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Leiderscapsscan  Duur: 60min. 
Grootte: 5-15 

 
Doel 
Met elkaar vaststellen welk soort leiderschap voor het (project)team gewenst 
is. 
 
Bruikbaar bij 
De aanvang van een nieuw project of wanneer het huidige leiderschap niet 
goed werkt.  
 
Meervoudige interesse 
Verbaal-Linguïstisch, intrapersoonlijk, Interpersoonlijk 
 
Aanpak 
De teamleden gaan elk in Google op zoek naar de soorten leiderschap en leest 
wat de leiderschapsstijl inhoudt. Zoektermen die gebruikt kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld: soorten leiderschap, leiderschapsstijlen, leiderschapsgedrag.  
Ieder noteert voor zichzelf op kaarten de soorten leiderschap die ze 
tegenkomen en die ze voor het team het beste vinden.  
 
Bijvoorbeeld: Dienend leiderschap, of Participerend leiderschap.  
 
Op elke kaart schrijven ze naast de leiderschapsstijl ook de belangrijkste  
kenmerken van deze leiderschapsstijl.  
 
Geef hiervoor 15 minuten de tijd. 
 
Vorm groepjes van 2 of 3 teamleden en laat ze de resultaten met elkaar 
vergelijken en tot één conclusie komen. 
 
Daarna komen de groepjes bij elkaar en presenteren ze aan elkaar de 
resultaten. Gezamenlijk komen ze tot één besluit en geven de gevonden 
manier van leiding geven een naam.  
 
Zorg dat de groep de naam en de kenmerken van het leiderschap duidelijk 
opschrijft, zodat iedereen goed begrijpt wat voor soort leiderschap men 
verlangt voor dit team of dit project. 
 
De leider van het team weet nu wat van hem verlangd wordt.  

 
Nodig 
Een veilige omgeving waarin rust en openheid naar elkaar toe is. 
Iedere deelnemer heeft een laptop, smartphone of tablet nodig. 
A5-kaarten en dunne viltstiften 
 
 
Tips 
Neem voldoende de tijd om dingen te bespreken. 
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Variaties 
Je kunt ook dit voorbereiden door een aantal websites van te voren uit te 
kiezen. 
Laat de deelnemers de leiderschapsstijl verbeelden, bijvoorbeeld met een 
tekening of LegoSeriousPlay. Hierdoor wordt de werkvorm Visueel-ruimtelijk.  
 
Onderbouwing 
Deze werkvorm werkt, omdat de teamleden niets voorgekauwd krijgen. Het is 
namelijk heel makkelijk om de leiderschapsstijlen zelf op kaarten te zetten en 
de teamleden hieruit te laten kiezen.  Nu moeten ze zelf aan het werk en tot 
een eigen definitie komen. 
 
Bron 
Nel Mostert 
 

 


