
Authentiek Leiderschap in Projecten

Welkom bij dit interactieve webinar! We starten om 13:15u.



Praktische zaken

• Praktisch:

• PLI webinars:

• rondom een thema

• mensen en ervaringen met elkaar verbinden, 

• efficiënt, effectief en laagdrempelig.

microfoon uit vragen/chat tijdvideo aan



Agenda

1. Introductie
2. Management versus Leiderschap
3. Authentiek leiderschap
4. Vertaalslag naar je eigen praktijk



Introductie

Jivan Schuurmans

Co-founder
The Project Leadership Institute

Bart Hoitink 

Co-founder
The Project Leadership Institute

CEO 
NIMO Project Management Instituut

The Project Leadership Institute
richt zich specifiek op leiderschapsontwikkeling voor projectmanagers



Waarom ben jij hier?



Leiderschap in projecten 
maakt het verschil

Project Management
An essential requirement 

for good projects

Project Leadership
The differentiating factor

for excellent projects



Management versus Leadership



Jouw eigen praktijk: een poll via de chat

➢ Kijkend naar afgelopen weken, hoeveel 
procent van je tijd lag jouw focus op 
leiderschap? 



Zoveel soorten leiders,
leiderschapsmodellen en leiderschapsstijlen



Leiderschap in projecten

➢ Terra incognita
➢ Sturing in niet-hiërarchische situaties
➢ Wisselende teams
➢ Samenwerkingsverbanden
➢ Stakeholders
➢ Bouwen aan vertrouwen
➢ Resultaatgericht
➢ Steeds nieuwe ronde, nieuwe kansen



Authentiek Leiderschap



Authentieke Projectleiders, so what?

Authentieke projectleiders:

• Staan dichter bij zichzelf

• Gebruiken hun innerlijke kracht zonder moeite

• Hebben impact in de organisatie

• Zijn ‘aligned’ en geloofwaardig

• Observeren meer

• Zijn helder

• Maken betere en essentiëler keuzen

• Zeggen wat ze doen, doen wat ze zeggen



Wanneer ben jij authentiek?

• In welke situaties is dat het geval?

• Wat ervaar je dan?

• Wat denk je dan?



Dilts-Bateson Logical Levels



Eerste stappen richting
authentiek leiderschap in projecten

• Neem minstens elk uur een stap terug

• Kijk naar je rolmodellen. Wat zouden zij doen in deze 
specifieke uitdagende situatie?

• Noteer aan het eind van elke dag je positieve 
leiderschapservaringen

• Wat moet ik afleren ipv aanleren? Wat moet ik ‘ont’wikkelen?

• Verlaag je verwachtingen om hoger te bereiken

• Organiseer persoonlijke feedback

• Heb het goede gesprek met je partner

• Vul de leiderschap vragenlijst in
➢ 7 Keys for Project Leadership

Bestel via Amazon: The Power of Project Leadership

https://form.jotformeu.com/90833937529368
https://www.amazon.com/Power-Project-Leadership-Transform-Manager/dp/0749493240


Verder ontwikkelen?

Ontwikkeltraject Authentiek Leiderschap in Projecten, voor ervaren PM’s.
• Start januari 2020
• SMART- learning concept 50% classroom/50% eigen praktijk
• 4 high-impact trainingsdagen en 4 maanden doorlooptijd
• Multi levels aanpak: jezelf, team en project omgeving
• Impact gegarandeerd
• Brochure op aanvraag

mail@theprojectleadershipinstitute.com

Jivan Schuurmans 06-46346514
Bart Hoitink 06-27025910

www.theprojectleadershipinstitute.com

mailto:mail@theprojectleadershipinstitute.com
http://www.theprojectleadershipinstitute.com/


Evaluatie

Wat zijn jouw take-aways van dit webinar?

Nog tips?


