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Positief leiderschap:
een must voor lokale besturen
Voor de kwaliteit, de werking en de toekomst van lokale besturen is positief leiderschap 
essentieel. Lokale besturen hebben positief ingestelde leidinggevenden en bij uitbreiding 
medewerkers nodig die zich met plezier elke dag inzetten in een team waar mensen 
elkaar aanspreken met respect en betrokkenheid. Zo ontstaat een positief klimaat met 
positieve relaties, positieve communicatie en positieve zingeving. 

‘Ik vertrek bij mijn organisatie,’ zegt 
Evelyne (44), terwijl ze er nog geen 
jaar werkt en normaal weloverwogen 
beslissingen neemt. Maar ze houdt het 
niet meer vol, ze wil terug naar haar 
vorige baan, stafmedewerker bij een 
ander lokaal bestuur waar de werkom-

geving aanmoedigend en correct is. 
En Bjorn (36) heeft een mooi voorstel 
gekregen van een grote welzijnsorga-
nisatie, dichter bij huis en met extra 
loopbaanmogelijkheden, maar beslist 
er niet op in te gaan. Hij is opgelucht: 
‘Ik heb nu een pracht van een leiding-

gevende, iemand met een aanmoedi-
gende, morele, duidelijke, doelgerichte 
en positieve ingesteldheid, die naar 
mij luistert, mij apprecieert, mij vrij-
heid geeft en ook concrete (soms ook 
negatieve) feedback geeft, waaruit ik 
steeds leer. Iemand die een visie heeft, 
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en eigenlijk in haar introversie toch 
heel inspirerend is.’ Bjorn kent het be-
lang van de leidinggevende, hij neemt 
geen risico op een minder goede lei-
dinggevende, waarover hij blijkbaar 
hoort spreken bij vrienden.
Een leidinggevende is – naast diverse 
andere aspecten zoals cultuur, verlo-
ning, collega’s en praktische omstan-
digheden – een doorslaggevende fac-
tor in een organisatie. De impact van 
een positieve, correcte, doel- en mens-
gerichte, professionele leidinggevende 
is heel groot. Voldoen aan deze ver-
wachtingen is niet makkelijk, hoewel 
het vanuit medewerkersstandpunt heel 
simpel en duidelijk lijkt. Een leiding-
gevende moet tegenwoordig superman 
of supervrouw zijn, want naast alle 
inhoudelijke, klantgerichte, admini-
stratieve, organisatorische en wetge-
vende vaardigheden, hoort er nog een 
heel palet aan leidinggevende vaardig-
heden bij. Eerlijk, van de persoon in 
kwestie wordt heel veel verwacht. Hoe 
probeer je dan een positieve leiding-
gevende te zijn en te blijven? En wat is 
dat, positief leiderschap?

Positief leiderschap is een verzameling
Positief leiderschap is als begrip de 
laatste jaren populair geworden, het is 
een verzamelbegrip voor allerlei speci-
ale inzichten en technieken die een be-
wezen positieve invloed hebben op het 
welbevinden van mensen in organisa-
ties én – essentieel – op de prestaties 
die ze leveren. Het is dus niet alleen 
‘de zon doen schijnen’, maar eveneens 
de donkere wolken die er soms zijn, 

bespreken en kordaat handelen.
Een van de bekende inzichten op dit 
vlak is die van een mensgerichte be-
nadering op sterktes. Deze benade-
ring geeft aan dat je als leidinggevende 
primair kijkt naar wat medewerkers 
goed kunnen en waarbij ze zich in hun 

element voelen. Binnen die gebieden 
stimuleer je hun ontwikkeling. Dit 
staat in tegenstelling tot de meer tra-
ditionele aanpak: kijken wat er niet 
goed loopt bij mensen en dat probe-
ren te ‘repareren’. Deze sterke-punten-
aanpak leidt tot een hogere motivatie 
en tot (veel) betere resultaten dan de 
traditionele methodes.
Positief leiderschap steunt op andere 
leiderschapsvisies die ook gericht zijn 
op de sterkte van een mens: transfor-
mationeel leiderschap, authentiek lei-
derschap en situationeel leiderschap.

Transformationeel leiderschap 
Een transformationeel leider inspi-
reert omdat hij of zij het goede voor-
beeld geeft en een toekomstbeeld 
kan schetsen dat mensen belangrijk 
vinden. Hij is geïnteresseerd in de in-

dividuele medewerker en geeft deze 
persoonlijke aandacht. Dat is een ma-
nier om het beste in ieder naar boven 
te halen. Ten slotte is de transformati-
onele leider ook iemand die medewer-
kers intellectueel stimuleert. De leider 
spoort zijn medewerkers voortdurend 

aan om het beste van zichzelf te laten 
zien: via werkresultaten, de kwaliteit 
van het werk of contacten.

Authentiek leiderschap
Een authentieke leider ontwikkelt zelf-
inzicht en kijkt kritisch en construc-
tief naar zichzelf. Hij kent zijn sterke 
en minder sterke kanten en weet wat 
hij belangrijk vindt, waar hij voor staat 
en hoe hij in de omgang met anderen 
is. Door open te staan voor samenwer-
king geeft de authentieke leider open 
en gebalanceerd aan wat zijn over-
tuigingen en verwachtingen zijn. Hij 
doet dit op een empathische wijze. 
Deze leider communiceert empathisch 
en eerlijk, staat open voor informatie 
en heeft een standpunt. Tegelijkertijd 
blijft hij ook open staan voor andere 
overtuigingen, en dat is van groot be-

Positief leiderschap is een verzamelbegrip voor 
inzichten en technieken die een positieve invloed 
hebben op het welbevinden van mensen in 
organisaties én op de prestaties die ze leveren.
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De kracht van zelfsturende teams
In De kracht van zelfsturende teams vind je constructieve oplossingen voor de stijgende werkdruk bij je gemeente of stad. Een van 
de belangrijkste oorzaken van die stijgende werkdruk is de organisatiewijze die dikwijls niet aangepast is aan de hedendaagse om-
standigheden. Voor een innovatieve arbeidsorganisatie en zelfsturende teams zijn klantgerichte organisatie, minimale hiërarchie, 
vereenvoudigde procedures, sterk leiderschap en beter leren essentiële elementen. Laat je meenemen in een veranderingsproces.
In samenwerking met Ginkgo Consulting, een adviesbureau specifiek gericht op het ondersteunen van organisaties met een maat-
schappelijke rol.
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Lokale besturen zijn complex. Er zijn immers voortdurend nieuwe uitda-
gingen in de samenleving die partnerschappen en samenwerkingen vra-
gen met vele partijen. De integratie van gemeente en OCMW, fusies van 
besturen of samenvoegingen van afdelingen … Het zijn allemaal operaties 
die de medewerkers in beweging brengen. IAO en zelfsturende teams 
zijn strategische keuzes van het bestuur om flexibel en innovatief te re-
ageren op deze snel veranderende, onzekere en complexe wereld. Het 
is een nieuwe manier van samenwerken om te vermijden dat een burger, 
cliënt of klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Voor medewerkers die werken in een IAO-omgeving is het anders én fijn 
werken. De innovatieve arbeidsorganisatie vertrekt vanuit een duidelijke 
visie en strategie en kenmerkt zich door een doorgedreven klantgerichte 
organisatie. Minimale hiërarchie, vereenvoudigde procedures, sterk lei-
derschap en anders en beter leren vormen daarbij essentiële elementen.

De kracht van zelfsturende teams neemt de lezer mee in een verande-
ringsproces. In een heldere taal, opgebouwd in stappen en ondersteund 
met duidelijke schema’s en canvassen wordt in deze pocket duidelijk ge-
maakt wat bij een verandering komt kijken én hoe je ernaar kan kijken. 
Dat komt iedereen ten goede, zowel wie aan de verandering trekt of duwt 
als wie liever de kat uit de boom kijkt.
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lang. Ten slotte stuurt een authentieke 
leider niet alleen op resultaat, hij ba-
seert zich ook op zijn eigen morele en 
ethische overtuigingen en normen.

Situationeel leiderschap
Situationeel leiderschap geeft weer dat 
de leidinggevende zich aanpast aan 
een situatie: enerzijds de competenties 
van de medewerker, anderzijds diens 
betrokkenheid en motivatie. Deze lei-
dinggevende kan medewerkers leiden 
en begeleiden in de strikte zin, handig 
bij medewerkers met weinig compe-
tenties, maar veel motivatie en talent 
om te leren. Anderzijds zal deze lei-
dinggevende bij mensen met veel com-
petenties én motivatie vlot delegeren: 
het kader schetsen, loslaten, van op de 
zijlijn opvolgen en vertrouwen geven.

Als de medewerker weinig tot matige 
competenties heeft én zijn betrokken-
heid en motivatie laag zijn, dan is een 
sterk coachende of begeleidende stijl 
essentieel. Als een medewerker juist al 
veel weet, maar ups en downs heeft in 
zijn betrokkenheid en motivatie, dan 
is een steunende stijl aangewezen.

Positief leiderschap haalbaar?
Een positief leider zijn, het is gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Het is 
makkelijk om te vertellen dat je én een 
transformationele, authentieke en si-
tuationele leider moet zijn én moet in-
haken op de sterktes van mensen. Het 
echt doen is wat anders. Het dagelijkse 
werkleven is immers al druk genoeg 
en vraagt een duizendpootmentaliteit, 
want je bent niet alleen leider, maar 

ook nog mee-helper, management-
lid en kwaliteitszorgcoördinator. Alle 
begrip en respect voor het ‘vallen en 
opstaan’ als positieve leider. Leiden is 
niet evident, maar wel noodzakelijk 
met alle huidige veranderingen in or-
ganisaties, de moeilijke arbeidsmarkt, 
de constante besparingen en de veran-
deringen in de wetgeving.
Positief leiderschap is niet altijd mak-
kelijk, soms (heel) moeilijk, maar wel 
een ‘must’.  •
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Telkens vier dagen in februari en maart 2020
Werktafels leiderschap 2020
www.diverscity.be > ondersteuning> hrm-werktafels> 
leiderschap-2020

Gedelegeerd ontwikkelen van 
gebieden

Projectleider voor gebiedsontwik-gebiedsontwik-
kelingenkelingen voor privateprivate en publiekepublieke 
partijen.

Al of niet in overleg met een lokaal 
bestuur, werken we tezamen met 
meerdere private mede-eigenaren 
binnen een gebied aan de planvor-
ming voor een herontwikkelingherontwikkeling 
ervan. Na consensus omtrent een 
nieuw plan, zoeken we namens de 
eigenaren een projectontwikkelaar 
voor de realisatie.

Financiële expertise bij gebieds
ontwikkelingen

HaalbaarheidsstudiesHaalbaarheidsstudies en  en visie-visie-
ontwikkelingenontwikkelingen voor ruimte lijke 
ont wikkelingen in samenwerking met 
met steden bouwkundigen, architec-
ten, mobiliteitsdeskun digen, enz...

Kernversterking

Ondersteunen van verschillende 
lokale besturen bij het ontwikkelen ontwikkelen 
en implementerenen implementeren  van visies voor van visies voor 
hun handelskernenhun handelskernen. . 
  Bedenken en ontwikkelen subsidie

regle menten, ruimtelijke verbete-
ringen, communicatie middelen, 
evenementenkalenders, kennis-  
bijeenkomsten voor handelaars, enz. 

 Helpen bij de versterking van de 
interne organisatie en de samen- 
wer king tussen de gemeentebesturen 
en handelaars.

Valorisatie van publiek vastgoed

We ondersteunen lokale besturen bij 
het valoriseren of opnieuw invullen valoriseren of opnieuw invullen 
van hun vastgoed of terreinenvan hun vastgoed of terreinen..
- leeggekomen sporthallen,  

zwembaden, gemeentehuizen, 
pastorijen, kastelen, bibliotheken 
of zelfs percelen landbouwgrond

-  verkoop of op het herinvullen door  
een uitbater via een zakelijk recht 
zoals een concessie of erfpacht

-  unieke aanpak, met een aantoonbare 
financiële en/of maatschappelijke 
meerwaarde voor de lokale besturen

Value partners biedt ondersteuning bij het valoriseren 
en herbestemmen van gebieden en gebouwen.

www.valuepartners.be Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen
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