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Leiderschapsontwikkeling: 
fundament van het O & O - beleid
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Complexity science

Reactie vanuit reductionistisch denken:
• Dingen oplossen en regelen 
• Ambiguïteit wegwerken, paradoxen oplossen, meer 

zekerheid verwerven en evolueren naar zone van 
eenvoudig systeem

Reactie vanuit complexity science:
• Multipele benaderingen proberen en geleidelijk aan 

richting uitgaan die beste lijkt te werken
• Exploreren van nieuwe mogelijkheden via 

experimenteren, autonomie verlenen,…

(Plsek & Wilson, 2001)



• Diepgaande verandering op 
organisatieniveau wordt niet gemanaged

• Ze verspreidt zich niet-lineair, ‘besmettelijk’

• Leren is essentieel: een succesvolle 
reorganisatie wordt bepaald door de capaciteit 
al doende te leren
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‘UZ Leuven beschouwt de kwaliteit en 
motivatie van de zorgverleners als de 
beste waarborg voor de kwaliteit van de 
zorgverlening. 
Daarom voert UZ Leuven een 
personeelsbeleid dat de menselijke 
vaardigheden, de professionele 
deskundigheid en de 
verantwoordelijkheidszin van ieder 
bevordert en dat de permanente vorming 
stimuleert.’ 
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Organisatie van HR in UZ Leuven
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ondersteuning

Medewerker / deelnemer

Leidinggevende HR 





Noodzaak aan leadership in GGZ

• Fear of litigation
• ‘Blame-culture’: focus op targets, 

performantie
• Overbelasting
• Financiële restricties
• Specifieke uitdagingen (vb. discrepantie 

tussen zorgvraag en zorgaanbod): belang 
van talentmanagement

Horne & Jones (UK, 2001)



Patiënten
Verantwoordelijk

Middenkader

Top Management = 
support center

Ontvankelijk: 
wat kan ik voor je doen ?

Zorgverstrekkers

Eerste lijnsmanagers

K. Blanchard    (2007)
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Traject beginnend leidinggevende



Faciliterende voorwaarden voor 
effectieve leiderschapsontwikkeling 
(Yukl)

1. Steun van de leidinggevende (coaching, 
opvolging, feedback,….)

2. Een leerklimaat/leercultuur
3. Een systeemperspectief:
- Synergetisch gebruik van verschillende 

methoden
- Integrale aanpak
- Connectie met strategische doelstellingen 

van de organisatie



Off the Job Experience
(e.g., industry, associations, 

community leadership)

15%

Education / Training

10%

On the Job Experience
(e.g., enrichment / lateral 

rotational asignments 
action learning)

55%

Mentoring / Coaching  
Personal feedback

20%

Leadership development methods
(Schema Jack Phillips, 2004)
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4 determinanten van 
Leiderschapsontwikkeling (LSO)

programma deelnemer

ondersteuning begeleider



Belangrijke uitdagingen bij leerprocessen

transfer
•Duurzame overdracht van het 

 geleerde van de  leercontext naar 
 de werkcontext: is een gedeelde 

 verantwoordelijkheid van cursist 
 (motivatie) en docent (relevante 
 leerdoelen, oefenkans, 

 feedback,…)

consolidatie
•Het verankeren van het geleerde: 

 nieuw gedrag dat niet toegepast 
 wordt, geraakt niet 

 geïnternaliseerd: verdwijnt: 
 oefening, opfrissing, bewustzijn, 

 nodig

•Het verankeren van informatie in 
 het langetermijngeheugen: 

 herhaling nodig



Onze aanpak om ROI te stimuleren

1. Cultuur
2. Strategische inbedding van de 

programma’s
3. Interdisciplinaire aanpak
4. Waarderend perspectief: focus op talent, 

bouwen op sterkte 



5. Intakegesprek: maximale afstemming op 
leernoden & maximale betrokkenheid

6. Infosessie voor n+1 van cursisten
7. Vertrekken vanuit praktijkervaringen,  

afgewisseld met theorie; werken met 
persoonlijke ontwikkelingsplannen

8. Tussentijdse opdrachten/experimenten en 
terugkoppeling aan n+ 1  opleiding is niet 
vrijblijvend



9. Extake’ : integratie en planning
10. Terugkomdagen, herhaling



Uitdagingen

1. Transformatie kan niet afgedwongen 
worden door een stijl van controleren en 
beheersen, maar door het creëren van 
authenticiteit en betrokkenheid.

2. Nood aan evenwichtige integratie van 
management, leadership en coaching: geen 
of/of maar en/en.

3. Investeren in leiderschapsontwikkeling moet 
een bewuste keuze zijn en mag zich niet 
beperken tot de eerstelijnsleidinggevenden.

4. Duurzaamheid van de investering moet 
door alle partners samen bewaakt worden.



Leidinggeven aan diepgaande verandering 
vraagt bezieling: grote nood aan hoop, aan 

inspiratie.

De stap van goed naar groots wordt in grote 
mate gezet o.i.v. leiders die tegelijk 

bescheiden en vastberaden zijn: servant 
leadership.
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