
 

 

 

Competentietest vitaal leidinggeven 

 

Vitale beroepskrachten bruisen van energie, werken graag en presteren beter. Zij spelen zelf een 

hoofdrol in hun vitaliteit. Maar als leidinggevende heeft u een cruciale rol in het ondersteunen, 

faciliteren en verbinden van medewerkers.  

 

MOVISIE onderscheidt 7 werkende principes voor vitaal leiderschap. Welk principe zet u het meest in 

en welke nooit? Doe onderstaande competentietest en ontdek uw score. 

 

Geef hieronder per stelling aan in hoeverre dat op u van toepassing is. Vervolgens kunt u onderaan 

per principe uw score berekenen. 

 

Meet uitleg over de 7 werkende principes vindt u onder de test. 

 

 

COMPETENTIES vitaal leiding geven Nooit 

(1) 

Soms 

(2) 

Regel

matig 

(3) 

Vaak 

(4) 

Altijd 

(5) 

1. Ik weet wie in een lastige privésituatie 

zit en laat mijn betrokkenheid merken. 

     

2. Als ik iets heel belangrijk vind, zet ik 

mijn invloed overal en op alle niveaus in.    

     

3. Ik maak gebruik van competenties  

van medewerkers bij het nemen van 

besluiten en het oplossen van 

problemen. 

     

4. Ik moedig teamleden aan om andere 

meningen en visies te hebben. 

     

5. Ik spreek aan op gedrag.      

6. Ik creëer persoonlijk contact met elke 

medewerker. 

     

7. Ik durf mijn emoties te laten zien en 

geef ook anderen hiervoor de ruimte. 

     

8. Ik stel concrete en haalbare doelen 

voor mijn teamleden. 

     

9. Als ik iets belangrijk vind, zorg ik dat 

mijn stem en houding dat ook duidelijk 

maken. 

     

10. Ik verdeel teamtaken zo dat 

teamleden zich kunnen ontwikkelen. 

     

11. Ik straal zelfvertrouwen en 

eigenwaarde uit als leidinggevende. 

     

12. Ik stimuleer medewerkers om zelf  

nieuwe werkwijzen uit te proberen. 

     

13. Ik gebruik humor en spel  tijdens 

(team)overleg. 

     

14. Ik ken de drijfveren van mijn 

medewerkers en speel erop in. 

     



15. Ik zet regelmatig een medewerker in 

het zonnetje, die iets bijzonders deed. 

     

16. Ik creëer uitdagingen voor mijzelf en 

voor mijn medewerkers. 

     

17. Ik prikkel medewerkers een 

persoonlijke bijdrage te leveren aan de 

afdelingsdoelen. 

     

18. Ik neem mijn intuïtie serieus.      

19. Ik moedig het delen van expertise 

aan.   

     

20. Ik ben transparant  over  

verwachtingen en wensen. 

     

21. Ik vertel regelmatig over een 

inspirerende ontmoeting of ervaring. 

     

  

 

 

 

Bereken hier uw score 

Vul het cijfer in dat u bij de stellingen heeft aangekruist en bereken het gemiddelde.  

 

Ga ervoor met hart en ziel Score 

Stelling 2  

Stelling 9  

Stelling 14  

Totaal … / 3=  

 

Wees authentiek Score 

Stelling 4  

Stelling 11  

Stelling 18  

Totaal … / 3=  

 

Voed jezelf en anderen Score 

Stelling 8  

Stelling 16  

Stelling 21  

Totaal … / 3=  



 

 

Geef ruimte voor 

ontwikkeling 

Score 

Stelling 10  

Stelling 12  

Stelling 19  

Totaal … / 3=  

 

 

Geef persoonlijke aandacht Score 

Stelling 1  

Stelling 6  

Stelling 15  

Totaal … / 3=  

 

Creëer een “wij-gevoel” Score 

Stelling 3  

Stelling 13  

Stelling 17  

Totaal … / 3=  

 

Spreek aan en daag uit Score 

Stelling 5  

Stelling 7  

Stelling 20  

Totaal … / 3=  

 

 

Wat zegt uw score? 
Binnen vitaliserend leidinggeven onderscheiden we 7 werkende principes. Per principe heeft u een 

rapportcijfer berekend op een schaal van 1 t/m 5. Scoor je een 4 of 5, dan heeft u dit aardig onder de 

knie. Scoort u een 1 of 2, dan is het tijd om aandacht te besteden aan dit principe. Score 3 is 



gemiddeld, ook dan kan een extra impuls geen kwaad. Hieronder staat beschreven wat de principes 

inhouden. Het gaat hierbij om het inspireren en vitaliseren van medewerkers. Het is dus geen 

volledige beschrijving van alle rollen die een leidinggevende heeft. 

 

Dit zijn de 7 werkende principes voor vitaal leiderschap 

 

Ze zijn tot stand gekomen na interviews met zeer vitale leidinggevenden in zorg en welzijn en hun 

medewerkers. In de praktijk is gebleken dat deze principes leiden tot vitaal succes. 

 

1. Ga ervoor met hart en ziel (en lichaam) 

De vitale leidinggevende zet zijn energie en kwaliteiten bewust in om zijn doelen te bereiken. Hij 

straalt passie uit en weet hiermee zijn omgeving aan te steken. Hij kent de energiegevers en –vreters 

van zijn teamleden en sluit daar op aan. 

 

2. Waardeer eigenheid 

De vitale leidinggevende kent zichzelf en zijn mogelijkheden goed en weet dit bewust in te zetten bij 

medewerkers en partners in het veld. Hij vertrouwt sterk op zijn intuïtie, ook als dit leidt naar een 

aanpak die tegen de gangbare norm ingaat. Hij waardeert de unieke persoonlijke bijdrage van 

medewerkers en stimuleert het inbrengen van afwijkende meningen. 

 

3. Voed jezelf en anderen 

De vitale leidinggevende blijft op de hoogte van actuele informatie binnen zijn werkveld. Hij blijft 

nieuwsgierig en creëert persoonlijke uitdagingen. Hij krijgt energie van het uitwisselen van expertise 

en nodigt medewerkers uit te laten horen wat hen inspireert.  

 

4. Geef ruimte voor ontwikkeling 

De leidinggevende heeft oog voor kwaliteiten van medewerkers. Hij stimuleert hun ontwikkeling en 

zelfsturend vermogen. Hij creëert een veilige leeromgeving en stelt zich ondersteunend op. 

 

5. Geef persoonlijke aandacht 

De vitale leidinggevende heeft aandacht voor de persoonlijke situatie van elke individuele 

medewerker. Hij stuurt op balans werk/privé, in- en ontspanning en kent de persoonlijke drijfveren. Hij 

toont betrokkenheid en denkt mee. 

 

6. Creëer een ‘wij-gevoel’ 

De vitale leidinggevende stimuleert de teamspirit, voelt zich verantwoordelijk voor de sfeer in het team. 

Hij enthousiasmeert en creëert gezamenlijk draagvlak voor missie en doelen. Hij zorgt voor 

uitwisseling, humor, spel en viert successen binnen en buiten het werk om. 

 

7. Spreek aan en daag uit 

De vitale leidinggevende wil betrokkenheid en participatie teweeg brengen. Hij spreekt medewerkers 

direct aan op houding en gedrag. Hij confronteert door patronen te doorbreken en is open en helder 

over wensen en verwachtingen.  

 

 

 


