externe controle en dreiging met sancties is niet
               de enige manier om mensen aan te zetten tot
               productiviteit;
            ! de meeste mensen zijn niet alleen bereid om
               verantwoordelijkheid te dragen, zij verlangen het;
            ! mensen zoeken uitdaging en creativiteit in het
               werk. 
            Deze leiderschapsvorm is participatief van aard, en
            gericht op zowel belangen van individuen als van de
            organisatie (integratiebeginsel).



7

LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F managerial grid van revisionisten Blake en Mouton:
        G in dit model is leiderschap 
           niet eendimensionaal,
           maar gaat uit van 2 
           dimensies: 
           -aandacht voor de 
             mens, en 
           -aandacht voor de 
             productie:
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F leiderschapsstijlen gebaseerd op de wijze van taak-
        uitvoering en de aard van de leider:
        G autoritair leiderschap:
            deze vorm van leiderschap wordt gekenmerkt door
            stricte hiërarchische verhouding, macht als middel
            voor gezag, bevelen geven (leger, gevangenis).  Er
            is hier geen sprake van inspraak, de leider neemt
            alle beslissingen;
        G democratisch leiderschap:
            hier is inspraak zover doorgevoerd dat leidinggeven
            een groepsfunctie is geworden.  De mening van de
            meerderheid van de medewerkers telt hier zwaar
            mee. De rol van de leidinggevende is die van
            begeleider / coördinator.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F leiderschapsstijlen gebaseerd op de wijze van taak-
        uitvoering en de aard van de leider:
        G consultatief leiderschap:
            hier is de leider zich goed bewust van zijn eind-
            verantwoordelijkheid, maar neemt belangrijke
            beslissingen pas nadat hij zijn medewerkers heeft
            geraadpleegd.  Van hen wordt wel sterke bereidheid
            en betrokkenheid verwacht (vb.: adviesbureaus); 
        G participerende leiderschap:
            ligt tussen vorige 2 vormen in.  Vaak toepasbaar in
            situaties waarin de leider als ‘meewerkend
            voorman’ deels meewerkt aan de uitvoering van de
            taken van zijn eenheid.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F leiderschapsstijlen gebaseerd op de wijze van taak-
        uitvoering en de aard van de leider:
        G faciliterend leiderschap:
            hier probeert de leider zoveel mogelijk ideale
            voorwaarden te scheppen om zijn medewerkers
            optimaal te te kunnen laten functioneren: opleiding,
            hulpmiddelen, goede werkplekken, enz.  Past goed
            daar waar de uitvoerende werkzaamheden
            gevarieerd en van hoog specialistisch niveau zijn.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F situationeel (of flexibel) leiderschap:
        In feite is geen van de beschreven leiderschapsstijlen
        in alle situaties even effectief.  Leiders zouden daarom
        in sommige situaties meer autoritair moet zijn, dan
        weer meer consultatief, dan weer meer democratisch,
        enz.  De gehanteerde leiderschapsstijl zou dus per
        situatie steeds anders moeten zijn.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: stijlen
M Leiderschapsstijlen: 
    F formeel / informeel leiderschap:
        Terwijl het iedereen duidelijk zal zijn wie formeel de
        leider is (gebaseed op functie en positie), kan het ook
        voorkomen dat bijv. een onderchef of ervaren collega
        meer als ‘de leider’ zal worden beschouwd, hetgeen
        als informeel leiderschap wordt aangeduid.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: taken
M Taken van de leider: 
    F De kerntaken van de leider kunnen zowel
        constituerend (beleidsvormend) als dirigerend
        (beleidsuitvoerend) van aard zijn.

    F Constituerende taken betreffen:
        G plannen, incl. visie-ontwikkeling, formuleren van
            strategische en organistorische doelen;
        G organiseren & coördineren.

    F Dirigerende taken betreffen:
        G opdrachten geven & leiding geven
        G controleren en ook:
        G conflict hantering
        G medewerkers motiveren
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: taken
M Taken van de leider: 
    F Constituerende / dirigerende taken naar niveau:
        Afhankelijk van het hiërarchisch niveau van de leider
        zal deze meer of minder constituerende dan wel
        dirigerende taken hebben.  Op topniveau zullen meer
        constituerende taken voorkomen dan dirigerende; op
        lager managementniveau andersom.
    >> 
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: taken
M Taken van de leider: 
    F opdrachten geven, bijzonderheden: 
        Opdrachten kunnen enkelvoudig of samengesteld zijn.
        Enkelvoudige opdrachten betreffen zeer open
        geformuleerde opdrachten, bijv. ‘maak een rapport’. 
        Samengestelde opdrachten zijn voorzien van instruc-
        ties en aanwijzingen, bijv. ‘maak een rapport over....,
        waarbij dat moet voldoen aan de volgende eisen....’. 
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: conflicten
M Taken van de leider: 
    F Conflict hantering:
        Waarom conflicten onvermijdelijk zijn:
        G steeds complexer wordende wereld: meer keus,
            nieuwere producten, diensten, enz.  Verschillende
            mensen kiezen verschillend.
        G we werken met mensen, dus ontstaan vanzelf
            misverstanden, belangentegenstellingen,
            gekwetste ego’s, enz.  Leven en werken in een
            organisatie levert altijd conflicten op.
        G onze omgeving stelt grenzen aan onze
            mogelijkheden.  We krijgen niet altijd wat we
            willen.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: conflicten
M Soorten conflicten:
    F instrumentele conflicten: betreffen organisatie-
        aangelegenheden, zoals meningsverschillen over te
        volgen strategie, afbakening van bevoegdheden en
        verantwoordelijkheden.
    F sociaal-emotionele conflicten: komen voort uit
        verschillen in persoonlijkheidskenmerken van
        mensen: slordig, netjes, ambitieus, lui, enz.
    F belangenconflicten: hebben o.a. te maken met de
        schaarste aan middelen en mogelijkheden in een
        organisatie: macht, status, promotie, positie, enz.
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LEIDERSCHAP

Theorieën over leiderschap: conflicten
M Taken van de leider: 
    F Conflict hantering: gedrag van conflicterende partijen:
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LEIDERSCHAP

Spanwijdte en omspanningsvermogen
M Spanwijdte, omspanningsvermogen en spandiepte:
    De spanwijdte betreft het aantal ondergeschikten aan
    wie door een leider direct (zonder tussenniveaus) leiding
    wordt gegeven.

    Een kleine spanwijdte leidt tot meer hiërarchische
    niveaus, en daarmee tot een meer steile, personele
    structuur, en dus ook lange communicatielijnen.
    Een (gemiddeld) grote spanwijdte zal leiden tot weinig
    niveaus en daarmee tot een plattere structuur.
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LEIDERSCHAP

Spanwijdte en omspanningsvermogen
M Spanwijdte, omspanningsvermogen en spandiepte:
    Het omspanningsvermogen (scope of control) betreft het
    aantal ondergeschikten aan wie een leider direct leiding
    kan geven.

    De spandiepte (depth of control) betreft de mate waarin
    de invloed van een leider doordringt tot onder in de
    organisatie.  
    Hoe meer niveaus, hoe verder deze spandiepte zal
    afnemen.
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LEIDERSCHAP

Spanwijdte en omspanningsvermogen
M Verband omspanningsvermogen en spanwijdte:
    Omspanningsvermogen en spanwijdte moeten met
    elkaar in evenwicht zijn.  
    Is de spanwijdte te groot voor een leider, dan verliest hij
    grip op de gang van zaken.  
    Is de spanwijdte te klein, dan gaat hij zich ‘vervelen’ en
    met teveel details van ondergeschikten bemoeien.
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LEIDERSCHAP

Spanwijdte en omspanningsvermogen
M Verband omspanningsvermogen en spanwijdte:
    F Omspanningsvermogen is afhankelijk van:
        G opleiding en ervaring van leider en onder-
            geschikten;
        G de aard van het werk van de ondergeschikten
            (onderlinge coördinatie, complexiteit);
        G het aantal niveaus onder de leider (tijd en aandacht
            voor spandiepte);
        G het afbreukrisico van de uit te voeren activiteiten: is
            er bijv. veel controle of persoonlijke aandacht
            nodig?

23

LEIDERSCHAP

Spanwijdte en omspanningsvermogen
M Verband omspanningsvermogen en spanwijdte:
    Omspanningsvermogen kan worden vergroot door:
    F delegatie van taken en bijbehorende bevoegdheden en
        uitvoeringsverantwoordelijkheden;
    F het toevoegen van een persoonlijke assistent, die een
        aantal taken uit handen neemt, zonder leidinggevende
        bevoegdheden naar ondergeschikten toe;
     >>
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LEIDERSCHAP

Spanwijdte en omspanningsvermogen
M Verband omspanningsvermogen en spanwijdte:
    Ook kan omspanningsvermogen worden vergroot door:
    F het toevoegen van een assistent-manager, die voor
        uitvoerings- en/of beleidsmatige taken volledig
        bevoegd is, en die zijn leider voor een aantal zaken
        volledig kan vervangen (krijgt daarover ‘mandaat’)
    F het invoeren van een lijn- en staforganisatie, waarbij
        de staf voorbereidend werk van de leider afneemt;
    F het ontwerpen van functionele relaties, waarbij bijv. 
        staf werk van leiders standaardiseert en ondersteunt.
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LEIDERSCHAP

Managementmethoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    In de loop der tijd hebben diverse managementgoeroes
    en organisatieadviesbureaus allerlei methoden bedacht
    om organisaties beter te kunnen managen, waaronder:

    F integraal management
    F management by direction
    F management by objectives
    F management by exception
    F management by speech
    F management by walking around
    F management by delegation
    F en nog meer...
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LEIDERSCHAP

Managementmethoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F integraal management:
        In de jaren ‘80 en ‘90 werkten veel organisaties met
        managers die waren aangesteld naar vakgebied:
        commercieel manager, financieel manager,
        personeelsmanager, enz.  
        De onderlinge samenwerking bleek niet altijd opti-
        maal, zodat veel van deze organisaties zijn overge-
        stapt op integraal management, waarbij managers
        (vooral binnen business units) verantwoordelijk zijn
        voor alle aspecten van het beleid. 
        Omdat dit uiteindelijk vrijwel ondoenlijk is voor 1
        persoon, gaat deze vorm vaak samen met ruim
        gebruik van staforganen.
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by direction:
        betreft in feite uitvoering van de theorie X van
        McGregor.  De manager gaat ervan uit dat alleen met
        dwang en bestraffing medewerkers tot prestaties
        zullen komen.  De manager  -autocraat, autoritair-
        geeft gedetailleerde aanwijzingen en oefent strakke
        controle uit.  
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by objective:
        betreft in feite uitvoering van de theorie Y van
        McGregor.  Dit is een vorm van leidinggeven waarbij
        de manager met zijn medewerker(s) in onderling
        overleg doelstellingen (objectives) voor de komende
        periode bepaalt, en de resultaten formuleert die aan
        het einde van de periode behaald moeten zijn.

    F Uitgangspunt: mensen werken prettiger, wanneer:
        G zij duidelijk weten wat van hen verwacht wordt;
        G zij betrokken zijn bij het formuleren van deze
            verwachtingen;
        G zij zelf mogen uitmaken hoe daaraan te voldoen;
        G zij (opbouwende) feedback over prestaties krijgen.
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by exception:
        Bij de uitvoering van bedrijfsprocessen vinden in de
        praktijk tamelijk veel afwijkingen plaats. Wanneer het
        management zich steeds op de correctie van al deze
        afwijkingen zou concentreren, zou het overbelast
        raken. 
        Om een dergelijke overbelasting tegen te gaan, wordt
        vaak management by exception toegepast. 
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by exception, komt neer op het
        volgende:
        aan de uitvoerende medewerker worden specifieke
        beslissingsbevoegdheden gedelegeerd, die hem in de
        gelegenheid stellen het proces aan te passen of bij te
        sturen binnen afgesproken grenzen (bijv.: het zelf-
        standig binnen een zeker budget inkoopbeslissingen
        kunnen nemen).
       
        Wanneer de afgesproken grens overschreden wordt,
        ontstaat een uitzonderingssituatie (exeption), en
        wordt de chef van het probleem op de hoogte
        gebracht (bijv.: budget dreigt met afgesproken norm
        van +10% te worden overschreden).
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by speech:
        Bij deze vorm van leiding geven wordt ook uitgegaan
        van bewuste medewerkers die zich voor hun werk
        verantwoordelijk voelen.  
        De manager houdt zich vooral bezig met motiveren,
        stimuleren, coachen van de medewerkers (’de mede-
        werkers aanspreken, toespreken, moed inspreken’).
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by walking around: 
        Vergelijkbaar met de vorige methode, gaat het ook bij
        deze methode om medewerkers meer te motiveren, te
        stimuleren en evt. corrigeren, echter door zich meer
        onder de mensen te begeven. 
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LEIDERSCHAP

Management by-methoden
M Managementmethoden komen en gaan...:
    F management by delegation:
        Passend binnen mogelijkheden om het omspannings-
        vermogen te kunnen vergroten, tracht de manager
        hier zoveel mogelijk te delegeren.  
        Dit vereist veel zelfvertrouwen van zowel de manager
        als zijn medewerkers.  Daarbij zal de manager zich
        bewust moeten zijn van het feit dat hij altijd eind-
        verantwoordelijk blijft.
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LEIDERSCHAP

Managementmethoden
M Andere managementverschijnselen:
    F turn around management:
        Dit ontstaat bij organisaties die om welke reden dan
        ook het roer moeten omgooien.  Dit heeft bijv. veel
        plaats gevonden onder verzelfstandigde overheids-
        organisaties, zoals KPN en NS, waar te lang een
        ambtelijke cultuur heerste, hetgeen niet binnen een
        marktgerichte omgeving past.
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LEIDERSCHAP

Managementmethoden
M Andere managementverschijnselen:
    F time management:
        Bekende term voor werkwijzen die ervoor zorgen dat
        meer of meer effectief werk in de beschikbare tijd kan
        worden gedaan.  Veel tijd gaat verloren aan het niet
        goed kunnen onderscheiden wat belangrijk en wat
        urgent is.

36

LEIDERSCHAP

Managementmethoden
M Andere managementverschijnselen:
    F time management:


