
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratiebrief 4 

 

 

 

 

 

Invloeden op leiderschap 

 

 

 

Met deze inspiratiebrieven willen we je op weg helpen met een aantal begrippen met 

betrekking tot communicatie.  

 

Klik hier om te laten weten wat je van deze brief vindt. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-phaMTVpSoahCNXKxmDyiW7YbJ-UpcBJ9DiuLC34fpX8B5A/viewform
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Succesvol leiderschap door: 

• Prestatie: opleiding, kennis, vaardigheden 

• Capaciteit: intelligentie, verbaal vermogen 

• Verantwoordelijkheid: betrouwbaarheid, initiatief, 

o doorzettingsvermogen, 

o zelfvertrouwen 

• Participatie: activiteit, sociabiliteit, samenwerking, 

o aanpassingsvermogen 

• Status: sociaal economische positie, populariteit 

• Mensbeeld 

 

 

 

Theorie van McGregor: 

 

Mensbeeld en behoeften: 

Theorie “X” 

• Aangeboren afkeer van werken 

• Controle, opdracht, straf (sancties) 

• Verantwoordelijkheid vermijden 

• Zekerheid boven ambitie 

• Vraagt om strakke leiding 

• Financiële prikkels 

• Mens is onpersoonlijk productiemiddel 
 

# Theorie “Y” 

• Werken is even natuurlijk als spelen en 
rusten 

• Laat zich leiden door doelstellingen 

• Verantwoordelijkheid geven is ook 
krijgen 

• Prikkels staan centraal 

• Ruimte voor inspraak 

• Zelfcontrole en delegatie van TVB’s 
 

 

 

Om over na te denken: 

Wat voor mensbeeld heb jij? Zit je bij theorie X of Y? Welke factoren beïnvloeden jouw mensbeeld? 
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Positie van Manager en Stijl van Leidinggeven: 

 

Meer X >>>>> Leider centraal 

Meer Y >>>>> Groepsinvloed neemt toe 

 

                  Bedrijfsgebonden: 

- Hoog niveau                     - Laag niveau 

- Complex werk                   - Repeterend werk 

- Meer diepgang                  - Bewerkelijk 

 

Bepalende factoren die de stijl van leiderschap beïnvloeden 

 

Afhankelijk van de leider: 

• Normen en waarden 

• Vertrouwen in de groep 

• Eigen natuurlijke stijl 

• Zelfvertrouwen 

 

Afhankelijk van de groepsleden: 

• Ervaringen vorige leider 

• Competentie 

• Betrokkenheid 

• Verwachtingen en groei 

 

Afhankelijk van de situatie: 

• Tijdsdruk 

• Type probleem 

• Type organisatie 

 

Om over na te denken 

Welke van bovenstaande invloeden gelden voor jou of jouw leidinggevende? Wat kun je daar aan 

veranderen? Wat is jouw invloed? 
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Om over na te denken 

Maak een lijstje van zaken – anders dan de financiële beloning – die voor u het werk prettig maken. 

Geldt deze indeling voor iedereen? 

Welke verschillen spelen een rol? 

 

 

 


