
 

                             Academie Inspirerend Leidinggeven – www.franksegers.be 
 

 
 
 
 
Door deze scorekaart in te vullen werp je een blik in de spiegel. Het is een zelfevaluatie 
(momentopname), waarbij je even de tijd neemt om naar jezelf te kijken en een antwoord  
te formuleren. Onderstaande competenties worden gehanteerd door succesvolle en 
inspirerende leiders.  
 
Evalueer jezelf en omcirkel het cijfer van je huidige status. Zo ontdek je onmiddellijk in welke 
gebieden jij jezelf nog kunt ontwikkelen en welke competenties je nog kunt versterken. 
Hieruit kan je dan voor jezelf een persoonlijk actieplan maken, richting de leider die je altijd 
hebt willen zijn. 

 
 
 
 

(1=nooit , 2=zelden , 3=soms , 4=geregeld , 5=altijd)         
 

1. Ik heb een voorbeeldfunctie en beschik over een positieve attitude                  1   2  3  4  5  
 

2. Ik motiveer mijn teamleden en (her)ken hun drijfveren (doelen)                        1   2  3  4  5  
 

3. Ik ben gezond assertief en straal een natuurlijk zelfvertrouwen uit                     1   2  3  4  5  
 

4. Ik zie verandering als een kans/opportuniteit om te kunnen groeien                  1   2  3  4  5  
 

5. Ik beschik over een empathisch vermogen en kan actief luisteren                       1   2  3  4  5  
 

6. Ik delegeer en versterk de competenties van mijn teamleden                              1   2  3  4  5  
 

7. Ik ben sterk in het geven van positieve en kritische feedback                                1  2  3  4  5  
 

8. Ik beschik over een gezond zelfinzicht en ken mijn sterktes en zwaktes             1   2  3  4  5  
 

9. Ik begrijp mijn teamleden en kan omgaan met verschillende karakters              1   2  3  4  5   
 

10. Ik rekruteer en behoud de beste en meest cultuurpassende mensen                 1   2  3  4  5  
 

11. Ik vind persoonlijke ontwikkeling voor mezelf van groot belang                           1   2  3  4  5  
 

12. Ik vind persoonlijke ontwikkeling voor mijn medewerkers belangrijk                  1   2  3  4  5   
 

13. Ik vind “Meten Is Weten” en ik betrek mijn teamleden bij de resultaten            1   2  3  4  5  
 

14. Ik wil steeds de beste zijn, ben een volhouder en streef excellentie na               1   2  3  4  5  
 

15. Ik slaag erin mijn teamleden onder te dompelen in mijn visie en waarden         1   2  3  4  5  
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Je krachtpunten: 
Competenties die je hebt omcirkeld met 4 en 5 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Je aandachtspunten:  
De competenties die je hebt omcirkeld met 1 en 2 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
PS: Een sparring partner nodig? Wens je graag om samen met Frank Segers een actieplan  
op te maken met (vrijblijvend) advies en ondersteuning? Twijfel dan niet en vraag jou 
persoonlijke coaching sessie aan. Voor amper 100€ (bestemd voor het goede doel: 
‘Cliniclowns’) krijg je onmiddellijk enkele waardevolle tips mee om direct in de praktijk te 
brengen. Tot binnenkort! 

   

Een score minder dan 90 Een score tussen 80 & 120 Een score tussen 120 & 149 

Je hebt echt zin om je 
leidinggevende capaciteiten 
aan te scherpen en je beseft 
dat je nood hebt aan een 
stevige basisopleiding.  
Jouw mantra? 
‘Intentie betekent niets, actie alles’ 

Je hebt reeds een gezonde portie 
ervaring en maturiteit maar je 
werkt nog aan enkele 
competenties om je nog verder te 
ontwikkelen richting excellentie. 
Jouw mantra? 
‘Herhaling = basis van elke vaardigheid’ 

Je hebt reeds veel ervaring en je 
dwingt respect af. Je stelt jezelf 
geregeld in vraag en vindt het 
belangrijk om jouw leiderschap 
continu verder te ontwikkelen.  
Jouw mantra? 
‘Stoppen met leren is stoppen met leven’  


