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Ken Blanchard
- Essential Questions: internationaal onderzoek en input van 

Nederlandse managers, ondernemers en professionals. 

- Big Ideas: internationale MBA-programma's, bestgelezen 

businessliteratuur en meest aangehaalde managementdenkers.

De basis voor deze dag
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Leiderschap

 

Verandering

Organisatie Strategie
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Mensen boven zichzelf laten uitstijgen

Leiderschap
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Ken Blanchard
- Wat is leiderschap eigenlijk? 

- Het belang van de direct leidinggevende. 

- De wereldwijde leiderschapscrisis...

Observaties
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Leiderschap is... 

...een proces waarbij een individu een groep van individuen 

beïnvloedt om een gezamenlijk doel te bereiken. 

"Wanneer managers een groep moeten beïnvloeden om een 

doel te bereiken, beoefenen ze leiderschap."

Peter Guy Northouse
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Ken Blanchard
- Wat is leiderschap eigenlijk? 

- Het belang van de direct leidinggevende. 

- De wereldwijde leiderschapscrisis...

Observaties
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Ken Blanchard
- Hoe stimuleer ik de motivatie en betrokkenheid van collega's? 

- Hoe vind je de balans tussen mens- en taakgericht managen? 

- Hoe neem ik mensen mee in aanpassing, verandering, innovatie? 

- Hoe geef ik kritiek? Hoe stuur ik op een goede manier bij? 

- Hoe houd ik koers, hoe overwin ik de waan van de dag? 

- Hoe kan ik minder controleren en meer loslaten, echt delegeren? 

- Hoe ga je om met verschillen op de werkvloer?

Essential Questions
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Ken Blanchard
1. Fundamentals in leiderschap. 

2. Het dagelijkse werk. 

3. Wat mensen motiveert. 

4. Persoonlijk leiderschap.

Big Ideas
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Ken Blanchard
- Dé grote les uit Ohio en Michigan: én werk én mens. 

- Effectief anno nu: Google Aristotle. 

- Behandel verschillende mensen verschillend, Blanchard.

1. Fundamentals in leiderschap
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Ken Blanchard
Ohio Studies (1940's) 

- 'Initiating structure' én 'consideration'. 

Michigan Studies (1950's) 

- 'Production orientation' én 'employee orientation'. 

Effectief leiderschap is én werkgericht én mensgericht. 

Twee aparte dimensies die beide van belang zijn.

Dé grote les uit Ohio en Michigan
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Ken Blanchard
1. Psychologische veiligheid: durven we afwijkende dingen te zeggen 

of te proberen zonder ons opgelaten te voelen? 

2. Op elkaar kunnen rekenen: leveren collega's goed werk en op tijd? 

3. Structuur en helderheid: zijn doelen, taken en actieplannen bekend? 

4. Betekenis: werken we aan iets dat we persoonlijk belangrijk vinden? 

5. Impact: geloven we dat ons werk invloed heeft?

Effectief anno nu: Google Aristotle
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Ken Blanchard

"Er is niets zo oneerlijk als ongelijke 

mensen gelijk behandelen."
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Ken BlanchardKen Blanchard

Stijl 

1. Leiden 

2. Begeleiden 

3. Steunen 

4. Delegeren

Ontwikkelingsniveau 

1. Enthousiaste beginner 

2. Gedesillusioneerde leerling 

3. Voorzichtige presteerder 

4. Zelfsturende professional
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Behandel verschillende mensen verschillend
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Ken Blanchard
- Delegeren en bijsturen, Blanchard. 

- Slim beslissen, Drucker, Kahneman.

2. Het dagelijkse werk
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Ken Blanchard
Delegeren en bijsturen in de praktijk: 1 minute management 

- Eén-minuut doelen. 

- Eén-minuut aanmoediging. 

- Eén-minuut bijsturen.

Ken Blanchard
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Ken Blanchard
Peter Drucker 

- Check: uitzondering of structureel probleem? 

- Leg vast: wat moet het effect zijn van deze beslissing? 

Daniel Kahneman 

- Maak gebruik van de diversiteit in een meeting. 

- Zie oplossingen als kandidaten in een sollicatieproces.

Slim beslissen
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Ken Blanchard
- Wat zorgt voor betrokkenheid op het werk? Gallup.

3. Wat mensen motiveert
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Gallup
Wat zorgt voor betrokkenheid op het werk? 

◻ ︎Verwachtingen duidelijk. 

◻ ︎Materialen, apparatuur. 

◻ ︎Kan sterke punten inzetten. 

◻ ︎Krijg wekelijks erkenning. 

◻ ︎Individuele aandacht. 

◻ ︎Ontwikkeling gestimuleerd.

◻ ︎Mijn mening telt. 

◻ ︎Doel van werk is belangrijk. 

◻ ︎Toegewijde collega's. 

◻ ︎Beste vriend op het werk. 

◻ ︎Vooruitgang wordt besproken. 

◻ ︎Leren & groeien.
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Ken Blanchard
- Het begint met zelfkennis, Drucker. 

- De zeven eigenschappen, Covey. 

- Getting things done, Allen.

4. Persoonlijk leiderschap
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Ken BlanchardPeter Drucker

"Wie leiding wil geven aan anderen,  

moet eerst leren om leiding te geven 

aan zichzelf."
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Ken Blanchard

"De sleutel tot de mogelijkheid om te 

veranderen, is een onveranderlijk gevoel 

over wie je bent, waar je naartoe gaat 

en wat je belangrijk vindt."

Stephen Covey
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Ken Blanchard
- Wees proactief. 

- Begin met het einde voor ogen. 

- Belangrijke zaken eerst.

Stephen Covey

{
{Zelfsturing

Samenwerken

- Denk win-win 

- Eerst begrijpen... dan begrepen worden. 

- Synergie.

- Houd de zaag scherp.
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Belangrijke en dringende zaken 

- Kijk eerst waar je mee kunt stoppen. 

- Plan vaste blokken 'belangrijk-niet dringend'. 

- Plan vast blokken 'belangrijk-dringend'.

Stephen Covey
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Ken Blanchard

"Er zijn misschien belangrijker dingen 

om over na te denken dan het inbakje 

op je bureau, maar als je management 

op dat niveau niet efficiënt is, is het of je 

probeert te rennen in een moeras."

David Allen
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Getting things done 

–Vraag bij e-mail en andere 'stuff': moet ik er iets mee? Zo ja: 

wat is de eerstvolgende actie? 

–Kan het in 2 minuten? Meteen doen! 

–Anders: plan in agenda of sorteer in 'systeem'. 

–Systeem: actie, afwachten, ooit/misschien. 

–Wekelijks reviewen, dagelijks doen.

David Allen

29

Ken Blanchard

Tentamen in twee minuten
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Ken Blanchard
- Het schriftje van de meester...

Nog één tip
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