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Sinds 2019 biedt de HvA academie het programma Verbindend Leiderschap aan. 175 
leidinggevenden verbonden aan de HvA en UvA namen in 2019 en 2020 deel aan dit interne 
leiderschapsprogramma. Het programma beoogde leidinggevenden te stimuleren 1) te werken 
aan persoonlijk leiderschap en hun leiderschapsstijl, 2) samen te werken aan de uitvoering of 
ondersteuning van hoogwaardig onderwijs en onderzoek, 3) het netwerk binnen de HvA en UvA 
te vergroten en contact te maken met andere leidinggevenden binnen andere posities en 4) een 
scherper beeld te ontwikkelen bij Verbindend Leiderschap in context van de HvA.

In dit rapport worden de bevindingen van het impactonderzoek naar het programma Verbindend Leiderschap 

beschreven voor de eerste vijf groepen deelnemers. Dit impactonderzoek, uitgevoerd door The Work Lab van 

de HvA, had als doel een antwoord te geven op de vraag: wat leerden deelnemende leidinggevenden van het 

programma Verbindend Leiderschap en (hoe) pasten ze dit toe in hun werk? De resultaten zijn verzameld aan 

de hand van een kwantitatieve voormeting (N=161) die uitgezet is onder alle deelnemers en een vervolginterview 

met een selecte groep deelnemers (N=26). In het impactonderzoek stonden vier thema’s centraal. Er zijn vragen 

opgenomen over professionele ontwikkeling van leidinggevenden, de ontwikkeling van hun medewerkers, 

teamontwikkeling en vragen over het creëren van samenhang en verbinding in en buiten de HvA. 

Uit gegevens verzameld in de voormeting blijkt dat de gemiddelde leeftijd van respondenten 49 jaar is. 60% 

van de respondenten in de voormeting is vrouw en 39% man. 43% van van de respondenten is ten tijde van de 

voormeting werkzaam als teamleider of teamcoördinator en 46% van de respondenten heeft in totaal 0 tot 5 

jaren leiderschapservaring. Ook is in de voormeting de ontwikkelbehoefte van respondenten in kaart gebracht. 

Veel respondenten, gemiddeld 77%, gaven tijdens de voormeting aan zich (verder) te willen ontwikkelen. Deze 

ontwikkelingsbehoeften waren uiteenlopend en verspreid over alle vier de bevraagde thema’s.

De impact van het leiderschapsprogramma is kwalitatief vastgesteld door middel van verdiepende interviews. 

De leeropbrengsten van deelnemers zijn in kaart gebracht op drie niveaus: de ervaringen van deelnemers over 

hoe ze het proces ervaren hebben (niveau 1: reactie), wat deelnemers geleerd hebben (niveau 2: leren) en of 

deelnemers na deelname iets anders zijn gaan doen in hun werk (niveau 3: werkgedrag). Deze evaluatieniveaus 

zijn onderdeel van het evaluatiemodel van Kirckpatrick. Op niveau 1 waren veel respondenten positief over de 

mogelijkheden die het programma hen bood om nieuwe collega’s te leren kennen, in lijn met het derde doel 

van het programma. Meerdere leidinggevenden vonden daarnaast de intervisie waardevol, de presentaties 

en workshops inspirerend en de organisatie van het programma goed. Wel gaven velen aan dat ze de groep 

deelnemers te gevarieerd vonden, het programma te lang en de inhoud van het programma te generiek. Een 

aantal leidinggevenden waren niet positief over de intervisie en vonden dat de doorwerking naar hun eigen 

werkpraktijk te weinig onderdeel was van het programma Verbindend Leiderschap.

Veel leidinggevenden vonden het moeilijk om tijdens de interviews hun leeropbrengst (niveau 2) of veranderd 

werkgedrag (3) concreet te maken. Ze beschreven deelname aan het leiderschapsprogramma bijvoorbeeld 

als inspirerend of leerzaam: “je steekt natuurlijk altijd zaken op die je meeneemt.” Ze hadden echter moeite te 

beschrijven welke onderdelen van het programma hen tot leren hebben aangezet of wat ze op basis van het 

programma anders zijn gaan doen in hun werk. De transfer van het geleerde naar de werkvloer lijkt op basis 

van dit kwalitatieve onderzoek beperkt. De leidinggevenden die wel concrete zaken benoemden bij niveau 2, 

gaven aan dat ze zich bewuster zijn geworden van hun leidinggevende stijl en van verschillende vormen van 

leiderschap. Ook gaven een aantal leidinggevenden aan dat ze door het programma Verbindend Leiderschap 
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meer zelfvertrouwen kregen in hun eigen leiderschapsstijl. Daarnaast leerden ze nieuwe gesprekstechnieken 

voor individuele en teamgesprekken. Tevens gaven meerdere leidinggevenden aan dat het een eye-opener 

voor hen was dat collega-leidinggevenden op andere plekken in de organisatie bezig zijn met dezelfde soorten 

vraagstukken. Weinig leidinggevenden beschreven in de interviews leeropbrengsten die zich richten op het 

ontwikkelen van medewerkers. 

Slechts een aantal leidinggevenden beschreef in de interviews hoe deelname aan het leiderschapsprogramma 

volgens hen geleid heeft tot ander gedrag op het werk. Enkele leidinggevenden zijn na afloop van het programma 

Verbindend Leiderschap zelf een vervolg gaan organiseren in de vorm van een vervolgopleiding of een 

voortzetting van de intervisie. Ook gaven sommige leidinggevenden voorbeelden waaruit bleek dat ze anders zijn 

gaan communiceren met hun medewerkers of hun team, bijvoorbeeld dat ze betere of andere vragen zijn gaan 

stellen. Tevens benoemden een aantal van hen dat ze hun werk nu meer delegeren of minder sturend zijn naar 

hun medewerkers en team. Als laatste gaven sommigen aan dat ze ze door het leiderschapsprogramma (meer) 

contact zijn gaan zoeken met collega-leidinggevenden in de organisatie: “we kennen elkaar ergens van en dat helpt 

enorm.”

Concluderend blijkt uit dit kwalitatieve impactonderzoek dat deelnemende leidinggevenden tijdens de interviews 

vooral zaken benoemden over het leiderschapsprogramma op niveau 1 (reactie) en maar zeer beperkt op 

niveau 2 (leren) en 3 (werkgedrag). Deze resultaten zijn niet representatief voor de hele groep deelnemers, maar 

schetsen wel een beeld van de variatie in perspectieven van deelnemende leidinggevenden over de impact van 

het programma Verbindend Leiderschap. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat met name de derde 

doelstelling van het leiderschapsprogramma bij de geïnterviewde deelnemers behaald is, maar dat de andere 

doelstellingen voor veel van de geïnterviewden niet of slechts in beperkte mate gerealiseerd zijn. Met name de 

transfer van het programma Verbindend Leiderschap naar het werkgedrag van de leidinggevenden in de eigen 

praktijk behoeft volgens de onderzoekers aandacht in de opbouw van het programma in de toekomst.
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1. Introductie

1.1 Het programma Verbindend Leiderschap
Het programma Verbindend Leiderschap is een verplicht intern leiderschapsprogramma voor alle HvA 

leidinggevenden, dat gestart is in 2019. Het programma is ontwikkeld en uitgevoerd door de HvA academie, 

in opdracht van de beleidsafdeling HR. Het programma bestaat uit vier tweedaagse bijeenkomsten waarin 

drie thema’s centraal staan: Duurzame Ontwikkeling, Teams en Teamontwikkeling, en Samenhang en 

Verbinding. De doelstellingen van het leiderschapsprogramma zijn: 1) het werken aan persoonlijk leiderschap 

en leiderschapsstijl, 2) het samen werken aan de uitvoering of ondersteuning van hoogwaardig onderwijs 

en onderzoek, 3) het vergroten van het netwerk binnen de HvA en UvA en contact maken met andere 

leidinggevenden binnen andere posities en 4) een scherper beeld verkrijgen bij Verbindend Leiderschap binnen 

de context van de HvA. Inmiddels hebben vijf groepen, in totaal 175 deelnemers, het programma afgerond. Een 

gedetailleerde beschrijving van het programma Verbindend Leiderschap is te vinden in hoofdstuk 1.

1.2 Het impactonderzoek
In opdracht van de HvA academie is er door The Work Lab onderzoek uitgevoerd naar de impact van het 

programma Verbindend Leiderschap. Dit impactonderzoek, uitgevoerd door The Work Lab van de HvA, had 

als doel een antwoord te geven op de vraag: wat leerden deelnemende leidinggevenden van het programma 

Verbindend Leiderschap en (hoe) pasten ze dit toe in hun werk? De resultaten zijn verzameld aan de hand 

van een kwantitatieve voormeting (N=161) en nameting (N=46) die uitgezet zijn onder alle deelnemers en een 

vervolginterview met een selecte groep deelnemers (N=26). In het impactonderzoek stonden vier thema’s 

centraal. Er zijn vragen opgenomen over professionele ontwikkeling van leidinggevenden, de ontwikkeling van 

hun medewerkers, teamontwikkeling en vragen over het creëren van samenhang en verbinding en en buiten de 

HvA. Na vijf groepen deelnemers maken we de balans op1.

1.3 Leeswijzer
Dit rapport bevat de resultaten en conclusies van het impactonderzoek naar het programma Verbindend 

Leiderschap voor de eerste vijf groepen deelnemers. In hoofdstuk 2 wordt het programma Verbindend 

Leiderschap geïntroduceerd. In dit hoofdstuk staat de opbouw van het programma centraal en beschrijven we 

hoe de programmaopzet veranderd is door de coronapandemie. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet, 

-methode en deelnemersgroep beschreven. In hoofdstuk 4 wordt beschreven wat de ontwikkelbehoeften 

van de deelnemende leidinggevenden waren voor aanvang van het leiderschapsprogramma. In hoofdstuk 

5 wordt beschreven wat de effecten na afloop van het programma Verbindend Leiderschap zijn, volgens de 

geïnterviewde deelnemers. In het laatste hoofdstuk presenteren we de conclusies.

1 Op 2 en 3 februari 2021 hebben er twee ‘maxi-leerbijeenkomsten’ plaatsgevonden met stakeholders in de HvA (opleidingsmanagers,  
 decanen, HR-medewerkers, hoofden stafdiensten), waarbij de balans is opgemaakt voor groep 1, 2 en 3. Deelnemers aan deze maxi- 
 leerbijeenkomsten ontvingen een knipselmap met daarin de bevindingen uit het impactonderzoek voor deze groepen en gingen op  
 basis daarvan het gesprek met elkaar aan over deze bevindingen. 1 Programma Verbindend Leiderschap 9



2. Het programma Verbindend Leiderschap
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de opzet en de uitvoering van het 
programma Verbindend Leiderschap door de HvA academie. 

In 2017 gaf het College van Bestuur de opdracht aan de HR beleidsafdeling om een leiderschapsprogramma te 

ontwikkelen met de titel Verbindend Leiderschap. Naast de titel gaf het CvB drie randvoorwaarden mee:

1. Het HR strategische beleidskader ‘Professionele nieuwsgierigheid’ (2015-2020) vormt de basis van het  

 programma;

2. Alle leidinggevenden in de HvA en de gemeenschappelijke diensten HvA – UvA doen mee;

3. Maak heterogene groepen om onderlinge verbinding te stimuleren: leren van en met elkaar.

De introductie op het programma werd in 2017 als volgt geformuleerd:

Nu en de komende jaren zien we grote ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek: flexibilisering, digitalisering, 

individualisering en intensieve verbinding met de beroepspraktijk. Om als HvA maximaal in te spelen op deze 

ontwikkelingen en studenten op te leiden tot start- en vakbekwame professionals van de nabije toekomst is het 

noodzakelijk dat we toenemend samenwerken in interdisciplinaire teams, een hoge mate van 

resultaatverantwoordelijkheid kennen in alle geledingen van de organisatie en optimaal de talenten en bevlogenheid van 

onze medewerkers benutten. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het verwezenlijken van deze gestelde ambities. 

Een intern leiderschapsprogramma beoogt alle leidinggevenden van de HvA en de diensten HvA-UvA te ondersteunen bij 

hun leiderschapsopgave.

Figuur 1: Ontwerp programma Verbindend Leiderschap
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Figuur 2: De drie thema’s in de achtdaagse lijn van het programma Verbindend Leiderschap

De diverse samenstellling van de groep deelnemers brengt een grote variatie mee in kennis, ervaring, 

omstandigheden en ontwikkelwensen. Om deze reden is er binnen de achtdaagse lijn veel ruimte voor maatwerk, 

afgestemd op de vraagstukken en context van de deelnemers.

2.2.2 De individuele lijn
In de individuele lijn van het programma Verbindend Leiderschap staat de eigen professionele ontwikkeling van 

de deelnemer centraal. De individuele lijn begint met een viertal voorbereidende opdrachten die de deelnemer 

ontvangt voor de eerste ontmoeting tijdens de startbijeenkomst van het leiderschapsprogramma. Voor groep 

een, twee en drie was dat een startgesprek met een collega deelnemer en twee begeleiders van het programma. 

Het gesprek had ondermeer als doel om het waagstuk van deelnemers scherp(er) voor ogen te krijgen. Het 

waagstuk is een term die gehanteerd wordt in het programma en verwijst naar een probleem of uitdaging waar 

een deelnemer tegen aanloopt in de werkpraktijk. De deelnemer gaat met het waagstuk aan de slag gedurende 

het leiderschapsprogramma. Voor groep vier en vijf zijn deze opdrachten en het startgesprek omgezet naar 

een startsessie: een online bijeenkomst van drie uur met een groep van maximaal zes deelnemers.Tijdens de 

startsessie wordt ieders individuele focus voor het leiderschapsprogramma expliciet gemaakt. 

2.1 Opzet van het leiderschapsprogramma
De HvA academie heeft op verzoek van de HR beleidsafdeling de opdracht aangenomen voor het ontwerp en 

de uitvoering van het programma Verbindend Leiderschap. Daarvoor is de HvA academie een samenwerking 

aangegaan met Kessels & Smit, met als doel het werkveld zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs. Binnen 

de HvA werd de samenwerking met The Work Lab (onderdeel van het kenniscentrum CAREM van de faculteit 

Business en Economie) gevonden die vanuit haar onderzoeksrol de impact van het leiderschapsprogramma 

heeft gemeten. 

De opzet van het programma is tot stand gekomen in een viertal sessies waarbij telkens een deel van de 

doelgroep (alle leidinggevenden) is uitgenodigd.

 

2.2 Toelichting op het ontwerp van programma Verbindend Leiderschap
Het programma heeft de volgende doelen: 

 > Werken aan persoonlijk leiderschap en leiderschapsstijl, in verbinding met medewerkers, team en andere 

onderdelen van de organisatie.

 > Samen werken aan de uitvoering of ondersteuning van hoogwaardig onderwijs en onderzoek. 

 > Vergroten van het netwerk binnen de HvA en UvA en contact maken met andere leidinggevenden.

 > Scherper beeld verkrijgen bij Verbindend Leiderschap binnen de context van de HvA.

In het leiderschapsprogramma (zie figuur 1) worden drie lagen onderscheiden: een gezamenlijk achtdaagse lijn 

voor alle deelnemers, een individuele lijn, en een facultatief programma.

2.2.1 De achtdaagse lijn
Het achtdaagse programma bestaat uit een startsessie in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers, een 

startbijeenkomst, drie tweedaagse bijeenkomsten, een slotbijeenkomst, intervisie en een rondetafelgesprek in 

de faculteit, dienst of staf. Het programma van de drie tweedaagsen is gekoppeld aan een van de hoofdthema’s 

uit het HR strategisch beleidskader (2015-2020): Duurzame ontwikkeling, Teams en teamontwikkeling, en 

Samenhang en verbinding. Elk thema is in een tweedaagse sessie behandeld. In het programma zijn de thema’s 

als volgt omschreven (figuur 2). De belangrijkste toetssteen bij de inhoudelijke invulling van de het programma is 

het instellingsplan.  

1. Duurzame ontwikkeling 

Cruciaal voor duurzame ontwikkeling van medewerkers is de manier waarop een 

leidinggevende de verbinding aangaat met haar medewerkers. Verbinding als toegangspoort 

om energie te genereren die op haar beurt beweging mogelijk maakt. Vanuit het perspectief 

van waarderend onderzoeken zet de leidinggevende de kwaliteiten en talenten van de 

medewerker centraal.

2. Teams en teamontwikkeling 

Met de juiste inzet van het verbindende vermogen van een leidinggevende stuur zij het 

team als geheel en ieder lid van het team om op zijn/haar beurt zo optimaal mogelijk te 

presteren. De leidinggevende ziet welke talenten er zijn en hoe je die het best tot zijn 

recht kan laten komen. Dat diversiteit het team krachtig(er) maakt blijkt uit het gedrag van 

de leidinggevende waarbij iedereen zijn of haar plek heeft en een bijdrage kan leveren. 

De aanwezige verschillen weet de leidinggevende te benutten en zij is gericht op een op 

positieve beïnvloeding van teamdynamiek. De leidinggevende kan gedoe en onrust omzetten 

naar plezier en succes, bevordert de inbreng van teamleden en zorgt voor besluitvorming 

waar teamleden achter staan.

3. Samenhang en verbinding 

Opleidingen, diensten en staven werken samen aan de hoofdtaak van de HvA: het opleiden 

van toekomstbestendige studenten voor de arbeidsmarkt. Om de ontwikkelingen binnen 

en buiten de HvA te integreren in het onderwijs is een goede samenwerking op actuele 

en ketenoverstijgende onderwerpen voorwaardelijk. Al werkend en reflecterend kijk 

de leidinggevende naar haar positie en rol als leidinggevende in vraagstukken waarbij 

samenhang en verbinding belangrijk is. Samen werken we aan actuele ketenoverstijgende 

vraagstukken aan de hand van een drietal methodieken.

Programma Verbindend LeiderschapImpactonderzoek 1312



2.2.4 Na afloop van het programma Verbindend Leiderschap
Rondetafelgesprekken
Gezien de ambitie van het programma om juist het verbindend leiderschap vorm te geven in de dagelijkse 

praktijk kwam er, na de slotdag, van de decaan of directeur een uitnodiging aan de deelnemers uit de faculteit 

of dienst voor een rondetafelgesprek. Dit was een informele bijeenkomst waarbij de ervaringen uit het 

leiderschapsprogramma en wensen voor de toekomst uitgewisseld werden. De focus richtte zich op voorzetting 

van verbindend leiderschap en leiderschapsontwikkeling in de eigen werkomgeving. Vanuit de HvA academie was 

er een trainer van het programma aanwezig om te horen hoe de HvA academie haar kon ondersteunen in de 

voorzetting en de ontwikkeling.

Evaluatie door de HvA academie
Na afloop van het achtdaagse programma is er door de HvA academie een digitale vragenlijst verstuurd waarin 

ze de deelnemers verzochten de inhoud van het programma, de gebruikte theorieën, werkvormen, workshops, 

begeleiding, organisatie en het facultatieve verdiepende programma te evalueren. Deze evaluatie stond los van 

het impactonderzoek. 

2.3 Uitvoering van het programma
2.3.1 Samenstelling van de deelnemergroepen

Bij de werving was het streven om een diverse groep deelnemers samen te stellen. Uitgangspunten waren 

om met en van elkaar te leren, de leidinggevenden de kans te geven hun netwerk uit te breiden en om over 

haar grenzen heen te kijken. In totaal hebben hebben vijf groepen, bestaande uit 175 leidinggevenden, het 

programma Verbindend Leiderschap gevolgd. Na iedere groep werd het leiderschapsprogramma doorontwikkeld 

naar aanleiding van ervaringen en ontvangen evaluaties. De thema’s die in het programma Verbindend 

Leiderschap centraal staan bleven onveranderd.

Groep Aantal Startdatum Einddatum

1 49 13 februari 2019 2 december 2019

2 39 18 september 2019 14 mei 2020

3 40 2 oktober 2019 28 mei 2020

4 23 16 september 2020 24 maart 2021

5 24 23 september 2020 31 maart 2021

Tabel 1: Aantal deelnemers, start- en einddatum van het programma Verbindend Leiderschap per groep

2.3.2 Invloed van de coronapandemie op het programma Verbindend Leiderschap
Door de komst van de coronapandemie en de beperkende maatregelen is het programma voor groep twee, 

drie, vier en vijf noodgedwongen aangepast. Deelnemers uit groep twee en drie hebben de laatste tweedaagse 

en de slotdag online gevolgd. Voor groep vier en vijf, is er een ander, blended programma ontwikkeld. Met 

uitzondering van de startdag is het programma voor deze groepen volledig online uitgevoerd. Door de 

omschakeling voor vrijwel iedereen naar het thuiswerken en grotendeels online uitvoeren van het werk is de 

titel van het programma veranderd naar: ‘Verbindend Leiderschap op afstand’. De veranderde omstandigheden 

hebben de inhoud van het leiderschapsprogramma beïnvloed: er is ruim aandacht gegeven aan de gevolgen van 

deze manier van werken voor leidinggevenden en er zijn veel mogelijkheden uitgewisseld en aangereikt om zo 

optimaal mogelijk te blijven werken met aandacht voor welzijn van de medewerker en samenwerking binnen  

het team.

2.2.3 Het facultatieve programma
De derde laag betreft het facultatieve programma, dat later de naam Verdiepend programma heeft gekregen. 

Het biedt een variatie aan modules waar deelnemers aan kunnen deelnemen zolang het programma loopt 

in de HvA. Het aanbod wordt samengesteld op basis van drie hoofdthema’s en specifieke aanvragen van de 

deelnemers.

Een paar voorbeelden van workshops en modules uit het Verbindend Leiderschap programma: 

 > Generatieleren, leidinggeven aan iedereen

 > Waarderende gespreksvoering en diversiteit erkennen

 > Inclusief werven en selecteren

 > Positieve psychologie inzetten bij teams

 > Hoe krijgt iedereen een stem? 

 > Stap er in: teamsimulatie

 > Teamdynamiek: systemische bril

 > Conflicthantering

 > Coachend leidinggeven

Figuur 3: Deelnemers en trainers van het programma Verbindend Leiderschap
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3. Methode
Het impactonderzoek heeft als doel een antwoord te geven op de vraag: wat hebben deelnemende 

leidinggevenden geleerd van het programma Verbindend Leiderschap en (hoe) passen ze dit toe in hun werk? 

Op deze manier worden de perspectieven van deelnemers over de impact van het leiderschapsprogramma in 

kaart gebracht. 

Het impactonderzoek bestaat uit drie stappen:

1. De voormeting: een enquête uitgezet onder alle deelnemers voorafgaande aan het programma

2. De nameting: een enquête uitgezet onder alle deelnemers na afloop van het programma

3. Verdiepende interviews met een selecte groep deelnemers na afloop van het programma

Details over de dataverzameling, -analyse en beperkingen van het onderzoek worden hieronder beschreven. 

3.1 Dataverzameling
3.1.1 Kwantitatieve dataverzameling voor- en nameting 

In samenspraak met de HvA academie en Kessels & Smit is er een enquête opgesteld. De enquête bestond uit 

vragen rond 4 thema’s:

Figuur 4: Bevraagde thema’s in het impactonderzoek naar het programma Verbindend Leiderschap

Deze thema’s zijn gebaseerd op de drie hoofdthema’s uit het HR strategische beleidskader ‘Professionele 

nieuwsgierigheid’ (2015-2020): Duurzame Ontwikkeling, Teams en Teamontwikkeling, en Samenhang en 

Verbinding die centraal stonden in de ontwikkeling van het programma Verbindend Leiderschap. Het thema 

Duurzame Ontwikkeling is opgesplitst in twee delen: de eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling 

van medewerkers. Een toelichting op deze drie hoofdthema’s en hoe deze verwerkt zijn in het programma 

Verbindend Leiderschap is opgenomen in paragraaf 2.2. In de volgende alinea’s worden de thema’s die centraal 

stonden in de voor- en nameting van de enquête in meer detail toegelicht:3
Eigen professionele 

ontwikkeling

Teamontwikkeling

Ontwikkeling van 

medewerkers

Creëren van samenhang 

en verbinding binnen en 

buiten organisate
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In tabel 2 is te zien dat het reactiepercentage voor de nameting 26% is. Dit is een te laag percentage om in de 

analyse gebruik te kunnen maken van deze dataset. De verzamelde gegevens uit de nameting worden daarom 

niet meegenomen in deze rapportage. De impact van het programma kunnen we om deze reden alleen op basis 

van de kwalitatieve data (de interviews) vaststellen. In het onderdeel ‘data-analyse’ lichten we dit verder toe en 

beschrijven we wat de gevolgen hiervan zijn voor het impactonderzoek. 

Kenmerken van deelnemende leidinggevenden in de voormeting
Algemene kenmerken
De volgende beschrijvende kenmerken zijn van toepassing op de respondentengroep als geheel (N=161). 60% 

van de respondenten is vrouw, 39% man en 1% van de respondenten heeft ‘wil ik niet zeggen’ als optie gekozen. 

De gemiddelde leeftijd van respondenten is 49 jaar. 91% van de deelnemende leidinggevenden heeft een 

vaste aanstelling en 6% een tijdelijke aanstelling.4 87% van de respondenten met een vaste aanstelling heeft 

deze aanstelling bij de hogeschool van Amsterdam (HvA) en 13% bij de universiteit van Amsterdam (UvA). Het 

gemiddeld aantal uren per week dat een respondent is aangesteld is 36 uur.

Plek in de organisatie
66% van de respondenten is verbonden aan een faculteit, 27% aan een centrale dienst of bestuursstaf en 7% 

heeft deze vraag niet beantwoord. In figuur 5 en 6 zijn de aantallen uitgesplitst per faculteit5 en centrale dienst of 

bestuursstaf:
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Totaal aantal respondenten per faculteit

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV)

Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO)

Faculteit Business en Economie (FBE)

Faculteit Gezondheid (FG)

Faculteit Techniek (FT)

Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)

Faculteit Digitale Media en Creative Industrie (FDMCI)
Figuur 5: Totaal aantal respondenten in de voormeting per faculteit

4 3% van de respondenten heeft deze vraag niet beantwoord.
5 Vier respondenten zijn verbonden aan meerdere faculteiten. Deze respondenten zijn bij beide faculteiten meegeteld in figuur 5.

1. Eigen professionele ontwikkeling

In het eerste thema stond de eigen professionele ontwikkeling centraal. Waarin willen deelnemende 

leidinggevende zich ontwikkelen tijdens het programma? Wat zien hun collega’s daarvan terug? Waar zijn 

leidinggevenden wel en niet mee bezig, als het gaat om hun eigen professionele ontwikkeling? Ook vroegen 

we respondenten naar een inschatting van hun eigen leidinggevende stijl.

2. Ontwikkeling van medewerkers

In dit thema vroegen we respondenten aan te geven op welke wijze zij wel en niet bezig zijn met de 

ontwikkeling van hun medewerkers. Vragen over dit thema gingen bijvoorbeeld over het benutten van 

individuele talenten van medewerkers, het bieden van doorgroeimogelijkheden en het stimuleren van de 

professionele ontwikkeling van medewerkers.

3. Teamontwikkeling

Deze vragen ging over de omgang van deelnemende leidinggevenden met hun team(s). Wat bepaalt volgens 

respondenten het succes van een team? En hoe groot is hun invloed daarop? We vroegen hen ook met welke 

onderdelen van teamontwikkeling zij op dit moment bezig zijn. Het gaat in dit thema bijvoorbeeld over zaken 

als teams stimuleren om zelf tot oplossingen te komen, zorgdragen dat randvoorwaarden voor teamwerk 

aanwezig zijn en de organisatiedoelen helder voor het team zijn.

4. Creëren van samenhang en verbinding

Het laatste thema ging over samenhang en verbinding creëren, zowel in de organisatie zelf als daarbuiten. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe respondenten anticiperen op interne en externe ontwikkelingen en een 

extern netwerk onderhouden. Hoe zagen deelnemende leidinggevenden hun rol daarin? Waar zijn ze nu al 

mee bezig in hun werk en wat willen ze nog ontwikkelen op dit gebied? 

De enquête bestond uit gesloten en enkele open vragen en werd afgenomen met behulp van het 

softwareprogramma Qualtrics. De voormeting werd enkele weken voor aanvang van het leiderschapsprogramma 

uitgezet onder de deelnemers. Enkele weken na afloop van het programma werd de nameting uitgezet. De vragen 

die gesteld werden in de voormeting werden ook in de nameting gesteld. Waar nodig zijn vragen in de nameting 

herschreven in de verleden tijd2. De volledige enquêtes zijn opgenomen in bijlage A en B. De basisopzet van de 

enquête is enkele keren gewijzigd. Groep 1, 2 en 3 hebben een uitgebreidere versie van de enquête ontvangen 

(tot wel 55 vragen3) dan groep 4 en 5 (tot wel 45 vragen). In het onderdeel ‘beperkingen van het impactonderzoek’ 

geven we verdere toelichting over de redenen voor deze wijzigingen en de gemaakte aanpassingen.

3.1.1.1 Overzicht van de kwantitatieve dataverzameling per groep 

GroepGroep Datum Datum 
voormetingvoormeting

AantalAantal ReactieReactie
percentagepercentage

Datum Datum 
nametingnameting

AantalAantal ReactieReactie
percentagepercentage

11 februari februari 

20192019

N=46N=46 94%94% januarijanuari

20202020

N=15N=15 31%31%

2 en 3*2 en 3* september september 

20192019

N=79N=79 100%100% september september 

20202020

N=23N=23 29%29%

4 en 5*4 en 5* september september 

20202020

N=36N=36 77%77% aprilapril

20212021

N=8N=8 17%17%

TotaalTotaal N=161N=161 92%92% N=46N=46 26%26%

Tabel 2: Overzicht van de kwantitatieve dataverzameling per groep

* De enquête is tegelijkertijd voor beide groepen uitgezet

2 De vraag ‘Wat is het meest belangrijke waarin je je wilt ontwikkelen tijdens het programma Verbindend Leiderschap?’ werd in de nameting  
 bijvoorbeeld, ‘Wat is het meest belangrijke waarin je je ontwikkeld hebt tijdens het programma Verbindend Leiderschap?’
3 Het exacte aantal vragen verschilde per respondent en was afhankelijk van de antwoorden die zij gaven.
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In figuur 7 is te zien dat 43% van de respondenten ten tijde van de voormeting werkzaam was als teamleider of 

teamcoördinator en 17% van hen als afdelingshoofd. Onder de categorie ‘Anders, namelijk’ vallen 

leiderschapsfuncties zoals cluster manager, scrum master en product owner. In figuur 8 is te zien dat de meeste 

respondenten (46%) in totaal 0 tot 5 jaren leiderschapservaring hebben.
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Figuur 8: Totaal aantal jaren leiderschapservaring van respondenten in de voormeting

3.1.2 Dataverzameling interviews
Ook in de verdiepende interviews met een selecte groep deelnemers stonden de 4 thema’s, zoals beschreven in  

paragraaf 3.2.1, centraal. Hieronder wordt beschreven op welke manier deze thema’s aan bod kwamen in de 

interviews:

1. Eigen professionele ontwikkeling
In de verdiepende interviews stond de eigen professionele ontwikkeling centraal. We vroegen deelnemende 

leidinggevenden wat deelname aan het leiderschapsprogramma hen heeft opgeleverd. Wat is het meest 

belangrijke dat hen is bijgebleven van het programma? Ook vroegen we aan hen welke inzichten ze 

meenamen uit het programma. Wat zijn ze anders gaan doen in hun werk? Waar willen deze leidinggevenden 

de komende jaren op inzetten en wat hebben ze nodig om dat te realiseren?
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Figuur 6: Totaal aantal respondenten in de voormeting per centrale dienst of bestuursstaf

9 respondenten verbonden aan een centrale dienst of bestuursstaf hebben niet aangegeven aan welke dienst of 

bestuursstaf zij verbonden zijn. 4 respondenten waren verbonden aan andere diensten, zoals de bibliotheek van 

de UvA en P&O advies.

Leiderschapsfunctie en -ervaring
In figuur 7 is weergeven welke leiderschapsfuncties respondenten hadden tijdens de voormeting 6,7: 
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Figuur 7 Leiderschapsfuncties van respondenten in de voormeting

6 Acht respondenten had twee leiderschapsfuncties. Deze zijn in beide categorieën meegeteld in figuur 7.
7 19 respondenten gaven op deze vraag geen antwoord.
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De interviews waren semigestructureerd. De semigestructureerde aanpak stelde de onderzoekers in staat om af 

te wijken van de vragenlijst en vervolgvragen te stellen naar aanleiding van de antwoorden van de geïnterviewde. 

Interviews duurden gemiddeld een uur en werden opgenomen met behulp een audiorecorder. Tot maart 2020 

werden de interviews afgenomen op verschillende HvA locaties. Door de coronapandemie hebben alle interviews 

vanaf maart 2020 online plaatsgevonden. Gesprekken zijn vanaf dat punt met Microsoft Teams opgenomen 

en omgezet naar audiobestanden. Voorafgaande aan deze verdiepende interviews zijn geïnterviewden 

geïnformeerd over het doel van het onderzoek, de vertrouwelijkheid van gegevens en de vrijwilligheid middels 

een toestemmingsverklaring. De volledige toestemmingsverklaring is opgenomen in bijlage D.

3.2 Data-analyse
3.2.1 Data-analyse voormeting

De verzamelde data is uit Qualtrics geëxporteerd naar een .xlsx bestand en geprepareerd voor analyse. 

Inzendingen die niet volledig voltooid zijn door een respondent werden verwijderd uit de dataset. Het betrof 

hier dus inzendingen waarbij de enquête is gestart maar niet is afgerond. De analyse van de data is uitgevoerd 

in Excel (versie 2008). In de voormeting waren enkele open vragen opgenomen. Deze vragen richten zich op 

de ontwikkelbehoefte van respondenten en het beoogde resultaat daarvan in de werkpraktijk. De open vragen 

zijn te vinden in bijlage A. De antwoorden op deze open vragen zijn overgezet naar een .docx bestand en 

geïmporteerd in het softwareprogramma MAXQDA Analytics Pro 2020. De antwoorden op deze open vragen 

zijn gecodeerd aan de hand van de vier centrale thema’s in dit onderzoek: de professionele ontwikkeling van 

de leidinggevende zelf, de ontwikkeling van medewerkers, teamontwikkeling en het creëren van samenhang en 

verbinding binnen en buiten de organisatie. Een gedetailleerde beschrijving van deze thema’s is terug te lezen in 

de paragraaf  ‘dataverzameling voor- en nameting’. 

3.2.2 Data-analyse nameting
De verzamelde data is uit Qualtrics geëxporteerd naar een .xlsx bestand en geprepareerd voor analyse. Dit is op  

dezelfde wijze uitgevoerd als beschreven in bovenstaande alinea (3.3.1). Van de respondenten uit de voormeting 

heeft 71% geen nameting ingevuld. Vanwege de grote uitval tussen de voor- en nameting is besloten om de 

2. Ontwikkeling van medewerkers
In dit onderdeel van de verdiepende interviews vroegen we geïnterviewden naar hun perspectief op de relatie 

tussen verbindend leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers. Wat gaat hen goed af in de ontwikkeling 

van medewerkers? Wat vinden deze leidinggevenden lastig? Daarnaast vroegen we hen wat ze, op basis van 

het programma, anders zijn gaan doen in hun werk rondom dit thema.

3. Teamontwikkeling
Deze vragen ging over teams en teamontwikkeling en de relatie die deelnemende leidinggevenden zagen met 

het thema verbindend leiderschap. Wat gaat hen goed af als het aankomt op teamontwikkeling en wat vinden 

ze lastig? We stelden hen ook vragen over hoe ze nu leidinggeven aan hun team(s). Zijn ze iets anders gaan 

doen door het leiderschapsprogramma? Zo ja, wat doen ze anders en waarom?

4. Creëren van samenhang en verbinding
Het laaste thema ging over het creëren van samenhang en verbinding, zowel in de organisatie zelf als 

daarbuiten. In de verdiepende interviews vroegen we aan deelnemende leidinggevenden welke koppeling 

ze zagen tussen dit thema en verbindend leiderschap. Wat ging hen goed af rondom dit thema en wat 

vinden deze leidinggevenden lastig? En zijn deze ze anders gaan werken op basis van hun deelname aan het 

programma?

Daarnaast zijn er tijdens de interviews een aantal algemene vragen gesteld, bijvoorbeeld over hun 

leiderschapsrol en verantwoordelijkheden. De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage C.

Selectie respondenten
Geïnterviewden zijn willekeurig geselecteerd uit de deelnemerslijst. Tijdens de selectie is er geen rekening 

gehouden met de vraag of de geselecteerden ook de kwantitatieve nameting hebben ingevuld. De 

geselecteerden zijn vervolgens benaderd door medewerkers van de HvA academie. Indien geselecteerden 

toestemming gaven, benaderden de onderzoekers hen voor het inplannen van een interview. Achteraf is door 

de onderzoekers bepaald of de selectie voldoende divers was om een representatief beeld te krijgen van de 

verschillende perspectieven, opvattingen en beelden omtrent de impact van het programma Verbindend 

Leiderschap. 

Voor groep 2 tot en met 5 is niet aanvullend geworven. In deze groepen geïnterviewden was er voldoende 

variatie in leeftijd, geslacht, rol in de organisatie, leiderschapsfunctie en evaluatie van het programma (positief, 

neutraal of negatief). Voor groep 1 vond wel een tweede wervingsronde plaats. In deze groep geïnterviewden 

zaten veel deelnemers die het programma negatief evalueerden. Dit kwam niet overeen met het beeld van een 

evaluatie van de HvA academie zelf. Er leek daarom onvoldoende variatie in de groep geïnterviewden aanwezig 

om een representatief beeld te krijgen van de impact van het leiderschapsprogramma. In samenspraak met de 

HvA academie en Kessels & Smit is daarom besloten aanvullend te werven. In de tweede wervingsronde zijn 

enkele deelnemers geselecteerd en geïnterviewd die het programma als positief of neutraal evalueerden.

Overzicht van het aantal geïnterviewden per deelnemersgroep

Groep Periode Aantal geïnterviewden

1 januari – februari 2019 11

2 en 3 oktober – november 2020 9

4 en 5 mei – juni 2021 6

Totaal 26

Tabel 3: overzicht van het aantal geïnterviewden per deelnemersgroep
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evaluatieniveaus van Kirckpatrick. Vervolgens werden de gecodeerde citaten ingedeeld aan de hand van de vier 

centrale thema’s: de eigen professionele ontwikkeling, ontwikkeling van medewerkers, teamontwikkeling en het 

creëren van samenhang en verbinding (figuur 9):

Niveau Thema

1. Reactie Reacties over het programma gericht op de eigen professionele ontwikkeling

Reacties over het programma gericht op de ontwikkeling van medewerkers

Reacties over het programma gericht op teamontwikkeling

Reacties over het programma gericht op het creëren van samenhang en 

verbinding in en buiten de organisatie

2. Leren De opgedane kennis, houding en vaardigheden als het gaat over de eigen 

professionele ontwikkeling

De opgedane kennis, houding en vaardigheden als het gaat over de 

ontwikkeling van medewerkers

De opgedane kennis, houding en vaardigheden als het gaat over 

teamontwikkeling

De opgedane kennis, houding en vaardigheden als het gaat over het creëren 

van samenhang en verbinding in en buiten de organisatie

3. Werkgedrag Verandering in gedrag in de werkcontext ten aanzien van de eigen 

professionele professionele ontwikkeling

Verandering in gedrag in de werkcontext ten aanzien van de ontwikkeling van 

medewerkers

Verandering in gedrag in de werkcontext ten aanzien van teamontwikkeling

Verandering in gedrag in de werkcontext ten aanzien van het creëren van 

samenhang en verbinding in en buiten de organisatie

Figuur 9: Gehanteerde indeling van gecodeerde citaten uit de verdiepende interviews

3.3 Beperkingen van het impactonderzoek
Dit impactonderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste is er in het kwantitatieve gedeelte van dit 

onderzoek, de voor- en nameting, gebruik gemaakt van een pretest posttest onderzoeksdesign zonder 

controlegroep. Er is slechts een groep (de deelnemende leidinggevenden) meegenomen in dit onderzoek. Zij 

hebben allen dezelfde leerinterventie gehad, namelijk het programma Verbindend Leiderschap. Bij dit type 

onderzoeksdesign is niet met zekerheid te zeggen of gevonden effecten toewijsbaar zijn aan de leerinterventie 

(zie bijvoorbeeld: Knapp, 201610). Tevens is het uitvalpercentage tussen de voor- en nameting groot. Er is daarom 

besloten om de verzamelde data uit de nameting niet mee te nemen in de analyse.

De tweede beperking is dat alle verzamelde gegevens zelfrapporteerd zijn door deelnemende leidinggevenden. 

Wij vroegen hen om zelf een inschatting te maken van hun ontwikkelbehoeften en de impact van het 

leiderschapsprogramma. Het risico bij zelfrapportage is dat dit een vertekend beeld kan geven van de 

daadwerkelijke ontwikkelbehoeften en impact van het leiderschapsprogramma (zie bijvoorbeeld: Pouwer, van 

der Ploeg & Bramsen, 199811), onder andere doordat deelnemers sociaal wenselijke antwoorden geven. Dit zou 

10 Knapp, T. (2016). Why is the one-group pretest–posttest design still used? Clinical nursing research, 25(5), 467-472.
11 F. Pouwer, F., van der Ploeg, H. M. & Bramsen, I. (1998). Dwalingen in de methodologie. II. Bias door vragenlijsten. Nederlands  
 tijdschrift voor geneeskunde, 142:1556-8.

verzamelde data uit de nameting niet mee te nemen in deze rapportage en de kwantitatieve analyse uitsluitend 

te baseren op de voormeting8. De impact van het programma Verbindend Leiderschap is in kaart gebracht 

met behulp van de kwalitatieve data verzameld in de verdiepende interviews. In de volgende paragraaf wordt 

beschreven hoe de analyse van de interviews tot stand is gekomen.

3.2.3 Data-analyse interviews
De verdiepende interviews zijn als volgt geanalyseerd. Ten eerste zijn de audio opnames van de interviews 

getranscribeerd en de tekstbestanden geïmporteerd in MAXQDA Analytics Pro 2020. Vervolgens zijn deze teksten 

in MAXQDA gecodeerd. De analyse vond in twee verschillende stappen plaats.

Stap 1: codering van de interviews op basis van de vier niveaus van evaluatie volgens 
Kirckpatrick
Voor het coderen van de verdiepende interviews is het evaluatiemodel van Kirckpratrick9 gebruikt. Dit model 

maakt onderscheid tussen wat mensen die deelnemen aan een leerinterventie ervaren, wat zij ervan leren, wat 

zij ermee gaan doen in hun werk en wat hiervan de impact is op de organisatie. Dit zijn vier niveaus die bruikbaar 

zijn om leerinterventies te evalueren. Bij elk interviewcitaat is gekeken over welk niveau dit iets zegt:

Niveau 1: Reactie
Citaten die ervaringen op reactieniveau geven laten zien hoe deelnemers aan het leiderschapsprogramma dit 

proces ervaren hebben. Ervaringen op dit niveau kunnen bijvoorbeeld gaan over de samenstelling van de groep, 

de locatie en de mate waarin de inhoud aansluit bij hun belevingswereld. 

Niveau 2: Leren 
Citaten die ervaringen op dit niveau beschrijven, geven inzicht in wat deelnemende leidinggevenden geleerd 

hebben. Het kan gaan om nieuwe kennis, een andere houding of bepaalde vaardigheden die deelnemers in het 

leiderschapstraject hebben ontwikkeld. 

Niveau 3: Gedrag
Citaten op dit niveau laten zien of er verandering in gedrag heeft plaatsgevonden bij deelnemers tijdens hun 

werk. Er zijn veel factoren in de werkomgeving van invloed op de vraag of een deelnemer iets anders gaat doen 

in zijn of haar werk.

Niveau 4: Resultaten
Citaten die verwijzen naar resultaten of impact gaan over de uiteindelijke opbrengst van het 

leiderschapsprogramma zoals hogere instroom, verbeterde kwaliteit of minder verzuim. Het is niet altijd mogelijk 

om op dit niveau resultaten waar te nemen en die ook toe te schrijven aan de interventie.

In samenspraak met de HvA academie en Kessels & Smit is besloten het laatste niveau (niveau 4: resultaten) niet 

mee te nemen in de analyse. In de opzet van het leiderschapsprogramma en het impactonderzoek is er niet voor 

gekozen om de benodigde gegevens te verzamelen om een effect vast te stellen op niveau 4. Het gaat hier om 

key performance indicators in de organisatie gekoppeld aan de leerdoelen van het leiderschapsprogramma.

Stap 2: indeling van de gecodeerde citaten aan de hand van de vier centrale thema’s
Zoals hierboven beschreven, werden de verdiepende interviews eerst gecodeerd op basis van de drie 

8 Een hoog uitvalpercentage tussen de voor- en nameting, de zogenaamde ‘attrition rate’, kan zorgen voor een bias in de validiteit  
 van het onderzoek. De groep respondenten in de nameting is in dat geval niet representatief voor de gehele populatie (Cook & 
 Campbell,1979). Cook, T.D., Campbell D.T. (1979). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. New York, NY:  
 Houghton-Mifflin.
9 Kirkpatrick, D. L. & Kirkpatrick, J. D. (2006, 1e ed. 1994). Evaluating training programs, the four levels. San Francisco: Berrett-Koehler.
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het geval kunnen zijn bij de vragen in de voormeting over de ontwikkelbehoeften van deelnemers, waarbij een 

hoog percentage aangeeft op alle bevraagde thema’s ontwikkelbehoeften te hebben. Het is onduidelijk of dit 

daadwerkelijk het geval is, deze uitkomst kan ook te maken hebben met de vraagstelling in de voormeting. We 

vroegen deelnemers bijvoorbeeld niet om een prioritering van ontwikkelbehoeften. 

Ten derde hebben de organisatoren van het het programma Verbindend Leiderschap de opzet van het 

programma gedurende de looptijd van het impactonderzoek gewijzigd. Vanaf de tweede tweedaagse 

bijeenkomst van groep 2 en 3 (in het voorjaar van 2020) is het programma online georganiseerd. Vervolgens 

besloten de organisatoren van het leiderschapsprogramma om groep 4 en 5 een volledig online programma aan 

te bieden. De inhoudelijke focus van het programma Verbindend Leiderschap verschoof naar de actuele vragen 

en dilemma’s van leidinggevenden. De titel is daarvoor aangepast naar ‘Verbindend Leiderschap op afstand’. Ook 

de verdiepende modules van het facultatieve programma zijn online uitgevoerd. Deze wijzigingen hebben een 

negatieve impact op de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten beschreven in hoofdstuk 4 en 5.

Een laatste beperking van het onderzoek is dat de enquête enkele keren gewijzigd is. Er zijn kleine wijzigingen 

doorgevoerd in de vragenlijst voor groep 2/3 op basis van de feedback die we ontvingen van de respondenten 

uit groep 1. In de nieuwe vragenlijst voor groep 2/3 zijn een aantal vragen (vraag 5 t/m 9 in bijlage A) opgenomen 

voor respondenten die een vaste aanstelling hebben bij de UvA. Ook de formulering van de open vragen is in de 

nieuwe vragenlijst voor groep 2/3 aangescherpt12. Op basis van de feedback van respondenten uit de eerste drie 

groepen bleek dat het respondenten veel tijd kostte om de enquête in te vullen. Om het uitvalspercentage te 

verlagen in de voor- en nameting is er in samenspraak met de HvA academie en Kessels & Smit voor gekozen om 

de enquête in te korten voor groep 4/5.13 Het inkorten van de enquête had geen invloed op de kwaliteit van de 

kwantitatieve analyse, omdat er in deze analyse alleen gebruik is gemaakt van vragen die door alle vijf de groepen 

beantwoord zijn. 

Er is in plaats daarvan gekozen om de impact kwalitatief in kaart te brengen, met behulp van het evaluatiemodel 

voor leerinterventies van Kirckpatrick. Het gevolg voor de onderzoeksresultaten is dat deze niet representatief 

zijn voor de onderzochte populatie, de leidinggevenden die deelnamen aan het programma Verbindend 

Leiderschap. De verdiepende interviews bieden wel een beeld van de variatie in percepties over de impact van 

het programma Verbindend Leiderschap volgens deze leidinggevenden. Bij veel bevraagde onderwerpen14 treedt 

er geen verzadiging in de data op. De resultaten beschreven over deze onderwerpen bieden zodoende geen 

representatief  beeld van de variaties in percepties in de populatie.

12 In groep 1 was de open vraag ‘Waarin wil je jezelf ontwikkelen tijdens het traject verbindend leiderschap? (beschrijf in eigen woorden)’. Voor  
 groep 2/3 is deze vraag veranderd naar: ‘Wat is het meest belangrijke waarin je jezelf wil ontwikkelen tijdens het traject Verbindend 
 Leiderschap? (Beschrijf in je eigen woorden.)’
13 Vraag 10, 19 zijn verwijderd uit de voor- en nameting. Vraag 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 41, 42 zijn aangepast in de voor- en  
 nameting.
14 Verzadiging in de kwalitatieve data trad wel op bij de volgende onderwerpen: ‘de waarde van intervisie’, ‘nieuwe collega’s leren  
 kennen’ en ‘inhoud van het programma is te generiek’.
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4. Ontwikkelbehoeften van leidinggevenden voor  
 aanvang van het programma

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de kwantitatieve voormeting toegelicht. Aan de hand van de 

verzamelde gegevens wordt geïllustreerd welke ontwikkelbehoeften respondenten hadden voor aanvang van 

het programma Verbindend Leiderschap en met welke onderwerpen zij tijdens het programma aan de slag 

wilden gaan. Voor elk van de vier thema’s (de eigen professionele ontwikkeling, ontwikkeling van medewerkers, 

teamontwikkeling en het creëren van verbinding en samenhang in de eigen organisatie en daarbuiten) worden 

de bevindingen besproken.

4.1 Ontwikkelbehoeften omtrent de eigen professionele ontwikkeling
Het eerste onderzochte thema gaat over de professionele ontwikkeling van respondenten. In de voormeting 

bevroegen we respondenten over hun ontwikkelbehoeften. In figuur 10 zijn de uitkomsten weergegeven. In 

deze figuur is af te lezen dat bijna alle respondenten (96%) al bezig zijn met het bewust inzetten van persoonlijke 

talenten en het zichzelf professioneel verder ontwikkelen (89%). De grootste ontwikkelbehoefte die deze groep 

heeft richt zich op het doen van zelfonderzoek op het moment dat zij hun gedrag als niet effectief ervaren. 68% 

van de respondenten geeft aan dit al te doen maar hier nog beter in te willen worden en 16% doet dit (nog) niet 

en wil zich daarin ontwikkelen. 
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Figuur 10: Ontwikkelbehoeften van respondenten omtrent de eigen professionele ontwikkeling4 Programma Verbindend Leiderschap 29



4.2 Ontwikkelbehoeften omtrent ontwikkeling van medewerkers
Ook de ontwikkelbehoeften omtrent de ontwikkeling van medewerkers zijn in kaart gebracht (figuur 11). 

Bijna alle respondenten (91%) geven aan talenten van individuele medewerkers te benutten. Ook geeft 82% 

aan oog te hebben voor de werk-privé balans van medewerkers en waar nodig hierin bij te sturen. Hier zit 

ook de grootste ontwikkelbehoefte, want 79% van de respondenten geeft aan zich hierin in (verder) te willen 

ontwikkelen. De resultaten laten zien dat gemiddeld 78% van de respondenten een ontwikkelbehoefte kenbaar 

maakt ten aanzien van de verschillende aspecten van de ontwikkeling van medewerkers. Dit is een patroon in de 

uitkomsten dat we niet alleen voor dit thema terug zien, maar voor alle vier de thema’s. 
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Figuur 11: Ontwikkelbehoeften van leidinggevenden omtrent de ontwikkeling van medewerkers

4.2.1 De belangrijkste ontwikkeldoelen tijdens het programma
In de open vraag beschreven respondenten in meer detail waarin ze zich wilden ontwikkelen tijdens het 

leiderschapsprogramma. Het (beter) leren motiveren van medewerkers is voor veel respondenten het 

belangrijkste ontwikkelpunt tijdens het programma. Voor veel respondenten is de vraag:

“Hoe krijg je ongemotiveerde of vastgeroeste docenten in beweging?”

Het gaat hier voor veel respondenten ook over het (beter) leren omgaan met weerstand bij medewerkers tegen 

voorgestelde organisatieveranderingen. Ook geven meerdere respondenten aan dat ze daadkrachtiger willen 

worden in hun rol als leidinggevende. Zo schrijft een respondent:

“Maar waar ik mij graag nog in wil ontwikkelen is het ‘echt’ nemen van de leiding op momenten dat dit 

nodig is, ik heb het gevoel dat ik nu nog te afwachtend ben.”

4.1.1 De belangrijkste ontwikkeldoelen tijdens het programma 
In de enquête zijn ook twee open vragen opgenomen over de ontwikkeldoelen van respondenten tijdens het 

leiderschapsprogramma:

1.  Wat is het meest belangrijke waarin je jezelf wil ontwikkelen tijdens het programma Verbindend Leiderschap?

2. Wat zien je collega’s na afloop van het programma terug in jouw handelen als gevolg van de ontwikkeling die je 

beschreef bij de vorige vraag?

 

Respondenten beschrijven in hun antwoorden een aantal ontwikkelbehoeften gericht op hun eigen professionele 

ontwikkeling. Een aantal van hen geven aan dat ze zich bewuster willen worden van hun eigen leidinggevende 

stijl. Ook geven een aantal respondenten aan dat ze hun leidinggevende stijl verder willen doorontwikkelen. 

Daarnaast willen zij leren om eigen talenten (beter) in te zetten in hun rol als leidinggevende. Zo willen sommige 

respondenten actiever aan de slag met zelfreflectie, het ontwikkelen van een eigen visie, en het (meer) leren 

inzetten van verschillende leiderschapsstijlen. Anderen schrijven dat ze aan de slag willen met het ontwikkelen 

van betere organisatorische vaardigheden. Voorbeelden die respondenten geven waren het (beter) leren 

prioriteren, structureren en plannen. Weer anderen geven aan dat ze (beter) willen leren leiding geven op 

afstand. Een respondent schrijft hierover:

“[Het] kunnen variëren in leiderschapsstijl passend bij de situatie en de betrokkenen. Breder repertoire 

maakt mij verwacht ik effectiever.

Tevens benoemen veel respondenten dat zij willen leren om beter te delegeren of los te laten. In lijn daarmee 

geven een aantal respondenten aan dat ze zich graag verder wilden professionaliseren op het gebied van 

coaching en coachend leidinggeven. Een leidinggevende wil bijvoorbeeld het volgende leren in het programma:

“Hoe ik van een meewerkend voorman verander in een coachende leidinggevende.”

Daarnaast geven velen aan dat ze aan de slag willen met het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden. 

Enkelen benoemen zaken zoals het duidelijker afspraken maken en kaders stellen, meer leren luisteren en het 

leren voeren van moeilijke gesprekken. Anderen benoemen het vergroten van de vaardigheid in conflicthantering 

als iets waarin zij zich willen ontwikkelen. 

4.1.2 De beoogde gedragsverandering in de werkpraktijk op basis van de ontwikkeldoelen
De tweede open vraag die aan respondenten gesteld is, is wat ze verwachtten dat collega’s na afloop van het 

programma zouden terugzien in hun handelen als gevolg van het realiseren van de gewenste ontwikkeling(en). 

Veel respondenten geven aan dat zij dan met meer zelfvertrouwen zouden leidinggeven. Ze beschrijven dat 

ze meer rust en zekerheid zouden uitstralen en beter in balans bleven. Een aantal respondenten verwacht dat 

collega’s zouden zien dat ze daadkrachtiger handelen en meer of betere keuzes maken. Ook dragen ze dan een 

duidelijkere visie uit naar collega’s. Een respondent omschrijft het als volgt:

“Dat ik nog duidelijker ben in mijn handelen als leider: weet waar ik heen wil met het team en hoe ik dat wil 

bereiken. Dit wellicht ook meer uitspreek.”

Sommige respondenten gaven ook aan dat ze zouden gaan leidinggeven met meer energie en enthousiasme. 

Daarnaast zouden collega’s merken dat de leidinggevende meer coacht, meer luistert en de communicatiestijl 

aanpast aan de situatie en de medewerker, wanneer dat nodig is. Enkele respondenten geven aan dat ze ook 

directiever zouden zijn in het contact met hun medewerkers. 
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4.3 Ontwikkelingsbehoeften omtrent teamontwikkeling
Figuur 12 geeft de ontwikkelbehoeften van respondenten weer op het gebied van teamontwikkeling. Deze groep 

is het meest actief op het gebied van het uitspreken van waardering voor goede ideeën en/of betekenisvolle 

opbrengsten van teamleden (93%). De grootste ontwikkelbehoefte van deze respondenten zit op het gebied van 

het vanuit een gezamenlijke ambitie laten werken van teams (87%). In vergelijkiing met de andere thema’s zijn er 

in dit onderdeel weinig respondenten die aangeven niet bezig te zijn met teamontwikkeling en geen noodzaak te 

zien om zich daarin te ontwikkelen.
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Figuur 12: Ontwikkelbehoeften van leidinggevenden omtrent teamontwikkeling

4.3.1 De belangrijkste ontwikkeldoelen tijdens het programma
Op de vraag ‘Wat is het meest belangrijke waar je je in wilt ontwikkelen tijdens het programma Verbindend 

Leiderschap?’ gaven veel respondenten antwoorden die gingen over teamontwikkeling. Deze respondenten 

willen leren hoe ze (beter) leiding geven aan teams en hoe ze teams coachen. Het ging dan bijvoorbeeld over 

het vergroten van de autonomie van teams, het creëren van meer eigenaarschap in teams, het (samen)werken 

aan een gemeenschappelijk doel, het verduidelijken van taken en rollen, het gericht(er) inzetten van de diverse 

kwaliteiten in het team en het verbeteren van de teamcultuur. Zo geeft een leidinggevende aan:

“Mijn kennis, vaardigheden en attitude vergroten die bijdragen aan het neerzetten van een werk- en 

leerklimaat dat ondersteunend is aan: samensturende teams die, vanuit autonomie in verbinding, optimaal 

gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden.”

Een andere leidinggevende beschrijft haar belangrijkste ontwikkeldoel in het leiderschapsprogramma als volgt:

“Het samen met mijn teams doorvertalen van missie en visie naar concrete doelstellingen die inspirerend 

zijn voor alle betrokken medewerkers.”

Daarnaast halen een aantal respondenten aan dat ze willen leren hoe ze kennis en talenten van medewerkers 

(nog) beter kunnen inzetten. Enkele anderen geven aan dat ze willen leren hoe ze op een goede manier feedback 

geven aan hun medewerkers. 

4.2.2 De beoogde gedragsverandering op de werkvloer op basis van de ontwikkeldoelen
Wat merken collega’s terug in het handelen van de respondenten, mochten de beschreven ontwikkeldoelen in  

paragraaf 4.2.1 behaald worden? Het meest genoemde onderwerp is dat respondenten verwachten dat ze hun 

medewerkers dan meer ruimte geven en verantwoordelijkheden vaker aan hen overdragen. Respondenten 

zijn dan duidelijker over verwachtingen, taken en kaders en delegeren meer aan hun medewerkers. Een 

leidinggevende beschrijft het als volgt: 

“Sturend, [maar] voor hen minder zichtbaar.”

Tevens verwachten een aantal respondenten dat ze meer begrip tonen voor hun medewerkers en meer op 

hen zullen vertrouwen. Ze verwachten dat hun medewerkers zich daardoor meer “gehoord, gezien en begrepen” 

voelen. Meerdere respondenten geven daarnaast aan dat ze verwachten dat ze medewerkers meer zullen 

motiveren. Een leidinggevende beschrijft haar leidinggevende stijl als:

 “Stimulerend, om [het] glas half vol te krijgen.” 

Enkele anderen geven aan dat ze meer oog zullen hebben voor de professionalisering van hun medewerkers. 

Ook verwachten sommige respondenten dat ze medewerkers in algemene zin beter zullen faciliteren, meer 

zullen luisteren en meer feedback zullen geven. 
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4.4.1 De belangrijkste ontwikkeldoelen tijdens het programma
Slechts enkele respondenten geven bij de vraag ‘Wat is het meest belangrijke waarin je je wilt ontwikkelen tijdens 

het programma Verbindend Leiderschap?’ antwoorden die te maken hebben met het creëren van samenhang 

en verbinding binnen en buiten de organisatie. Het meest genoemde onderwerp door deze respondenten is 

het (beter) leren begeleiden van organisatieveranderingen, zoals het realiseren van “duurzame transities”. Een 

leidinggevende, werkzaam bij een ondersteunende dienst, beschrijft dit als volgt:

“Inzicht in aanpak van veranderproces over de ondersteunende diensten heen als het gaat om 

cultuuromslag en creëren draagvlak voor nieuwe vormen van werken zoals in ketenprocessen [en] 

multidisciplinaire teams.”

Anderen willen leren hoe ze de verbinding tussen teams en afdelingen kunnen versterken op “meerdere niveaus 

binnen de organisatie”. Daarnaast geven enkele respondenten aan dat ze willen leren (om beter) te netwerken. 

Ook geven sommige respondenten aan dat ze (beter) willen leren om te gaan met bestuurlijke processen. Dan 

denken deze respondenten bijvoorbeeld aan het vergroten van hun invloed in de organisatie om doelstellingen 

te behalen de verschillende stakeholders te identificeren die hen bijvoorbeeld kunnen helpen draagvlak te 

creëren hiervoor. Een leidinggevende beschrijft dit als volgt:

“[Het] inzetten diverse gremia en processen in HvA hiërarchie om doelen van mijn afdeling te behalen.”

4.4.2 De beoogde gedragsverandering op de werkvloer op basis van de ontwikkeldoelen
Mochten de ontwikkeldoelen beschreven in paragraaf 4.4.1 behaald worden, dan verwachten respondenten 

dat ze in staat zijn makkelijker en sneller samenwerkingen te realiseren met andere afdelingen of teams. Twee 

respondenten geven daarnaast aan dat ze dan beter zijn geworden in het creëren van draagvlak. 

Ook geven enkele respondenten aan dat ze in het leiderschapsprogramma willen leren hoe ze hun team of 

afdeling (beter) kunnen positioneren in de organisatie. Een respondent beschrijft dit zo: 

“Het team op de kaart zetten, laten zien waar we voor staan en dat uitstralen. “

4.3.2 De beoogde gedragsverandering op de werkvloer op basis van de ontwikkeldoelen
De respondenten verwachten dat, in het geval de ontwikkeldoelen beschreven in paragraaf 4.3.1 behaald  

worden, ze meer taken zullen delegeren aan het team en het team daardoor zelfstandig(er) handelt:

“Dat het team enthousiast samen dingen oppakt en dat allemaal weten wat het punt op de horizon is 

omdat ze zelf moeite hebben genomen om dit te ontdekken.”

Zo verwachten deze respondenten bijvoorbeeld dat ze een kleinere rol hebben in teamoverleg en meer afstand 

nemen van het team. Tevens benoemen een aantal respondenten, in lijn met de ontwikkeldoelen beschreven in 

paragraaf 4.3.1, dat ze hun team of afdelingen beter positioneren in de organisatie.

4.4 Ontwikkelbehoeften omtrent het creëren van samenhang en verbinding
De ontwikkelbehoeften van respondenten omtrent het laatste thema is weergegeven in figuur 13. Het valt op dat 

respondenten actiever betrokken zijn bij het creëren van verbinding en samenhang in de organisatie (gemiddeld 

81%) dan het creëren van verbinding en samenhang buiten de HvA (gemiddeld 71%). 4% van de respondenten 

geeft aan geen noodzaak te zien om een extern netwerk te onderhouden. De grootste ontwikkelbehoefte gaat 

over het anticiperen op ontwikkelingen in de externe omgeving die van invloed zijn op het werk (82%). Een ruime 

meerderheid (79%) van deze respondenten is hier al wel mee bezig. 
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Figuur 13: Ontwikkelbehoeften van leidinggevenden omtrent het creëren van samenhang en verbinding
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5. Impact van het programma Verbindend  
 Leiderschap

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten uit de 26 verdiepende interviews met deelnemers aan het 

programma Verbindend Leiderschap beschreven. De leeropbrengsten zijn beschreven aan de hand van het 

evaluatiemodel van Kirckpatrick en de vier centrale thema’s in het impactonderzoek: de eigen professionele 

ontwikkeling, ontwikkeling van medewerkers, teamontwikkeling en het creëren van verbinding en samenhang 

in de eigen organisatie en daarbuiten. Een uitgebreide toelichting van de aanpak is beschreven in de paragraaf  

‘data-analyse interviews’. De resultaten zijn niet representatief voor de hele groep deelnemers, maar bieden 

een beeld van de variatie in percepties over de impact van het programma Verbindend Leiderschap op de 

deelnemende leidinggevenden.

5.1 Niveau 1: Reactie
De resultaten op het eerste niveau beschrijven de verschillende reacties van geïnterviewde leidinggevenden op 

het leiderschapsprogramma. Een positieve reactie betekent niet per se dat deelnemers iets geleerd hebben 

in het leiderschapsprogramma. Een negatieve reactie verkleint wel de kans dat er iets geleerd is (Verdonschot, 

2016)15. De uitkomsten laten veel variëteit zien in het sentiment van geïnterviewden over het programma, van 

zeer positief tot zeer kritisch. In paragraaf 5.1.1 wordt beschreven wat geïnterviewde deelnemers waardeerden 

aan het leiderschapsprogramma. In paragraaf 5.2.1 wordt beschreven over welke onderdelen van het 

programma geïnterviewden zich negatiever uitlieten.

5.1.1 Positieve reacties
Nieuwe collega’s leren kennen
Veel geïnterviewden gaven aan dat ze door deelname aan het leiderschapsprogramma nieuwe collega’s leerden 

kennen en hun netwerk vergroot is. Geïnterviewden gaven bijvoorbeeld aan dat ze collega’s spraken die ze alleen 

van naam of gezicht kenden. Geïnterviewde leidinggevenden hebben door het programma “meer verbindingen” 

gekregen. Een leidinggevende beschrijft dit als volgt:

“Ik heb gewoon een aantal mensen ontmoet die ik of al vaker had gesproken maar nog niet in het echt had 

gezien en ik heb nieuwe mensen ontmoet van ‘dat is leuk om eventueel contact te houden’ of als je iemand 

dan weer tegenkomt dan is het makkelijk om een praatje te maken, dus voor een netwerk was het voor mij 

heel erg goed.”

Geïnterviewden geven bijvoorbeeld aan dat ze de manier waarop ze contact legden met leidinggevenden in het 

programma prettig vonden:

“[dat ging] op een hele collegiale manier”

Ook stelt het leiderschapsprogramma leidinggevenden in de gelegenheid om te netwerken met collega-

leidinggevenden uit andere lagen in de organisatie. Dit werd door veel geïnterviewden gewaardeerd. Weer 

anderen gaven in de interviews juist aan dat ze het prettig vonden dat het leiderschapsprogramma ze in contact 

bracht met collega-leidinggevenden met eenzelfde functie in de organisatie. 

15 Verdonschot, S. (2016). Bepalen van impact op werkresultaten: Van geslaagde dag naar impactvolle
 Leerinterventie. In Schenning, J., Simons, R. & Besieux, T. (Eds.), Mensenorganisaties: 24 evoluties onder de loep (pp. 357-368).  
 Zaltbommel: Uitgeverij Thema.5 Programma Verbindend Leiderschap 37



5.1.2 Negatieve reacties
Een te gevarieerde groep deelnemers
Geïnterviewden benoemen ook verschillende negatieve reacties en ervaringen met het leiderschapsprogramma. 

Een van de meest genoemde negatieve reacties was dat de groep deelnemers die deelnam te gevarieerd was. 

Deelnemers verwezen naar allerlei verschillen tijdens de interviews. Er zaten deelnemers in de groep met 

uiteenlopende functies, uit verschillende faculteiten, centrale diensten of bestuursstaf met een verschillend 

ervaringsniveau als leidinggevende in de organisatie. Zo geeft een leidinggevende aan:

“Ik had verwacht meer te leren en ik denk dat dat deels zit in dat er wat meer leidinggevenden waren die 

ofwel onervaren waren, ofwel nooit zelf bezig waren geweest met hun eigen rol.”

Een andere leidinggevende, werkzaam bij een opleiding, vertelt:

“Ik merk toch ook dat het fijner was geweest als het percentage mensen dat echt coördinator of MT lid 

in het onderwijs, als dat groter was geweest. Daar heb je meer binding mee en kun je ook wat meer 

uitwisselen.”

En iemand van de ondersteunende diensten deelt haar ervaring:

“Ik zit natuurlijk in de ondersteunende wereld… maar het begrip over en weer is er niet altijd… er is wel 

begrip, maar een beeld van hoe die andere wereld eruitziet, dat klopt niet altijd of dat sluit niet altijd goed 

op elkaar aan. Dat vond ik soms wel eens lastig in deze training, want juist de charme ervan is dat die twee 

werelden dan bij elkaar komen. Maar als je daar rondloopt, ik heb daar echt wel een paar keer met mijn 

ziel onder mijn armen gelopen dat ik dacht: ‘Ja, wat moet ik nou, wat kan ik hier nou?’ En dan vind je die 

aansluiting niet en dan mist het eigenlijk ook weer het doel.”

Daar staat tegenover dat er ook enkele geïnterviewden waren die wel tevreden waren over de variëteit in de 

deelnemersgroep. Een van deze deelnemers beschrijft dit als volgt:

“Wat ik ook fijn vond aan het programma is dat je met verschillende mensen in de verschillende stromen 

van de instelling zit, dus de ene keer zit je met een docent, de andere keer met een ondersteunend 

medewerker, een andere keer met een opleidingsmanager… Iedereen heeft natuurlijk z’n eigen expertise 

en vakgebied, maar uiteindelijk kom je er toch achter dat iedereen qua leidinggevende wel met dezelfde 

thema’s zit.”

Inhoud van het programma is te generiek
Veel geïnterviewden geven aan dat ze het programma te generiek vinden, het is:

 “Te hoog over soms en te kort als het interessant is.”

Sommigen geven ook aan dat ze de samenhang tussen de verschillende onderdelen in het 

leiderschapsprogramma missen. Deelnemers vergelijken het programma bijvoorbeeld met een “reclamefolder” of 

als het gevolg van een “poldermodel-effect”. Een andere deelnemer herinnert zich het programma op de volgende 

wijze:

De waarde van intervisie
Veel geïnterviewden waren zeer positief over de intervisie als onderdeel van het programma. Een leidinggevende 

beschrijft waarom de intervisie voor haar waardevol was:

“Omdat op die momenten dingen werden besproken waar ik zelf echt mee zat en plenair gaat dat echt 

nooit gebeuren… Ik had al wel het gevoel van ‘oh ja had jij dat ook? Oh ja, hoe ga jij er dan mee om?’ en dat 

je dan je dilemma ging bespreken. En dat geeft mij wel handvatten.”

Deze ervaring werd gedeeld door meerdere andere geïnterviewden. De meerwaarde van de intervisie zat voor 

deze geïnterviewden in de volgende aspecten. Allereerst boden de sessies een veilige omgeving om vertrouwelijk 

met elkaar in gesprek te gaan. Geïnterviewden gaven aan dat intervisiegesprekken zorgden voor herkenning. Ook 

collega-leidinggevenden zaten met soortgelijke zaken. Tevens nodigde de intervisie hen uit om te reflecteren op 

hun eigen handelen. Deze ruimte leidde voor veel geïnterviewden tot nieuwe inzichten en praktische handvatten 

voor verdere professionele ontwikkeling. Niet alle geïnterviewden waren even positief over de intervisie. De meer 

kritische geluiden beschrijven we in paragraaf 5.2.1, ‘intervisie voldoet niet aan verwachtingen’.

Inspirerende presentaties en workshops
In de interviews lieten een aantal deelnemers zich positief uit over de presentaties en workshops tijdens het 

leiderschapsprogramma. Ze geven aan dat ze door de inhoud van het leiderschapsprogramma geïnspireerd 

werden. Deze positieve evaluaties bleken niet steeds over dezelfde onderdelen in het leiderschapsprogramma te 

gaan. Enkele onderdelen werden wel een aantal keer aangehaald door geïnterviewden. Het ging dan bijvoorbeeld 

over het contact met het College van Bestuur. Een leidinggevende vertelt:

“We hadden aan het einde van die bijeenkomst vaak ook zo’n sessie met iemand van het College van 

Bestuur, die dan neergedaald kwamen. Dan kon je ook eens gewoon praten, van: hoe blijven mensen 

überhaupt nog in zo’n positie? Dat vond ik heel inspirerend en dat zet je dan weer aan het denken, van: 

goh, hoe staan we daar zelf in en wat zou je daar zelf mee willen?”

Andere programmaonderdelen die aangehaald werden waren de presentatie van Joseph Kessels over 

gespreid leiderschap, de presentatie van manager van het jaar Karin Griep en de workshop over teams en 

teamontwikkeling van Peter van Dijk. 

Goede organisatie 
Een aantal geïnterviewde leidinggevenden geeft aan dat ze tevreden waren over de organisatie van het 

programma Verbindend Leiderschap. Zij verwezen bijvoorbeeld naar de uitnodiging voor het programma, de 

“mooie locatie” en de energie die er in het programma gestoken is door de programmamedewerkers en trainers 

van de HvA academie. Een leidinggevende beschrijft het effect van de goede organisatie op haar ervaring als 

deelnemer als volgt:

“Dat het met heel veel aandacht is samengesteld. Aandacht in [de zin van], bijvoorbeeld van begin tot eind 

heel zorgvuldig is nagedacht over het programma, over locatie, over werkvormen. Nou, dat doet wel wat als 

deelnemer. Dat je denkt: dit wordt heel serieus genomen. Daarmee word ik serieus genomen.”

Ook enkele geïnterviewden die het leiderschapsprogramma (deels) online volgden waren hier positief over:

“Het was supergoed georganiseerd, online. Echt die dagen ook, met allemaal nieuwe linkjes, per onderdeel, 

per pauze, per subgroep, enzovoorts, enzovoorts. Niets ten nadele van de organisatie.”
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“Wat me het meest is bijgebleven, maar dat is niet in positieve zin, dat is die start met zo’n 

ontwikkelgesprek, een waagstuk en dat persoonlijke element. Wat daarna helemaal niet bestaat en er 

helemaal niet meer is. Dat is me dus het meest bijgebleven, omdat je daar zo’n betrokkenheid creëerde: 

‘oh, wow we gaan het echt over mij hebben’. Een beetje jong en naïviteit misschien ook, maar dat dat was 

dus een kleine teleurstelling.”

Anderen gaven aan dat het ze in het leiderschapsprogramma niet aan de slag zijn gegaan met hun waagstuk om 

dat het vraagstuk niet meer aan de orde was.

Het programma is te lang
Een aantal geïnterviewden geeft aan dat ze het programma Verbindend Leiderschap te lang vinden. Het 

programma bestaat uit 4 tweedaagse bijeenkomsten (een uitgebreidere beschrijving van de opbouw 

van het programma is te lezen in paragraaf 2.2). Een gedeelte van deze leidinggevenden vindt het 

leiderschapsprogramma als geheel te lang:

“Het waren veel sessies. Het zijn acht dagen in zijn totaliteit, dat vind ik veel.”

Anderen zijn juist kritisch over de lengte van de programmadagen:

“…echt te lang, waardoor je soms ook wel voelde dat je zelf ook afhaakte. Dan is de energie op… de eerste 

[keren] heb ik eigenlijk elke dag feedback gegeven, die was dan tot vaak half zeven, zeven uur. En dan vaak 

aan het einde een spreker, wat dan wel heel erg interessant is, maar dat je ook wel voelt dat je eigenlijk 

geen energie meer hebt om er vol naar te luisteren… dus het zijn wel veel lange dagen om gefocust te 

blijven.”

Deelname is verplicht
De verplichte deelname is het laatste onderwerp dat in de interview kritische benoemd werd door sommige 

geïnterviewden. Ze vertelden dat ze het volgen van het leiderschapsprogramma “een verplicht nummer” vonden. 

Enkelen hadden liever een ander leiderschapsprogramma gevolgd. Een leidinggevende beschrijft het programma 

Verbindend Leiderschap als “sturend’ en “dwingend”:

“…het [had] ook een sturend, dwingend karakter. Iedereen moet die leergang doen en die sturing, ik heb 

heel erg die spagaat die ik vaker in de HvA ervaar, tussen wel willen sturen, maar ook niet helemaal. Willen 

we nu bottom up of top down, die heb ik heel erg hierin gevoeld. Dus: jullie moeten het allemaal doen en 

we moeten dit allemaal aanbieden. Maar vervolgens bleef het heel vrijblijvend wat je daar verder uit oppakt 

en wat je daar verder mee doet.”

5.2 Niveau 2: Leren
De resultaten op het tweede niveau illustreren de diverse perspectieven van geïnterviewde leidinggevenden 

over de kennis, houding of vaardigheden die ze opdeden door het programma. We bespreken de resultaten 

op dit tweede evaluatieniveau aan de hand van de centrale thema’s: de eigen professionele ontwikkeling, 

de ontwikkeling van medewerkers, teamontwikkeling en het creëren van samenhang en verbinding. In 

hun antwoorden viel op dat veel leidinggevenden het moeilijk vonden om de leeropbrengst van het 

leiderschapsprogramma concreet te maken. Zo gaf een leidinggevende bijvoorbeeld aan:

“Nou niet dat ik me daar bewust van ben, maar je steekt natuurlijk altijd zaken op die je meeneemt en 

misschien wel een beetje onbewust, of in ieder geval de ervaringen die je rijker bent.”

 

“Maar het is me ook bijgebleven dat het meer een soort, ja, hoe kun je het zeggen, capita selecta is aan 

wat er allemaal is. Het is een soort snoepwinkel proeverij. Nou, je neemt daar dingen mee, inspirerende 

momenten, maar de concrete vertaling in wat dat betekent, dat is voor mij niet gemaakt. Heb ik zelf niet 

gemaakt.”

Een andere leidinggevende beschrijft zijn ervaring als deelnemer aan het progamma als volgt:

“Het is een beetje alsof je zegt: oké, we hebben hier eieren, we hebben melk, we hebben meel en dan gaan 

we niets bakken.”

Volgens deze geïnterviewden heeft het programma Verbindend Leiderschap niet voldoende diepgang. Daarnaast 

vindt een aantal leidinggevenden het programma te theoretisch. Deze deelnemers hadden verwacht of gehoopt 

meer (praktische) handvatten te krijgen die zij in hun dagelijkse praktijk in kunnen zetten en die richting kunnen 

geven aan de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten. Deze geïnterviewden misten de vertaalslag van de 

theorie naar de werkpraktijk in het leiderschapsprogramma. Een leidinggevende vraagt zich af:

“Wanneer krijg ik nou tools dat ik weer door kan en mezelf verder kan ontwikkelen en dat ik weer mee 

terug kan nemen naar mijn team?”

Ook blijkt uit de interviews dat het volgen van het leiderschapsprogramma niet voor alle deelnemers meer 

duidelijkheid heeft gebracht over wat verbindend leiderschap precies inhoudt. Een deelnemer zegt hierover:

“Het is grappig, want het woord verbindend leiderschap… ik kom van de vrije school, dus daar komt deze 

vergelijking ook vandaan... Het wordt benoemd en het wordt nooit expliciet gemaakt. Het is er de hele tijd, 

dus het expliciteren van wat verbindend leiderschap is dat lukt me niet.”

Intervisie voldoet niet aan de verwachtingen
Veel geïnterviewden zijn positief over de intervisie (zie ook paragraaf 5.1.1 ‘de waarde van intervisie’). Toch blijkt 

uit de interviews ook dat er meerdere leidinggevenden zijn die niet tevreden waren over dit onderdeel van het 

programma Verbindend Leiderschap. Sommige intervisiegroepen hadden volgens deze geïnterviewden geen 

goede samenstelling. Ze waren bijvoorbeeld te klein, omdat een aantal deelnemers tijdens het programma niet 

meer deelnamen aan de intervisiesessies. Ook waren enkelen niet positief over de intervisie, omdat ze in een 

groep zaten waarbij de ingebrachte casuïstiek erg ver uit elkaar lag. Tevens gaven enkele leidinggevenden aan 

dat ze geen goede begeleiding kregen. De facilitator werd door deze geïnterviewden ervaren als te jong of de 

begeleiding als te “schools”:

“Ik had liever een hele ervaren figuur neergezet. Niet iemand die heel jong is, met alle respect voor jonge 

mensen, zet daar iemand neer die ook het leven heel goed kent. Iemand die alles heel goed kan plaatsen 

en het heeft ook te maken met een bepaalde benadering.”

Werken aan het waagstuk
Een aantal geïnterviewden zijn kritisch over het waagstuk. Het waagstuk was voor de eerste groepen een 

onderdeel van de individuele leerlijn in het programma Verbindend Leiderschap. Het betreft een probleem of  

uitdaging die de leidinggevende tegenkomt in de werkpraktijk en waaraan zij aan wil werken in het  

leiderschaprogramma (zie ook paragraaf 2.2). Deze leidinggevenden gaven bijvoorbeeld aan dat er tijdens de 

programmadagen onvoldoende nadruk lag op het werken aan het waagstuk. Ook de verbinding tussen het 

waagstuk en de verschillende programmaonderdelen werd gemist door sommigen. Een leidinggevende beschrijft 

zijn teleurstelling over dit element in het programma zo:
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5.2.2 Ontwikkeling van medewerkers
Weinig leidinggevenden beschrijven in de interviews leeropbrengsten die zich richten op het ontwikkelen van 

medewerkers. Enkelen benoemen dat ze kennis hebben opgedaan in de workshop over generaties. Ze kregen 

door dit programmaonderdeel “meer inzicht in generaties. Dus wat dan de karakteristieken zijn van mensen per 

generatie. En hoe dat zich dan vertaalt in werkhouding, bijvoorbeeld.”

5.2.3 Teamontwikkeling
Meerdere geïnterviewde leidinggevenden gaven aan dat ze door het programma Verbindend Leiderschap 

meer inzicht kregen in teams en teamontwikkeling. We stelden deze geïnterviewden vervolgvragen hierover, 

maar beschrijvingen van de leeropbrengsten bleven vaak algemeen. Ze beschreven bijvoorbeeld dat ze 

geleerd hebben wat het belang is van het hebben van een gezamenlijk doel als team, in plaats van een doel 

dat geformuleerd is door een leidinggevende. Ook beschreef een leidinggevende dat hij had geleerd wanneer 

een groep een team is en wanneer (nog) niet. Een ander leerde door het leiderschapsprogramma over de 

verschillende soorten teams en de verschillende rollen die medewerkers kunnen hebben in een team. Ook gaf 

het leiderschapsprogramma hen praktische handvatten om met teamontwikkeling aan de slag te gaan:

“Er was één workshop, die was wel aardig, hoe je met z’n allen een doel zou kunnen vastzetten. Daar was 

een leuke methodiek voor. Dat heb ik goed meegeschreven en die aantekeningen heb ik nog. En ik kan me 

voorstellen… dat ik dat soort dingen wel meeneem naar een volgend team.”

5.2.4 Creëren van samenhang en verbinding
Een onderwerp dat veel benoemd werd door leidinggevenden in de interviews was het inzicht dat collega’s op 

andere plekken in de organisatie bezig zijn met dezelfde soorten vraagstukken. Dit was een eye-opener voor veel 

geïnterviewden. Een leidinggevende beschrijft dit als volgt:

“En dat vond ik ook het prettige van het traject: dat je dat met mensen doet vanuit hele andere opleidingen 

en faculteiten en dat je ook hoort dat het daar niet anders is. Dat denk je soms, dat je daar alleen in staat. 

“Ben ik nu echt gek, is dat de organisatie, of...?” Maar je hebt geen referentie en door zo’n traject te delen 

krijg je dat wel.”

Dat zorgt bij een aantal van deze geïnterviewden voor een versterkt gevoel van verbinding met collega’s in 

de organisatie. Het leiderschapsprogramma heeft sommige geïnterviewde leidinggevenden ook meer inzicht 

gegeven in de structuur, doelen en complexiteit van de organisatie. Ze hebben bijvoorbeeld iets bijgeleerd 

over “hoe de HvA in elkaar zit, hoe dat die te werk gaat, hoe die opgebouwd is, wie er welke rol in heeft”. Een andere 

leidinggevende beschrijft dit als volgt:

“De complexiteit van de organisatie, hoe groot die wel niet is. Is wel makkelijk gezegd, maar… er gebeurt 

zoveel in die organisatie. En er zijn zo veel belangrijke, er zijn zo veel hardwerkende, gemotiveerde 

mensen. Die allerlei dingen doen waar je helemaal geen weet van hebt, wat ook niet erg is… wat ik echt wel 

meegekregen heb, is dat de organisatie gewoon nog groter en complexer en diverser is dan ik al dacht.”

5.3 Niveau 3: Gedrag
De resultaten op het derde evaluatieniveau illustreren de verschillende opvattingen van geïnterviewde 

leidinggevenden over de bijdrage van het programma Verbindend Leiderschap aan veranderd gedrag in hun 

werkcontext. Vinden deze leidinggevenden dat ze iets anders zijn gaan doen in hun werk naar aanleiding van het 

leiderschapsprogramma? En zo ja, wat zijn ze anders gaan doen?

Gedurende de interviews wisten de meeste leidinggevenden uiteindelijk wel enkele voorbeelden te benoemen van 

zaken die zij geleerd hadden in het leiderschapsprogramma. Relatief veel leidinggevenden kunnen leeropbrengsten 

benoemen rond de eigen professionele ontwikkeling. Dit geldt in veel mindere mate voor de andere thema’s.

5.2.1 Eigen professionele ontwikkeling
Op dit niveau beschreven de meeste geïnterviewde leidinggevenden zaken die zij geleerd hadden en konden 

inzetten voor hun eigen professionele ontwikkeling. Veel geïnterviewden gaven aan dat zij zich door het 

leiderschapsprogramma bewuster zijn geworden van hun eigen leidinggevende stijl. Ze geven aan dat het 

programma hen liet reflecteren op hoe ze nu leidinggeven en hoe ze in de toekomst willen leidinggeven. Zo geeft 

deze leidinggevende aan:

 “Ik denk wat het belangrijkste is dat het programma mij heeft opgeleverd is dat het me heeft laten 

nadenken over wat voor leider ik ben en wat voor leider ik wil zijn.”

Geïnterviewde leidinggevenden geven aan dat ze in programma Verbindend Leiderschap leerden over verschillende 

leiderschapsstijlen en hoe je deze in de praktijk kunt inzetten. Ze verkenden tijdens het leiderschapsprogramma ook 

welke leiderschapsstijl(en) goed bij hen passen. Een paar geïnterviewden benoemen dat ze hebben geleerd dat de 

verbindend leiderschapsstijl goed aansluit bij hun persoonlijke overtuigingen over leiderschap. 

Een aantal geïnterviewde leidinggevenden geeft daarnaast aan dat ze door het leiderschapsprogramma meer 

zelfvertrouwen hebben gekregen. Dat kwam bijvoorbeeld doordat ze in contact kwamen met deelnemers die 

in eenzelfde rol zaten als zij of met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Zij leerden ook dat meer ervaren collega’s 

worstelen met dezelfde soort vraagstukken. Voor anderen hielp het inzicht dat er verschillende soorten stijlen 

van leidinggeven zijn, in het accepteren van hun eigen leidinggevende stijl:

“… dat ik dacht van, zet ons allemaal bij elkaar, we gaan het ook allemaal anders doen. En dat is ook oké, 

als je het maar op een manier doet die authentiek is en in ieder geval heel erg bij jou past, dat je niet te 

ver van jezelf afgaat. Dat was voor mij wel eye-opener in die zin dat ik dat (…) het MT waar ik in zit, ik ben 

denk ik best wel anders dan een groot deel van het MT, ik ben jonger denk ik en sommigen doen dit echt al 

heel lang. Ik had een hele tijd het idee dat ik net zo moest worden zoals zij dat waren, zoals zij zijn. Maar ik 

dacht, dat hoeft helemaal niet. Ik kan het gewoon op mijn manier doen en dan kan het ook gewoon prima.”

Deze leidinggevenden leerden hun eigen leiderschapsstijl beter kennen en accepteren. Een aantal voegen 

daar aan toe: “maar, je moet er wel mee leren omgaan, loslaten, relativeren, schipperen en navigeren.” Enkele 

geïnterviewden gaven aan dat ze zich door het leiderschapsprogramma ook bewuster zijn geworden van hun 

eigen communicatievoorkeuren en hun ontwikkeldoelen op dat vlak. Een leidinggevende beschrijft een dergelijk 

leermoment tijdens het uitvoeren van een rollenspel: 

“En ik heb echt een hekel aan rollenspellen. Maar deze heeft toch echt wel iets teweeg gebracht, dit 

rollenspel. Dat ging ook over een team, we speelden met meerdere mensen waren we een afdeling. En [er] 

was een afdelingsoverleg en nou de impact van niks zeggen. Dat was zo groot…”

Daarnaast gaven sommige geïnterviewde leidinggevenden aan dat ze nieuwe gesprekstechnieken hebben 

geleerd in het programma Verbindend Leiderschap. Zo beschrijft deze leidinggevende:

Nou dat zit dan bijvoorbeeld op dat Deep Democracy. Door dit leiderschapstraject herkende ik dingen en 

ging ik daarover lezen en heb ik dat level 1 gehaald. Dat is me echt bijgebleven en heb ik ook veel aan gehad.
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Uit de analyse van de interviews blijkt dat een groot deel van de geïnterviewden dit moeilijk of niet kon 

concretiseren in relatie tot het leiderschapsprogramma. Als geïnterviewden andere dingen deden in hun werk, 

dan konden ze dat moeilijk toewijzen aan het programma. Een leidinggevende zegt daarover:

Er zijn ongetwijfeld dingen die ik meegenomen heb, maar net wat ik zeg ik kan ze zo niet even op een lijstje 

zetten.

Daarnaast geven sommigen aan dat het programma hen niet zo goed meer bijstaat en dat dit een rol speelt. Een 

leidinggevende beschrijft dat als volgt: 

“Ik kan dat niet meer zo goed terughalen naar het programma. Er zullen ongetwijfeld dingen zijn die ik nu 

anders doe, maar ik kan ze niet meer zo goed koppelen aan het programma.” 

Er waren ook een aantal geïnterviewden die wel anders zijn gaan werken naar aanleiding van het 

leiderschapsprogramma. Hun ervaringen beschrijven we in de volgende paragraaf.

5.3.1 Eigen professionele ontwikkeling
Sommige geïnterviewde leidinggevenden hadden na afloop van het programma Verbindend Leiderschap 

behoefte aan een vervolg. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze hier gesprekken over gevoerd hebben met collega’s:

“Het is voor ons belangrijk om dat niet los te laten, maar er mee verder te gaan. Je kunt natuurlijk training 

gaan volgen, maar eigenlijk moeten we het van de dagelijkse praktijk hebben. Het is leuk [om een] initiatief 

[te] hebben samen met de decanen en ook een collega [te vragen]: ‘hoe kunnen we dit verder brengen?’ 

Nu hebben we alle medewerkers [de] laatste twee jaar gelijkwaardige trainingen gevolgd.”

Enkele anderen zijn doorgegaan met intervisie in hun bestaande intervisiegroep. Weer anderen organiseerden 

hun intervisie na afloop van het programma zelf, bijvoorbeeld door een nieuwe intervisiegroep te starten met 

collega’s die niet hadden deelgenomen aan het leiderschapsprogramma. Daarover zegt een leidinggevende: 

“De intervisie die we gehad hebben die heeft inhoudelijk ook wel echt bijgedragen, dus daar heb ik wat aan 

gehad. En die gaat, in ieder geval het komend jaar door. We gaan met dat groepje door. Ook fraai.”

Ook geven een aantal geïnterviewde leidinggevenden aan dat ze na afloop van het programma Verbindend 

Leiderschap een gespecialiseerde vervolgopleiding zijn gaan volgen. Voor enkelen was dit al het plan en is deze 

wens versterkt door het volgen van het leiderschapsprogramma. Sommige geïnterviewden werden zich door 

het volgen van het leiderschapsprogramma bewuster van hun ontwikkelwensen op dit gebied. Zo gaven ze 

bijvoorbeeld aan dat ze een verdiepend programma over leiderschap bij een extern opleidingsinstituut, een 

opleiding over verandermanagement of een opleiding over systemisch leiderschap gingen volgen. 

5.3.2 Ontwikkeling van medewerkers
Een aantal geïnterviewde leidinggevenden is ook anders gaan werken wanneer we hen vroegen naar het werken 

aan de ontwikkeling van medewerkers. Een onderwerp dat enkele ter sprake brachten, was dat ze door het 

leiderschapsprogramma anders zijn gaan communiceren met medewerkers. Zo geven enkelen bijvoorbeeld aan 

dat ze (meer) gebruik zijn gaan maken van bepaalde aangeleerde gespreksmodellen en -technieken:

“…pop when you’re hot dat je niet het rijtje afgaat, degene die wil kan roepen. Ik heb daar wel van geleerd dat 

je heel makkelijk in de relatie komt met zo’n online vergadering of overleg. Dat gebruik ik nu wel steeds vaker.”

 Anderen gaven aan dat ze meer, betere of andere vragen zijn gaan stellen aan hun medewerkers:

“In plaats van dat je op je horloge zit te kijken en denkt: nog vijf minuten en dan moeten we dit ook nog, kan 

je ook zeggen: “Ik zie jou puffen. Wat bedoel je? Wat wil je zeggen?”. Dat geeft dan een wat ander gesprek.”

Tevens gaven meerdere geïnterviewden aan dat ze door het leiderschapsprogramma meer delegeren, loslaten of 

‘achteroverleunen’. Een leidinggevende leerde dit tijdens een intervisiesessie en past dit als volgt toe in haar werk:

“Wat ik van de mensen met wie ik intervisie had heb geleerd is dat ik, hoe zal ik het samenvatten, dat 

het niet altijd zin heeft om in je eentje keihard te werken. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie van het 

verhaal. Dat ze zeiden, misschien moet je ook eens wat meer delegeren en dat was een beetje de kern van 

het verhaal en dat ben ik wel gaan doen, moet ik zeggen en het werkt goed.”

5.3.3 Teamontwikkeling
Slechts enkelen beschrijven veranderingen in hoe ze werken met hun team(s) naar aanleiding van het 

programma Verbindend Leiderschap. In de vorige paragraaf is beschreven dat enkele geïnterviewde 

leidinggevenden anders zijn gaan communiceren tijdens het werk. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat ze nu  andere 

vragen stellen, meer delegeren en gebruik maken van gesprekstechnieken of -modellen. Deze andere manier van 

communiceren zullen deze leidinggevenden mogelijk ook inzetten als ze werken met hun team(s).

Daarnaast gaven enkele geïnterviewden aan dat ze teams nu anders aansturen, dat ze aandacht besteden aan 

het gezamenlijke teamdoel en dat ze vaker feedback ophalen over het effect van hun leidinggevende stijl op het 

team. Een leidinggevende beschrijft dit als volgt: 

“Wat ik doe: ik geef die kleine teams binnen dat geheel wat meer opdrachten om die wat meer te laten 

samenwerken. Als jullie je dan toch een teampje voelen, doe er dan ook samen iets mee. Wat ik ook wat 

meer ben gaan doen - maar dat gaat dan wel door het hele team heen - dat ik heel bewust wel eens 

mensen vanuit die verschillende teampjes in één team zet en dan zeg: ‘Dit is de gezamenlijke opdracht’. 

Dan krijg je toch wat meer kruisbestuiving zonder dat dat weer dat hele grote team moet worden.”

5.3.4 Creëren van samenhang en verbinding
Een aantal geïnterviewde leidinggevenden geeft aan dat ze door het leiderschapsprogramma (meer) contact zijn 

gaan zoeken met collega-leidinggevenden in de organisatie, bijvoorbeeld door meer “koffiegesprekken te gaan 

voeren” of sneller op iemand af te stappen. Een geïnterviewde zegt daarover: “we kennen elkaar ergens van en dat 

helpt enorm.” Anderen geven aan dat ze naar aanleiding van het programma (meer) contact zoeken met collega-

leidinggevenden om inhoudelijk te “sparren” als ze met een vraagstuk zitten. Twee geïnterviewden geven aan dat 

ze hun medewerkers nu (vaker) doorverwijzen naar anderen in hun netwerk. Een van hen geeft het volgende 

voorbeeld:

“Die docent… die heeft bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit… ook een keuzevak dat zij geeft... En zij 

zit ook al ergens in een of ander groepje ergens bij de HvA dat praat over diversiteit en inclusie. Maar in de 

faculteit gebeurde er nog niks mee. Dus ook haar [heb ik] bijvoorbeeld naar voren geschoven, doordat ik… In 

één keer zag ik allemaal dingetjes samenvallen, want [naam docent] die kende ook [naam collega]. Dus die 

kende haar al. En andere mensen kende haar ook. Terwijl, de directie van onze faculteit kende haar niet.”
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6. Conclusie en aanbevelingen
Sinds de start van het programma Verbindend Leiderschap in 2019 hebben 175 deelnemers in vijf groepen 

het programma voltooid. Het programma beoogt deelnemers te stimuleren om 1) te werken aan persoonlijk 

leiderschap en leiderschapsstijl, 2) samen te werken aan de uitvoering of ondersteuning van hoogwaardig 

onderwijs en onderzoek, 3) het netwerk binnen de HvA en UvA te vergroten en contact te maken met andere 

leidinggevenden binnen andere posities en 4) een scherper beeld te verkrijgen bij Verbindend Leiderschap 

binnen de context van de HvA. 

Tijdens de voormeting, voor aanvang van het leiderschapsprogramma, is in kaart gebracht wat de 

ontwikkelbehoefte van respondenten is. Veel respondenten, gemiddeld 77%, gaven tijdens de voormeting 

aan zich (verder) te willen ontwikkelen. Deze ontwikkelbehoeften waren uiteenlopend en waren verspreid 

over alle vier de bevraagde thema’s: de eigen professionele ontwikkeling, ontwikkeling van medewerkers, 

teamontwikkeling en het creëren van samenhang en verbinding. Er is onder de deelnemers dus veel diversiteit in 

wat men wilde leren in het programma Verbindend Leiderschap en wat men dacht dat er terug te zien zou zijn 

in hun werk. Een mogelijke verklaring voor deze diversiteit in ontwikkelbehoeften is de grote variatie in de groep 

deelnemers. Er zaten deelnemers in de groep met uiteenlopende functies, uit verschillende faculteiten, centrale 

diensten of bestuursstaf met een verschillend ervaringsniveau als leidinggevende in de organisatie.

Uit interviews met 26 deelnemers na afloop van het leiderschapsprogramma bleek dat zij vooral zaken 

benoemden over hun ervaringen met het leiderschapsprogramma op niveau 1 (reactie) van het evaluatiemodel 

van Kirckpatrick. Deze reacties waren zowel positief als negatief. Bijna alle geïnterviewden waren positief over de 

mogelijkheden die het programma hen bood om nieuwe collega’s te leren kennen, in lijn met programmadoel 

3. Veel leidinggevenden vond daarnaast de intervisie waardevol. Een aantal van hen vonden de presentaties en 

workshops inspirerend en de organisatie van het programma goed. Velen waren negatief over de samenstelling 

van de groep deelnemers, deze vonden ze te gevarieerd. Daarnaast vonden velen het leiderschapsprogramma 

te lang en de inhoud van het programma te generiek. Een aantal leidinggevenden waren niet positief over de 

intervisie en vonden dat hun waagstuk te weinig onderdeel was van het programma Verbindend Leiderschap.

Wat in het bijzonder opviel was dat veel leidinggevenden het moeilijk vonden om tijdens de interviews hun 

leeropbrengst (niveau 2) of veranderd werkgedrag (niveau 3) concreet te maken. Ze beschreven deelname aan 

het leiderschapsprogramma bijvoorbeeld als inspirerend of leerzaam: “je steekt natuurlijk altijd zaken op die je 

meeneemt”, maar hadden moeite te beschrijven welke onderdelen van het programma hen tot leren aanzette 

of wat ze op basis van het programma anders zijn gaan doen in hun werk. De transfer van het geleerde naar de 

werkvloer lijkt beperkt, op basis van de gevoerde interviews. De leidinggevenden die concrete zaken benoemden 

bij niveau 2 gaven aan dat ze zich bewuster zijn geworden van hun leidinggevende stijl en van de verschillende 

vormen van leiderschap. Ook gaven een aantal leidinggevenden aan dat ze door het programma Verbindend 

Leiderschap meer zelfvertrouwen hebben gekregen in hun eigen leiderschapsstijl. Daarnaast leerden ze nieuwe 

gesprekstechnieken voor individuele en teamgesprekken. Tevens gaven meerdere leidinggevenden aan dat het 

een eye-opener voor hen was dat collega-leidinggevenden op andere plekken in de organisatie bezig zijn met 

dezelfde soorten vraagstukken. Weinig leidinggevenden beschreven in de interviews leeropbrengsten die zich 

richten op het ontwikkelen van medewerkers. 

Slechts een klein aantal leidinggevenden beschreef in de interviews hoe deelname aan het 

leiderschapsprogramma volgens hen geleid had tot ander gedrag in hun werk. Enkele leidinggevenden 

organiseerden na afloop van het programma Verbindend Leiderschap zelf een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm 

van een vervolgopleiding of een voortzetting van de intervisie. Ook gaven sommige leidinggevenden voorbeelden 6 Programma Verbindend Leiderschap 47



waaruit bleek dat ze anders zijn gaan communiceren met hun medewerkers of hun team, bijvoorbeeld doordat 

ze betere of andere vragen zijn gaan stellen. Tevens benoemden een aantal van hen dat ze hun werk nu meer 

delegeren of minder sturend zijn naar hun medewerkers en team. Als laatste gaven sommigen aan dat ze ze 

door het leiderschapsprogramma (meer) contact zijn gaan zoeken met collega-leidinggevenden in de organisatie: 

“we kennen elkaar ergens van en dat helpt enorm.”

We benadrukken nogmaals dat de resultaten niet representatief zijn voor de hele groep deelnemers, maar 

een beeld schetsen van de variatie in perspectieven van deelnemende leidinggevenden over de impact van 

het programma Verbindend Leiderschap. Concluderend stellen we dat er onder de geïnterviewde deelnemers 

maar in beperkte mate sprake lijkt te zijn van een leeropbrengst (niveau 2) of ander gedrag (niveau 3) op basis 

van deze resultaten uit de interviews. Als er sprake was van een leeropbrengst dan gaven geïnterviewden 

uiteenlopende zaken aan die zij geleerd hadden. 

Concluderend blijkt uit dit kwalitatieve impactonderzoek dat deelnemende leidinggevenden tijdens de interviews 

vooral zaken benoemden over het leiderschapsprogramma op niveau 1 (reactie) en maar zeer beperkt op 

niveau 2 (leren) en 3 (werkgedrag). Deze resultaten zijn niet representatief voor de hele groep deelnemers, maar 

schetsen een beeld van de variatie in perspectieven van deelnemende leidinggevenden over de impact van 

het programma Verbindend Leiderschap. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat met name de derde 

doelstelling van het leiderschapsprogramma bij de geïnterviewde deelnemers behaald is, maar dat de andere 

doelstellingen voor veel van de geïnterviewden niet of slechts in beperkte mate gerealiseerd zijn. Met name de 

transfer van het programma Verbindend Leiderschap naar het werkgedrag van de leidinggevenden in de eigen 

praktijk behoeft volgens de onderzoekers aandacht in de opbouw van het programma in de toekomst.

6.1 Aanbevelingen
Uit de resultaten maken we op dat veel deelnemers meer behoefte hebben aan focus in het programma 

Verbindend Leiderschap. Onze aanbeveling is om scherpere keuzes te maken in de opbouw van het dit 

leiderschapsprogramma. Ook bevelen we aan te heroverwegen wie de beoogde doelgroep(en) zijn en om vast 

te stellen wat de daaraan gekoppelde beoogde impact is. Wanneer de heterogeniteit in samenstelling wordt 

behouden, raden we aan het programma Verbindend Leiderschap zo in te richten dat de meerwaarde van 

die heterogeniteit beter tot zijn recht komt. Het valt ook te overwegen om een bepaalde groep (bijvoorbeeld: 

teamleiders) te selecteren per ‘editie’ van het programma, en daarbinnen de ontmoeting met andere 

leidinggevenden (bijvoorbeeld: decanen, CvB) op specifieke momenten te organiseren. 

Onze belangrijkste aanbeveling tot slot is betreft de versterking van de transfer van het programma naar het 

gedrag van de leidinggevenden in de eigen werkpraktijk. Het waagstuk zou daartoe in de opbouw van het 

programma een meer centrale rol spelen, waarbij de programmadagen en keuzemodulen ten dienste staan 

van dat waagstuk. Inzichten die daarin zijn opgedaan zouden via het waagstuk gekoppeld kunnen worden 

aan het reflectie op en experimenteren met de context van de eigen werkpraktijk en het eigen gedrag van de 

leidinggevende daarbinnen. De breed gewaardeerde intervisie binnen het programma kan een belangrijke rol 

spelen in die reflectie op de verandering in het eigen gedrag en de gewenste ontwikkeling daarin, rond de drie 

centrale thema’s binnen het programma Verbindend Leiderschap. Hierbij is het belangrijk om deelnemers uit te 

dagen en te ondersteunen om de gewenste verandering op de werkvloer daadwerkelijk te realiseren. 
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Bijlage A: Vragenlijst voormeting1

Introductie 
Fijn dat je bereid bent om deel te nemen aan deze vragenlijst voor het programma Verbindend 
Leiderschap. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Je 
anonimiteit is gegarandeerd; de resultaten van de vragenlijst worden niet naar personen herleid. 
Door de vragenlijst in te vullen geef je toestemming dat de data anoniem gebruikt kan worden 
voor onderzoek. Met het programma Verbindend Leiderschap wil de HvA een impuls geven aan 
de ontwikkeling van leidinggevenden. Daarnaast wil de HvA als kennisinstelling ook graag weten 
wat de impact is van het traject. Daarom vragen wij je aan het begin en aan het einde van het 
programma om de vragenlijst in te vullen, om er zo achter te komen welke veranderingen het 
programma teweeg brengt. De antwoorden leveren waardevolle inzichten op rond verbindend 
leiderschap en de impact van het programma.    

1 Dit is de meest recente versie van de voormeting zoals deze is verspreid onder de deelnemers van groep 4 en 5. De basisopzet  
 van de enquête is enkele keren gewijzigd. Groep 1, 2 en 3 hebben een uitgebreidere versie van de enquête ontvangen. In het  
 onderdeel ‘beperkingen’ beschrijven we deze wijzigingen.Bijlage
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Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de HvA, de 

HvA Academie en Kessels & Smit, The Learning Company. Neem bij vragen over deze vragenlijst contact op met Daniel van 

Middelkoop via d.van.middelkoop@hva.nl.

De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen: demografische en beschrijvende vragen; jouw visie op leidinggeven; 

professionele ontwikkeling; teamontwikkeling; en het creëren van samenhang en verbinding. 

    

I. Demografisch en beschrijvende vragen

1 Wanneer staat jouw eerste bijeenkomst van het programma Verbindend Leiderschap 
gepland? 

(Er zijn verschillende groepen, zo weten we in welke groep je zit.)

 > 16 september 2020  (1) 

 > 23 september 2020  (2) 

2 Geslacht:
 > Vrouw  (1) 

 > Man  (2) 

 > Anders  (3) 

 > Wil ik niet zeggen  (4) 

3 In welk jaar ben je geboren?

4 Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling?
 > HvA  (1) 

 > UvA  (2) 

Ga naar: 10 Als Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

Ga naar: 5 Als Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = UvA

5 Wat is de aard van je dienstverband bij de Universiteit van Amsterdam (UvA)?
 > Vaste aanstelling  (1) 

 > Tijdelijke aanstelling  (2) 

 > Anders, namelijk  (3) ________________________________________________

6 Voor hoeveel uur per week heb je een contract bij de UvA?
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Uur per week ()

7 In welk jaar ben je begonnen met werken bij de UvA?

8 Welke leiderschapsfunctie/-rol vervul je binnen de UvA?  
(Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 
Ik vervul de rol/functie van 

 > Directeur  (37) 

 > Afdelingshoofd  (36) 

 > Programmaleider  (14) 

 > Teamleider/coördinator  (15) 

 > Projectleider  (17) 

 > Anders, namelijk  (16) ________________________________________________

 
9 Sinds welk jaar werk je in deze functie/rol bij de UvA?
(Heb je meerdere functies/rollen, beantwoord deze vraag dan op basis van de functie/rol waarvoor je 
het grootste deel van je aanstelling werkzaam bent.)

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

10 Wat is de aard van je dienstverband bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA)?
 > Vaste aanstelling  (1) 

 > Tijdelijke aanstelling  (2) 

 > Anders namelijk  (3) ________________________________________________

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

11 Voor hoeveel uur per week heb je een contract bij de HvA?

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Uur per week ()

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

12 Bij welk onderdeel van de HvA ben je voor het grootste deel van je aanstelling 
werkzaam?

 > Een faculteit  (1) 

 > Een centrale dienst of bestuursstaf  (2) 

 > Mijn aanstelling is gelijk verdeeld over een faculteit en de centrale dienst/bestuursstaf  (3) 
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Deze vraag weergeven:

If Bij welk onderdeel van de HvA ben je voor het grootste deel van je aanstelling werkzaam? != Een centrale dienst of bestuursstaf 

And Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

13 Bij welke faculteit ben je werkzaam?
 > Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV)  (1) 

 > Faculteit Business en Economie (FBE)  (8) 

 > Faculteit Gezondheid (FG)  (9) 

 > Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)  (10) 

 > Faculteit Digitale Media en Creative Industrie (FDMCI)  (11) 

 > Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO)  (12) 

 > Faculteit Techniek (FT)  (13) 

 > Wil ik niet zeggen  (14) 

Deze vraag weergeven:

If Bij welk onderdeel van de HvA ben je voor het grootste deel van je aanstelling werkzaam? != Een faculteit

And Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

14 Bij welke centrale dienst of welk onderdeel van de bestuursstaf ben je werkzaam?
 > Administratief Centrum (AC)  (1) 

 > Facility Services (FS)  (18) 

 > ICT Services (ICTS)  (19) 

 > Studentenzaken (SZ)  (20) 

 > Vastgoed en Huisvestingsbeleid (VHB)  (21) 

 > HvA Bibliotheek (HB)  (22) 

 > Algemene Zaken (AZ) / Bestuursondersteuning  (7) 

 > Communicatie  (23) 

 > Onderwijs en Onderzoek (O&O)  (24) 

 > Human Resources (HR) / HvA Academie  (25) 

 > Financiën, Planning en Control (FP&C)  (26) 

 > Informatieregiesecretariaat (IRS)  (27) 

 > Institutional Research (IR)  (28) 

 > Bedrijfsbureau  (29) 

 > Juridische Zaken  (30) 

 > Audit  (31) 

 > Anders, namelijk  (17) ________________________________________________

 > Wil ik niet zeggen  (32) 

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

15 In welk jaar ben je begonnen met werken bij de HvA?

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

16 Welke leiderschapsfunctie/-rol vervul je binnen de HvA? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.)
Ik vervul de rol/functie van 

 > Decaan  (4) 

 > Directeur  (11) 

 > Lector  (18) 

 > Opleidingsmanager  (12) 

 > Afdelingshoofd  (13) 

 > Programmaleider  (14) 

 > Teamleider/coördinator  (15) 

 > Projectleider  (17) 

 > Anders, namelijk  (16) ________________________________________________

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

17 Sinds welk jaar werk je in deze functie/rol bij de HvA?
(Heb je meerdere functies/rollen, beantwoord deze vraag dan op basis van de functie/rol waarvoor je het 

grootste deel van je aanstelling werkzaam bent.)

18 Hoeveel jaar leidinggevende ervaring heb je? 
(Het gaat hier om het aantal jaren leidinggevende ervaring in totaal.)

19 Ben je onderdeel van het team(s) waaraan je leiding geeft?
 > Ja  (1) 

 > Nee  (2) 

 > Ik geef geen leiding aan een team  (3) 
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II. Jouw leerwens en algemene vragen leiddinggeven

20 Welke stijl van leiderschap vind je het belangrijkst als leidinggevende? 
Je kan de stijlen ‘slepen’: de meest belangrijke zet je bovenaan, de minst belangrijke onderaan.

______ Ik heb een coachende rol richting mijn team (1)

______ Ik heb een adviserende rol richting mijn team (7)

______ Ik heb een sturende rol richting mijn team (8)

______ Ik heb een motiverende rol richting mijn team (9)

21 Wat is het meest belangrijke waarin je jezelf wil ontwikkelen tijdens het programma 
Verbindend Leiderschap? Denk ook terug aan je startsessie.
 

(Beschrijf in je eigen woorden.)

22 Wat zien je collega’s na afloop van het programma terug in jouw handelen als gevolg 
van de ontwikkeling die je beschreef bij de vorige vraag?

III. Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers & eigen 
professionele ontwikkeling

23 In mijn werk lukt het mij om… 

Dit doe ik en 

het levert 

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Mijn persoonlijke 

talenten bewust in te 

zetten ten behoeve 

van mijn werk (1) 

Mijzelf professioneel 

verder te ontwikkelen 

(10) 

Zelfonderzoek te 

doen op het moment 

dat ik mijn eigen 

gedrag als niet 

effectief ervaar (11) 

Oog te hebben voor 

de balans tussen 

mijn tijd voor werk en 

privé en waar nodig 

hierin bij te sturen 

(12) 
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24 In mijn werk lukt het mij om…

Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Talenten van 

individuele 

medewerkers te 

benutten (1) 

Tijd in te plannen 

om te reflecteren 

met medewerkers 

op wat er is gedaan 

en waarom dat zo is 

gegaan (18) 

Medewerkers te 

stimuleren na te 

denken over hun 

professionele 

ontwikkeling (19) 

Gesprekken met 

medewerkers over 

hun professionele 

ontwikkeling te 

concretiseren in 

afspraken (20) 

Oog te hebben voor 

de balans tussen 

tijd voor werk en 

privé van mijn 

medewerkers en 

waar nodig hierin bij 

te sturen (21) 

Oog te hebben voor 

de hoeveelheid 

werk die mijn 

medewerkers 

hebben en waar 

nodig hierin bij te 

sturen (22) 

25 Hoe belangrijk is jouw rol als leidinggevende bij:
Zeer belan-

grijk (1)

Belangrijk 

(2)

Niet belan-

grijk, niet 

onbelangri-

jk (3)

Onbelang- 

rijk (4)

Zeer onbe-

langrijk (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Het stimuleren van 

de professionele 

ontwikkeling van 

medewerkers (1) 

Het inzetten van 

medewerkers op 

basis van hun 

talenten (6) 

Het bewaken van de 

mentale en fysieke 

gezondheid van 

medewerkers (7) 

Het bieden van 

mogelijkheden voor 

(functie- en werk) 

uitwisselingen van 

medewerkers (8) 

Het bieden van 

mogelijkheden voor 

een loopbaanstap 

van medewerkers (9) 
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 IV. Vragen over teams en teamontwikkeling

26 Wat versta je onder een team?
(Beschrijf in je eigen woorden.)

27 Wat bepaalt volgens jou het succes van een team? 
(Beschrijf in je eigen woorden.)

28 Hoe groot is jouw invloed als leiddinggevende op het succes van je team?
Zeer groot 

(1)

Groot (2) Niet groot, 

niet klein (3)

Klein (4) Zeer klein (5) Niet van 

toepassing 

(6)

Invloed (4) 

29 (Optioneel) Wil je jouw keuze hierboven toelichten?

30 Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:
Zeer mee 

eens (1)

Mee eens 

(2)

Niet mee 

eens, niet 

mee on-

eens (3)

Mee 

oneens (4)

Zeer mee 

oneens (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Teams moeten vol-

ledige zeggenschap 

hebben over de doel-

stellingen van hun 

werk (1) 

Teams moeten vol-

ledige zeggenschap 

hebben over de ma-

nier waarop ze hun 

werk uitvoeren (8) 

Teams moeten vol-

ledige zeggenschap 

hebben over de ver-

deling van middelen 

en geld dat ter be-

schikking staat voor 

hun werk (9) 

Als leidinggevende 

is het mijn rol om 

te beslissen over de 

samenstelling van 

teams (10) 

Wanneer een team 

niet de beoogde 

resultaten haalt, 

moet ik ingrijpen als 

leidinggevende (13) 
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31 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Mijn team(s) te 

stimuleren om 

gezamenlijk aan 

resultaten te werken 

(1) 

Mijn team(s) vanuit 

een gezamenlijke 

ambitie te laten 

werken (25) 

Teamleden te 

stimuleren om hun 

verantwoordelijkheid  

te nemen (30) 

Waardering uit 

te spreken voor 

goede ideeën en/

of betekenisvolle 

opbrengsten van 

teamleden (31) 

Teamleden te 

stimuleren tot het 

zelf vinden van 

oplossingen voor 

vraagstukken met 

betrekking tot hun 

werk (33) 

32 Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen.
 
Als leidinggevende...

Zeer mee 

eens (1)

Mee eens 

(2)

Niet mee 

eens, 

niet mee 

oneens (3)

Mee 

oneens (4)

Zeer mee 

oneens (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Zorg ik voor de 

randvoorwaarden 

waaronder mijn 

teamleden hun werk 

goed kunnen doen 

(13) 

Zorg ik voor de 

vertaling van de 

doelstellingen van 

de opleiding/afdeling 

naar het werk van 

mijn teamleden (14) 

Zorg ik voor de 

vertaling van de 

doelstellingen van 

de faculteit en 

hogeschool naar 

het werk van mijn 

teamleden (15) 

Zorg ik er voor 

dat procedures 

vastgelegd en 

nageleefd worden 

(16) 
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V. Vragen over het creëren van verbinding en samenhang

33 Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen. 
 
Het is mijn rol als leidinggevende om...

Zeer mee 

eens (1)

Mee eens 

(2)

Niet mee 

eens, 

niet mee 

oneens (3)

Mee 

oneens (4)

Zeer mee 

oneens (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Samenhang in de 

werkzaamheden van 

mijn opleiding of 

afdeling te realiseren 

(1) 

Samenhang tussen 

beleid en onderwijs 

of onderzoek te 

realiseren (14) 

Samenhang tussen 

beleid en diensten te 

realiseren (15) 

Samenwerking met 

het onderzoeksveld, 

het werkveld 

of vergelijkbare 

opleidingen/

afdelingen buiten 

de HvA/UvA te 

realiseren (16) 

34 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Te anticiperen op 

ontwikkelingen 

binnen de HvA die 

van invloed zijn op 

het werk (34) 

Relevante samen-

werkingsrelaties aan 

te gaan met mensen 

buiten de eigen 

dienst of opleiding 

(35) 

Medewerkers te 

stimuleren om sa-

menwerkingsrelaties 

aan te gaan met 

mensen buiten de 

eigen dienst of oplei-

ding (37) 
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35 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Te anticiperen op 

ontwikkelingen in de 

externe omgeving 

die van invloed zijn 

op het werk (38) 

Een relevant 

extern netwerk te 

onderhouden (39) 

Medewerkers te 

stimuleren om zich 

op de hoogte te 

stellen van relevante 

ontwikkelingen 

buiten de HvA (40) 

Afsluitende vragen

36 Schrijf de volgende letters op. Samen vormen zij een anonieme code. 
De code gebruiken we om je desgewenst je antwoorden toe te sturen of wanneer je achteraf nog aanvullingen 

wilt toesturen op je vragenlijst.

 > De eerste letter van de voornaam van je moeder  (1) ________________________________________________

 > De laatste letter van de voornaam van je moeder  (5) ________________________________________________

 > De eerste letter van de achternaam van je moeder  (6) ________________________________________________

 > De laatste letter van de achternaam van je moeder  (7) ________________________________________________

 (Optioneel) Heb je nog opmerkingen, aanvullingen en/of suggesties? Dan kun je deze hier vermelden.

Q74 Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

  

Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de HvA, de 

HvA Academie en Kessels & Smit, The Learning Company. Neem bij vragen over deze vragenlijst contact op met Daniel 

van Middelkoop via d.van.middelkoop@hva.nl.
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Bijlage B: Vragenlijst nameting2

(1-meting, groep 4 & 5) Verbindend Leiderschap

Introductie
Fijn dat je bereid bent om deel te nemen aan deze vragenlijst voor het programma Verbindend 
Leiderschap. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Je 
anonimiteit is gegarandeerd; de resultaten van de vragenlijst worden niet naar personen herleid. 
Door de vragenlijst in te vullen geef je toestemming dat de data anoniem gebruikt kan worden 
voor onderzoek.     Met het programma Verbindend Leiderschap wil de HvA een impuls geven 
aan de ontwikkeling van leidinggevenden. Daarnaast wil de HvA als kennisinstelling ook graag 
weten wat de impact is van het traject. Daarom vragen wij je aan het begin en aan het einde van 
het programma om de vragenlijst in te vullen, om er zo achter te komen welke veranderingen het 
programma teweeg brengt. De antwoorden leveren waardevolle inzichten op rond verbindend 
leiderschap en de impact van het programma.

Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de HvA, de 

HvA Academie en Kessels & Smit, The Learning Company. Neem bij vragen over deze vragenlijst contact op met Lisanne 

van den Berg via l.i.s.a.van.den.berg@hva.nl.

2 Dit is de meest recente versie van de nameting zoals deze is verspreid onder de deelnemers van groep 4 en 5. De basisopzet van  
 de enquête is enkele keren gewijzigd. Groep 1, 2 en 3 hebben een uitgebreidere versie van de enquête ontvangen. In het onderdeel  
 ‘beperkingen’ beschrijven we deze wijzigingen.

De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen: demografische en beschrijvende vragen; jouw visie op leidinggeven; 

professionele ontwikkeling; teamontwikkeling; en het creëren van samenhang en verbinding.

 
I. Demografisch en beschrijvende vragen

1 Wanneer stond jouw eerste bijeenkomst van het programma Verbindend Leiderschap 
gepland? 
 
(Er zijn verschillende groepen, zo weten we in welke groep je zit.)

 > 16 september 2020  (1) 

 > 23 september 2020  (2) 

2 Geslacht:
 > Vrouw  (1) 

 > Man  (2) 

 > Anders  (3) 

 > Wil ik niet zeggen  (4) 

3 In welk jaar ben je geboren?
 > In het jaar:  (4) ________________________________________________

 > Wil ik niet zeggen  (5) 

4 Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling?
 > HvA  (1) 

 > UvA  (2) 

Ga naar: 10 Als Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

Ga naar: 5 Als Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = UvA

5 Wat is de aard van je dienstverband bij de Universiteit van Amsterdam (UvA)?
 > Vaste aanstelling  (1) 

 > Tijdelijke aanstelling  (2) 

 > Anders, namelijk  (3) ________________________________________________

6 Voor hoeveel uur per week heb je een contract bij de UvA? 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Uur per week ()

7 In welk jaar ben je begonnen met werken bij de UvA?
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8 Welke leiderschapsfunctie/-rol vervul je binnen de UvA? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.)
Ik vervul de rol/functie van 

 > Directeur  (37) 

 > Afdelingshoofd  (36) 

 > Programmaleider  (14) 

 > Teamleider/coördinator  (15) 

 > Projectleider  (17) 

 > Anders, namelijk  (16) ________________________________________________

9 Sinds welk jaar werk je in deze functie/rol bij de UvA?
(Heb je meerdere functies/rollen, beantwoord deze vraag dan op basis van de functie/rol waarvoor je het 

grootste deel van je aanstelling werkzaam bent.)

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

10 Wat is de aard van je dienstverband bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA)?
 > Vaste aanstelling  (1) 

 > Tijdelijke aanstelling  (2) 

 > Anders namelijk  (3) ________________________________________________

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

11 Voor hoeveel uur per week heb je een contract bij de HvA?

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Uur per week ()

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

12 Bij welk onderdeel van de HvA ben je voor het grootste deel van je aanstelling 
werkzaam?

 > Een faculteit  (1) 

 > Een centrale dienst of bestuursstaf  (2) 

 > Mijn aanstelling is gelijk verdeeld over een faculteit en de centrale dienst/bestuursstaf  (3) 

Deze vraag weergeven:

If Bij welk onderdeel van de HvA ben je voor het grootste deel van je aanstelling werkzaam? != Een centrale dienst of bestuursstaf 

And Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

13 Bij welke faculteit ben je werkzaam?
 > Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV)  (1) 

 > Faculteit Business en Economie (FBE)  (8) 

 > Faculteit Gezondheid (FG)  (9) 

 > Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)  (10) 

 > Faculteit Digitale Media en Creative Industrie (FDMCI)  (11) 

 > Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO)  (12) 

 > Faculteit Techniek (FT)  (13) 

 > Wil ik niet zeggen  (14) 

Deze vraag weergeven:

If Bij welk onderdeel van de HvA ben je voor het grootste deel van je aanstelling werkzaam? != Een faculteit

And Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

14 Bij welke centrale dienst of welk onderdeel van de bestuursstaf ben je werkzaam?
 > Administratief Centrum (AC)  (1) 

 > Facility Services (FS)  (18) 

 > ICT Services (ICTS)  (19) 

 > Studentenzaken (SZ)  (20) 

 > Vastgoed en Huisvestingsbeleid (VHB)  (21) 

 > HvA Bibliotheek (HB)  (22) 

 > Algemene Zaken (AZ) / Bestuursondersteuning  (7) 

 > Communicatie  (23) 

 > Onderwijs en Onderzoek (O&O)  (24) 

 > Human Resources (HR) / HvA Academie  (25) 

 > Financiën, Planning en Control (FP&C)  (26) 

 > Informatieregiesecretariaat (IRS)  (27) 

 > Institutional Research (IR)  (28) 

 > Bedrijfsbureau  (29) 

 > Juridische Zaken  (30) 

 > Audit  (31) 

 > Anders, namelijk  (17) ________________________________________________

 > Wil ik niet zeggen  (32) 
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Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

15 In welk jaar ben je begonnen met werken bij de HvA?

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

16 Welke leiderschapsfunctie/-rol vervul je binnen de HvA? (Meerdere antwoorden 
mogelijk.) 
Ik vervul de rol/functie van 

 > Decaan  (4) 

 > Directeur  (11) 

 > Lector  (18) 

 > Opleidingsmanager  (12) 

 > Afdelingshoofd  (13) 

 > Programmaleider  (14) 

 > Teamleider/coördinator  (15) 

 > Projectleider  (17) 

 > Anders, namelijk  (16) ________________________________________________

Deze vraag weergeven:

If Bij welke organisatie heb je een hoofdaanstelling? = HvA

17 Sinds welk jaar werk je in deze functie/rol bij de HvA?
(Heb je meerdere functies/rollen, beantwoord deze vraag dan op basis van de functie/rol waarvoor je het 

grootste deel van je aanstelling werkzaam bent.)

18 Hoeveel jaar leidinggevende ervaring heb je?  
(Het gaat hier om het aantal jaren leidinggevende ervaring in totaal.)

19 Ben je onderdeel van het team(s) waaraan je leiding geeft?
 > Ja  (1) 

 > Nee  (2) 

 > Ik geef geen leiding aan een team  (3) 

II. Jouw leerwens en algemene vragen leiddinggeven

20 Welke stijl van leiderschap vind je het belangrijkst als leidinggevende? 
Je kan de stijlen ‘slepen’: de meest belangrijke zet je bovenaan, de minst belangrijke onderaan.

______ Ik heb een coachende rol richting mijn team (1)

______ Ik heb een adviserende rol richting mijn team (7)

______ Ik heb een sturende rol richting mijn team (8)

______ Ik heb een motiverende rol richting mijn team (9)

21 Wat is het meest belangrijke waarin je jezelf hebt ontwikkeld tijdens het programma 
Verbindend Leiderschap? Denk ook terug aan je startsessie. 

(Beschrijf in je eigen woorden.)

22 Wat zagen je collega’s na afloop van het programma terug in jouw handelen als gevolg 
van de ontwikkeling die je beschreef bij de vorige vraag?
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 III. Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers & eigen 
professionele ontwikkeling

23 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Mijn persoonlijke 

talenten bewust in te 

zetten ten behoeve 

van mijn werk (1) 

Mijzelf professioneel 

verder te ontwikkelen 

(10) 

Zelfonderzoek te 

doen op het moment 

dat ik mijn eigen 

gedrag als niet 

effectief ervaar (11) 

Oog te hebben voor 

de balans tussen 

mijn tijd voor werk en 

privé en waar nodig 

hierin bij te sturen 

(12) 

24 In mijn werk lukt het mij om…
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Talenten van 

individuele 

medewerkers te 

benutten (1) 

Tijd in te plannen 

om te reflecteren 

met medewerkers 

op wat er is gedaan 

en waarom dat zo is 

gegaan (18) 

Medewerkers te 

stimuleren na te 

denken over hun 

professionele 

ontwikkeling (19) 

Gesprekken met 

medewerkers over 

hun professionele 

ontwikkeling te 

concretiseren in 

afspraken (20) 

Oog te hebben voor 

de balans tussen 

tijd voor werk en 

privé van mijn 

medewerkers en 

waar nodig hierin bij 

te sturen (21) 

Oog te hebben voor 

de hoeveelheid 

werk die mijn 

medewerkers 

hebben en waar 

nodig hierin bij te 

sturen (22) 
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25 Hoe belangrijk is jouw rol als leidinggevende bij:
Zeer 

belangrijk (1)

Belangrijk (2) Niet 

belangrijk, niet 

onbelangrijk 

(3)

Onbelangrijk 

(4)

Zeer 

onbelangrijk 

(5)

Niet van 

toepassing (6)

Het stimuleren 

van de 

professionele 

ontwikkeling van 

medewerkers (1) 

Het inzetten van 

medewerkers op 

basis van hun 

talenten (6) 

Het bewaken 

van de mentale 

en fysieke 

gezondheid van 

medewerkers (7) 

Het bieden van 

mogelijkheden 

voor (functie- 

en werk) 

uitwisselingen 

van 

medewerkers (8) 

Het bieden van 

mogelijkheden 

voor een 

loopbaanstap 

van 

medewerkers (9) 

 IV. Vragen over teams en teamontwikkeling

26 Wat versta je onder een team?
(Beschrijf in je eigen woorden.)

27 Wat bepaalt volgens jou het succes van een team? 
(Beschrijf in je eigen woorden.)

28 Hoe groot is jouw invloed als leiddinggevende op het succes van je team?
Zeer groot 

(1)

Groot (2) Niet groot, 

niet klein 

(3)

Klein (4) Zeer klein 

(5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Invloed (4) 

29 (Optioneel) Wil je jouw keuze hierboven toelichten?
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30 Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:
Zeer mee 

eens (1)

Mee eens 

(2)

Niet mee 

eens, 

niet mee 

oneens (3)

Mee 

oneens (4)

Zeer mee 

oneens (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Teams moeten 

volledige 

zeggenschap 

hebben over de 

doelstellingen van 

hun werk (1) 

Teams moeten 

volledige 

zeggenschap hebben 

over de manier 

waarop ze hun werk 

uitvoeren (8) 

Teams moeten 

volledige 

zeggenschap hebben 

over de verdeling van 

middelen en geld dat 

ter beschikking staat 

voor hun werk (9) 

Als leidinggevende 

is het mijn rol om 

te beslissen over de 

samenstelling van 

teams (10) 

Wanneer een team 

niet de beoogde 

resultaten haalt, 

moet ik ingrijpen als 

leidinggevende (13) 

31 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert 

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Mijn team(s) te 

stimuleren om 

gezamenlijk aan 

resultaten te werken 

(1) 

Mijn team(s) vanuit 

een gezamenlijke 

ambitie te laten 

werken (25) 

Teamleden te 

stimuleren om hun 

verantwoordelijkheid 

te nemen (30) 

Waardering uit 

te spreken voor 

goede ideeën en/

of betekenisvolle 

opbrengsten van 

teamleden (31) 

Teamleden te 

stimuleren tot het 

zelf vinden van 

oplossingen voor 

vraagstukken met 

betrekking tot hun 

werk (33) 

Programma Verbindend LeiderschapImpactonderzoek 7978



32 Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen. 

Als leidinggevende...
Zeer mee 

eens (1)

Mee eens 

(2)

Niet mee 

eens, 

niet mee 

oneens (3)

Mee 

oneens (4)

Zeer mee 

oneens (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Zorg ik voor de 

randvoorwaarden 

waaronder mijn 

teamleden hun werk 

goed kunnen doen 

(13) 

Zorg ik voor de 

vertaling van de 

doelstellingen van 

de opleiding/afdeling 

naar het werk van 

mijn teamleden (14) 

Zorg ik voor de 

vertaling van de 

doelstellingen van 

de faculteit en 

hogeschool naar 

het werk van mijn 

teamleden (15) 

Zorg ik er voor 

dat procedures 

vastgelegd en 

nageleefd worden 

(16) 

 V. Vragen over het creëren van verbinding en samenhang

33 Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen.
 

Het is mijn rol als leidinggevende om...

Zeer mee 

eens (1)

Mee eens 

(2)

Niet mee 

eens, niet 

mee on-

eens (3)

Mee 

oneens (4)

Zeer mee 

oneens (5)

Niet van 

toepassing 

(6)

Samenhang in de 

werkzaamheden van 

mijn opleiding of 

afdeling te realiseren 

(1) 

Samenhang tussen 

beleid en onderwijs 

of onderzoek te reali-

seren (14) 

Samenhang tussen 

beleid en diensten te 

realiseren (15) 

Samenwerking met 

het onderzoeksveld, 

het werkveld of 

vergelijkbare oplei-

dingen/afdelingen 

buiten de HvA/UvA te 

realiseren (16) 
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34 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Te anticiperen op 

ontwikkelingen 

binnen de HvA die 

van invloed zijn op 

het werk (34) 

Relevante samen-

werkingsrelaties aan 

te gaan met mensen 

buiten de eigen 

dienst of opleiding 

(35) 

Medewerkers te 

stimuleren om sa-

menwerkingsrelaties 

aan te gaan met 

mensen buiten de 

eigen dienst of oplei-

ding (37) 

35 In mijn werk lukt het mij om… 
Dit doe ik en 

het levert  

resultaten op 

die de moeite 

waard zijn (1)

Dit doe ik al 

en hier wil ik 

nog beter in 

worden (2)

Dit doe ik 

(nog) niet 

en daarin 

wil ik mij 

ontwikkelen 

(3)

Dit doe ik niet 

en ik zie geen 

noodzaak 

mij daarin te 

ontwikkelen 

(4)

Dit is niet 

op mij van 

toepassing (5)

Te anticiperen op 

ontwikkelingen in de 

externe omgeving 

die van invloed zijn 

op het werk (38) 

Een relevant 

extern netwerk te 

onderhouden (39) 

Medewerkers te 

stimuleren om zich 

op de hoogte te 

stellen van relevante 

ontwikkelingen 

buiten de HvA (40) 
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 Afsluitende vragen

36 Schrijf de volgende letters op. Samen vormen zij een anonieme code. 
De code gebruiken we om je desgewenst je antwoorden toe te sturen of wanneer je achteraf nog aanvullingen 

wilt toesturen op je vragenlijst.

 > De eerste letter van de voornaam van je moeder  (1) ________________________________________________

 > De laatste letter van de voornaam van je moeder  (5) ________________________________________________

 > De eerste letter van de achternaam van je moeder  (6) ________________________________________________

 > De laatste letter van de achternaam van je moeder  (7) ________________________________________________

  

(Optioneel) Heb je nog opmerkingen, aanvullingen en/of suggesties? Dan kun je deze hier vermelden.

Q74 Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

    

Deze vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de HvA, de HvA 

Academie en Kessels & Smit, The Learning Company. Neem bij vragen over deze vragenlijst contact op met Lisanne van den Berg 

via l.i.s.a.van.den.berg@hva.nl.

Bijlage C: Vragenlijst interviews
Vragenlijst interviews Programma Verbindend Leiderschap

Introductie onderzoek en dit interview. Anonimiteit benadrukken.

1. Informed consent toelichten en laten tekenen

2. Algemene vragen werkzaamheden
 > Kan je kort toelichten wat voor werk je doet? Welke andere functies heb je eventueel daarnaast nog (waar in 

de organisatie en wat doe je)? 

 > Waar ben je verantwoordelijk voor in je rol als leidinggevende? Op welke manier geef je daar invulling aan?

3. Algemene vragen leidinggeven
 > Wat is je van het programma Verbindend Leiderschap het meest bij gebleven? Waarom dat?

 > Wil je aangeven (door dit aan te kruisen) bij welke bijeenkomsten je aanwezig was tijdens het programma?

 > Heeft deelname aan het programma Verbindend Leiderschap je iets opgeleverd?

 - Zo nee, waarom niet?

 - Zo ja: wat heeft het programma Verbindend Leiderschap je opgeleverd? Wat ben je daarmee gaan doen 

(ben je iets anders gaan doen, en zo ja, wat)? Kan je een voorbeeld zien vanuit je werk waarin je het 

geleerde terugziet? Dit kan kleine stap zijn).
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4. Leidinggeven en de ontwikkeling van medewerkers
 > Hoe zie jij de relatie tussen verbindend leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers? Hoe zie jij je rol als 

leidinggevende daarin?

 > Wat gaat je goed af (in het tot ontwikkeling brengen van je medewerkers)? Wat vind je lastig?

 > Wat ben je anders gaan doen in je werk? Kan je voorbeelden geven? (Doorvragen)

5. Leidinggeven en teamontwikkeling
 > Wat maakt voor jou een succesvol team?

 > Hoe zie jij de relatie tussen verbindend leiderschap en teamontwikkeling? Hoe zie jij je rol als leidinggevende 

daarin?

 > Wat gaat je goed af (in teamontwikkeling)? Wat vind je lastig?

 > Wat ben je anders gaan doen in je werk? Kan je voorbeelden geven? (Doorvragen)

6. Leidinggeven en de samenhang binnen en buiten de instelling
 > In hoeverre is het belangrijk voor jou om verbinding binnen en buiten de instelling te realiseren? 

 > Wat maakt voor jou samenhang en verbinding op organisatieniveau belangrijk?

 > Wat gaat je goed af (in het creëren van samenhang en verbinding)? Wat vind je lastig?

 > Wat ben je anders gaan doen in je werk? Kan je voorbeelden geven? (Doorvragen)

7. Afsluiting
 > Waar wil je de komende jaren op inzetten? Waarom? En hoe?

 > Wat is er voor nodig om dat te realiseren?

 > Zijn er nog zaken die we niet bevraagd hebben die je kwijt wil?

Bijlage D: Toestemmingsverklaring
Informed consent formulier

Naam van het onderzoeksproject 
Verbindend Leiderschap - impactonderzoek

Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de Hogeschool van 

Amsterdam en samenwerkingspartner Kessels en Smit, The Learning Company. Fijn dat u deel wil nemen aan 

dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de impact van het programma Verbindend 

Leiderschap.

Gang van zaken tijdens het onderzoek
U neemt deel aan een interview waarin aan u vragen zullen worden gesteld over uw ervaringen met het 

programma Verbindend Leiderschap. Een voorbeeld van een typische vraag die u zal worden gesteld: “Wat bent u 

anders gaan doen in uw werk als leidinggevende, naar aan leiding van het programma?” 

 

Van het interview zal een audio-opname worden gemaakt, zodat het gesprek later ad-verbum (woord voor 

woord) kan worden uitgewerkt. Dit transcript wordt vervolgens gebruikt in het verdere onderzoek. Met dit 

transcript wordt vertrouwelijk omgegaan.
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Potentiële risico’s en ongemakken
Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico’s verbonden aan uw deelname aan deze studie. U hoeft 

geen vragen te beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. Uw deelname is vrijwillig en u kunt uw deelname op 

elk gewenst moment stoppen. 

Vergoeding
U ontvangt voor deelname aan dit onderzoek geen vergoeding. 

Vertrouwelijkheid van gegevens
Uw privacy is en blijft maximaal beschermd. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of 

persoonsgegevens van of over u naar buiten gebracht, waardoor iemand u zal kunnen herkennen. 

Voordat onze onderzoeksgegevens naar buiten gebracht worden, worden uw gegevens anoniem gemaakt. Een 

voorbeeld: uw naam wordt vervangen door anonieme, op zichzelf betekenisloze combinatie van getallen.

Bij de start van ons onderzoek krijgt uw naam direct een ID nummer; uw naam wordt ‘versleuteld’. Op deze 

manier kan wel worden onderzocht wat u in het gesprek aangeeft, maar weten anderen niet dat u het bent. Het 

onderzoeksteam is zelf verantwoordelijk voor dit ID nummer en de sleutel en zal uw gegevens niet delen met anderen. 

In een publicatie of presentatie zullen of anonieme gegevens of pseudoniemen worden gebruikt. De audio-

opnamen, formulieren en andere documenten die in het kader van deze studie worden gemaakt of verzameld, 

worden opgeslagen op een beveiligde locatie bij Hogeschool van Amsterdam en op de beveiligde (versleutelde) 

digitale omgeving die alleen toegankelijk is voor de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering. 

Vrijwilligheid
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als deelnemer uw medewerking aan het onderzoek te 

allen tijde stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen worden gebruikt, zonder opgaaf van 

redenen. 

Dit betekent dat als u voorafgaand aan het onderzoek besluit om af te zien van deelname aan dit onderzoek, dat 

dit op geen enkele wijze gevolgen voor u zal hebben. Tevens kunt u tot 7 werkdagen (bedenktijd) na het interview 

alsnog de toestemming intrekken die u heeft gegeven om gebruik te maken van uw gegevens. 

In deze gevallen zullen uw gegevens uit onze bestanden worden verwijderd en vernietigd. 

Als u tijdens het onderzoek, na de bedenktijd van 7 werkdagen, besluit om uw medewerking te staken, zal dat 

eveneens op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. Echter: de gegevens die u hebt verstrekt tot aan het 

moment waarop uw deelname stopt, zullen in het onderzoek gebruikt worden, waarbij de bescherming van uw 

privacy zoals hierboven beschreven gegarandeerd blijft. Er worden uiteraard geen nieuwe gegevens verzameld of 

gebruikt.

Als u besluit om te stoppen met deelname aan het onderzoek, of als u vragen of klachten heeft, of uw 

bezorgdheid kenbaar wilt maken, of een vorm van schade of ongemak vanwege het onderzoek, neemt u dan 

a.u.b. contact op met dr. Daniël van Middelkoop, d.van.middelkoop@hva.nl.

Toestemmingsverklaring
Met uw ondertekening van dit document geeft u aan dat u goed bent geïnformeerd over het onderzoek, de 

manier waarop de onderzoeksgegevens worden verzameld, gebruikt en behandeld en welke eventuele risico’s u 

zou kunnen lopen door te participeren in dit onderzoek.

Indien u vragen had, geeft u bij ondertekening aan dat u deze vragen heeft kunnen stellen en dat deze vragen 

helder en duidelijk zijn beantwoord. U geeft aan dat u vrijwillig akkoord gaat met uw deelname aan dit onderzoek. 

U ontvangt een kopie van dit ondertekende toestemmingsformulier.

Ik ga akkoord met deelname aan een onderzoeksproject uitgevoerd door de 
onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de Hogeschool van Amsterdam. Het 
doel van dit document is om de voorwaarden van mijn deelname aan het project vast te 
leggen.

1. Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Al mijn vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord en 

ik ben vrijwillig akkoord met deelname aan dit onderzoek.

2. Mijn deelname houdt in dat ik word geïnterviewd door onderzoeker(s) van de de onderzoeksgroep 

Teamprofessionalisering van de Hogeschool van Amsterdam. Het interview zal ongeveer 60 minuten 

duren. Ik geef de onderzoeker(s) toestemming om tijdens het interview audio-opnames te maken en 

schriftelijke notities te nemen. Het is mij duidelijk dat, als ik toch bezwaar heb met een of meer punten 

zoals hierboven benoemd, ik op elk moment mijn deelname, zonder opgaaf van reden, kan stoppen.

3. Ik heb het recht om vragen niet te beantwoorden. Als ik me tijdens het interview ongemakkelijk voel, 

heb ik het recht om mijn deelname aan het interview te stoppen. 

4. Ik heb de uitdrukkelijke garantie gekregen dat ik niet ben te identificeren in door het onderzoek naar 

buiten gebrachte gegevens, rapporten of artikelen. Mijn privacy is gewaarborgd als deelnemer aan dit 

onderzoek.

5. Ik heb een kopie ontvangen van dit toestemmingsformulier dat ook ondertekend is door de 

interviewer. 

Naam Deelnemer    Handtekening                     Datum

 

Naam Onderzoeker   Handtekening                   Datum
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Hogeschool van Amsterdam
The Work Lab, Faculteit Business en Economie

www.hva.nl/theworklab
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