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Plezier in je werk! 
Duurzaam inzetbaar als (school)leider!
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Spoorboekje

 Kennismaking en aanleiding voor dit thema

 Vitaliteit en plezier: ken jezelf

 De zeven principes van duurzaam leiderschap

 The change leader

 Nine-grid model (plot jezelf)

 Beheersen – ontwikkelen & individu – team

 Trends in leiderschap: in control- trefzeker meebewegen

 Praktische zaken / laaghangend fruit

 Tijdverspillers

 Thema’s rond vitaliteit en duurzaam leiderschap

 Van flow naar grow

2



+ Wat maakt je trots en waarvan krijg je energie
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De zeven principes van duurzaam 
leiderschap (bron Andy Hargreaves)

1. Duurzaam leiderschap beoogt duurzaam leren

2. Duurzaam leiderschap borgt succes in de tijd

3. Duurzaam leiderschap onderkent en ondersteunt het leiderschap van 
anderen

4. Duurzaam leiderschap gaat over sociale rechtvaardigheid

5. Duurzaam leiderschap stimuleert de ontwikkeling van mensen 

6. Duurzaam leiderschap ontwikkelt omgevings-diversiteit en 
samenhang

7. Duurzaam leiderschap stelt zich actief op in de omgeving
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Het Nine-grid model: plot jezelf en je 
team
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Niveau 
5

Niveau 
4

Niveau 
3

Niveau 
2

Niveau 
1

Niveau 5- leidinggevende
Bouwt aan langdurig succes met een tegenstrijdige mix van 
persoonlijke bescheidenheid en professionele wil.

Effectieve leider
Weet het streven naar een duidelijke visie en een sterk 
commitment op te roepen. Stimuleert hoge prestaties.

Competente manager
Weet mensen en resources te organiseren. Realiseert op een 
effectieve en efficiënte manier van tevoren vastgestelde 
doelen.

Goed presterend teamlid
Draagt met zijn individuele capaciteiten bij aan het realiseren 
van teamdoelen. Werkt effectief samen met andere 
groepsleden.

Veelbelovend individu
Heeft talent, kennis, vaardigheden en een goede 
werkhouding. Is productief.

Talentontwikkeling
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Het speelveld wordt groter en 
complexer (bron Freek Peters)
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Veranderingen in de context van 
leiderschap 

 Opschaling, onzekerheid, turbulentie

 Een ‘open huis’ 

 Virtuele verbindingen en loyaliteiten 

 Nieuwe vormen van werken en samenwerken 

 Diversiteit - in de volle breedte 

 Ethiek, integriteit, reputatie, zingeving 
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Únder control – trefzeker meebewegen
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Leiderschap trends op weg naar 2025

 From leaders to leadership ‘systeemfunctie’

 From directing to enabling ‘mogelijk maken’

 From means to meanings ‘zin en betekenis’

 From hard power to soft power ‘ ‘samenspel’ 
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Energievreters en tijdsverslinders

Tijdverspiller Mogelijke oorzaken Advies

Vergaderingen  te veel communicatie

 slechte leiding

 besluiteloosheid

 selecteer vergaderingen

 schrap overbodige 
vergaderingen

 eis strakke leiding

 durf besluiten te nemen

Leestijd belastend
 te traag lezen  selectief lezen en leren

 niet kunnen selecteren

 snellezen
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Thema’s rond vitaliteit en duurzaam 
leiderschap
 Commitment van de leiding

 Persoonlijke zingeving/betekenis, herkenbare bijdrage, individuele en gezamenlijke trots

 Competenties leidinggevenden en leiderschap (emotionele intelligentie/visie/prioritering/

voorspelbaar zijn)

 Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen openheid daarover maar ook consequenties 

nemen (rolduidelijkheid)

 Persoonlijke motivatie en ambitie

 Kwaliteit van samenwerking/betrokkenheid, verbondenheid, geloofwaardigheid

 Eigen verantwoordelijkheid medewerkers/professionele ruimte

 Open communicatie /aanspreekcultuur/gemeenschappelijke taal

 Genieten van groei van medewerkers en je eigen ontwikkeling

 Balans tussen persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke performance

 Angst wegnemen om verder te kijken, denk ik mogelijkheden, out of the box, relativering
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