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Inleiding
Vooraf
Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid
aanvaarden voor de juistheid van de beschrijvingen en conclusies. Jouw eigen kritische houding en die van
jouw adviseur blijven daarbij belangrijk. Rapporten van psychologisch onderzoek blijven maximaal twee jaar
geldig en dienen nadien vernietigd te worden. Jouw adviseur dient om jouw toestemming te vragen om dit
rapport en conclusies daaruit met anderen te overleggen.

Opbouw
Dit geautomatiseerde rapport geeft informatie over jouw inzicht en voorkeur in situaties die leiderschap
vereisen. De resultaten zijn gebaseerd op de vragenlijst die je hebt ingevuld, deze scores zijn vergeleken met
de scores van ervaren leiders om een beeld te genereren van jouw expertise. Gezamenlijk geeft dit een beeld
van jouw inzicht als leider. Daarbij dient wel vermeld te worden dat dit enkel gebaseerd is op theoretisch
inzicht, wat niet wil zeggen dat je in een situatie daadwerkelijk zo zou reageren. Dit rapport kan als hulpmiddel
fungeren, wanneer je meer inzicht wil krijgen in jouw valkuilen en gedragstendensen als leider.

Leiderschapsstijlen in dit rapport
Er worden drie hoofd-leiderschapsstijlen onderscheiden: Transformationeel , Transactioneel en Laissez-faire .
Transformationeel leiderschap is op te delen in drie specifiekere leiderschapsstijlen, transactioneel
leiderschap kent twee substijlen. Iedere gemeten leiderschapsstijl heeft een eigen icoon en een eigen definitie,
zoals weergegeven op pagina 4. Deze pagina kan gebruikt worden als een legenda bij de interpretatie van de
rest van het rapport.

Disclaimer en copyright
De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de loop der
tijd kunnen veranderen.
Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit de
gegeven antwoorden. Deze zijn vergeleken met een grote groep anderen. De subjectieve aard van beoordelingen
gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden genomen. De testleverancier
kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de resultaten en beschrijvingen.
© 2014-2022 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de testleverancier.
Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Leeswijzer
In dit rapport worden jouw scores op de SJT Leiderschap besproken. In de test heb je verschillende situaties
gelezen, waarbij je als leider moest ingrijpen. Je hebt bij elk van deze situaties aangegeven hoe effectief je
verschillende reacties op deze situatie acht. Op basis hiervan is er bepaald welke leiderschapsstijl jouw
voorkeur heeft, hoe goed je kunt inschatten welke situatie om wat voor soort leiderschap vraagt en hoe
accuraat je bent in het bepalen van de effectiviteit van een reactie. Dit rapport geeft dus inzicht in jouw
leiderschapsstijl en bevat tevens tips, die je kunt gebruiken om jouw leiderschap verder te ontwikkelen. Deze
leeswijzer is bedoeld om je te helpen deze scores te interpreteren. Elk van de eerder benoemde onderdelen
wordt in deze leeswijzer verder toegelicht.

1. Voorkeur voor leiderschapsstijl
Het rapport begint met een figuur, waarbij je kunt zien hoe sterk jouw voorkeur is voor respectievelijk
Transformationeel, Transactioneel en Laissez Faire leiderschap. Op basis van deze scores krijg je te lezen wat
voor soort leider je bent en wat je kenmerkt. In het figuur worden verschillende iconen gebruikt, die in de
opvolgende pagina worden besproken.

2. Inzicht situatiegebonden leiderschap
Vervolgens krijg je te zien hoe goed je kunt inschatten welke situatie om wat voor soort leiderschap vraagt.
Hoe beter je dat kunt inschatten, hoe hoger jouw inzicht. In het figuur op deze pagina wordt dat weergeven
doordat er meer iconen gekleurd zijn, ten opzichte van grijze iconen. Daarna volgt een toelichting waarbij
uitgesplitst is hoe goed je kunt inschatten wanneer respectievelijk Transformationeel en Transactioneel
leiderschap benodigd is.

3. Effectiviteit van reacties
In dit gedeelte wordt teruggekoppeld hoe goed je de effectiviteit van de verschillende reacties kunt inschatten.
Bij de ontwikkeling van deze vragenlijst heeft een groep ervaren leiders de effectiviteit van elke reactie
bepaald en jouw score wordt met deze groep vergeleken. Hoe hoger jouw score is, hoe meer jouw inschatting
van de effectiviteit van een reactie overeenkomt met die van de groep experts. Bepaalde je bijvoorbeeld dat de
effectiviteit van een reactie een ‘5’ was, terwijl de groep experts deze reactie een ‘7’ gaf, dan heb je de
effectiviteit van deze reactie onderschat.
In eerste instantie krijg je jouw totaalscore te zien: hoe goed kun je in alle situaties de effectiviteit van de
reactie inschatten? Vervolgens wordt per leiderschapstijl en per subtype leiderschapstijl weergeven in
hoeverre jouw inschatting van de effectiviteit overeenkomt met die van een groep experts. Als je bij een
bepaald type (sub)leiderschap de effectiviteit consequent onderschat, dan is de reactie effectiever dan je
denkt. Terwijl als je de effectiviteit hiervan overschat, je de reactie effectiever vindt dan dat die daadwerkelijk
is. Het kan ook zijn dat je een bepaalde reactie zowel overschat als onderschat. Het is in dat geval belangrijk
om te kijken of je een bepaalde reactie vaker overschat of vaker onderschat. Dit inzicht kun je gebruiken om
jouw leiderschap verder te ontwikkelen. In de praktijk zou je kunnen proberen de elementen die je consequent
onderschat vaker in te zetten en de elementen die je regelmatig overschat juist minder vaak kunnen inzetten.

Extra tips ter ontwikkeling
Om je te helpen jouw leiderschap nog verder te ontwikkelen sluit het rapport af met enkele ontwikkeltips. Deze
tips kun je gebruiken om jezelf en jouw leiderschapskwaliteiten verder te ontplooien.
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1. Voorkeur voor leiderschapsstijl

6

7

4

Jouw leiderschapsstijl
Je bent een leider die liever op de achtergrond blijft. Je vertrouwt erop dat jouw werknemers zich inzetten voor
de organisatie en dat ze goed werk leveren. Het ontbreekt echter aan een concreet monitoringssysteem. Pas
als het heel duidelijk is dat zich problemen voordoen in de organisatie, zul je ingrijpen. Doorgaans houd je er
namelijk niet van om op de voorgrond te treden. Je zorgt ervoor dat jouw werknemers aan het werk kunnen,
door hen de bronnen te leveren die zij nodig hebben. Verder laat je jouw werknemers vrij, zij weten immers
welke beloningen en straffen er staan tegenover het al dan niet behalen van doelen. Omdat je het lastig vindt
om beslissingen te nemen, laat je de bal zoveel mogelijk bij de werknemers zelf liggen.
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Transformationeel leiderschap

Inspireren van medewerkers om een groter doel na te
streven, inspelen op de behoeften van medewerkers en
stimuleren tot ontwikkeling.
Inspirationele motivatie
Medewerkers enthousiasmeren voor een visie, waardoor medewerkers
gemotiveerd zijn om meer uit zichzelf te halen.

Individuele aandacht
Actief luisteren naar medewerkers en inspelen op hun behoeftes en kwaliteiten.

Intellectuele stimulatie
Aanmoedigen van medewerkers om hun problemen zelfstandig op te lossen.

Transactioneel leiderschap

Gericht op de uitwisseling van beloning en straf op basis
van prestaties van de werknemers.
Contingentie management
Heel duidelijk maken wat de taken en doelen zijn, het verstrekken van
beloningen of straffen afhankelijk van de prestatie van de medewerker.

Management bij uitzondering
Status quo behouden en alleen ingrijpen wanneer zich problemen voordoen.

Laissez faire

Vrijlaten van medewerkers en weinig sturing geven, weinig
verantwoordelijkheid nemen en vermijden van het nemen
van beslissingen.
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2. Inzicht situatiegebonden leiderschap
Op basis van het theoretisch model van Bass & Avolio kan – binnen een bepaalde situatie – de ene reactie als
meer effectief beschouwd worden dan de andere. Op basis van de door jou gegeven antwoorden is berekend in
hoeverre je kunt inschatten welke situatie om welke reactie vraagt. Jouw score is vervolgens vergeleken met
een grote groep leidinggevenden. De score die hieronder weergegeven wordt zegt iets over hoe goed jouw
inzicht is in vergelijking met deze groep (zie ook het laatste hoofdstuk Toelichting op de resultaten ). Dus hoe
meer gekleurde ten opzichte van grijze iconen je hieronder ziet, hoe meer inzicht je hebt. Dit weerspiegelt het
achterliggende idee dat beter inzicht gepaard gaat met het hebben van meer geïnspireerde medewerkers die je
willen volgen.

Jouw score
Laag

Hoog

Transformationeel
Wanneer een situatie om transformationeel leiderschap vroeg, wist je dit in 44% van
de gevallen goed te identificeren. In 33% van de gevallen koos je toen voor
transactioneel leiderschap en in 22% van de gevallen voor laissez faire.

Tip transformationeel leiderschap
• Laat jouw werknemers nadenken over wat de kernwaarden zijn van de organisatie en in hoeverre deze
waarden aansluiten bij hun eigen waarden en behoeftes. Hierdoor kun je proberen de waarden van de
medewerkers op één lijn te krijgen met die van de organisatie, en zullen jouw werknemers meer vanuit hun
intrinsieke motivatie werken. Jouw werknemers zullen gemotiveerder zijn om net dat stapje extra te
zetten: ze werken immers voor waarden die zij zelf ook belangrijk vinden.
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Transactioneel
Wanneer een situatie om transactioneel leiderschap vroeg, wist je dit in 33% van de
gevallen goed te identificeren. In 17% van de gevallen koos je toen voor
transformationeel leiderschap en in 33% van de gevallen voor laissez faire. In 1%
van de gevallen vond je alle drie de leiderschapsstijlen even passend voor de
situatie.

Tip transactioneel leiderschap
• Transactioneel leiderschap gaat veelal over de uitwisseling van beloning bij het leveren van goede
prestaties. Een mogelijke beloning ligt in de secundaire arbeidsvoorwaarden: dus wat de nodige
randvoorwaarden zijn waardoor werknemers gemotiveerd hun werk uitvoeren. Zorg dat je dit goed in kaart
hebt bij jouw werknemers. Heeft iemand net bijvoorbeeld een kindje gekregen dan zal hij/zij blij zijn
wanneer hij/zij beloond kan worden met wat vrije ochtenduren. Of als iemand tussen de middag
mantelzorg moet verlenen, dan zal diegene blij worden als deze uren ingehaald kunnen worden wanneer
hem/haar dit uitkomt. Door goed in te spelen op de elementen die hen motiveren, kun je jouw werknemers
leiden naar betere prestaties.
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3. Effectiviteit van reacties
Totaalscore inzicht in effectiviteit: 47%
Dit betekent dat 47% van de leiders een lagere of gelijke effectiviteitsscore heeft behaald, en dat 53% van de
leiders een hogere effectiviteitsscore heeft behaald dan jij.
Jouw totale effectiviteitsscore is gemiddeld te noemen. Dit betekent dat je over het algemeen redelijk kunt
inschatten wat de effectiviteit van een bepaalde reactie is als het op leiderschap aankomt, maar dat je hier
soms ook moeite mee kunt hebben.
Je hebt het beste inzicht in hoe effectief transactioneel leiderschap is, daarna hoe effectief transformationeel
leiderschap is en je hebt het minste inzicht in hoe effectief laissez faire leiderschap is.
Hieronder worden jouw scores verder toegelicht.
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Transformationeel
Binnen transformationeel leiderschap heb je het meeste inzicht in hoe effectief individuele aandacht is. Het
minste inzicht heb je in de effectiviteit van inspirationele motivatie.
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Reflectie
Kijk naar de bovenstaande tabel, in de kolom Onderschat . Een score van 25% of hoger betekent dat je de
effectiviteit van deze leiderschapsstijl niet goed op waarde lijkt te schatten. In deze gevallen kun je proberen
de leiderschapsstijlen die je onderschat meer in de praktijk in te zetten.
Kijk nu in de kolom Overschat . Een score van 25% of hoger betekent dat de leiderschapsstijl in jouw ogen
effectiever lijkt dan deze in werkelijkheid is. Probeer hier in de praktijk goed bij stil te staan; het kan nuttig zijn
om in bepaalde situaties wat meer de andere leiderschapsstijlen te laten zien.

Tips
• Zorg ervoor dat de doelen die je stelt haalbaar zijn. Deel het grote doel op in kleine, haalbare doelen.
Probeer het doel zo simpel mogelijk te verwoorden, zodat de medewerkers de doelen begrijpen en het zich
eigen kunnen maken. Dit zorgt ervoor dat het doel binnen bereik voelt, wat mensen motiveert om zich
hiervoor in te spannen. Doordat mensen subdoelen kunnen halen, kunnen er regelmatig successen worden
gevierd, wat mensen aanzet tot het halen van het volgende doel.
• Een bedrijf kan zich goed ontwikkelen als medewerkers het gevoel hebben dat hun creatieve oplossingen
gewaardeerd worden, bijvoorbeeld over hoe het werk verbeterd zou kunnen worden. Een manier om deze
open sfeer te creëren is door het organiseren van een brainstormsessie, waarbij je een probleem
presenteert dat al wat langer is blijven liggen. Je kunt zelf enkele ongewone oplossingen voor het
probleem aandragen en jouw medewerkers daarna stimuleren om zelf een aantal alternatieven te
presenteren. Laat zien dat je openstaat voor nieuwe ideeën. Dit geeft de werknemers een gevoel van
veiligheid, waardoor ze in het dagelijkse werk makkelijker naar je toe zullen komen wanneer zij een
ongewoon idee hebben.
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Transactioneel
Binnen transactioneel leiderschap heb je het meeste inzicht in hoe effectief contingentie management is. Het
minste inzicht heb je in de effectiviteit van management bij uitzondering. Je hebt redelijk goed inzicht in de
effectiviteit van het scheppen van duidelijkheid over de taakeisen en de bijbehorende beloningen. Jouw
werknemers weten over het algemeen wat er van hen verwacht wordt en wat daar tegenover staat. Je vindt het
moeilijk om in te schatten hoe effectief het is om management los te laten en wanneer het effectiever is om in
te grijpen.

Jan Voorbeeld SJT Leiderschap

Onderschat

Goed

Overschat

13%

53%

33%

9%

73%

18%

25%

0%

75%

pagina 11 van 15

Reflectie
Kijk naar de bovenstaande tabel, in de kolom Onderschat . Een score van 25% of hoger betekent dat je de
effectiviteit van deze leiderschapsstijl niet goed op waarde lijkt te schatten. In deze gevallen kun je proberen
de leiderschapsstijlen die je onderschat meer in de praktijk in te zetten.
Kijk nu in de kolom Overschat . Een score van 25% of hoger betekent dat de leiderschapsstijl in jouw ogen
effectiever lijkt dan deze in werkelijkheid is. Probeer hier in de praktijk goed bij stil te staan; het kan nuttig zijn
om in bepaalde situaties wat meer de andere leiderschapsstijlen te laten zien.

Tips
• Zorg dat mensen de ruimte voelen om fouten te maken. Mogelijk ben je geneigd om enkel in te grijpen
wanneer mensen fouten maken, waardoor de nadruk op de fout wordt gelegd. Hierdoor kan een cultuur
ontstaan waarin mensen bang zijn om fouten te maken, waardoor problemen te lang blijven sudderen. Laat
mensen merken dat het maken van fouten menselijk is, en probeer op een constructieve manier dit
probleem op te lossen. Op deze manier worden problemen eerder bij de kern aangepakt en lopen ze niet
verder uit de hand. Probeer ook meer aandacht aan jouw medewerkers te geven wanneer er dingen goed
gaan. Benoem het bijvoorbeeld als je vindt dat iemand iets goed gemaakt heeft, of iets goed opgelost
heeft. Het krijgen van positieve feedback zal ervoor zorgen dat mensen gemotiveerd zijn om dit type
gedrag vaker te vertonen. Hierdoor heerst er een positievere werksfeer, wat ook weer kan leiden tot betere
prestaties.
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Laissez faire
Onderschat

Goed

Overschat

20%

40%

40%

Reflectie
Kijk naar de bovenstaande tabel, in de kolom Overschat . Een score van 25% of hoger betekent dat de
leiderschapsstijl in jouw ogen effectiever lijkt dan deze in werkelijkheid is. Omdat de laissez faire
leiderschapsstijl meestal averechts werkt, kan dit gevaarlijk zijn. Het is daarom raadzaam in de praktijk meer
transformationele en transactionele leiderschapsstijlen te laten zien.
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Extra tips ter ontwikkeling
• Probeer zo nu en dan eens een samenwerking aan te gaan met medewerkers waar je normaal gesproken
minder contact mee hebt. Op deze manier kunnen jullie elkaar naar een hoger niveau tillen. Door met
verschillende mensen te werken, krijg je inzicht in de diverse manieren waarop je zaken kunt aanpakken.
Dit kun je gebruiken om jezelf – en jouw team – verder te ontwikkelen.
• Zorg dat je jouw werknemers nog beter leert kennen. Wat zijn van elk van jouw medewerkers de
kwaliteiten, valkuilen en voorkeuren? Probeer op basis van deze eigenschappen een passend project voor
ze te vinden. Op deze manier zit de juiste persoon op de juiste plek, en kunnen jouw medewerkers zich
nog verder ontwikkelen. Uiteindelijk leidt dit tot betere werkprestaties en tot een prettige werkomgeving.
• Neem jouw medewerkers mee in jouw visie voor het bedrijf. Zet voor jezelf op een rijtje wat de
kernwaarden van jouw bedrijf of onderneming zijn, en welke positieve gevolgen het nastreven van deze
waarden heeft. Uit regelmatig richting jouw medewerkers waar jullie naartoe werken en creëer een
positieve visie op de toekomst. Door jouw medewerkers te enthousiasmeren over de waarden en doelen,
weten jouw werknemers waar ze precies voor werken en wat hun bijdrage daarin kan betekenen.
Bovendien zullen ze meer intrinsieke motivatie ervaren om de doelen te behalen.
• Als leider, met wellicht wat meer ervaring binnen het bedrijf, kan het aantrekkelijk zijn om problemen van
de werknemers direct op te lossen. Hoewel dit wellicht een snelle oplossing is, kan de werknemer er op de
lange termijn meer bij gebaat zijn wanneer je hem/haar stimuleert om zelf de problemen op te lossen. Dat
wil niet zeggen dat je de werknemer geen ondersteuning mag geven bij dit proces. Door de werknemer
eerst zelf aan het werk te zetten, zorg je ervoor dat hij/zij meer leert, waardoor vergelijkbare problemen in
de toekomst ook door de werknemer zelf opgelost kunnen worden.
• Zorg ervoor dat je naast de zakelijke kant ook genoeg aandacht geeft aan jouw werknemers om jouw
relatie goed te houden. Dit kan door middel van gesprekken, maar bijvoorbeeld ook door eens een
teamuitje te organiseren.
• Stel duidelijke doelstellingen op voor jouw medewerkers. Op het moment dat een medewerker goed weet
wat je van hem/haar verwacht, is het voor de medewerker ook gemakkelijker om aan deze punten te
werken. Een manier waarop je de doelstellingen kunt verduidelijken, is door een jaarplan te maken en dit
plan in kleine stukken op te delen. Maak er bijvoorbeeld in eerste instantie kwartaal doelstellingen van, en
deel die weer op in maand doelstellingen. Zorg dat het team zich bewust hiervan is en wie er
verantwoordelijk is voor welk subdoel.
• Probeer goed op de hoogte te blijven van de werkzaamheden van jouw medewerkers. Je kunt dit op
verschillende manieren invullen. Zo kun je proberen een open-deuren-beleid te hanteren, waarbij
werknemers zelf naar je toe kunnen komen om zaken aan te kaarten. Een wat meer gereguleerde methode
is om voor ieder team, of voor ieder project, regelmatig gesprekken te voeren met de verantwoordelijken
om de voortgang te bepalen. Hierbij kun je denken aan een periodieke (wekelijks, tweewekelijks of
maandelijks) oplevering van werkzaamheden waarbij je bekijkt of de gestelde doelen behaald zijn. Agile
werken is een goede stap in die richting (zie bijvoorbeeld https://www.managementsite.nl/kennisbank/
scrum-agile). Hierdoor kun je jouw medewerkers goed bijstaan, en ingrijpen voordat zich grote problemen
voordoen.
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal getallen gebruikt. Deze getallen zijn stenscores, en zeggen iets over hoe jij in
vergelijking met de normgroep hebt gescoord. De normgroep is normaal verdeeld. Dat betekent dat veruit de
grootste groep gemiddeld scoort, en maar een klein percentage van de groep extreem hoog of extreem laag
scoort. De meeste mensen scoren dus sten 5 of 6 – Gemiddeld. Sommige mensen scoren 1 of 10. Stenscores
moeten dus niet verward worden met schoolcijfers.

Stenscores hebben de volgende betekenissen:
Sten

Betekenis

1

Ver onder gemiddeld

2

Ruim beneden gemiddeld

3

Beneden gemiddeld

4

Juist beneden gemiddeld

5

Gemiddeld

6

Gemiddeld

7

Juist boven gemiddeld

8

Boven gemiddeld

9

Ruim boven gemiddeld

10

Ver boven gemiddeld
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