LEIDERSCHAPS EFFECTIVITEITS ANALYSE

De Leiderschaps Effectiviteits Analyse (LEA) maakt leiderschapsgedrag inzichtelijk,
bespreekbaar en ontwikkelbaar. Elke leidinggevende kan op grond van dit
instrument zelf ontwikkelingsdoelen formuleren en op korte termijn resultaten
boeken.
Wat is het
De Leiderschaps Effectiviteits Analyse is
een ontwikkelingsgerichte methode die
de deelnemers inzicht geeft in hun
huidige leiderschapsgedrag en hun
voornaamste
ontwikkelingsbehoeften.
Daarbij stelt het hen in staat om gericht
te werken aan het verbeteren van de
effectiviteit van het eigen functioneren.
De methode wordt door middel van 360graden feedback ingezet. Dit betekent dat
de deelnemer medewerkers, collega’s en
de eigen leidinggevende vraagt een
vragenlijst over hem in te vullen. Deze
gegevens worden verwerkt tot een profiel
waarin zowel de eigen score, als de score
van de omgeving wordt weergegeven. Op
deze manier krijgt de leidinggevende een
genuanceerd en inspirerend beeld van
zijn of haar managementgedrag op de 23
dimensies die van belang zijn voor
effectief leiderschap.
Verschillen in beleving en waarneming
kunnen aanleiding zijn voor het (verder)
ontwikkelen van bepaald gedrag.

Voordelen voor de deelnemers
Met de LEA 360º bereiken we bij
deelnemers de volgende resultaten:
▪ Inzicht in het eigen leiderschapsprofiel
(sterke en zwakke punten) en de
effectiviteit van het eigen functioneren
▪ Inzicht in de huidige situatie en de
mogelijkheden om de eigen effectiviteit
gericht te verhogen;
▪ Keuze van aandachtspunten om in de
toekomst aan te werken;
▪ Persoonlijke actieplannen ter verhoging
van de effectiviteit van het eigen
gedrag;
▪ Inspiratie om deze plannen ook
daadwerkelijk te realiseren.

Voordelen voor de organisatie
Door gebruik te maken van de LEA 360º
verkrijgt de organisatie:
▪ Inzicht in de situatie met betrekking tot
de heersende leiderschapsstijl en het
niveau van leiderschapsvaardigheden
binnen de organisatie;
▪ Inzicht in de ontwikkelingsbehoefte van
de leidinggevende;
▪ Een
sturingsinstrument
om
de
voortgang in de ontwikkeling van een
aantal persoonlijke groei indicatoren te
meten.
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De LEA is een internationaal instrument waar veel verschillende organisaties met succes
gebruik van hebben gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees Jan
Buurman: 06-42212293, ceesjan@emunity.nl, www.ceesjanbuurman.nl.
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