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Webinar 3: Over Lerend Leiden (met Initiatief & Instructie)

Drie richtvragen:
1. Waarom is leiderschap essentieel bij het aanpakken van 

complexe opgaven?

2. Waarom zijn initiatief & instructie een belangrijk begrippenpaar 
binnen de competentie-set van de leider van complexe opgaven?

3. Wat zijn Do’s van uitvoerend en besturend leiderschap? En wat is 
jouw ‘kracht’ als leider van netwerkorganisaties?

Over effectief uitvoerend en besturend leiderschap bij complexe 
opgaven in complexe organisaties.
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Complexe opgaven uit de regionale praktijk 
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Complexe vraagstukken/ opgaven: Leren centraal 

Kind of 
Challenge

Problem
definition

Solution Locus of work

Technical Clear Clear Authority

Technical & 
adaptive

Clear Requires
learning

Authority & 
Stakeholders

Adaptive Requires
learning

Requires
learning

Stakeholders
> Authority
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Collectief leerproces

Een continu herbezinningsproces van bestaande 

naar gewenste regels, inzichten en principes. 

Een ‘dialoog’ die ..,

1. Constructief is: open staat voor relevante betrokkenen, 

ook als ze kritisch zijn. 

2. Van relationele kwaliteit is: geen dominante deelnemers toestaat die het proces zo 

beïnvloeden dat andere deelnemers niet meer hun gedachten delen, of zelfs niet meer 

deelnemen.19-5-2020 ACTIVITY 5



1 Klassiek gaat om het beïnvloeden van anderen om hen iets te laten doen wat 
ze uit zichzelf niet zouden doen. 

2 Formeel gaat om personen die als manager of leider zijn aangesteld en daar 
rechten en plichten aan ontlenen. 

3 Doelgericht gaat om het beïnvloedingsgedrag van een individu om de activiteiten 
van een groep te richten op het realiseren van een gezamenlijk doel. 

4 Transactioneel gaat om een ruilrelatie tussen leiders en volgers. 

5 Transformationeel gaat erom dat de leider anderen weet te motiveren.

Achtergrond: De vijf definities van leiderschap



Command & Control versus Initiatief & Instructie 
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Initiatief & Instructie: organiseren juiste samenwerkstrategie
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Competenties Lerende Leider (1/2)

Publieke organisatie XYZ, komt graag in contact met een zelfbewuste, aan de publieke zaak 

verknochte Pleinmanager M/V met een wervende, activerende en richtinggevende visie op 

lerend organiseren op basis van de volgende kennis, vaardigheden en 

persoonlijkheidskenmerken:

Hij/ zij heeft kennis van, inzicht in en ervaring met: organisatorische complexiteit en complexe 

opgaven; netwerkorganisatie op basis van proces-, project-, programma-, 

portfoliomanagement en relational contracting; strategische afstemming en conditionering.

Hij/ zij is bewust-bekwaam op de vaardigheden: lerend organiseren en interveniëren; 
spreekvaardigheid en gedrag; groepsvorming en -sturing; onderhandelen en 
conflictbeheersing.
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Zij/ hij beschikt over persoonlijkheidskenmerken die, op basis van de Big5, overeenkomen 
met: een open houding, nieuwsgierig naar het andere, de ander; consciëntieus in woord, 
geschrift en gedrag in overeenstemming met het collectieve doel; extravert, communicatief, 
sociaal verbindend; respectvol onderhandelend over doel, tempo, samenwerking en 
middelen; niet neurotisch, relativerend, kan tegen een stootje, (stoïcijns). 

Hij/ zij is bereid samen met ons te onderzoeken in welke mate kandidaat ‘instructief initiatief’ 
neemt om vanuit bovengenoemde kennis en vaardigheden activiteiten binnen en/ of buiten 
de eigen organisatie op te zetten op basis waarvan relevante betrokkenen met elkaar inzicht 
kunnen ontwikkelen en hoe ze op basis van hun eigen belangen kunnen samenwerken om 
complexe opgaven te definiëren en realiseren op basis van collectief gemaakte afspraken in de 
vorm van bijvoorbeeld intentieverklaringen, mission statements, projectplannen en/of 
relationele contracten.

Competenties Lerende Leider (2/2)
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Persoonlijkheidskenmerken Lerende Leider

Open Behoedzaam

Consciëntieus Nonchalant

Extravert Introvert

Aardig Vijandig

Stabiel Onevenwichtig

(Ideaal o.b.v. Big5)19-5-2020 ACTIVITY 12



10 Tips voor de uitvoerend leider

1 Ontwikkel een (initiële) visie op de complexe opgave 

2 Zorg voor passende mandaten (of bestuurlijke dekking) uit de eigen organisatie

3 Zorg voor de bevoegdheid van stakeholders om te organiseren

4 Start samenwerking met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie

5 Stel ‘lerend organiseren’ centraal in je werkwijze

6 Organiseer de beslissende stakeholders op basis van relational contracting

7 Spreek een duidelijk scopemanagementproces af

8 Werk overtuigd en blijf er lerend inzitten

9 Heb lef, heb durf, heb vertrouwen. 

10 Zorg voor back up voor de eenzaamheid van het leiderschap 
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10 Tips voor de besturende leider

1 Weet van tevoren goed wat je nastreeft met de samenwerking en wat niet; 

2 Speel actief mee in het relational contracting proces;

3 Zorg voor een neutraal mandaat voor de uitvoerend leider namens alle besturende leiders;

4 Vraag naar een scopemanagementproces;

5 Regel geïnformeerde en gemandateerde vervanging; 

6 Organiseer een organisatie-brede professionaliseringsstrategie t.b.v netwerk-werken;

7 Geef collegiaal leiding aan een bestuurlijk portfolio met complexe opgaven;

8 Vraag in elke budgetaanvraag een post leer- en pechgeld;

9 Stel bewust een competente uitvoerend leider aan;

10 Heb aandacht voor je uitvoerende leiders.19-5-2020 ACTIVITY 14
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Ter afronding, een voorbeeld 
Leiderschap beschermt leerproces mbv ‘belang burger’ 
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Webinar 3: Over Lerend Leiden (met Initiatief & Instructie)

Drie richtvragen:
1. Waarom is leiderschap essentieel bij het aanpakken van 

complexe opgaven?

2. Waarom zijn initiatief & instructie een belangrijk begrippenpaar 
binnen de competentie-set van de leider van complexe opgaven?

3. Wat zijn Do’s van uitvoerend en besturend leiderschap? En wat is 
jouw ‘kracht’ als leider van netwerkorganisaties?

Over effectief uitvoerend en besturend leiderschap bij complexe 
opgaven in complexe organisaties.

19-5-2020 ACTIVITY 16



Huiswerkopdracht: Ben jij een lerende leider? 

Geef op max 1 A4 aan waarom jij de ‘lerende leider’ uit de wervingsadvertentie bent, of  

zou kunnen worden. 

• Werk je reactie uit op max 1 A4 of 2 ppts
• Mail voor donderdag as 12.00 uur naar 

marcomud@activity.amsterdam
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Welkom op de Plek der Moeite
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The Wicked Problems Webinars
Over Complexe Organisatorische Opgaven, 
Lerend Organiseren vanuit Netwerken & 
Lerend Leiderschap.

Cleantech regio, 2020
MMU; LWI (ACTIVITY) 
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Welkom
Op het Plein … … met de Toren;
Op de Plek … … der Moeite.
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3 Webinars over Wickedness

Webinar 1: Over complexe organisatorische opgaven & netwerk samenwerking
Buzzwords: Complexe opgaven; Fragmentatie & Integratie; Schijn Grip; Netwerken, 

Netwerkorganisatie & het belang van leren

Webinar 2: Over ‘lerend organiseren’
Buzzwords: Leren, Collectief Leren; Belerende & Lerende organisaties; Begrip over Grip; 

Tijdelijk Werkbare Overeenstemming; Lerend organiseren & het belang van 
leiderschap

Webinar 3: Over lerend leiderschap 
Buzzwords: Command & Control versus Initiatief & Instructie; ‘Lerende Leiders’ & het 

belang van ‘lerende leiders
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