
Waar is het voor?
Lumina Leader vergroot het bewustzijn 
van de deelnemers over hun eigen 
unieke leiderschapsstijl en laat hen zien 
hoe ze op een natuurlijke manier en met 
authenticiteit kunnen leiden. Het is 
gericht op vier gebalanceerde domeinen 
van leiderschap: Gedreven Leiderschap, 
Beheersmatig Leiderschap, Dienend 
Leiderschap en Visionair Leiderschap.

De optionele Lumina Leader 360 review  
geeft leiders de mogelijkheid om 
zichzelf door de ogen van anderen te 
zien en de echte impact van hun 
leiderschapsstijl te observeren door het 
gebruik van 'Peer Feedback'.

Mensen kunnen benoemd zijn als 
leiders maar niet de eigenschappen van 
leiderschap vertonen. Volgens het 
Investors in People / TBR-rapport 2015 
bedragen de kosten van falend 
leiderschap £ 84 miljard per jaar alleen 
al in de UK. Tegelijkertijd zijn dit 
uitdagende tijden voor leiderschap. 
Leiders staan voor toenemende eisen, 
een hoge werkdruk en blootstelling aan 
meerdere groepen belanghebbenden 
met uiteenlopende behoeften.

Lumina Leader biedt leiders informatie 
die moeilijk ergens anders te vinden is. 
Het onthult een accuraat beeld van hun 
unieke leiderschapsstijl. Het wijst ook 
op blokkades en blinde vlekken en geeft 
aanbeveling hoe deze te vermijden. 
Lumina Leader verhoogt het 
zelfbewustzijn, 
besluitvormingsvermogen en het 
vertrouwen om anderen te leiden.

Leid de weg, op jouw eigen manier. 
Lumina Leader geeft executives 
meer inzicht in hun natuurlijke 
leiderschapsstijl. Het laat hen zien 
hoe ze met vertrouwen en 
authenticiteit kunnen leiden, 
terwijl ze leren hoe ze hun 
leiderschapsstijl kunnen aanpassen 
aan de behoeften van hun mensen 
en hun organisatie.
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Begrijp hoe je persoonlijkheid jouw 
leiderschapsstijl bepaalt

Vertrouw op je eigen authentieke 
leiderschapsstijl

Leer hoe je jouw leiderschapstalenten 
kunt maximaliseren en je 
beperkingen kunt verminderen

Ontwikkel leidinggevenden die echte 
waarde toevoegen aan jouw 
organisatie



Wat zijn de voordelen?
Lumina Leader, en de optionele 360-review, stelt leiders in 
staat hun carrièreblokkades aan te pakken, meer veelzijdig en 
veerkrachtig te worden wanneer ze leiding geven in tijden van 
verandering en mensen motiveren om high-performers te 
worden.
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Verhoogde veerkracht in tijden van 
verandering en onzekerheid

Flexibeler worden om tegemoet te 
komen aan verschillende functie-
eisen

Anderen motiveren en empoweren 
naar een gedeelde visie

Het moreel verhogen en het 
personeelsverloop verminderen

Hoe is het opgebouwd?
De online vragenlijst toetst 16 leiderschapskwaliteiten 
in 4 leiderschapsdomeinen. De test biedt daarmee objectief 
zicht op de persoonlijke leiderschapsstijlen. Enerzijds door 
het meten van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten, 
anderzijds door het meten van de mate waarin behoeften 
van teamleden worden aangevoeld. Daarnaast is het 
mogelijk om Lumina Leader 360 toe te voegen. Hieruit volgt 
een persoonsgebonden profielschets voor leidinggevenden 
en een maatwerkprogramma om kwaliteiten te ontwikkelen. 
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