
 

Discovering Leadership Effectiveness 

Een groot leider inspireert. Groot leiders motiveren niet alleen de mensen die ze direct 

aansturen, maar ook hun collega’s, eigen leider en de organisatie als geheel. 

Goed leiderschap is meer dan het onder de knie krijgen van een aantal 

managementvaardigheden. Het is belangrijk dat leiders een 

overtuigende visie formuleren, resultaten neerzetten en de  

effectiviteit van hun team optimaliseren door middel van  

breed gedragen doelstellingen en waarden. 

 

Hoe werkt het? 

Voortbouwend op onze hoeksteen, het Discovery model, gaan we  

aan de slag met leiders om hun persoonlijke leiderschapsstijl en  

unieke waarde te verkennen. Tijdens een reeks van workshops  

en/of coachingsgesprekken leren ze hoe hun individuele stijl en 

voorkeuren tot uiting komen in hun leiderschap. Aan de hand hiervan 

kunnen ze hub effectiviteit in elk van deze gebieden onderzoeken. 

Resultaatgericht leiderschap 

Uitblinken in resultaatgericht leiderschap vergt een sterke 

taakgerichtheid en een superieure bekwaamheid om prioriteiten aan te 

brengen. Deze stellen de leider in staat om problemen en uitdagingen 

objectief en nauwkeurig te rationaliseren. 

Visionair leiderschap 

Om uit te blinken in visionair leiderschap moeten leiders zich vooral op 

de omgeving richten en hun intuïtie gebruiken om verbanden te leggen 

en mogelijkheden te zien die anderen ontgaan. 

Relationeel leiderschap 

Uitblinken in relationeel leiderschap vereist een focus op het ontwikkelen 

en koesteren van relaties waarin respect en samenwerking centraal 

staan.  

Gecentreerd leiderschap 

Om uit te blinken in gecentreerd leiderschap moeten leiders vooral 

reflectief zijn en rustig nadenken over hun gedachten, gevoelens, 

waarden en drijfveren. Deze leiders zijn alert en scherp op wat er speelt 

en wat er moet gebeuren in het hier en nu. 

Het Discovering Leadership Effectiveness programma geeft leiders inzicht in hun 

kwaliteiten en ontwikkelpunten. Dit helpt hen om een goede balans te vinden en om 

leiding te geven met impact. En evenwichtige leiders zorgen voor gemotiveerde, 

betrokken, geïnspireerde en productieve medewerkers. Als je meer wilt weten hoe we 

je kunnen helpen met het beste uit je leidinggevenden te halen, neem dan contact met 

ons op via het contactformulier of bel 06-63393940 

 

https://www.ingenua.nl/contact-2

