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Verbindend Leiderschap werkt.
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Missie: waar wil je naartoe?
�Missie: de bestaansreden van de organisatie
Bv: Samen duurzaam meerwaarde creëren door 
waardengedreven vakmanschap in retail
�Opdrachtzin: de bestaansreden van een deel 

van een organisatie
Bv: Door technische kennis op een toegewijde 
manier meerwaarde creëren voor gebouwen en 
faciliteiten binnen de Colruytgroup

2

� Wat is de reden van bestaan van jouw 
organisatie?
� Wat?
� Hoe? (zo specifiek mogelijk)
� Waarmee? (middelen)
� Wat maakt jouw organisatie uniek en anders 

dan de anderen? (Hoe unieker, hoe beter)
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Visie: manier waarop je  de 
missie wil realiseren
� Vanuit welke overtuigingen wil je de missie 

realiseren?
� Welke waarden zijn hierbij belangrijk?
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Doelen stellen
� Strategische doelen:

� Doelen stellen op langere termijn (1 – 3 jaar)
� Vertalen naar de eerste stappen 

(operationele doelen)
� Operationele doelen:

� Wie doet wat? 
� Hoe?
� Tegen wanneer? 
� Wanneer evalueren om bij te stellen?
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Verbindende Communicatie 
gebruiken bij:

�Opdrachten geven
�Correctiegesprek
�Waardering geven
�Situationeel leidinggeven
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Situationeel leidinggeven

sturen

coachen

ondersteunen

delegeren
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� Wanneer:
� Als er geen tijd is voor de ‘waaroms’
� Bij repetitief werk
� Bij eenvoudig werk waar weinig initiatief voor 

nodig is
� Behoeften van de medewerker:

� gemak, eenvoud, vriendelijkheid, duidelijkheid, 
begrip, afwisseling, hygiëne, veiligheid, 
gelijkwaardigheid, zin van het werk zien

� Regelmatig feedback geven (zeker wat goed 
gaat)

� Vragen wat het werk aangenamer/efficiënter 
kan maken

Sturen: vragen om een taak te doen 
zonder al te veel uitleg 
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� Als je wil dat een medewerker een bepaalde 
taak/vaardigheid leert om dit op den duur 
zelfstandig te kunnen uitvoeren.

� Behoeften van de medewerker:
� leren, empathie, gehoord worden, duidelijkheid, 

zin zien, contact, consideratie
� Tijd nemen:

� Doelen te stellen en uitleg te geven
� Medewerker zelf laten denken
� Frequent feedback geven (max 3 punten/keer)
� Inspiratie geven door voordoen en advies geven

Coachen: medewerkers 
begeleiden/inspireren bij een 
leerproces of complexe taak
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� Bij aanvang van een periode met een nieuwe 
complexere taakinhoud of bij uitbreiding van 
takenpakket.

� Behoeften van de medewerker:
� autonomie, empathie, informatie, overleg, het 

groter geheel zien, verantwoordelijkheid nemen
� Met grotere tussenperioden peilen naar hoe het 

werk loopt via het stellen van open vragen:
� Wat loopt goed, wat kan er beter?
� Welk idee heb je om…?
� Wat kan je helpen om verder te groeien?

Ondersteunen: medewerkers 
begeleiden/opvolgen bij het uitvoeren 
van een complex takenpakket
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� Als een competente medewerker een ruim 
takenpakket zelfstandig voor zijn rekening neemt. 

� Behoeften van de medewerker:
� autonomie, vertrouwen, het groter geheel zien, 

verantwoordelijkheid nemen
� Duidelijk bepalen van de outcome en bepalen wat de 

eigen ruimte is om beslissingen te nemen
� Jaarlijks evalueren over hoe het werk loopt peilen aan 

de hand van open vragen:
� Hoe is het met je job?
� Wat zijn de eindresultaten? Tendensen?
� Hoe is de relatie met de rest van de organisatie?
� Hoe ziet de toekomst eruit?

� Medewerker betrekken bij hogere doelen in de 
organisatie

Delegeren: grote delen van werk 
volledig toevertrouwen zowel qua 
doelen als qua uitvoering
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