Welke �ol speel jij
als leidinggevende?
Binnen de Universiteit Utrecht hechten we veel waarde aan leiderschap. Goed
leiderschap zien we als een belangrijke sleutel om een veilige en inspirerende
werkomgeving te creëren. Goed leiderschap draagt bij aan gemotiveerde mensen,
het verwezenlijken van doelstellingen, over grenzen samenwerken en als UU
een bijdrage leveren aan een betere wereld.

E�kennen en waa�de�en
Leiderschap zit in grote en kleine zaken.

Het leiderschapsproﬁel is allereerst

Het gaat over hoe verschillende niveaus

bedoeld voor leidinggevenden,

binnen de UU met elkaar in dialoog zijn.

maar veel van de competenties zijn

Het gaat over hoe je feedback geeft aan

ook relevant voor medewerkers. We

je collega. Het gaat over het constructief

moedigen dan ook alle medewerkers

aankaarten van zaken die beter kunnen,

aan om binnen hun werkzaamheden

oog hebben voor anderen en richting

competenties van leiders te ontwikke-

geven.

len, en te leren van elkaar.

In de huidige discussie over een nieuwe
manier van erkennen en waarderen

Leidinggeven ve�gt veel!
Natuu�lijk gaat dit met vallen
en opstaan. Het is aan jou
hier je eigen invulling aan
te geven met oog voor waar
wij hier in Ut�echt voor staan.

binnen de academie, vraagt het leiderschap om de diversiteit van onze mensen
te erkennen en benutten en om een
sociaal veilige en inclusieve werkplek te
creëren. Om zo te innoveren, ons onderzoek en onderwijs nog aantrekkelijker te
maken en onze organisatie een plek te
laten zijn waar diverse kwaliteiten tot
hun recht komen.

Drie dimensies van leiderschap aan de UU
Leiderschap kent verschillende dimensies en bijbehorende competenties. Elke
dimensie heeft een eigen invalshoek, maar ze zijn allemaal van toepassing in je
dagelijkse functioneren als leidinggevende. Wat maakt jou tot een goede leidinggevende en wat heb je hiervoor nodig? We onderscheiden bij de UU drie dimensies.

JIJ - persoonlijk leiderschap
Goed leiderschap begint bij jezelf kennen, je kracht en ook je valkuilen.
Daarnaast helpt het om goed je ideeën te verwoorden, echt open te staan
voor diversiteit in anderen en andermans ideeën. Het is daarbij belangrijk
vertrouwen en verantwoordelijkheid te durven geven en nemen.

JIJ EN JE TEAM - organisatorisch leiderschap
Als leidinggevende stuur je een team aan, op een manier
dat je medewerkers met plezier werken met elkaar
en bijdragen aan de organisatie die we willen zijn.
Altijd op zoek naar verbetering en gericht op resultaat.
Met oog voor ontwikkeling en diversiteit van je mensen
en op zoek naar kansen om over grenzen heen
te werken.

JIJ EN DE ORGANISATIE - strategisch leiderschap
Als leidinggevende beweeg je je altijd als onderdeel van
een groter geheel. Dat is niet alleen onze universiteit, maar
ook de omgeving daar omheen. Je verbindt de strategische
speerpunten van de UU met de doelstellingen van jou
en je team.

Conc�eet betekenen deze drie dimensies
dat we de volgende competenties
belangrijk vinden aan de UU
Persoonlijk leiderschap
• Zelfreﬂectie
• Geven en nemen van vertrouwen en verantwoordelijkheid
• Diversiteit van medewerkers erkennen en ruimte geven
• Helder communiceren

Organisatorisch leiderschap
• (Interdisciplinair) samenwerken
• Cultuur van verbeteren versterken
• Stimuleren van ontwikkeling
• Resultaatgericht werken

Strategisch leiderschap
• Bepalen doelstellingen van eigen onderdeel
en verbinden aan UU doelstellingen
• Realiseren van UU strategisch plan doelstellingen
• Verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel
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Een overzicht van ontwikkelingsmogelijkheden en meer
informatie over bovenstaande leertrajecten vind je terug
op intranet.uu.nl/developmentguide

