
De huidige tijd kenmerkt zich door veel veranderingen en 
toenemende snelheid en daarmee gepaarde onzekerheid. 
Dit vraagt om wendbaar organiseren en daarom ook 
nieuwe vormen van leiderschap. Het Adviesbureau helpt 
organisaties met het creëren van de leiders van de 
toekomst. 
Leiders die kunnen inspireren en kaders stellen. Leiders die 
de beoogde visie en strategie in co-creatie verduidelijken 
naar organisatieonderdelen en teams. Leiders die 
begrijpen dat samenwerken met de klant en feedback  
essentieel zijn voor een blijvend concurrentievoordeel. 

Coachende leiders die de juiste balans slaan tussen 
vasthouden en loslaten, zodat teams veilig kunnen leren. 
En ten slotte: leiders die met het juiste voorbeeldgedrag en 
vanuit eigen kracht de brandstof zijn voor vooruitgang en 
vernieuwing. En tegelijkertijd het eigenaarschap op de 
juiste plek leggen.
Wij herkennen daarom 5 Modus Operandi (M.O.) voor 
Agile leiderschap. Elke modus bestaat uit één module met 
een set theorie en vaardigheden. Ben jij klaar voor jouw 
volgende stap?

Agile leiderschap

Wij zijn je navigator en brandstof voor verandering. 
Op weg naar een wendbare organisatie met 
bevlogen mensen.  Samen realiseren we doorbraken 
en helpen je met het vinden van de juiste balans. 
Op welk van de M.O. wil jij een stap maken, 
persoonlijk, met een team of als organisatie? 

Michael 
Spierenburg

Adger de 
Boer

Agile leiderschap
5 Modus Operandi
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De inspirerende leider voelt en regeert op behoeften. Zorgt voor eenduidige visie en neemt 
verhelderende beslissingen die uitnodigen tot actie. 

Leert de organisatie om continu te groeien. Toont voorbeeld en is wars van micro 
management. Overziet het geheel. Gericht op eigenaarschap en autonoom handelen. 

Een Agile mindset is gericht op waarde creatie voor klant, medewerker en stakeholders. 
Omarmt verandering, experimenteren en testen van nieuwe oplossingen. Luistert 
onbevangen. Past nieuwe kennis en technologie toe om de organisatie duurzaam wendbaar 
te laten bloeien. 

Een coaching grondhouding zodat anderen succesvol zijn. Gericht op lange termijn 
groei van organisatie en mens. Een systemische kijk en helpt om barrières weg te 
nemen. Focus op het allerbelangrijkste en hoog engagement

De cultuurleider heeft zijn wortels in Persoonlijk Leiderschap. Hoog bewustzijn en positieve 
energie. Luisteren en voelen is ontwikkeld, vertrouwd op intuïtie. Heeft eigenaarschap op 
cultuur en is meesterlijk in de context.

De 5 modus Operandi 

Leiders zijn effectiever als zij zich richten op de mensen 
en de sociale omgeving van de medewerkers die deze 
taken uitvoeren. Al in 1964 stelden Blake en Mouton vast 
dat effectief leiderschap een continue zoektocht is naar 
een balans tussen taakgerichte sturing en persoonlijke 
aandacht.
De effectiviteit van een bepaalde stijl van leidinggeven is 
ook afhankelijk is van het type organisatie. Zo stuur je in 
een crisissituatie medewerkers meer taakgericht aan. 

En worden hoogopgeleiden veelal meer bij het ontwerp 
van de taak betrokken dan bij laagopgeleiden het geval 
is.

De kern van effectief leiderschap is nog steeds 
balanceren. Een voorwaarde om snel en soms intuïtief de 
juiste keuze te maken is dat de toolbox van 5 leiderschap 
modi of operating (M.O.) aanwezig zijn. 
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Situationeel of organisch leiderschap

https://www.hetadviesbureau.com/

Adger en Michael zijn beide Agilisten en hebben 
jarenlange ervaring in het begeleiden van 
managementteams in verschillende markten. 
Wil je meer weten over wat wij voor jullie kunnen 
betekenen? Plan dan een videoconsult van ca. 30 
min. in via 020-2443135

https://www.hetadviesbureau.com/

