
Visie Leiderschap DJI

Verbonden, 
Wendbaar, Scherp
De drie leiderschapssleutels

Waarom aandacht voor leiderschap 
en waarom nu? 
De maatschappij verandert, en DJI verandert mee. De ontwik-
kelingen om ons heen gaan razendsnel, en zijn vaak zo complex 
en verweven dat simpele oplossingen niet meer werken. We 
werken in een steeds onvoorspelbaarder en daarmee chaotischer 
wereld. Wat betekent dat voor hoe we DJI op koers houden, voor 
hoe we leiding geven, hoe we onze medewerkers kunnen laten 
floreren? Daar willen we aandacht aan besteden, juist nu.

Voor DJI is een groot aantal ontwikkelingen relevant. Denk aan 
de steeds meer geautomatiseerde beveiliging; de groeiende rol 
van digitale ondersteuning voor een efficiëntere gevangenis; de 
complexere populatie; de steeds kritischer samenleving; en de 
noodzakelijke ketensamenwerking. Denk ook aan de lessen over 
transparantie, veiligheid en het effectief signaleren van uitvoe-
ringsknelpunten, die we als overheid kunnen leren uit gebeurte-
nissen van de afgelopen jaren.

De medewerkers van DJI worden door deze ontwikkelingen 
uitgedaagd in hun vitale rol: zorgen voor de veiligheid van de 
maatschappij. Er wordt van hen verwacht dat zij vaardig zijn in de 
bejegening van gedetineerden met psychische problemen; dat ze 
digitale vaardigheden bezitten; dat ze gedetailleerd en snel 
rapporteren; en dat ze waarde halen uit generatieverschillen met 
collega’s. Hiervoor moeten ze permanent bijleren, flexibel en 
duurzaam inzetbaar zijn, en omgaan met veiligheids risico’s en 
beleidswijzigingen. Dat is nogal wat.

En de medewerkers van DJI veranderen zelf ook. Werknemers 
hebben geen baan meer voor het leven en hechten meer belang 
aan de balans werk-privé. DJI kent daarnaast een omvangrijke 
instroom van jonge, vaak mondige medewerkers. Zowel de 
nieuwe instroom als de loyale ervaren oudgedienden vragen om 
een aansturing die bij hen past.

Leidinggevenden houden DJI en zijn medewerkers op koers, 
temidden van die veranderingen. De koers van DJI beschrijft wat 
we doen. Hoe we hieraan leidinggeven, hoe we er komen, dat 
wordt beschreven in dit stuk. We reiken drie sleutels aan, drie 
kernbegrippen die essentieel zijn om DJI op koers te houden.  
Bij deze kernbegrippen zijn ook vragen en gedragstips beschik-
baar, in de bijlage verderop in deze brochure. Het gaat daarbij 
niet om een gedetailleerd voorschrift op papier, maar om het 
voeren van het gesprek. Om het samen onderweg zijn, om 
bewegend te denken en handelen in een bewegende wereld. 
Want leiding geven is een vak, en ‘fit for the job’ blijven vraagt 
dus constante aandacht.

“ Verandering ontstaat 
gesprek voor gesprek”  
 
Karen Golden, ‘Micromoves for 
organisational change’
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De koers van DJI: het goede 
behouden en tegelijk scherpere 
keuzes maken
De kerntaak van DJI is bijdragen aan de veiligheid van de 
maatschappij, door ‘insluiten, herstellen en voorkomen’. Wij 
hebben de zorg voor de uitvoering van deze taken. De koers van 
DJI wordt samengevat in de drie focuslijnen: justitiabelen zijn van 
de maatschappij, emancipatie van de uitvoeringsorganisatie, en 
DJI is een mensenorganisatie. Deze koers is de afgelopen periode 
nader geconcretiseerd. We behouden waar we goed in zijn, én we 
gaan tegelijkertijd op een aantal van onze taken scherper kiezen 
en aangeven wat we wel en niet kunnen doen. 

1. Justitiabelen zijn van de maatschappij: we zijn trots dat we 
onze core business, insluiten, zo ontzettend goed vervullen. 
Een straf uitvoeren is niet iets waarvoor we ons hoeven te 
verontschuldigen: het is een onderdeel van onze maatschap-
pelijke taak, voor een rechtvaardig en veilig Nederland. Tegelijk 
is er nog te veel recidive, veelal onder kortgestraften, en willen 
we effectiever worden in het resocialiseren van justitiabelen. 
Ontwikkelingen in de samenleving vergen dat DJI meebeweegt 
en steeds weer kan zorgdragen voor een passend regime voor 
iedereen die aan onze zorg wordt toevertrouwd. We willen een 
gerichtere aanpak ontwikkelen, uitgevoerd door de instantie 
die daarvoor het best is uitgerust. Soms zijn wij dat en soms 
zijn het onze ketenpartners.

2. Emancipatie van de uitvoeringsorganisatie: we willen 
zelfbewuster en actiever optreden in ons contact met de 
wereld buiten DJI, én we willen mondiger worden binnen DJI. 
We willen slim samenwerken met onze ketenpartners. Dat 
betekent dat we ook helder moeten zijn in wat wij wel en niet 
kunnen bereiken binnen de grenzen van onze vestigingen, en 
in wat we van anderen nodig hebben. Beschikbaarheid van 
betrouwbare en actuele persoonlijke informatie over justitia-
belen is bijvoorbeeld noodzakelijk om de juiste beslissingen te 
kunnen nemen. Daarmee dragen we ook bij aan het versterken 
van het functioneren van uitvoeringsorganisaties in de 
overheid.

3. DJI is een mensen organisatie: de medewerkers van DJI zijn 
de dragers van ons werk. We vragen veel van hen. We willen 
hen aandacht én ruimte geven om hun vakmanschap uit te 
oefenen. We willen hen helpen te floreren en zo te excelleren 
in hun taak. Zo kunnen zij optimaal insluiten en resocialiseren 
(focuslijn 1), worden zij trotse ambassadeurs van DJI (focuslijn 
2) en kunnen ze hun werk met plezier doen. Op personeels-
gebied ligt de focus op het werven, selecteren en behouden 
van voldoende personeel, dat vakbekwaam is en blijft, en 
flexibel genoeg is om mee te bewegen met de organisatie.

De cultuur van DJI: onze sterke 
punten en onze groeimogelijkheden
We zijn trots op onze medewerkers en leidinggevenden, die dag 
in dag uit hun belangrijke werk met toewijding, mededogen en 
professionaliteit doen, binnen de snel veranderende omstandig-
heden. We zijn betrokken, hebben korte lijnen, kunnen snel 
handelen en creatief oplossen. We zijn loyaal en steunen elkaar. 

Ons gedrag, onze cultuur, heeft een sterke kant en een ontwik-
kelkant. Dat betekent niet dat we het fout doen. We doen het 
juist hartstikke goed. Tegelijk ‘heb elk voordeel zijn nadeel’, als 
de twee kanten van een medaille: 

Probleemoplossend sterk; reflectie kan vaker
We zijn goed in snel handelen en oplossen. Is er een 
crisis? Wij fiksen het met vereende krachten. We 
vergeten daardoor soms te onderzoeken wat de 
oorzaak van het probleem is. We kunnen vaker 
evalueren, strategisch denken of communiceren over 
de koers op langere termijn. We kunnen wat meer 
‘stilstaan’ waar nodig en tegelijk onze mooie daad-
kracht houden.

Snel in helpende stand; luisteren en aanspreken kan 
beter
We staan direct klaar om anderen te helpen en 
problemen op te lossen. We nemen niet altijd de tijd 
om eerst te luisteren en vragen te stellen. Daardoor 
kunnen we gaan invullen wat de ander denkt, of zijn 
we niet glashelder over wat we van de ander verwach-
ten. We kunnen onze collegialiteit ook inzetten door 
elkaar vragen te stellen en door open en duidelijk te 
communiceren.

Bevlogen en hardwerkend; ruimte pakken en 
aanbieden kan beter
We zijn ons bewust van het belang van ons werk en 
lopen een stap harder als dat nodig is. We zijn 
betrokken en loyaal. We kunnen wat beter voor 
onszelf opkomen. We zijn niet altijd even mondig en 
zelfbewust. Dat start bij onszelf, in de DJI-hiërarchie, 
op alle lagen. Wanneer we het intern beter leren, is de 
kans ook groter dat het extern lukt. In de keten en de 
maatschappij. We mogen best trots stáán voor onze 
kennis en ideeën.
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Gesloten setting maakt ons gesloten; samenwerken 
(extern én intern) kan sterker
Hoe vaak kijken we over onze interne en externe 
muren heen? We steunen elkaar onvoorwaardelijk in 
noodsituaties, maar kunnen ook intern versplinterd 
werken. En hoe zit het met de samenwerking met de 
ketenpartners en de maatschappij? We kunnen elkaar 
vaker opzoeken, over muren kijken, en steeds blijven 
beseffen dat we samen voor de goede zaak werken.

Grondig en compleet; beslissen kan sneller
We willen ons werk heel goed doen. Grondig.  
Alle invalshoeken doordacht, alle eventualiteiten 
besproken en vastgelegd. Die behoefte aan compleet-
heid zorgt ervoor dat we werken als een goed geoliede 
machine. Het is een deel van het succes van DJI. 
Tegelijk kan het ons denken vastzetten, of kan het 
betekenen dat we lang doen over een beslissing. We 
kunnen meer verschil maken in wanneer we welke 
aanpak gebruiken, goed is soms goed genoeg.

De visie op leiderschap 
We willen flexibel omgaan met onze organisatiepatronen om de koers van DJI te realiseren. En dat willen we ook nog eens in een 
snel veranderende wereld. Blauwdrukken werken niet in zo’n omgeving en met zo’n opgave: leiderschap in een veranderende 
wereld bestaat uit navigeren tussen én én. Daarom is de visie van DJI ook niet opgeschreven als een te volgen recept. Het is een 
kapstok om op te reflecteren en over te praten: in constante uitvoering.

De visie is geen nieuwe functiebeschrijving, want functies zijn 
beschreven in Functiegebouw Rijk. De basiskennis voor het 
managen van je werk wordt als aanwezig verondersteld. Deze visie 
is ook geen uitgebreide opsomming van wat een leidinggevende 
aan taken heeft, of een stapeling van extra taken. Leiderschap gaat 
over het hoe: de manier waarop een leidinggevende er dagelijks 
voor zorgdraagt de koers van DJI te realiseren: datgene wat 
medewerkers, collega’s en superieuren de leidinggevende wel of 
niet zien/horen doen. Deze visie is een ambitie: dit is de richting 
die we op willen, dit is het gesprek dat we willen voeren.

Deze visie komt natuurlijk niet uit het niets. Er zijn vele mooie 
trajecten geweest in het verleden en er is in veel bijeenkom-
sten over gedacht. Deze visie is onder andere gebaseerd op: de 
Rijksvisie (ABD), het kompas van J&V, Functiegebouw Rijk, de 
elementen die zijn benoemd bij de schouw middenkader 2019, 
gesprekken met de werkgroep DJI Academy, met Spoor HR, 
met de HR Portefeuille en met het Voorportaal, en last but not 
least op de elementen die zijn voortgekomen uit het DJI-brede 
traject Leiderschap in Uitvoering.

De drie leiderschapssleutels van DJI: 
verbonden, wendbaar, scherp

Leiderschap in DJI in deze tijd is het constant bewegen 
over drie assen: binnen-buiten, hard-zacht en 
denken-doen. Deze drie elementen vormen de 
sleutels voor het leiderschap dat nodig is om DJI 
op koers te houden. Waar je staat op de as en 
hoe je je erover beweegt is afhankelijk van de 
situatie en van je functie. De kern is dat je het 
gesprek erover kunt voeren, dat je er bewust 
mee bezig bent, dat je fingerspitzengefühl 
ontwikkelt. De assen zijn verderop voorzien 
van concrete gedragsvoorbeelden. 
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1. Verbonden. Binnen én buiten.
Deze sleutel geeft richtlijnen over samenwerken:
• We vinden het belangrijk om goed en slim samen te werken, 

zowel met onze collega’s binnen DJI als in de keten, als in de 
maatschappij. Zo kunnen we de focuslijn ‘de justitiabele is van 
de maatschappij’ goed invullen. 
Intern hebben we onze taak te doen, in het insluiten van 
justitiabelen en werken aan herstel. Intern hebben we ook goed 
samen te werken met collega’s binnen en buiten het eigen 
organisatieonderdeel. We hebben verschillende taken en 
plekken in DJI, maar we zijn samen één DJI. 
Extern willen we contact met alle stakeholders en agenda-
zettend zijn. Alleen zo kunnen we zowel goed insluiten als 
reïntegratie verbeteren en kunnen we als DJI meer zelfbewust 
en trots in de buitenwereld optreden. Steeds navigeren we van 
onze rol binnen als leidinggevende binnen DJI, naar onze rol 
buiten in het contact met anderen.

• We kunnen alleen goed navigeren als we ook mondig zijn: 
binnen én buiten. Als we initiatieven nemen en uitkomen voor 
wat we denken. Als we ruimte pakken én aanbieden: als wij als 
leidinggevenden ook onze medewerkers expliciet uitnodigen 
om hun ruimte te nemen. Als wij onszelf als uitvoeringsorgani-
satie emanciperen.

2. Wendbaar. Hard én zacht.
Deze sleutel geeft richtlijnen over sturen en communiceren. We 
zijn een mensenorganisatie. Wat betekent dat?
• We sturen op gedrag. We zijn wendbaar in de stijl van onze 

communicatie. Hard als het moet, zacht als het kan. Protocol 
als het moet, maar altijd met een gesprek. We zijn open 
minded en respectvol. We geven complimenten. We betuttelen 
de ander niet door feedback in te houden. We checken 
beelden. We spreken aan. We luisteren, stellen vragen en 
vatten samen. 

• We geven medewerkers aandacht en ruimte om hun vakman-
schap uit te oefenen door duidelijke sturing op resultaat. We 
geven helderheid en nemen beslissingen waar nodig. We 
dagen hen uit tot betere prestaties en geven rugdekking 
wanneer nodig.

• We zijn oplettend in het borgen van sociale cohesie. Zowel bij 
thuiswerkers als in de teams in de vestigingen die elkaar nodig 
hebben om veilig en goed te kunnen werken. We sturen met 
vertrouwen en op resultaat, we gebruiken de digitale mogelijk-
heden. We gaan bewust om met verschillende generaties in 
één team. We sturen op inclusiviteit en verdraagzaamheid in 
onze teams, op een lerend en vitaal team.

3. Scherp. Denken én doen.
Deze sleutel geeft richtlijnen over denken, beslissen en handelen:
• We hebben daadkracht, zijn creatief en hebben een groot 

oplossend vermogen. We willen alles heel grondig oplossen. 
We kunnen oefenen met omgaan met vraagstukken die niet 
helemaal af zijn, met ‘goed is goed genoeg’. 

• We schakelen tussen operatie en strategie: tussen het 
dagelijks werk én vooruitkijken naar onze strategische koers. We 
laten ons niet regeren door de waan van de dag, maar stellen 
prioriteiten en staan soms stil om te reflecteren. Daarbij denken 
we vanuit meerdere invalshoeken. We kunnen de koers 
vertalen naar concrete acties voor onze medewerkers, we 
leggen uit waarom we bepaalde beslissingen nemen.

• We reflecteren niet alleen scherp op de koers, maar ook op 
onszelf als leidinggevende. We vragen feedback en hebben het 
lef om onze onzekerheden te laten zien. We letten erop dat we 
doorvragen naar de oorzaak van een vraagstuk, en niet direct 
in oplossingen schieten. We zijn kritisch op de kwaliteit van 
onze adviezen en op ons moreel kompas. We bevragen elkaar 
daar op.
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Visie leiderschap DJI

Hard

Zacht

BinnenDoen

Buiten Denken

Verbonden
We werken samen, binnen en buiten DJI, 
met onze partners in de maatschappij. 
We maken slimme keuzes: wat kunnen 
wij doen en waar zijn onze keten-
partners aan zet. Dat kan alleen als we 
ook mondig zijn: we stáán voor DJI,  we 
signaleren knelpunten en we nemen 
initiatieven.

De drie leiderschapssleutels: Verbonden, Wendbaar, Scherp 

De maatschappij  verandert. DJI verandert mee. Temidden van  
die ontwikkelingen houden leidinggevenden DJI op koers, samen 
met hun medewerkers. Dat vraagt om een visie op leiderschap  
waarin beweging  zit, beweging op drie assen. Verbonden: de as 
binnen-buiten. Wendbaar: de as hard-zacht. Scherp: de as 
denken-doen. Dat is de manier waarop wij DJI willen leiden.

De kerntaak van DJI is bijdragen aan de veiligheid van de 
samenleving door ‘insluiten, herstellen, en voorkomen’. Onze 
koers is beschreven in de drie focuslijnen: de justitiabele  is van de 

maatschappij (zowel DJI als de ketenpartners hebben hun rol in 
het voorkomen van recidive); emancipatie van de uitvoerings-
organisatie (we zijn trotse ambassadeurs en we zijn duidelijk in 
wat we nodig hebben); en DJI is een mensenorganisatie (we willen 
dat onze medewerkers vakbekwaam zijn en met plezier kunnen 
werken).

Aan onze leidinggevenden de mooie en uitdagende taak  
om dit handen en voeten te geven. Dat is leiderschap in DJI: 
verbonden, wendbaar, scherp.

Wendbaar
We zijn wendbaar in onze stijl van 
sturen en onze communicatie. We 
sturen op gedrag. Hard waar het moet, 
zacht waar het kan. Ruimte, aandacht 
en duidelijkheid. Zo helpen we onze 
medewerkers hun werk betrokken en 
deskundig te doen. We sturen op een 
veilige, lerende en vitale cultuur in ons 
team.

Scherp
We schakelen van operatie naar 
strategie, van doen naar denken en 
weer terug. We houden de lange termijn 
koers in het oog en vertalen die naar het 
dagelijks werk. We denken en praten na 
over de kwaliteit van onze beslissingen, 
over onze voorbeeld rol en over onszelf: 
reflectie en zelfreflectie.
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49 ‘trage vragen’

1.  Verbonden. Binnen én buiten.
Deze sleutel geeft richtlijnen over samenwerken.

Algemeen
1. Waar sta jij op de as binnen-buiten? Hoeveel procent van je 

tijd werk je binnen je eigen team- binnen je afdeling-je 
vestiging-buiten je vestiging regionaal-buiten je vestiging 
landelijk? 

2. Past die plek op de as bij je persoon en je functie of zou je 
dat anders willen doen?  
Als je het anders wilt, wat heb je te doen om daar te komen?

3. Denk eens aan een collega die heel goed samenwerkt.  
Wat zie je die persoon doen? 

4. Wat is jouw kracht als het gaat om samenwerken? Hoe zet je 
deze kracht in?

Extern samenwerken
5. Met welke partijen werk je samen buiten je afdeling of 

vestiging?
6. Waarom is externe samenwerking voor jou of in je functie 

belangrijk? Hoe doe je dat? 

Intern samenwerken
7. We zijn samen één DJI. Hoe draag jij daaraan bij?
8. Wat doe je als je de omgang met een collega lastig vindt?
9. Hoe trek jij samen op met andere afdelingen? Welke rol 

speel jij daarin?
10. Wanneer heb jij voor het laatst een collega of een ander 

team geholpen of hulp aangeboden? 

Mondigheid
11. Kom jij uit voor wat je denkt bij je leidinggevende? Hoe pak 

je dat aan? Is dat effectief?
12. Hoe zorg je ervoor dat ook medewerkers met afwijkende 

meningen gehoord worden?
13. Hoe vaak ben je geïrriteerd? Hoe ga je daarmee om?

Wat betekent de visie op leiderschap concreet, voor wat je elke dag doet of laat? Dat hebben de leidinggevenden van DJI samen 
besproken, in het online event over leiderschap. De input uit het event is gecombineerd met inzichten uit organisatiekunde en 
psychologie en gebundeld in deze bijlage bij de visie. Hier tref je vragen aan die je kunt gebruiken om te overdenken of om met 
collega’s en je eigen leidinggevende te sparren. Je kunt er ook met je medewerkers over in gesprek. En de vragen kunnen gebruikt 
worden bij personeelsgesprekken of de schouw van leiding gevenden.

Uit het online event over leiderschap bleek dat de meeste 
van deze vragen bruikbaar zijn voor elk niveau leidingge-
vende. Functie-inhoud, werk- en denkniveau en verant-
woordelijkheden zijn wel verschillend per plek of niveau. 
Als je leiding geeft aan leidinggevenden, dan zijn die 
leidinggevenden bijvoorbeeld jouw team. Onderstaande 
vragen gaan met name in op de meest effectieve manier 
om andere mensen te leiden, op je dagelijks gedrag. 

Heb je liever een overzicht van de hoofdlijnen of een 
compactere tekst? Lees dan de visie zoals die hiervoor is 
beschreven, of – nog sneller – bekijk de infographic  
van de visie.

Vragen om over te denken en  
te praten

Op bladzijde 6 en 7 zie je de vragen onder elkaar, zodat je 
erover kunt praten zonder beïnvloed te worden door 
richtinggevende tips. Op de bladzijden erna zie je de vragen 
én tips over hoe je met elk vraagstuk kunt omgaan. Heb je 
interesse in een specifieke vraag? Dan kun je daar natuur-
lijk ook direct naartoe gaan.

We zijn op maar liefst 49 mooie vragen uitgekomen. 
Vragen om te overdenken of te bespreken, vragen waar je 
de tijd voor kunt nemen, zogenoemde ‘trage vragen’. Voel 
je niet verplicht om ze allemaal te lezen of te bespreken, 
deze vragen zijn bedoeld als handvat, als inspiratie. 
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2. Wendbaar. Hard én zacht.

Deze sleutel geeft richtlijnen over sturen en communiceren. 

Algemeen
14. Waar sta jij op de as harde aanpak-zachte aanpak? Wat is je 

voorkeursstijl? Wil je daar staan?
15. Wat vind je prettig aan je voorkeursstijl, en wat onprettig 

aan de andere kant van het spectrum?
16. Als je het je medewerkers vraagt, wat zeggen ze dan over 

jouw stijl van leiding geven? 

Sturen op gedrag
17. Wat vind jij het belangrijkst in de omgang met je mensen? 

Wat doe je dan zichtbaar?
18. Weten jouw medewerkers/jouw team welk gedrag je van 

hen verwacht? Kun je dit gewenste gedrag concreet 
benoemen/beschrijven?

19. Hoeveel complimenten geef je per dag?
20. Hoe vaak geef je je medewerker kortdurende aandacht?
21. Als je iemand bijsturende feedback geeft, hoe doe je dat dan?
22. Hoe ga je om met weerstand? 
23. Kent het team elkaars krachten en uitdagingen? Hoe gaan 

jullie daar onderling mee om?
24. Werkt je team veel thuis? Hoe ga je daarmee om?

Sturen op resultaat
25. Weten je medewerkers welke resultaten je van hen verwacht?
26. Welk cijfer denk je dat medewerkers jou geven in sturen op 

resultaat? 
27. Wat is een goed voorbeeld van een opdracht die je uitzette 

die heel smart geformuleerd was?
28. Hoe geef jij je medewerkers ruimte en vertrouwen? Hoe 

ondersteun je autonomie en zelfsturing?

Sociale cohesie, teamsturing
29. Hoe stuur jij op het teamgevoel? 
30. Hoe creëer je een lerende cultuur in je team?
31. Weet je of jouw medewerkers zich veilig voelen binnen het 

team? Welke rol vervul jij daarin?
32. Hoe maak je integriteit bespreekbaar? Hoe geef jij het goede 

voorbeeld?
33. Hoe stuur jij op de samenwerking in een divers team van 

medewerkers?
34. Zijn jouw medewerkers vitaal? Hoe hou je dit thema levend 

binnen het team?
35. Hoe inspireer en motiveer je medewerkers? 

3. Scherp. Denken én doen.

Deze sleutel geeft richtlijnen over denken, beslissen en handelen.

Algemeen
36. Waar sta je op de as denken-doen? Ben je een doener of een 

denker? Waar merk je dat aan? 
37. Welke plek op de as past bij jouw functie?

Schakelen tussen operatie en strategie
38. Heb je plannen over wat je in een jaar met je team wilt 

bereiken/verbeteren? En hoe hou je jouw jaarplan levend 
binnen je team?

39. Zijn we leider of manager, en wat is het verschil?
40. Welke mensen betrek jij bij je beslissingen? Waarom?
41. Hoe stel je prioriteiten en hou je balans in je 

werkzaamheden?

Koers verbinden met dagelijks werk 
42. Hoe geef jij je team richting? Weet je wat de koers van DJI is? 

Hoe sta je samen met jouw team stil bij de bijdrage die jullie 
dagelijks leveren aan de koers van DJI? Wat is het effect 
hiervan?

43. Welke informatie deel je met je team en waarom? 

Reflectie
44. Hoe zorg jij ervoor dat je regelmatig reflecteert? 
45. Wanneer heb jij voor het laatst een medewerker of 

collega om feedback gevraagd?
46. Wanneer heb je voor het laatst scholing 

gevolgd? Heb je met collega’s of medewer-
kers gedeeld wat je daarbij hebt geleerd?

47. Wanneer heb je voor het laatst 
kwetsbaarheid of twijfel laten zien? 
Wanneer heb je voor het laatst om hulp 
gevraagd?

48. Kennen je medewerkers/collega’s je 
sterke en ontwikkelpunten? Hoe zie 
je dat in je team terug?

49. Hoe kan ik elke dag weten of ik 
als leider op het juiste pad zit?
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1.  Verbonden. Binnen én buiten.

Deze sleutel geeft richtlijnen over samenwerken.

Algemeen
1. Waar sta jij op de as binnen-buiten? Hoeveel procent van 

je tijd werk je binnen je eigen team- binnen je afdeling-je 
vestiging-buiten je vestiging regionaal-buiten je vestiging 
landelijk? 
De verwachting is dat een teamleider meer op binnen zit (eigen team 
en naburige teams), en bv leidinggevenden op strategisch niveau 
meer op buiten, of meer heen en weer bewegen. Ook strategisch 
leidinggevenden hebben natuurlijk te werken aan de samenwerking 
in eigen team en vestiging. Leidinggevenden van DJI geven zelf aan 
dat operationeel leidinggevenden vooral binnen het team en de 
vestiging werken. Op tactisch en strategisch niveau gaat het meer in 
de richting van 50/50. In de top van DJI kan het zwaartepunt 
omslaan naar ‘buiten’.

2. Past die plek op de as bij je persoon en je functie of zou je 
dat anders willen doen? Als je het anders wilt, wat heb je 
te doen om daar te komen?  
Het kan zijn dat het denken over vraag 1 de behoefte oproept om vaker 
binnen of buiten te zijn. Mogelijk kun je dat realiseren door de taken 
met collega’s anders te verdelen, of door je agenda anders in te delen. 

3. Denk eens aan een collega die heel goed samenwerkt. 
Wat zie je die persoon doen?  
Samenwerken is voor een groot deel luisteren, maar niet gewoon 
luisteren. Het is luisteren zonder oordeel, filteren wat er gezegd wordt, 
en doorvragen naar wat niet gezegd wordt. Niet alleen luisteren om te 
bedenken wat je gaat antwoorden. Je stelt open vragen en probeert het 
gesprek concreet te maken, to the point. Wat bedoelt de ander echt? Je 
herhaalt wat er is gezegd om te checken of jullie hetzelfde bedoelen. 
 
Samenwerken gaat ook over interesse tonen, respectvol zijn, en 
verbinding zoeken. Inhoudelijk zoek je compromissen waar nodig, je 
denkt mee met de ander, je ziet meerdere belangen en perspectieven 
en legt deze open op tafel. Hiervoor moet je je kunnen inleven in de 
ander, nieuwsgierig zijn naar de ander. En wacht niet tot de ander jou 
benadert, maar zoek zelf proactief mensen op, maak contact, en kijk 
zo over de muur heen. 

4. Wat is jouw kracht als het gaat om samenwerken? Zet je 
deze kracht naar tevredenheid in?  
Onderzoek eens wat jouw sterke punt is. Ben je beter in grote groepen 
of in kleine? Of in 1-op-1 relaties? Betekent dat iets voor hoe je je 
overleggen vormgeeft? En hoe leg je contact? Schriftelijk, bellend, 
beeld bellend, live? Vaak is het zo makkelijk om even te mailen in 
plaats van te bellen. Realiseer je dat geschreven woorden ‘harder’ 
overkomen dan gesproken woorden, en dat misverstanden 
makkelijker ontstaan. Zeker als je iemand nog niet zo goed kent of je 
hebt een wat moeilijke verhouding, kies dan voor de ‘warmere’ 
aanpak van (video) bellen of langslopen. Ook als je daar eigenlijk 
geen zin in hebt…

Extern samenwerken
5. Met welke partijen werk je samen buiten je afdeling of 

vestiging? 
Denk aan andere afdelingen van DJI, of aan ketenpartners zoals 
reclassering of gemeenten. Heb je met alle relevante partijen goed 
contact? Zijn dat alleen onderdelen van de veiligheidsketen of zijn 
ook anderen belangrijk voor je werk?

6. Waarom is externe samenwerking voor jou of in je functie 
belangrijk? Hoe doe je dat?  
Op welke vlakken werk jij samen met mensen van buiten DJI? Zou je 
dat meer willen doen? Hoe bewust ga je om met die samenwerking? 
Samenwerken gaat een stuk makkelijker als de relatie goed is. Als de 
relatie goed is, kom je er vaak inhoudelijk ook wel uit. Wat doe jij 
voor een goede relatie? Ken je de achtergronden van de mensen 
waarmee je samenwerkt, zowel persoonlijk als werkinhoudelijk? 
Bespreek je weleens expliciet hoe de samenwerking gaat? Ken je je 
eigen patronen in samenwerking? Overdenk je bij moeilijke 
momenten wat de beste reactie is die je kunt geven?

Intern samenwerken
7. We zijn samen één DJI. Hoe draag jij daaraan bij? 

Omdat we als DJI verspreid zijn over het hele land, is dit een extra 
uitdaging. Uit onderzoek blijkt dat de voorbeeldrol van de leidingge-
vende hierin belangrijk is. Als je andere afdelingen ‘zij’ noemt en 
onaardig over hen spreekt, dan nemen je medewerkers het wij/zij 
gevoel over. Probeer dus zoveel mogelijk over ‘wij’ van DJI te spreken, 
en spreek ook openlijk begrip en nieuwsgierigheid uit naar andere 
afdelingen en hun werk en beweegredenen. 

49 tips
Hieronder tref je tips aan die horen bij de 49 vragen. De tips zijn kort. Ze gaan over onderwerpen die elk een boekenkast kunnen 
vullen, dus de tips pretenderen niet compleet te zijn. 

De tips zijn ook geen voorschriften, geen recepten. Het zijn handreikingen en richtlijnen. Jij als leidinggevende kiest wat passend is in 
jouw situatie. Want leidinggeven is niet vanzelfsprekend, het is altijd en overal anders. Dat maakt het vak zo uitdagend en zo mooi!
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8. Wat doe je als je de omgang met een collega lastig vindt? 
Iedereen heeft wel collega’s waar het direct mee klikt, en waar het niet 
mee klikt. Klikt het niet, dan kun je natuurlijk klagen of de ander 
vermijden, maar dat levert niet veel verandering op, behalve een steeds 
diepere overtuiging van je eigen gelijk. Het enige dat je kunt doen, is 
kijken of jij je gedrag zo kunt veranderen, dat je beter met de ander in 
gesprek komt. Vraag dus door naar de beweegredenen en de belangen 
van de ander. Niet alleen de zakelijke, maar ook de persoonlijke.  
Als je veel samenwerkt, spreek uit wat je van elkaar nodig hebt en 
verwoord dat in concrete afspraken. Probeer nieuwsgierig en 
vriendelijk te zijn. De ander vindt jou waarschijnlijk net zo ingewik-
keld. Vergeet niet, het is niet de ander die een vervelend gevoel in jou 
opwekt, dat doe je alleen zelf. En heb je heel veel moeite met een 
ander, of met steeds hetzelfde type mens, wat zegt dat dan over jou? 
Reflecteer daar eens op of overweeg een coachgesprek. 

9. Hoe trek jij samen op met andere afdelingen? Welke rol 
speel jij daarin? 
Het is vaak een automatische reflex om vraagstukken eerst uit te 
zoeken met vertrouwde collega’s in het eigen team. Maar als het 
vraagstukken zijn die de organisatie raken, dan kan het handig zijn 
om al in dat allereerste stadium samen op te trekken. Je kunt dan 
bijvoorbeeld kijken naar welke leidinggevenden er nog meer bij 
betrokken zijn, welke collega’s uit andere afdelingen en welke 
medewerkers, naar wie heeft belang bij je vraagstuk en wie gaat er 
straks iets van merken? Als je anderen betrekt krijg je niet alleen een 
beter product, maar later zul je ook meer draagvlak hebben. Als iets 
heel vertrouwelijk is, kijk je natuurlijk naar wat mogelijk en wettelijk 
is. Tegelijk kun je overwegen of het voor jezelf houden van vraagstuk-
ken ook iets over jou en je ideeën over anderen zegt.

10.  Wanneer heb jij voor het laatst een collega of een ander 
team geholpen of hulp aangeboden? 
Je kunt een ander hulp aanbieden gewoon omdat je een aardige 
collega bent. Je kunt het ook zien als een investering in de toekomst: 
mensen hebben namelijk de neiging de balans geven-nemen 
onderling gelijk te willen houden. Dus als je iets geeft, kun je ook 
zomaar iets terugkrijgen.

Mondigheid
11.  Kom jij uit voor wat je denkt bij je leidinggevende? Hoe 

pak je dat aan? Is dat effectief? 
Als je niet gehoord wordt kan dat aan je leidinggevende liggen, maar 
mogelijk kun jij het ook wat slimmer aanpakken. Dus als je iets 
lastigs (zonder haast) wilt bespreken, kijk dan eerst of je op een goed 
moment aanklopt. Leg uit waar je mee zit, en geef verschillende 
kanten aan. Blijf rustig en vriendelijk. Vertel ook wat jij een goede 
oplossing zou vinden. Wacht niet met stappen naar je leidinggevende 
tot het je te hoog zit, ga voordat de stoom je uit de oren komt. En 
onderzoek waarom het jou zo hoog zit. Leg dat ook uit. 
 
Als het de eerste keer niet lukt om gehoord te worden, kom dan een 
andere keer terug of probeer een andere manier van communiceren. 
Lukt het steeds niet en denk je dat er echt een groot misstand speelt? 
Ga dan naar de leidinggevende boven de jouwe. Vertel wel eerst 
eerlijk aan jouw leidinggevende dat je dat gaat doen. Zo kun je 
doorgaan tot aan de hoofddirecteur. Vind je dat te moeilijk, dan kun 
je ook altijd in gesprek met een vertrouwenspersoon of het bureau 
Integriteit. Op de DJI-website vind je waar je naartoe kunt.
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12.  Hoe zorg je ervoor dat ook medewerkers met afwijkende 
meningen gehoord worden?  
Besteed positieve aandacht aan medewerkers met afwijkende 
geluiden. Zij zien wat anderen niet zien. Vaak brengt zo iemand iets 
onder woorden dat ook bij anderen (onder de oppervlakte) speelt.  
Het horen van alle stemmen helpt dus bij het nemen van betere 
beslissingen. Stimuleer medewerker en team het woord te voeren in 
vergaderingen. Merk je dat dat lastig is? Je kunt tegenspraak in je 
werkwijze borgen op een veilige, beschermde (structurele) plek, door 
bv. iemand aan te wijzen die de tegenstem vertegenwoordigt op elke 
vergadering, door Red Teams (teams die een vraagstuk kritisch van 
een totaal andere kant bekijken) te vormen, of schaduw-MT’s etc.  
Je kunt ook werk- en overlegvormen gebruiken die daar rekening mee 
houden.

13.  Hoe vaak ben je geïrriteerd? Hoe ga je daarmee om? 
Uit onderzoek blijkt dat ‘negatief geladen gedrag’ de veiligheid in een 
team vermindert en daarmee de mondigheid en dus het functioneren 
van het team. Het team neemt dan minder goede beslissingen, omdat 
niet alle kanten van een vraagstuk bekeken worden. Wees terughou-
dend in kortaf corrigeren en interrumperen, zeker in groepen. Als je je 
vaak ergert, onderzoek dan wat in jezelf dat veroorzaakt en hoe je dat 
kunt verzachten. Als je toch uit je slof bent geschoten, kom er dan 
later op terug en zeg sorry. Dat is ook als voorbeeldgedrag mooi.

2. Wendbaar. Hard én zacht.
Deze sleutel geeft richtlijnen over sturen en communiceren. 

Algemeen
14.  Waar sta jij op de as harde aanpak-zachte aanpak? Wat is 

je voorkeurs stijl? Wil je daar staan? 
Hard en zacht zijn natuurlijk maar woorden, waar iedereen zijn 
eigen interpretatie aan geeft. Het belangrijkste is dat je er over 
praat en er bewust mee omgaat. In DJI geven de meeste leidingge-
venden aan dat ze meer aan de ‘zachte’ kant zitten. Overdenk eens 
of je dan ook genoeg over de as heen en weer kunt bewegen als dat 
nodig is. Natuurlijk kun je ook op een zachte manier hard of 
duidelijk zijn. ‘Zacht op de relatie, hard op de inhoud’, is de bekende 
uitdrukking.

 
Bij ‘hard’ stellen we ons voor dat je corrigeert en aanspreekt waar 
nodig. En dat je duidelijk bent, maar dat kan natuurlijk ook op een 
zachte manier. Bij ‘hard’ hoort ook een besliste lichaamshouding, 
directief zijn, kort en helder zijn, stelliger zijn. Er hoort ook bij dat je 
een punt benoemt, er geen doekjes om windt, of een discussie 
gedecideerd beëindigt. Soms zul je ook meer emotie laten zien, harder 
praten of feller kijken, of juist wat afstandelijker worden. Het 
belangrijkst is dat je bewust kiest wanneer je deze stijl inzet en dat het 
effect heeft op het gedrag van de ander.

 Bij ‘zacht’ denken leidinggevenden in DJI meer aan: empathie tonen, 
meevoelen, waardering uiten, milde klank van de stem, open en 
geduldig, zorgend meebewegen en knikken, aandacht, ondersteunen, 
en vertrouwen uitspreken.

15. Wat vind je prettig aan je voorkeursstijl en wat onprettig 
aan de andere kant van het spectrum?

 Wat jij prettig vindt aan je eigen stijl of onprettig vindt aan een ander, 
zegt ook veel over jezelf. Je zou eens de methodiek van de kernkwa-
dranten (kwaliteit, allergie, valkuil, uitdaging) kunnen gebruiken om 
dit verder te onderzoeken.

16. Als je het je medewerkers vraagt, wat zeggen ze dan over 
jouw stijl van leiding geven? 

 Feedback vragen is de beste manier om te checken hoe het gaat. Je kunt 
dat tussendoor doen, naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis. 
En je kunt het met meer nadruk doen. Dan kun je bijvoorbeeld vragen 
om één punt dat je vooral moet behouden, een punt dat je meer zou 
moeten moeten doen, en een punt dat je minder/anders zou kunnen 
doen. Als je feedback vraagt, neem dan geen genoegen met ontwij-
kende of algemene antwoorden, maar vraag door en vraag naar 
voorbeelden. Ga daarna geen discussie aan over de voorbeelden. 

Sturen op gedrag
17. Wat vind jij het belangrijkst in de omgang met je mensen? 

Wat doe je dan zichtbaar?
 Je kunt eens overdenken wat voor jou de belangrijkste waarde is die 

je als leidinggevende in je team wilt bevorderen. Hoe bewust doe je 
dat eigenlijk? Weet je team wat je belangrijk vindt? Benoem dat 
regelmatig hardop en benoem wat dat concreet betekent, goede kans 
dat je team zich ernaar gaat gedragen. 

18. Weten jouw medewerkers/jouw team welk gedrag je van 
hen verwacht? Kan je dit gewenste gedrag concreet 
benoemen/beschrijven?

 Hoe duidelijker jij bent, hoe beter je team functioneert. Ben je ontevreden 
over je team, merk je dat je over ze klaagt, begin dan met naar jezelf te 
kijken. Teams zijn (zeker als je er meer dan een jaar hebt leidinggegeven) 
de spiegel van jouw onbewuste en bewuste gedragspatronen. 

19. Hoeveel complimenten geef je per dag?
 Uit onderzoek blijkt dat complimenten heel werkzaam zijn om het 

gedrag te versterken dat je graag zou willen zien. Kijk daarom eens 
hoe het is als je minstens drie complimenten per dag geeft, voor 
zichtbaar gedrag. Als je een compliment geeft, maak dan eerst 
contact en benoem ook het concrete gedrag waarvoor je het 
compliment geeft.

20. Hoe vaak geef je je medewerker kortdurende aandacht?
 Onderzoek laat zien dat vaak (wekelijks) kortdurende aandacht (even 
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iets vragen, even een compliment, even op tijd bijsturen) meer oplevert 
in motivatie dan enkele langere gesprekken per jaar (of alleen 1 
functioneringsgesprek per jaar). Dat geldt nog sterker bij thuiswerkers, 
die weinig spontane, informele aandachtsmomenten hebben.

21. Als je iemand bijsturende feedback geeft, hoe doe je dat 
dan?

 Je kunt natuurlijk de sandwich methode hanteren: iets goeds 
benoemen, dan je opmerking, dan weer iets goeds. Daarbij is het wel 
van belang dat je erop let dat je nog steeds duidelijk bent. Als je je 
lastige boodschap erg verpakt, dan kan het zijn dat hij niet doorkomt 
bij de ander. Wind er niet te veel doekjes om: de ander is stevig 
genoeg om directe feedback te kunnen verwerken. Als je die niet geeft, 
dan bescherm je de ander teveel en kan hij daardoor niet groeien. 

 Hou bij het geven van feedback altijd oog voor de mens achter het 
gedrag. Welke behoefte schuilt achter het gedrag? Vraag ook hoe het 
komt dat iets de ander niet lukt. Doe het wel in een 1-op-1 situatie, 
niet in een groep. Vraag de ander om samen te vatten om te checken 
of het duidelijk was. En, als je directe feedback geven lastig vindt, 
heeft dat dan met de ander te maken of ook met jou? 

22. Hoe ga je om met weerstand? 
 Weerstand is eigenlijk een raar woord. In coaching zegt men dat 

weerstand bij een gecoachte betekent dat je niet op de goede weg 
bent als coach. Dat kun je ook toepassen op het leidinggeven aan 
teams. Als er weerstand is, dan heeft dat meestal een goede reden. 
Onderzoek wat er speelt. Zie je iets inhoudelijks over het hoofd? 
Spelen er persoonlijke emoties? Maak altijd ruimte voor een gesprek 
hierover en ga respectvol om met de ‘tegenstemmen’. 

 Hou tegelijk in je hoofd wanneer het tijd is om te begrenzen en benoem 
dat. Soms is een beslissing iets waarbij je je neer moet leggen. 
Onderbouw je beslissing wel, dat helpt bij de acceptatie. Benoem in je 
onderbouwing hoe je de argumenten hebt gewogen. Je kunt ook de 
‘circle of influence’ bespreken met je team: wat kunnen wij beïnvloeden, 
en wat niet. Met dat laatste moet je dan voornamelijk zo goed mogelijk 
leren omgaan. Je kunt ook de vragen 11, 12 en 13 nog eens bekijken.

23. Kent het team elkaars krachten en uitdagingen? Hoe gaan 
jullie daar onderling mee om?

 Teams functioneren beter als ze elkaar goed kennen. Als je weet waar 
de ander goed in is, dan kun je hulp vragen aan de ander. Als je weet 
wat de ander moeilijk vindt, kun je hulp bieden. Wat helpt is deze 
zaken ook benoemen in overleggen, zodat het geen taboe is. Wat ook 
helpt, is teamsessies organiseren waarin teamleden elkaars gedrag 
beter leren kennen en handvatten krijgen. Daarvoor zijn veel 
methodes beschikbaar.

24. Werkt je team veel thuis? Hoe ga je daarmee om?
 In DJI werkt een deel van de medewerkers thuis. Bij thuiswerkers is het 

belangrijk om goed contact te houden en op te letten hoe het met hen 
gaat. Ook heldere resultaatsturing is belangrijk, maar ga niet uit 
behoefte aan controle en overzicht het werk van je medewerkers 
micromanagen. Sturing op het groepsgevoel, op de sociale cohesie, is 
ook van belang. Daarnaast is het van belang dat je extra let op het 
verspreiden van informatie, omdat de informele kanalen er niet meer 
zijn. Er is over leidinggeven aan thuiswerkers veel geschreven de 

afgelopen tijd. Op intranet tref je bij ‘thuiswerken’ een lijst met 
handreikingen voor leidinggevenden. Je kunt natuurlijk ook zelf de 
tijdschriften en kranten bijhouden en daar tips uit halen die je wilt 
uitproberen. En in vraag 28 staan ook nog enige tips.

Sturen op resultaat
25. Weten je medewerkers welke resultaten je van hen 

verwacht? 
 Hoe goed ben jij in de vierstaps aanpak van: uitspreken, bespreken, 

afspreken, aanspreken? Vaak wordt er gezegd dat we meer moeten 
aanspreken. Maar aanspreken is het eind van een reis, en is vaak 
nodig omdat de eerste drie stappen niet zijn uitgevoerd. Start dus met 
uitspreken (uitleggen hoe jouw opdracht past in de doelen van DJI), 
dan bespreken (hoe gaan we het doen), dan afspreken (smart 
aangeven wat de afspraak is). Als je deze stappen goed doorloopt is 
aanspreken vaak niet meer nodig. Moet je veel aanspreken: kijk dan 
eens naar hoe je de drie eerste stappen uitvoert.

26.  Welk cijfer denk je dat medewerkers jou geven in sturen 
op resultaat? 

 Het komt nog weleens voor dat een leidinggevende zichzelf heel 
duidelijk vindt, maar zijn medewerkers niet. Het kan zijn dat iets in 
jouw hoofd helder is, maar dat je dat niet duidelijk genoeg maakt 
aan de ander. Vraag het eens na bij je team, het kan interessante 
reacties opleveren! 

27. Wat is een goed voorbeeld van een opdracht die je 
uitzette die heel smart geformuleerd was? 

 Geef je aan wat je verwacht, in welke vorm, wanneer, met wie 
afgestemd, wanneer je een terugkoppeling verwacht, etc.? Je kunt 
misverstanden voorkomen door zelf samen te vatten, of de ander 
vragen samen te vatten. Je kunt ook twee afkortingen in je hoofd 
houden: NIVEA: ‘niet invullen voor een ander’ en ANNA, ‘altijd 
navragen nooit aannemen’. 

28. Hoe geef jij je medewerkers ruimte en vertrouwen? Hoe 
ondersteun je autonomie en zelfsturing?

 Een belangrijk onderdeel van werkplezier is autonomie. Dat geldt 
voor thuiswerkers ook sterk. De meest basis vorm van autonomie is 
het zelf indelen van je tijd, je werkdag. Een stapje verder is (mede) 
bepalen hoe je je werk invult, en nog veel verder is (mede) bepalen 
welke taken je oppakt (‘job crafting’). Je kunt met je medewerkers 
bekijken wat zij nodig hebben. Ruimte geven en loslaten is daarbij 
wel iets anders dan ‘laten vallen’. Blijf dus steeds aangehaakt bij je 
medewerker om te checken of het goed gaat. Dat is zeker bij 
thuiswerkers van belang, omdat het voor hen lastiger is om de balans 
werk-privé te bewaken. 

 Stel je weleens de vraag aan je medewerkers hoe zij het probleem 
zouden oplossen? Vaak zeggen mensen: “Ik kan niet loslaten of 
delegeren, omdat het werk dan niet goed gaat”. Als je begint met het 
geven van meer autonomie, kan het inderdaad een tijdje wennen zijn. 
En als je delegeert, dan zal het niet exact zo gaan als jij wilt. Kijk welke 
onderdelen van het werk essentieel zijn en grijp alleen daar op in. Laat 
het verder los. Bespreek wel hoe het gaat. Als de klus 70% is zoals jij 
het zelf zou doen, is dat prima. En vind je het lastig om los te laten of 
op je handen te zitten, kijk dan weer naar wat dat over jou zegt. 
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Sociale cohesie, teamsturing
29. Hoe stuur jij op het teamgevoel? 
 Teamgevoel is niet iets dat vanzelf komt. Jouw sturing op de waarden 

en de omgangsvormen in het team is heel belangrijk. Realiseer je dat 
uitgesproken waarden die ook voorgeleefd en bewaakt worden door 
de leidinggevenden, een verschil van dag en nacht maken. Voor de 
sturing op het teamgevoel kan het handig zijn iets te weten over hoe 
groepen werken en hoe groepen zich ontwikkelen. En om je te 
realiseren dat bij elke wisseling in deelnemers, de groep zichzelf 
opnieuw moet uitvinden. Begeleid die wisselingen daarom zorgvul-
dig. Besteed aandacht aan het welkom heten van nieuwe medewer-
kers. Neem ook afscheid van hen die uitstromen. Organiseer 
‘momentjes’ met je team: teamborrels, vieringen, dag/weekstarts, 
weekafrondingen etc. Ook rituelen en symbolen zijn belangrijk, zoals 
het vieren van successen of verjaardagen. 

30. Hoe creëer jij een lerende cultuur in je team?
 Natuurlijk door weinig negatief geladen gedrag (zie vraag 13) te 

vertonen en door je medewerkers naar opleidingen te laten gaan. 
Laat medewerkers verschillende opdrachten/werksoorten ervaren, 
stagelopen, dagjes met anderen meelopen, etc. En je kunt op 
dagelijks niveau een lerende cultuur creëren door drie leervragen te 
stellen: “Wat wilde je bereiken? Is dat gelukt? Wat doe je de volgende 
keer?” Geef niet op, een lerende cultuur ontstaat niet in één dag.

31. Weet je of jouw medewerkers zich veilig voelen binnen 
het team? Welke rol vervul jij daarin?

 Veiligheid borgen in een team is één van de kerntaken van een 
leidinggevende. Realiseer je dat het gedrag in je team beïnvloed 
wordt door jouw voorbeeldrol. Non-interventie wordt beleefd als 
goedkeuring: spreek dus altijd aan als je ongewenst gedrag ziet. Doe 
dit zowel bij je eigen medewerkers als bij medewerkers uit andere 
teams of onderdelen. Vraag regelmatig hoe het met je medewerkers 
gaat en vraag ook door. Ga gevoelige discussies niet uit de weg. Wees 
scherp op grapjes die anderen uitsluiten of stigmatiseren. Ben je 

overvallen door een plotseling grapje en reageerde je niet direct? Kom 
er dan later op terug. 

32. Hoe maak je integriteit bespreekbaar? Hoe geef jij het 
goede voorbeeld?

 Integriteit gaat over dagelijks gedrag en het oordeel dat je team 
hierover heeft en uitspreekt. Jij als leidinggevende bent daarin 
bepalend. Bespreek integriteit en dilemma’s regelmatig op je 
werkoverleg. Kom je een lastig vraagstuk tegen in je team, ga dan 
sparren met je collega’s en je leidinggevende over de beste aanpak. 
Blijf niet in je eentje worstelen. Bij integriteit gaat het er in essentie 
om dat je verbonden bent met je team en dat je tegelijk je eigen 
oordeel vormt. En natuurlijk dat je ernaar spreekt en handelt in de 
situaties die je meemaakt. 

 Zorg ook dat je op de hoogte bent van procedures en dat je je eigen 
grenzen kent. Bij een echte integriteitsinbreuk kun je het niet zelf 
oplossen, je moet dan de regie even uit handen geven, waarschijnlijk 
aan een hogere leidinggevende. En wil je nog eens nalezen hoe DJI de 
waarden en normen heeft geformuleerd? Raadpleeg dan de 
gedragscode DJI. Het Opleidings Instituut en het UBR hebben een 
aanbod aan begeleide activiteiten en e-learnings.

 Heb je met een integriteitskwestie te maken gehad? Besteed 
aandacht aan het herstel van vertrouwen na het onderzoek. Ook als 
er niets is aangetoond en het een loze melding was. 

33. Hoe stuur jij op de samenwerking in een divers team van 
medewerkers?

 Teams in DJI worden steeds diverser, net als onze samenleving. Er zijn 
verschillen op het gebied van leeftijd/generatie, geslacht, afkomst, 
opleidingsachtergrond, eigenschappen, competenties en nog veel 
meer. En dat is een goed ding, want het zorgt ervoor dat je team van 
elk vraagstuk verschillende invalshoeken kan zien. En dat je team 
beter werkt met de justitiabelen, die ook divers zijn. Je kunt diversiteit 
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benutten in besprekingen in het werkoverleg of door diverse koppels 
te maken bij opdrachten. Je kunt ook nieuwe instroom koppelen aan 
mentoren of buddy’s. Bij het omgaan met diversiteit is belangrijk dat 
je de verschillen benoemt en niet verzwijgt, dat je confrontaties niet 
uit de weg gaat, maar ze begeleidt en zo medewerkers leert hoe je 
met verschillen omgaat. 

34. Zijn jouw medewerkers vitaal? Hoe hou je dit thema 
levend binnen het team?

 Een vitaal team is niet alleen een team met goede fysieke en mentale 
gezondheid. Het is ook een team waar duurzame ontwikkeling is, dus 
waar geleerd wordt. En het is een team waar het veilig is. Je kunt je 
team extra vleugels geven door op zoek te gaan naar wat elke 
medewerker bezielt. Of door ze te inspireren, met verrassende 
inzichten of met initiatieven die je met het team kunt ondernemen.

 Het helpt dus niet om even een training ziekteverzuimgesprekken te 
doen als je team niet vitaal is. Ziekteverzuim is niet (alleen) iets dat je 
overkomt. Het heeft ook te maken met de werkomgeving en stijl van 
leidinggeven. Dat geldt extra sterk bij frequent kortdurend verzuim, of 
bij langere uitval door buitensluiting of conflicten. Een team met een 
open sfeer, waar gelachen én serieus gepraat wordt, is vaak een team 
met een laag ziekteverzuim. 

 En als iemand dan toch ziek is, hoe voer jij het gesprek met je zieke 
medewerker? Voelt die zich nodig, gemist? Bespreek je wat de 
medewerker nog wel kan? Bespreek je wanneer de medewerker weer 

start met werken? Ben je op de hoogte van de meest recente ideeën 
over het gunstige effect van zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) 
werken, ook bij psychische problemen? 

35. Hoe inspireer en motiveer je medewerkers?
 Deze vraag heeft een aantal mogelijke denkrichtingen. Ten eerste kun 

je anderen zelden motiveren, dat is iets dat een persoon uit zichzelf 
haalt. Als een medewerker de zingeving van het werk kan voelen en 
het team is oké, dan zit het meestal wel goed. Er is enig onderzoek 
waaruit blijkt dat hoger opgeleiden behoefte hebben aan intellectuele 
uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden, en mensen met een meer 
praktische werkinslag vooral aan een team met een goede werksfeer 
en duidelijke taken. Tegelijk is het raadzaam dit niet heel letterlijk op 
te vatten, elk mens en elk team is weer anders.

 Als leidinggevende kun je veel doen aan het team waarin iemand werkt 
en aan de werksfeer. Dit document staat vol gedragstips om dat te 
bewerkstelligen. Werkt niks? Leg het dan eens open op tafel in je team. 
Zie je daar tegenop, spar dan met je collega’s of vraag begeleiding.

 Als de sfeer in je team goed is, en je medewerker is toch niet 
gemotiveerd, kun je samen onderzoeken wat er speelt, en hoe de 
medewerker of het team dat kan veranderen. Soms moet je ook 
benoemen dat iemand niet (langer) in DJI past en helpen om een 
beter passende plek te vinden.

3. Scherp. Denken én doen.

Deze sleutel geeft richtlijnen over denken, beslissen en handelen.

Algemeen
36. Waar sta je op de as denken-doen? Ben je een doener of 

een denker? Waar merk je dat aan? 
 De leidinggevenden van DJI geven zelf aan dat ze meer doeners zijn. 

Ze houden ervan crisissen op te lossen en snel en goed te reageren. 
“Bij DJI is geen dag hetzelfde”. Tegelijk kan het handig zijn om ook 
soms stil te staan en na te denken. En om te checken of je in de hectiek 
je plannen of projecten voor de langere termijn niet vergeet. 

37. Welke plek op de as past bij jouw functie?
 Als je een strategische functie hebt, zal meer van je verwacht worden 

dat je ook reflecteert en meer aan de denken kant staat. Tegelijk is het 
vinden van tijd voor reflectie ook bij dergelijke functies lastig. Hou er 
ruimte voor in je dag, als is het maar een kort momentje. Het kan ook 
zijn dat je juist sterk moet zijn in de doe-kant, bijvoorbeeld als je 
functie vaak het omgaan met crisissituaties vraagt.

Schakelen tussen operatie en strategie
38. Heb je plannen over wat je in een jaar met je team wilt 

bereiken/verbeteren? En hoe hou je jouw jaarplan levend 
binnen jouw team?

 Leidinggeven is meer dan de dagelijkse stroom acties verwerken en de 
brandjes blussen. Het is ook steeds streven naar verbetering in je team. 
Maak elk jaar met je team een plan met maximaal drie concrete 
punten die jullie dat jaar willen aanpakken. Kijk er halverwege het 
jaar weer eens samen naar, en aan het eind van het jaar. Wat wilde je 
bereiken? Is het gelukt? Wat doe je de volgende keer?

39. Zijn we leider of manager, en wat is het verschil?
 Regelmatig wordt er gesproken over leiders en managers. Leiders 

worden hierbij vaak gezien als charismatische figuren die naar de 
toekomst wijzen, en managers als ‘saaie regelneven’. In de weten-
schappelijke literatuur wordt het vaak gerelateerd aan het verschil 
tussen zgn. transformationeel en transactioneel leiderschap. Beide 
elementen blijken van belang voor effectief leidinggevenden. Uit 
onderzoek blijkt dat het transactionele deel van leidinggeven het 
fundament vormt voor transformationeel leiderschap. Zonder de 
managerskant, het regelen en helder sturen, kan het charismatische 
deel tot chaos of stuurloosheid leiden. Teams met een goede manager 
blijken effectiever dan teams met een ‘leider’ die niet helder stuurt. 
Hoewel er veel beelden zijn bij beide termen en deze korte uitleg geen 
recht doet aan de complexiteit van de terminologie, is dit in in 
essentie dus niet zo’n relevant verschil. Beide stijlen zijn nodig om 
goed leiding te geven. 
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40. Welke mensen betrek jij bij je beslissingen? Waarom?
 Sommige mensen zeggen wel: leidinggeven is stilstaan en rondjes 

draaien. Stilstaan om achteruit en vooruit te kijken, en rondjes 
draaien om te kijken of je alle betrokkenen hebt meegenomen en alle 
kanten hebt bekeken. Hierover kun je meer lezen bij vraag 5 en 9.

41. Hoe stel je prioriteiten en hou je balans in je 
werkzaamheden?

 Dit is de eeuwige vraag van bijna elke leidinggevende, je kunt een 
boekenkast vullen met tips op dit vlak. Het hybride werken lijkt het 
bewaren van die balans nog lastiger te hebben gemaakt. In elk geval 
helpt het om te delegeren en je team autonomie te geven (vraag 28). 
Het helpt ook om serieus aandacht te besteden aan je timemanage-
ment en je planning. En om, indien nodig, te onderzoeken wat dit zegt 
over je eigen patronen. Vind je loslaten lastig? Ben je een perfectio-
nist? Wat betekent kiezen of nee zeggen voor je? Zeg je op een 
handige manier nee? 

 In de kern zul je bij de baan van leidinggevende altijd moeten dealen 
met ‘meer klussen dan tijd’, en daar een weg in moeten vinden. Dat 
betekent ook dat je niet moet ‘wachten tot het weer rustig wordt’.  
Als dit echt een lastig onderwerp is, ga er dan mee aan de slag.

 Sommige leidinggevenden geven aan dat zij erg veel tijd besteden 
aan administratie. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van je werk. 
Tegelijk kun je eens sparren met collega’s waarvan je denkt dat zij 
goede oplossingen hebben gevonden. Ook kun je je eigen admini-
stratie verlichten door bijvoorbeeld medewerkers te vragen zelf het 
verslag van hun personeelsgesprek in P-Direkt te zetten.

Koers verbinden met dagelijks werk
42. Hoe geef jij je team richting? Weet je wat de koers van DJI 

is? Hoe sta je samen met jouw team stil bij de bijdrage die 
jullie dagelijks leveren aan de koers van DJI? Wat is het 
effect hiervan?

 Bespreek in je team wat de koers van DJI is en hoe dat uitwerkt op de 
werkvloer. Maak vervolgens een vertaalslag naar je medewerkers.  
Uit onderzoek blijkt dat het expliciet verbinden van het werk met de 
missie en koers van de organisatie bevorderlijk is voor zingeving en 
betrokkenheid.

43. Welke informatie deel je met je team en waarom? 
 Organiseer zeker één keer per week een weekstart met je team. Schrijf 

blogs, doe vlogs of verdeel je team in subkringen of groepjes die 
informatie delen. Hoe beter je medewerkers geïnformeerd zijn, hoe 
beter ze keuzen kunnen maken in hun werk. En is er ook informatie 
die je niet deelt en waarom?

Reflectie
44. Hoe zorg jij ervoor dat je regelmatig reflecteert? 
 Daar kun je je eigen voorkeuren in zoeken. De één zal zich terugtrek-

ken en alleen wat overpeinzen, de ander wil in gesprek met 
leidinggevende, collega’s, vrienden of familie. De één reserveert er 
langere tijd voor, de ander pakt een paar minuutjes tussendoor. Als je 
merkt dat mobiel en mail storend zijn in je focus, leg ze dan eens een 
tijdje weg. Als je ze langere tijd weglegt, geef dat dan even aan voor 

anderen, met een afwezigheidsbericht waarin je aangeeft wie er wel 
bereikbaar is.

45. Wanneer heb jij voor het laatst een medewerker of collega 
om feedback gevraagd?

 Vraag anderen regelmatig om feedback. Wees je ervan bewust dat 
hoe hoger de positie, hoe minder makkelijk medewerkers eerlijke 
feedback geven. Het is aan jou om hiertoe uitdrukkelijk uit te nodigen 
en door te vragen (zie ook vraag 16). 

46. Wanneer heb je voor het laatst scholing gevolgd? Heb je 
met collega’s of medewerkers gedeeld wat je daarbij hebt 
geleerd?

 Neem verantwoordelijkheid voor je eigen permanente educatie. 
Bespreek het met je leidinggevende. Wees bereid er ook eigen tijd of geld 
in te steken. Laat je scholen en coachen, ook/juist als je topmanager 
bent. En leren is natuurlijk niet alleen het volgen van opleidingen of het 
lezen van boeken en artikelen. Onderneem ook eens iets nieuws of 
spannends, dan leer je in de praktijk.

47. Wanneer heb je voor het laatst kwetsbaarheid of twijfel 
laten zien? Wanneer heb je voor het laatst om hulp 
gevraagd?

 Als je als leidinggevende laat zien dat je zaken weleens moeilijk 
vindt, dan draag je bij aan een open en veilige cultuur. En het is voor 
jezelf ook fijner. Daarnaast kan het zijn dat je zomaar hulp krijgt 
vanuit je team.

48. Kennen je medewerkers/collega’s je sterke en ontwikkel-
punten? Hoe zie je dat in je team terug?

 Het helpt in de omgang met anderen als ze zicht hebben op je sterke 
en ontwikkelpunten. Je hulp kan dan ingeroepen worden bij punten 
waar jij sterk in bent, en anderen zullen je ontwikkelpunten eerder 
voor je opvangen en er milder op reageren. Ze kunnen je er ook even 
op wijzen als je in een bekende valkuil valt. Ook draag je hiermee 
weer bij aan een open cultuur in je team. Hoe beter een leidingge-
vende ‘leesbaar’ en voorspelbaar is, hoe veiliger een team zich voelt.

49. Hoe kan ik elke dag weten of ik als leider op het juiste  
pad zit?

 Dit is een mooie vraag uit het online event om mee af te ronden. Na de 
48 voorgaande vragen en tips ben je misschien moedeloos geraakt, of 
heb je juist eye-openers gelezen. Op deze vraag is eigenlijk geen 
antwoord. Je weet het namelijk nooit.  
 
Het helpt wel als je probeert elke dag met mensenliefde en vriendelijk-
heid te kleuren. Kijk vriendelijk naar je medewerkers, en ook naar jezelf. 
Weet dat jijzelf je leiderschap bepaalt, maar dat je ook gevormd wordt 
door de omgeving waarin je werkt. Je doet prachtig en moeilijk werk, en 
je bent een mens, en daarmee (gelukkig) nooit perfect. Het enige dat je 
kunt doen is elke dag met hart, moed en wijsheid je werk doen: 
verbonden, wendbaar en scherp. 



De drie leiderschaps sleutels van DJI | 15

En nu?
Als je aan het denken bent gezet en verder wilt met deze 
inzichten, aarzel dan niet en neem de regie over je ontwikke-
ling. Spar met een collega of je leidinggevende, lees boeken, 
kijk op internet, volg opleidingen of start een coachtraject. Je 
leiding gevende, de HR-adviseur en het Opleidings Instituut 
helpen je graag verder. Want leidinggeven is een vak waarin je 
nooit uitgeleerd raakt. Deel je leiderschap, maak verbinding!
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