
NULMETING PROJECT LEIDERSCHAP
Status: Afgesloten

Begindatum: 7-11-2011

Einddatum: 30-11-2011

Live: 24 dagen

Vragen: 1 6

Talen: n l

Panelgrootte: 848

Bounced: 2 (0,2%)

Geweigerd: 0 (0%)

Gedeeltelijk geantwoord: 28 (8,5%)

Afgedankt: 70 (21,3%)

Einde bereikt: 230 (70,1%)

Totaal beantwoord: 328 (38,7%)

Filter aan!:

Enkel respondenten OPNEMEN die het volgende voltooiingsniveau hebben:

Einde bereikt

Resterende respondenten nadat filter is toegepast.:  230 (70,1%)
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* Met topkader doelen we op volgende leidinggevende functies: secretaris-generaal (A4, A3),
administrateur-generaal (A3), gedelegeerd bestuurder (A3), algemeen directeur (A2L) ** Met
middenkader doelen we op volgende leidinggevende functies: afdelingshoofd (A2A) *** Met
lager kader doelen we op volgende leidinggevende functies: directeur-(informaticus-
artsingenieur) (A2), wetenschappelijk directeur, …
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6.  In hoeveel organisaties hebt u gewerkt sinds de start van uw professionele loopbaan (inclusief uw
huidige functie)?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Subvragen Resp. % van antwoorden

Organisaties binnen de Vlaamse overheid 115

Andere bestuurslagen (internationaal, regionaal,
lokaal,…)

115

Kabinetten (Federaal, Vlaams, lokaal) 115

Non-profit sector 115

Private sector 115

Gemiddelde: 1,84 — Mediaan: 1

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. meer dan 10

- Niet in gewerkt

3737 2525 2020 88            

2727 1010       5757

1616                7272

2525       6666

3333           6060
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Totaal aantal respondenten: 208
Vraag overgeslagen: 22

12.  Wat betekent voor u goed en krachtig leiderschap?
(Iedere respondent kon één enkel open antwoord van maximum 2000 tekens ingeven.)

Antwoord Totaal % van totaal aantal respondenten %

Open antwoord 208   90%

0% 20% 40% 60% 80%
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Totale toegekende waarde: 23000
Vraag overgeslagen: 0

13.  In welke mate voelt u zich als leidinggevende in de laatste zes maanden aangesproken tot de
volgende beschrijvingen? Verdeel 100% over de drie categorieën:
(Elke respondent kon voor iedere antwoordoptie waarden ingeven die moesten optellen tot 100.)

Antwoord Totaal % van waarden %

Als leider motiveer ik mijn medewerkers
door een verhaal te brengen met een visie.
Ik stimuleer mijn mensen door hen te
inspireren. Ik creëer betrokkenheid en
maak mijn mensen zelfsturend. Ik neem
mijn verantwoordelijkheid als dat moet.

8907   39%

Als manager run ik mijn team/afdeling
/dienst/entiteit door de zaken goed te
plannen, te organiseren en te faciliteren
voor mijn medewerkers. Ik evalueer en
stuur op tijd en stond bij waar dat moet.

8473   37%

Als ondernemer kijk ik voortdurend rond
om opportuniteiten te ontdekken en deze
een toegevoegde waarde te geven in mijn
team/afdeling/dienst/entiteit. Ik genereer
nieuwe en bruikbare ideeën. Ik neem
intuïtief beslissingen. Ik volhard en blijf niet
stilzitten. Ik durf fouten maken en leer daar
uit. Ik gebruik mijn netwerk actief om dit
te verwezenlijken.

5620   24%

0% 20% 40% 60% 80%
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Totale toegekende waarde: 23000
Vraag overgeslagen: 0

14.  Welke leidinggevenden heeft jouw entiteit in de nabije toekomst nodig? Verdeel 100% over de drie
categorieën:
(Elke respondent kon voor iedere antwoordoptie waarden ingeven die moesten optellen tot 100.)

Antwoord Totaal % van waarden %

Leiders die hun medewerkers motiveren
door een verhaal te brengen met een visie.
Leiders die hun mensen stimuleren door
hen te inspireren. Leiders die betrokkenheid
creëren en hun mensen zelfsturend maken.
Leiders die hun verantwoordelijkheid
opnemen als dat moet

9546   42%

Managers die hun team/afdeling/dienst
/entiteit runnen door de zaken goed te
plannen, te organiseren en te faciliteren
voor hun medewerkers. Managers die
evalueren en op tijd en stond bijsturen
waar dat moet

7170   31%

Ondernemers die voortdurend rondkijken
om opportuniteiten te ontdekken en deze
een toegevoegde waarde geven in hun
team/afdeling/dienst/entiteit. Ondernemers
die nieuwe en bruikbare ideeën genereren
en intuïtief beslissingen durven nemen.
Ondernemers die volharden en niet blijven
stilzitten. Ondernemers die durven fouten
maken en daar uit leren. Ondernemers die
hun netwerk actief gebruiken en uitbouwen
om dit alles te verwezenlijken

6284   27%

0% 20% 40% 60% 80%

Pagina 6 van 7



15.  Op welke rolbeschrijving zou jij zelf als leidinggevende prioritair sterker willen inzetten in de nabije
toekomst? (scoor 1 voor meest prioritair, tot 3 voor minst prioritair)
(Elke respondent kon waarderingscijfers toekennen aan de antwoordmogelijkheden. Ieder waarderingscijfer kon
slechts éénmaal toegekend worden.)

Antwoord Gewogen score %

Een leider die zijn/haar medewerkers motiveert
door een verhaal te brengen met een visie. Een
leider die zijn/haar mensen stimuleert door hen te
inspireren. Een leider die betrokkenheid creëert en
zijn/haar mensen zelfsturend maken. Een leider die
zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt als dat
moet.

  48%

Een ondernemer die voortdurend rondkijkt om
opportuniteiten te ontdekken en deze een
toegevoegde waarde geeft in zijn/haar
team/afdeling/dienst/entiteit. Een ondernemer die
nieuwe en bruikbare ideeën genereert en intuïtief
beslissingen durft nemen. Een ondernemer die
volhardt en niet blijft stilzitten. Een ondernemer die
durft fouten maken en daar uit leert. Een
ondernemer die zijn/haar netwerk actief gebruikt
en uitbouwt om dit alles te verwezenlijken

  28%

Een manager die zijn/haar team/afdeling/dienst
/entiteit runt door de zaken goed te plannen, te
organiseren en te faciliteren voor zijn/haar
medewerkers. Een manager die evalueert en op
tijd en stond bijstuurt waar dat moet.

  24%

Totaal aantal respondenten: 0% 20% 40% 60% 80%

16.  Op welk HRproces moet er ingezet worden om op korte termijn te evolueren naar leiderschap zoals
het beschreven stond in de antwoordcategorieën van de vorige vragen? (scoor 1 voor meest prioritair,
tot 3 voor minst prioritair)
(Elke respondent kon waarderingscijfers toekennen aan de antwoordmogelijkheden. Ieder waarderingscijfer kon
slechts éénmaal toegekend worden.)

Antwoord Gewogen score %

Bij ontwikkeling   48%

Bij selectie   34%

Bij evaluatie   19%

Totaal aantal respondenten: 0% 20% 40% 60% 80%
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