
Samen op weg 

Leiderschapsontwikkeling 





Enkele cijfers 

Stad Gent 

• 4437 personeelsleden 

• 581 leidinggevenden 

• coördinerend tot 
operationeel 

• Diverse beleidsthema’s 

• Verschillen in 
leiderschapsstijl, 
ervaring 

 

 

 

Leidinggevenden per niveau 

 

A
B
C
D



Wat doet loopbaanbegeleiding? 

 





Leiderschapsontwikkeling 

Expertisecentrum inzake leiderschap 
 

• Ontwikkelingstraject voor nieuwe leidinggevenden  

• Opleidingsaanbod voor leidinggevenden  

• Informatie en advies inzake coachen, 
teamontwikkeling, verandermanagement,…  

• Klankbord en/of intervisie bij concrete management- 
of coachvraagstukken van leidinggevenden 

• Visie op leiderschap ontwikkelen en implementeren 

• Duurzame leiderschapsontwikkeling 



 

Uitgangspunten  

 

Lessons learned 

 

Uitgelicht: het 

Ontwikkelatelier 
 

Ontwikkelings-
traject voor  

nieuwe 
leidinggevenden 





Uitgangspunten 

 Individueel leertraject  

Eigenaarschap ligt bij leidinggevende 

Loopbaanbegeleider faciliteert 

N+2 wordt aangesproken als coach 

Persoonlijke reflectie  staat centraal 

Combinatie van leervormen 



Waar is de loopbaanbegeleider 
betrokken? 

 

• Intakegesprek met nieuwe leidinggevenden 

• Ontwikkelatelier voor nieuwe leidinggevenden 

• Workshop competentie-en talentmanagement 

• Individuele coachgesprekken op aanvraag 

 

Leidinggevenden schrijven zelf in voor opleidingen in 
hun ontwikkelingstraject  

Tijdsduur : 18-24 maanden  

 



Leasons learned 

 

 

Uit bevraging blijkt dat leidinggevenden sterke 
leerervaringen opdoen door: 

• Ervaringsuitwisseling met gelijkgestemde 
leidinggevenden (netwerk) 

• Feedback van diverse stakeholders 

• Coachgesprekken (N+2 of HR) 

• (Zelf)inzicht opbouwen rond leiderschap 

 



Lessons learned 

 

Focus verlegd van aanbod van opleidingen naar 
ontwikkelingstraject:  

• Persoonlijke leervraag als rode draad 

• Mix van vaardigheidstraining, theorie, zelfreflectie en 
praktijkleren 

• Evenwicht tussen groepsleren en het individuele leren 

• Leren van en met elkaar + belang van netwerk 

• N+2 als coach betrekken en aanspreken in zijn rol 

 



Van feedbackgesprek naar ontwikkelatelier 

 Feedbackgesprek 

• Wie? N+1, NLG, 
selectiepsycholoog en 
loopbaanbegeleider 

• Veilige context? 

• Eenzijdige feedback 

• NLG in passieve rol  

• POP opmaken en 
concretiseren moeilijk in 
één gesprek 

Ontwikkelatelier 

• Wie? Groep NLG’en, 
loopbaanbegeleiding 

• Eigenaarschap bij NLG 

• NLG verzamelt feedback 

• NLG spreekt met N+1 

• NLG in actieve rol 

• Ontwikkeldoelen –en 
acties worden uitgediept 
via reflectie/uitwisseling   



  

 

 

 

 

 

 

 

Wat verwacht de 
organisatie van 

leidinggevenden? 

Wat betekent 
leiderschap voor 

mij? 

Hoe neem ik mijn 
rol op als 

teamcoach? Hoe wil ik me verder 
ontwikkelen als 
leidinggevende? 

Welke sterktes zet 
ik vandaag al in? 

 



Ontwikkelatelier 

Inhoud 

• Uitwisselen van ideeën over leiderschap in groep 

• Veilige omgeving van gelijkgezinden 

• Oefeningen die aanzetten tot reflectie en discussie 

• Gebaseerd op principes van Appreciative inquiry 

• Persoonlijke leervraag concretiseren in Persoonlijk 
ontwikkelplan (POP) 



 
Leidinggeven, stof tot nadenken! 
 
Kies één uitspraak uit over 
leidinggeven die je aanspreekt 
of intrigeert. 

 

• Wat versta je eronder? 

• Waarom spreek het je aan? 

• Wat leer je eruit over 
leidinggeven?  



 

Mijn kwaliteiten in kaart 
 

Kies voor jezelf 3 kwaliteiten uit de kaartenset 

 

• Hoe kan je deze kwaliteiten (meer) inzetten in 
je leidinggevende rol? 

• Welke uitdagingen formuleer je voor jezelf? 

      

 



Samen op weg 

Visualiseer je ontwikkeling als 
leidinggevende op een schaal 
van 0 tot 10. 

 

 

 

Schaalwandelen met twee. 
Interview je collega aan de 
hand van de leidraad. 

 



Wat biedt de toekomst? 

• Netwerken onder leidinggevenden ondersteunen 

– Inspiratiesessies met gastsprekers gevolgd door een 
netwerkmoment 

– Intervisiesessie als methodiek uitbreiden 

– Digitale platformen ter ondersteuning van 
persoonlijke ontmoeting 

• Feedbackcultuur  en ruimte voor coaching 

• Aanbod leiderschapsontwikkeling verder uitbouwen 
en differentiëren naargelang doelgroep 

• Visie op leiderschap en leiderschapsdebat 

 



Bedankt voor uw aandacht! 


