
 
 

 
Visie op Leiderschap 

 
Aanleiding 
De Rechtspraak streeft naar investering in kwaliteit, modernisering en digitalisering van rechtspraak en het creëren 
van voldoende financiële ruimte in tijden van bezuinigingen. Het samenvallen van deze uitdagingen vraagt om 
leiderschap. In een voortdurend veranderende samenleving en effecten daarvan op de Rechtspraak wordt veel 
gevraagd van medewerkers, leidinggevenden en bestuurders.  

In verschillende onderzoeken, zoals het NSOB Rapport ‘Governance in de Rechtspraak’ en het 
Visitatierapport van de Commissie Cohen, is geconstateerd dat het leiderschap binnen de Rechtspraak meer aandacht 
verdient en kan worden versterkt. Het leiderschapsprofiel moet meebewegen met de veranderingen die de organisatie 
ondergaat. Een herijkte visie op leiderschap is daarom wenselijk.  Deze visie geeft weer hoe het gewenste leiderschap 
er uit ziet en welke competenties en eigenschappen daarvoor nodig zijn. Met de Visie op Leiderschap zet de 
Rechtspraak  in op een krachtig en slagvaardig leiderschap dat ondersteunend is aan alle professionals in de 
organisatie. Daarbij hebben de professionals, leidinggevenden en bestuurders van de Rechtspraak als derde 
staatsmacht de bijzondere uitdaging  dat zij de rechterlijke onafhankelijkheid moeten borgen. 
 
Leiderschap op alle niveaus 
Het is van belang dat iedere medewerker leiderschap vertoont in zijn/haar werk. De Rechtspraak ontwikkelt zich tot 
een organisatie waarin binnen vooraf gestelde kaders eigen regie, zelfsturing en minder controledruk een steeds 
grotere plaats zullen krijg. De medewerker zal veel meer op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid moeten vertrouwen, 
en zich daarom veel meer als eigenaar opstellen van zijn/haar dossiers en werkzaamheden. Daar is persoonlijk 
leiderschap voor nodig. Deze visie en de daarbij behorende competenties en karaktereigenschappen zijn daarom – in 
meer of mindere mate – op iedereen van toepassing.  

 
Visie op Leiderschap 

 
Een Rechtspraakbrede en –specifieke Visie 
De Visie is tot stand gekomen op basis van een analyse van bovengenoemde rapporten, landelijke en lokale visies op 
leiderschap en op de Gouden Gedragsprincipes. Daardoor is de Visie functie-overstijgend toepasbaar en herkenbaar. 
Daarnaast is de Visie geïnspireerd op wat andere publieke en private organisaties hebben geformuleerd over 
leiderschap. Deze organisaties opereren net als de Rechtspraak in dezelfde veranderende samenleving en kunnen 
voor de Rechtspraak daarom als spiegel dienen. Dankzij deze externe oriëntatie is de Visie op Leiderschap niet alleen 
conform de waarden en belangen  van de Rechtspraak, maar spelen deze ook in op  ontwikkelingen om ons heen.  
 



De Visie ondersteunt de kernwaarden van de Rechtspraak (onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en 
professionaliteit). Dankzij de waarborging van deze kernwaarden in de Visie blijft de Rechtspraak gefocust op zijn 
missie. Zodoende kan de Rechtspraak zijn taak uitvoeren, ten dienste van de samenleving en ter instandhouding en 
versterking van de rechtsstaat. 

 
Principes 
Het leiderschap volgens de Visie bevat de volgende competenties en karaktereigenschappen: 
 
Visionair leiderschap: de bedenker van de koers 

Het (samen met anderen) ontwikkelen van een visie is essentieel. Dankzij deze visie kan 
de leider de koers uitstippelen en de organisatie naar een stip aan de horizon leiden. Een 
visionair leider heeft een extern georiënteerde missie en visie en vertaalt de visie naar 
beleid - voorafgaand aan zijn/haar planning. De leider weet deze visie over te brengen 
aan anderen en waar nodig stelt hij/zij deze bij. Een visionair leider handelt in het belang 
van goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, en daarom hecht hij/zij te allen tijde de 
hoogste waarde aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit, 
ten dienste van de samenleving. 
 

De visionaire leider herkent zich in het volgende gedragsprincipe: 
“Ik oefen mijn taak uit ten dienste van de samenleving”  
 
Persoonlijk leiderschap: authentiek en aanspreekbaar 
Om de visie te kunnen realiseren geeft de leider een sterke persoonlijke invulling aan 
zijn/haar functie. De leider is een boegbeeld van de organisatie. Hij/zij is authentiek, 
toont ondernemerschap, is proactief, creatief, veranderbestendig en durft zich 
kwetsbaar op te stellen. De persoonlijke leider is intrinsiek gemotiveerd en is 
aanspreekbaar. Een persoonlijke leider neemt verantwoordelijkheid en is een inspiratie 
voor anderen. De kernwaarden van de Rechtspraak worden door de persoonlijk leider 
beleefd en doorleefd, en anderen kunnen deze direct in hem/haar herkennen. Goed 
voorbeeld doet goed volgen! 
 
De persoonlijke leider herkent zich in het volgende gedragsprincipe: 
“Ik ga er zelf wat aan doen” 
 
Mensgericht leiderschap: de binder en verbinder 

Een mensgerichte leider bindt en verbindt medewerkers aan de organisatie en neemt hen 
- samenbindend - mee in zijn/haar koers. De leider motiveert medewerkers, genereert 
energie en haalt daarmee het beste uit de mensen en uit zichzelf. De leider werkt samen, 
bevordert samenwerking, heeft sterke communicatieve vaardigheden, geeft en ontvangt 
feedback, is zelfkritisch, is open en transparant en zegt wat hij/zij denkt. Een 
mensgerichte leider draagt bij aan het creëren van een veilige organisatie, waarin fouten 
mogen worden gemaakt, leren en reflecteren wordt gestimuleerd, waarin ontwikkeling 
van de organisatie en haar medewerkers hoog in het vaandel staat en waarin vertrouwen 
een vanzelfsprekendheid is. Hij/zij stelt zich kwetsbaar op en respecteert deze houding 

bij anderen. De mensgerichte leider kent de medewerkers en hun kwaliteiten en laat hen excelleren in hun werk. De 
leider waardeert de inspanningen van medewerkers en behandelt iedereen vanuit de kernwaarden van de Rechtspraak. 
 
De mensgerichte leider herkent zich in de volgende gedragsprincipes: 
“Ik maak dingen bespreekbaar” en “Rechtspraak, we doen het samen” 
 
 
 
 
 
 



Resultaatgericht leiderschap: de vertaler van visie naar doen  
De mensgerichte leider haalt het beste uit de mensen en uit zichzelf naar boven ten 
behoeve van de medewerker en van de organisatie. De mensgerichte leider is daardoor 
eveneens een resultaatgerichte leider. De resultaatgerichte leider stelt duidelijke doelen 
en kaders, creëert draagvlak daarvoor, maakt realistische en doelmatige afspraken, stelt 
deze bij daar waar nodig en is op de hoogte van urgentie en belang van zaken, alsmede 
van de bestuurlijke lijnen en deadlines. Resultaten worden te allen tijde behaald ten 
dienste van de samenleving. Een goede rechtsbedeling aan rechtszoekenden en 
samenleving staat immers centraal. 
 
De resultaatgerichte leider herkent zich in het volgende gedragsprincipe: 
“Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg” 
 
Innovatief leiderschap: de voortdurende verbeteraar 

Een innovatief leider begeeft zich buiten de gebaande paden, is extern georiënteerd, staat 
open voor vernieuwingen en denkt out of the box, met inachtneming van de kernwaarden. 
Dankzij deze houding beschikt de leider over veranderkracht. Innovatief leiderschap 
vereist situationeel leiderschap: innovatieve leiders zijn in staat hun strategie aan te 
passen aan een veranderende werkelijkheid. Een leider beschikt niet alleen zelf over 
veranderkracht, hij/zij stelt ook anderen in staat nieuwe ideeën te ontplooien.  
 
De innovatieve leider herkent zich in het volgende gedragsprincipe: 
“Leren en reflecteren is onderdeel van mijn werk” 


