
Hoe kunt u passende 
sturing en ruimte geven 
aan uw team?  
Leidinggevenden in het mbo hebben tijdens de werkplaats van SOM op 20 

september gespard en ervaringen uitgewisseld over dagelijkse dilemma’s 

rondom sturing en ruimte geven. Zij onderzochten hun dilemma’s vanuit drie 

perspectieven: organisatie, mensen en inhoud. 

In dit overzicht vindt u de belangrijkste inzichten, algemene handvatten en 

voorbeelden van praktische interventies die de leidinggevenden naar hun 

eigen praktijk mee terug nemen. SOM deelt ze ter inspiratie met u en alle andere 

leidinggevenden in het mbo.

Speelruimte creëren door sturing én ruimte
Sturing geven én tegelijkertijd ruimte scheppen is een paradox in zichzelf. 

Dit brengt verschillende dilemma’s met zich mee. De belangrijkste uitdaging 

is om in elke situatie opnieuw te zoeken naar de juiste mix van sturing én 

ruimte geven. 

Michiel de Ronde, lector begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam, 

geeft drie perspectieven mee om een dilemma te onderzoeken: organisatie, 

mensen en inhoud. Kun je speelruimte creëren door op ‘organisatie’ sterker  

te sturen, en op ‘mensen en inhoud’ te co-creëren of te delegeren?  

Welke mix past wanneer?

Mensen:

eigenwaarde

Inhoud:

meerwaarde

Organisatie:

randvoorwaarden

Dicteren

sturen

ruimte

Stagneren

Co-creëren

Delegeren



“Als leidinggevende begint veranderen  

bij jezelf. Probeer de verwachtingen  

die je hebt ten opzichte van de ander  

(meer eigenaarschap tonen, zich aan 

afspraken houden) om te denken naar  

wat de gewenste verandering van jou  

als leidinggevende vraagt.”

“Werken aan het creëren 

van een wij-cultuur is 

belangrijk, in plaats van 

‘hullie & zullie’.”

“Creëer duidelijkheid 

door je dilemma open te 

benoemen in het team. 

Blijf bij jezelf en benoem 

vanuit kracht wat je zelf 

ervaart.”

“Sta op basis van reflectie open voor wat 

teamleden nodig hebben om zich zelf 

verantwoordelijk te voelen voor taken of 

activiteiten. Neem de werkzaamheden of 

beslissingen niet van hen over. Zo blijven 

zij eigenaar.”

“Als een bepaalde 

taak (bijvoorbeeld 

voorlichting geven) 

wordt opgelegd, is 

er geen intrinsieke 

motivatie!”

“Belangrijke 

eigenschappen zijn 

zelfinzicht, je bewust zijn 

van je eigen functioneren, 

reflecteren op eigen 

gedrag en kunnen 

relativeren.”

Inzichten  
Inzichten uit de werkplaats ‘Hoe kunt u passende sturing en ruimte geven aan teams?’

“Wat je belangrijk vindt in de relatie 

tussen docenten en studenten,  laat 

dat ook leidend zijn in de relatie 

leidinggevende en teamleden.”

“Check je waarneming 

en aannames door 

open vragen te stellen, 

voordat je conclusies 

trekt.”

“Sommige dingen 

‘moeten’ – maar 

‘iets moeten’ vind ik 

eigenlijk zelf ook niks.“



Van dilemma’s  
naar interventies    

Veel genoemde dilemma’s
•   Hoe krijgen we eigenaarschap in het team? 

•  Hoe kan ik medewerkers de 

verantwoordelijkheid laten nemen voor 

bepaalde thema’s? 

Voorbeelden van praktische interventies van 
leidinggevenden uit verschillende roc’s

•   Splits de groep op, maak themagroepen verantwoordelijk 

voor onderdelen.

•  Laat docenten bedenken wat de meerwaarde bepaalt van 

een taak. Laat hen de taak mede vormgeven.

•  Als er weerstand is, vertellen wat het bewuste gedrag 

met je doet.

•  Een leidinggevende geeft aan dat teamleden in het 

betreffende roc specifieke rollen hebben. Rolhouders met 

eenzelfde portefeuille komen vanuit alle teams vier keer 

per jaar bij elkaar om af te stemmen.

•  Leg de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor 

materialen, bij de teams neer: teams zelf materialen 

laten bestellen én kosten laten zien, zodat materialen ook 

daadwerkelijk gebruikt worden.



Veel genoemde dilemma’s
•  Hoe krijg ik draagvlak voor zaken die 

moeten?

•  Hoe kan ik motivatie stimuleren voor zaken 

die ‘moeten’/verplichtingen?

•  Hoe verdeel ik taken in het team?

•  Wat te doen met taken die niemand wil doen?

Voorbeelden van praktische interventies van 
leidinggevenden uit verschillende roc’s

•   Ergens eindigt het gesprek over verplichte taken 

en moeten zaken toch gedaan worden. Duidelijkheid 

scheppen. 

•   Is helder waarom niemand bepaalde taken wil 

uitvoeren? Zijn taken echt nodig?

•   Geef het totale takenplaatje helder weer (kader voor 

keuze en prioritering).

•   ‘Moet-dingen’ anders formuleren; moeten = mogen.

•   Durf af te wijken van het CAO-kader.

•   In het team het gesprek aangaan over theorie en 

praktijk rondom taakuren.

•   Laat het team zelf de taakurencalculatie maken én 

beslissen hoe de uitvoering te organiseren.



Veel genoemd dilemma
•   Tot mijn verrassing worden afspraken  

- die samen zijn gemaakt - niet nagekomen.

Veel genoemde dilemma’s
•  Hoe richt ik de inspanningen van mijn 

medewerkers op de juiste werkzaamheden? 
Nu is er veel initiatief en (te) weinig 
richting.

•  Hoe kan ik medewerkers helpen te 
prioriteren, zodat ze nog tijd hebben voor de 
dingen die ik ze vraag? 

•  Geef ik voldoende richting/sturing zodat 
mensen niet bezwijken (onder veelheid en 
eigen enthousiasme)? 

Voorbeelden van praktische interventies van 
leidinggevenden uit verschillende roc’s

•   Las een moment van zelfreflectie in: wat is mijn rol als 

leidinggevende hierin?

•   Aanspreken op gedrag en gesprek aangaan.

•   Bespreek de afspraak in het team aan de hand van 

onderwijstijd en de ‘hogere doelstelling van de 

organisatie’.

•   Onderzoek het teamfunctioneren  en de teamcultuur. 

Wat zie je en wat ervaar je? Waarneming benoemen en 

checken.

Voorbeelden van praktische interventies van 
leidinggevenden uit verschillende roc’s

•   Probeer richtinggevende normen op te stellen.

•   Zet andere medewerkers (die geen lesgeven) in voor 

bepaalde taken (zoals werven en netwerk bouwen).

•   Bepaal eerst samen of het zinvol is iets op te pakken.

•   Gebruik het (acquisitie-, of team)plan als check om te 

bepalen of een actie interessant is.

•   Check of het met de collega’s goed gaat.



Veel genoemd dilemma
•   Bespreekbaar maken van werkdruk versus 

werkdrukbeleving.

Voorbeelden van praktische interventies van 
leidinggevenden uit verschillende roc’s

•   Zaken in het midden leggen. Bespreken vanuit een 

gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid

•   Sturen op proces en feedback geven op het proces in het 

team

•   Stel een vraag: hoe zouden jullie het oplossen/wat is 

jouw idee?

•   Vraag aan de mensen zelf wat ze nodig hebben. Toets je 

eigen waarneming en aannames, voordat je oordeelt.



Veel genoemd dilemma
•  Hoe zorg ik voor minder eilandjes en 

bevorder ik het over de schutting kijken van 

het eigen vakgebied?

Voorbeelden van praktische interventies van 
leidinggevenden uit verschillende roc’s

•  Faciliteer dat mensen elkaar leren kennen op persoonlijk 

vlak.

•  Deel met elkaar waar eenieder mee bezig is en faciliteer 

overleggen.

•  Zorg voor interactie. De kracht zit in het fysiek 

overleggen op de werkplek.

•  Collega’s zijn naar scholen en bedrijven gegaan om het 

‘hogere’ gezamenlijke doel te ervaren: waar doen we het 

voor?

•  Pak vraagstukken multidisciplinair op.

•  Richt de omgeving ondersteunend in zodat collega’s 

samen kunnen werken in één ruimte.



Algemene  
handvatten   
Algemene handvatten voor sturen en ruimte geven

Benoem de ‘why’ om duidelijkheid te scheppen over 
de bedoeling en de doelen. Is navolgbaar voor alle 
medewerkers hoe de afspraken bijdragen aan dit 
hogere doel?

Relateer de acties, taken en dingen die ‘moeten’ 
aan de hogere doelen van de organisatie. Dragen 
ze bij aan het leerproces van studenten? 

Vertaal de onderwijsvisie 
naar een passende visie 
op leiderschap en vertaal 
visie naar gedrag.

Passen mensen 
bij de visie van de 
organisatie? 

Eigen beleving tot 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid 
maken.

Duidelijkheid geven als 
leidinggevende wat er van jou 
verwacht wordt van ‘hogerhand’ 
> transparantie over eigen rol.

Ga in de schoenen 
van de ander 
staan. Bekijk het 
vraagstuk eens 
vanuit een andere 
rol.

Kwetsbaar opstellen, als 
leidinggevende intrinsieke 
motivatie delen en stelling 
nemen vanuit buikgevoel.

Minder praten, meer 
luisteren. Stel een 
vraag zonder het 
antwoord te weten.

Geef erkenning 
aan teamleden. 

Zorg voor gedeeld 
leiderschap met 
een verdeling van 
rollen over meerdere 
teamleden

Ga uit  van 
individuele talenten 
van docenten. Is 
er ruimte voor 
verschillen tussen 
teamleden?

Blijf vanuit een gezamenlijke 
ambitie werken en leg dit 
– continu – uit in de hele 
organisatie.

Geef de organisatie vorm 
op basis van werkbare 
eenheden (grootte van 
teams, werkgroepen, etc).

Stimuleer 
eigenaarschap 
(ook) bij 
docenten in 
teams.
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