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En nu is het jouw beurt

JOUW IDEALE
LEIDERSCHAP
TOOLKIT
CHECKLIST
Een snelle &
praktische gids om
te zien wat je nog
nodig hebt voor je
volgende promotie



De volgende vraag die je jezelf dan moet stellen is:

"Hoe groot moeten mijn toolkit aan leiderschaps-
vaardigheden en mijn netwerk zijn om mijn doelen
te halen?"

En dat is precies waar deze checklist je mee zal helpen.
Want een precies goed gevulde leiderschap toolkit en een
goed netwerk maken het verschil tussen een glansrijke
promotie of een frustratie.
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Als je denkt aan de toekomst van je carriere dan denk je
waarschijnlijk aan een paar dingen...

De loonschaal die je wilt bereiken, het aantal mensen dat je
in je team wilt hebben en de manier waarop je aan deze
mensen leiding wilt geven (zoals coaching, mentoring,
mindful leiderschap, persoonlijk leiderschap of authentiek). 
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1. Wil je 1 op 1 leidinggeven of aan hele groepen?
2. Aan hoeveel mensen geef je nu leiding?
3. Hoeveel tijd wil je besteden aan leidinggeven?
4. Hoeveel wil je verdienen?

Als je eenmaal een idee hebt hoe je jouw
leiderschapspositie er bij voorkeur uit ziet -inclusief
wat je kunt waarmaken, de markt waarde van wat je te
bieden hebt, en je looninschaal doelstelling- dan kun je
erachter komen hoe groot jouw leiderschapstoolkit
moet zijn om het waar te maken.  
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Zo kom je achter de juiste grootte van jouw toolkit en netwerk

Begin met jezelf deze vragen te stellen

Op deze manier stel je jouw toolkit samen gebaseerd op
verschillende loopbanen en verdien doelstellingen.
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A) Coordinerend Manager / "manus van alles" manager

Je coordineert regelmatig jouw werk met dat van een
paar collega's om zaken in goede banen leiden
Je stemt veel af en doet het meeste van het uitvoerend
werk zelf
Je besteedt minder dan 10 % van je tijd aan leidinggeven

Factoren waarmee je met je toolkit rekening moet
houden zijn:

Je kunt niet meer dan bij  3/4 activiteiten per jaar je
coordinerende rol als leidinggevend benadrukken
Je kunt niet jezelf en je successen naar voren
schuiven bij dezelfde personen en verwachten dat je
andere resultaten krijgt. Op termijn, als je toolkit en
je netwerk niet groeit zal je loopbaan vastlopen.
In andere woorden, de continue groei van je toolkit
en netwerk is essentieel voor je loopbaansucces.
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- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Voorbeeld van Anne Clair.
Anne Clair coordineert haar administratieve werk met 3
collega's. Zij heeft contact met 80 mensen binnen haar
organisatie. De risico's  van haar werk zijn laag. 5% van
haar contacten is in staat haar loopbaan te promoten of
te bevorderen. Haar bruto jaarsalaris is Euro 35.000/jaar

De ideale toolkit van een Coordinerend Manager

De Must-haves

Inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid
Tools om eigen valkuilen te voorkomen

A) Coordinerend Manager / "manus van alles" manager (vervolg)

Het helpt als je kantoorpolitiek goed beheerst
Het helpt als je in staat bent om mensen te motiveren

Aanbevolen tools

Je hoeft waarschijnlijk nog niet te kunnen pitchen of
te onderhandelen
Je hoeft niet inspirerend leiderschap te tonen en in
staat te zijn om iets in jouw werk neer te zetten dat
ook als je weg bent blijft bestaan

Nog niet nodig
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B) Leidinggevend Professional
Je geeft leiding aan jouw groep en bent ook
verantwoordelijk voor de resultaten van je eigen werk
Je stemt veel af met andere afdelingen
Je besteedt minimaal 25 % van je tijd aan leidinggeven

Factoren waarmee je met je toolkit rekening moet
houden zijn:

Je werkt onder hoge tijd en prestatie druk en je
leidinggevende taken staan onder hoge druk
Je bent in je prestaties afhankelijk van de motivatie en
inzet van je team en de medewerking van andere
afdelingen
In andere woorden, het continue onderhoud van
je netwerk en uitbreiding van je toolkit is essentieel
voor het doorgroeien naar een volgend level.
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- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Voorbeeld van Bo

Bo coordineert haar werk met dat van de mensen van
haar eigen afdeling en werkt samen met 3 andere
afdelingen. Zij heeft contact met 250 mensen binnen en
buiten haar organisatie. De belangen van haar werk zijn
hoog. 2 % van haar netwerk is in staat haar loopbaan te
promoten of te bevorderen. Haar bruto jaarsalaris is Euro
50.000/jaar

De ideale toolkit van een Leidinggevend Professional

De Must-haves

Inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid
Tools om eigen valkuilen te voorkomen
Tools om kantoorpolitiek te beheersen
Tools om mensen te motiveren

B) Leidinggevend Professional (vervolg)

Aanbevolen tools

Het helpt als je kunt pitchen en onderhandelen
Het helpt als je inspirerend leiderschap kunt tonen
en in staat bent om iets in je werk neer te zetten dat
ook als je weg bent blijft bestaan
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C) Voltijd leidinggevende

Je geeft leiding aan jouw groep en bent ook
verantwoordelijk voor de resultaten van je team
Je stemt veel af met directie en andere afdelingen
Je besteedt minimaal 80 % van je tijd aan leidinggeven

Factoren waarmee je met je toolkit rekening moet
houden zijn:

Je bent zeer zichtbaar en werkt onder hoge werk en
politieke druk, je leidinggevende vaardigheden
worden zeer regelmatig op de proef gesteld
Je bent in je prestaties afhankelijk van je positie en
invloed op je eigen afdeling en in de totale organisatie
In andere woorden, de intensieve groeistrategie voor
je netwerk en de hoogste eisen stellen aan je toolkit
aan leiderschapsvaardigheden is van cruciaal belang
voor het welslagen en doorzetten van het succes in je
loopbaan.
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- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Voorbeeld van Catherine

Catherine geeft leiding aan een (middel) grote afdeling en
zij is verantwoordelijk voor een groot organisatie breed
project. Zij heeft contact met 500 mensen binnen en
buiten haar organisatie. De belangen van haar werk zijn
zeer hoog. 1 % is in staat haar loopbaan te promoten of te
bevorderen. Haar salaris is  rond de Euro 80.000/jaar

De ideale toolkit van een Voltijd Leidinggevende

De Must-haves

Inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid
Tools om eigen valkuilen te voorkomen
Tools om kantoorpolitiek te beheersen
Tools om mensen te motiveren
Tools om te kunnen pitchen en onderhandelen
Een blauwprint voor inspirerend leiderschap en
voorbeelden en begeleiding om iets in je werk neer te
zetten dat ook als je weg bent blijft bestaan

C) Voltijd leidinggevende (vervolg)

Een groter netwerk en een grotere toolkit betekent
niet altijd gelijk een succesvolle carriere.
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- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Het belang van een goede toolkit boven het netwerk

De duimregel is dat als je primair werkt met het
verbeteren van je eigen managers toolkit dat de
mensen met wie je direct werkt dit zullen waarnemen. 

Dat betekent dat je je eigen loopbaan het snelst kunt
versnellen naar een hoger leidinggevend niveau door
initieel je toolkit te verbeteren en daarbij in tweede
plaats ook je netwerk te vergroten. 

Dit is een van de redenen waarom ik ervan hou om
mensen te helpen om hun loopbaan vordering te
baseren op eerst de verbetering en verrijking van de
leiderschapsvaardigheden en tools en vervolgens op
het gericht vergroten en versterken van het netwerk.

Met betere vaardigheden zijn je kansen zoveel meer
in je voordeel dan wanneer je je loopbaanstrategie
laat leunen op een monsterlijk groot netwerk! 

P. 10



Copyright Ellen Soentken, 2016

- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Hier zijn de Toolkit factoren die voor alle leidinggevenden
van toepassing zijn

Je kunt je loopbaan een flinke push geven omdat je
werkelijk focust op hoe je communiceert met je
mensen, in hun taal over de specifieke zaken die jij
persoonlijk voor hen kunt oplossen. 

Je hoeft alleen maar je toolkit en netwerk te
 onderhouden -ook al is je netwerk klein en ben je een
aspirant leidinggevende- zodat je je loopbaan
aspiraties onder de aandacht kunt blijven brengen aan
geinteresseerde en nieuwe mensen. 

Het draait allemaal om kwaliteit

Een kwalitatief goede toolkit en een kwalitatief goed
netwerk van mensen die zeggen 'YES! Ik wil meer van
jou horen!' Ze zijn enthousiast over wie je bent en met
name over wat jij te bieden hebt en zij zijn -nog
belangrijker- genegen om je te steunen en promoten
naar een volgende stap. 

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe je nu weet of je de
juiste tactieken gebruikt voor je toolkit en netwerk. 
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- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Bijvoorbeeld je heb heel veel mensen zien deelnemen
aan een netwerkevent. Natuurlijk deze netwerkadres
lijsten zijn groot, maar de mensen die daar komen om
de sprekers te horen komen niet om jou te horen!

Dus hoe bouw je een netwerk op met enthousiaste
mensen die in JOU geloven?

Je begint met het openen van deuren zodat mensen je
kunnen vinden. Dit kan zijn door naar jezelf en de
eindbeslissers uit te spreken wat je graag wilt
bereiken. (dus niet meer wat je niet meer wilt! Alleen
wat je wel wilt!!!).

Dit kan door een informeel gesprek met zo'n
eindbeslisser in het bedrijfsrestaurant, door een blog,
tijdens een functioneringsgesprek.

Dan, de mensen die loyale ambassadeurs worden zul je
actief betrokken moeten houden met wat je
onderneemt. Creeer frequente kansen waarin ze meer
over jou, jouw aanpak, jouw groei en expertise te
weten komen. Dit doe je in een
standaard handtekening onderaan je email, het
produceren van extra service.
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- Ze hoeft niet te kunnen pitchen

Het goede nieuws, hoe beter je toolkit en hoe groter je
netwerk, hoe meer mensen je zullen aanmoedigen als
echte fans. 

Het eenvoudig delen van kwalitatieve, consistente
leiderschapsvaardigheden uit je toolkit versterkt je positie en
het netwerk dat je nodig hebt voor het succes in je loopbaan. 
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OVER ELLEN SOENTKEN
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Ik  ben een 'Make it Happen' trainer van
vrouwelijke managers & ondernemers
die gelooft dat succes komt met
de juiste ontwikkeling en tools.

Ik hou ervan om gemotiveerde vrouwen zoals jij te helpen
om je positie te verstevigen en de beste resultaten neer te
zetten, door jou stap voor stap te laten zien hoe je een
solide carriere theorie kunt toepassen op jouw unieke
loopbaan.

Over de Female Leadership Academy
Wat is de sleutel naar een succesvolle loopbaan? Je
netwerk en je leiderschapsvaardigheden. Maar om de
steun van deze mensen te krijgen is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. 

Je kunt zelf met vallen en opstaan dit proces ontdekken,
maar het kost je maanden zo niet jaren. Met de Female
Leadership Academy vul je in een keer je hele toolkit aan
leiderschapsvaardigheden en je ontdekt technieken om je
netwerk te vergroten.

Aan de slag >>
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http://femaleleadershipacademy.com/

