
DRAAGT BIJ AAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP
VERHOOGT DE PRESTATIES EN BETROKKENHEID VAN HET TEAM

LEADERSHIP 
FEEDBACK



EFFECTIEF LEIDERSCHAP

Effectief leiderschap gaat over het kunnen 
creëren van goed presterende teams die 
ook goed kunnen samenwerken, tegelijk 
gaat het over het behalen van de gestelde 
doelen. Voordat een leider echt effectief 
kan worden, moet deze persoon een om-
geving creëren die ontwikkeling bevordert 
en betrokkenheid en participatie aan-
moedigt. Teams evolueren continu en daar-
om is het essentieel dat het management 
zich aanpast aan hun huidige behoeftes 
en wensen. De Leadership Feedback tool 
is speciaal ontworpen om managers te 
helpen bij het ontwikkelen en verbeteren 
van hun vaardigheden en capaciteiten, 
door medewerkers op een eenvoudige 
manier regelmatig feedback te laten  
geven aan hun manager.

 

WAT IS LEADERSHIP 
 FEEDBACK?

In tegenstelling tot 360 graden feedback-
tools, is deze ontwikkelingstool gericht op 
eenzijdige feedback: van de teamleden. De 
feedback is gebaseerd op de meest kri-
tische aspecten van leiderschap:

• Het vermogen verandering en ontwikke-
ling mogelijk te maken. 
• Het vermogen te coachen en te luisteren. 
• Het vermogen strategisch te werken. 
• Het vermogen operationeel te kunnen 
werken.

Deze aspecten zijn cruciaal voor alle lei-
derschapsposities en geven managers 
inzicht en stimulans om hun leiderschap in 
de goede richting te sturen. De teamleden 
evalueren hoe goed de leiderschapsstijl 
aansluit bij de behoeftes van het team, en 
niet hoe goed of slecht de manager is.

 

DIT IS HOE HET WERKT

De Leadership Feedback is een ontwikke-
lingstool op basis van een webapplicatie. 
Je kiest zelf hoe vaak het onderzoek wordt 
uitgevoerd, idealiter drie of vier keer per 
jaar. De medewerkers die feedback geven, 
krijgen een link naar de vragenlijst toege-
stuurd, ze beantwoorden twaalf vragen en 
duurt ongeveer vijf minuten om in te vul-
len. Om de manager te helpen begrijpen 
hoe effectief deze momenteel is en hoe dit 
in de loop der tijd verandert, wordt een 
puntschaal van 0 tot 100 gebruikt. Hoe di-
chter bij 100, hoe effectiever de manager is 
in het voldoen aan de behoeftes en wensen 
van het team. Hierdoor kan de manager 
zien of bepaalde aspecten van het leider-
schap te veel of te weinig worden gebruikt. 
De punten en opmerkingen die de mede- 
werkers geven, creëren een duidelijke basis 
en stimulans voor gedragsverandering. De 
ontwikkelingstool biedt ook suggesties over 
hoe de manager bepaalde leiderschap-
scapaciteiten kan ontwikkelen. De Leader-
ship Feedback tool geeft HR en manage-
ment ook de gemiddelde beoordeling van 
de managers en ze kunnen zien wat er is 
gebeurd sinds de vorige evaluatie.

De medewerkers geven hun 
leidinggevende feedback op 
de meest kritische aspecten 
van hun leiderschap. Het duurt 
slechts vijf minuten om de 
twaalf vragen te beantwoorden.



FAST FACTS 

• De ontwikkeltool meet de effecti- 
   viteit van je managers.

• Legt de behoefte aan gedrags- 
   verandering en -ontwikkeling bloot  
   onder je managers.

• De medewerkers beantwoorden  
   twaalf vragen en het invullen  
   duurt slechts vijf minuten.

• Managers krijgen relevante feed- 
   back en tips voor ontwikkeling.

DE LEADERSHIP FEEDBACK 
TOOL ONDERSTEUNT:

• Organisaties die in het proces van veran-  
   deren zitten.

• Organisaties die de betrokkenheid van de  
   medewerkers willen vergroten.

• Organisaties die leiderschapsontwikkeling  
   willen stimuleren.

• De individuele leider.

 

VOORDELEN

De Leadership Feedback tool biedt de 
leiders in je organisatie inzicht in hun leider-
schapsstijl en stimuleert ze om hun leider-
schap aan te passen aan de behoeftes 
van de teams. Een effectiever leiderschap 
versnelt de implementatie van je strategie, 
verbetert de betrokkenheid van je collega’s 
en zorgt ervoor dat talenten blijven.

Om de manager te helpen 
begrijpen hoe effectief de 
leiderschapsstijl momenteel 
is en hoe dit in de loop der 
tijd verandert, wordt een 
puntschaal van 0 tot 100 
gebruikt.

De ontwikkelingstool geeft 
HR en management ook 
inzicht in de gemiddelde 
beoordelingen en ze kunnen 
zien wat er is gebeurd sinds 
de vorige evaluatie.



085 401 50 50 
info@hfmtalentindex.nl  
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EFFECTIEF  
LEIDERSCHAP 

  
“HET VERMOGEN OM 

EEN GOED PRESTEREND 
TEAM TE CREËREN EN TE 

HOUDEN.”


