
Gedeeld leiderschap

Koen Marichal

05/20/2019



Gummus et al. (2018)



Huidig schoolleiderschap onder hoogspanning

Stabiliteit, controle, 
preventie, risicovermijding 

Verandering, 
risicobeheersing

> <

Interne belangen Externe druk> <

> <Inhoud, resultaten, cijfers Welzijn, motivatie, relaties

> <

Recenter

“Those principals try to sit on the fence, run 
with the hare and hunt with the hounds.” 

(Kelchtermans et al. 2011, p. 100)

…. …





“shared leadership … lead one another to the achievement of group or

organizational goals or both” (Pearce & Conger, 2003)

= superior leadership strategy for team

performance & confidence (needed for

creativity, collaboration & diversity)

(Nicolaides et al. 2014, meta-analysis on 52

studies)

Een puzzelstuk

“... is the practice of governing a school by expanding the number of 
people involved in making important decisions related to the school.” 

(http://edglossary.org “the glossary of education reform”)

http://edglossary.org/


Realiteit



Three forms of “Employee 

engagement in organisational

leadership” (Wegge et al.. 2008)

Gedeeld leiderschap = integrale kijk op leiderschap



Geïntegreerde 

hiërarchie

Doel Efficiëntie, verbeteren, controle

Macht Expert- en/of positionele macht

Typisch beeld People management

Leiderstijl
Transactioneel - directief

(werken boven mensen)

teams Geen leiderschap

‘medewerkers’ Loyaal, gehoorzaam, efficiënt

the middle Strategie-implementatie

aan de top Strategy-systemen-structuur

Leiderschaps-

ontwikkeling

Lerend – on top of

individuele leidinggevenden (aan de top)

Samenwerkingsverbanden (netwerken, 

communities…)

Vernieuwen, groeien, aanpassen

Ook sociale & persoonlijke macht 

Dynamische hiërarchie, verschillende rollen, 

tijdelijk, gedeeltelijk

Positieve leiderschapstheoriëen

(werken met mensen)

Essentieel

(flexibel, zelforganiserend, x-teams, projecten)

Zelfleiders, initiatiefnemend

“Leaders in the middle”

(ondernemers, coaches, community leaders, netwerkleiders)

Missie-processen-mensen

Ontwikkelend –embedded

Teams, groepen, …







4. LG’n aan hun
lot overgelaten

1. geen leider van 
verandering

2. leiderschap
wordt blauw-
blauw gelaten

3. geen delend
leiderschap
aan de top

Van paleis naar tentenkamp



Van oud naar nieuw leidinggeven



1. “De leider van verandering” – twee gesprekken 
& feedback over het eigen leiderschap, het mandaat om de organisatie 
te veranderen en het eigenaarschap van de verandering.

Aan de top

Is ook randvoorwaarde -> indien leider aan de top niet zelf in verandering wil gaan, dan wordt 

risico op falende organisatieverandering aanzienlijk groter.



Wallace (2002)

Een voorbeeld
schoolhoofd

“norm” hiërarchisch Gelijkwaardige bijdrage
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Hiërar-
chisch

Enige winst
weinig stress

matige synergie

Weinig winst
weinig stress

lage synergie, afhaken

Gelijk-
waardige
bijdrage

geen winst
hoge stress

geen synergie, open 
conflict

hoge winst
lage stress

hoge synergie



2. De leiderschapsnorm
duidelijk stellen
- workshop “beken
kleur in leiderschap”
met werkblad en 
kaartjes

Aan de top

Is ook randvoorwaarde -> indien team aan de top de norm niet wil zetten, dan stijgt risico op 

falende organisatieverandering.



3. “Naar een team van leiders van verandering” - Assessment gedeeld 
leiderschap +  bespreken conclusies

Aan de top

Is ook randvoorwaarde -> indien leider aan de top niet zelf het eigen team in 

verandering wil leiden, dan stijgt risico op falende organisatieverandering.



Leiders in verandering

4. Ruimte voor identiteitswerk met 
vier workshops ½ dag





(Wegge et al.. 2008)

Gedeeld leiderschap = integrale kijk op leiderschap

Three forms of “Employee engagement in organisational leadership”

1. Openheid, verbonden met omgeving

2. Cultuur van gedeeld leiderschap: transparantie, 

empowerment, professionalisme

3. Authentieke, empowerende ‘verticale’ leiders

4. Processen van inspraak & vertegenwoordiging

5. Vergroten groep ‘leiders’ met tijdelijke, gedeeltelijke rollen

6. Professionele groepen, teams, leergemeenschappen, van 

autonome professionals



Als groep van 
organisaties

Technisch

Kennis aangeleerd 
krijgen, normatief

groei als persoon

Aspirationeel, leren, doen, 
gedragsverandering & identiteitswerk, …

Als organisatie

Als groep

Leidinggevenden

medewerkers

G
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Diepgang

(Scharmer, 2009)

retoriek

Eman-

cipatie

Voorbij de retoriek




