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Resultaatgericht, no-nonsense en inspirerend
Met columns en artikelen, testen, filmpjes en muziek

Verbazend Leiderschap
Een E-Leader voor Leiders

Bea Annot
Willem Mastenbroek
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Graag Gedaan
Introductie
Alstublieft!
Voor u ziet u een juweeltje van moderne eenvoud: Een interactief ‘Doe het zelf boek’ met nuchtere
ideeën over Leiderschap. Praktisch, geschreven in alledaagse taal, met toepasbare testen, inspirerende
filmpjes en markante muziek.

Wat vindt u in dit Ebook?
Dit is een Ebook over Leiderschap, met heldere, onverbloemde columns en artikelen die handvatten
bieden voor de praktijk van elke dag. De vele herkenbare voorbeelden leveren inzicht: wat werkt en
wat werkt niet?
Het Ebook is ingedeeld in vier logisch samenhangende onderdelen. Bewust beperkt in omvang.
Met in ieder blok: (1) Tekst om te lezen en over na te denken. (2) Een test om inzicht in uzelf te
krijgen. (3) Filmpjes om naar te kijken en te luisteren. (4) Muziek om te ervaren -als toonkunst die de
tekst accentueert.

Wat kunt u met dit Ebook?
In dit overzichtelijke ‘Doe-book’ kunt u grasduinen en al doende uzelf de maat nemen. Tegelijkertijd
kunt u het gebruiken als werkboek voor uw directie- of managementteam. Dat kan heel eenvoudig:
Pak een relevant onderdeel. Laat iedereen de test doen en de uitkomsten delen. Bespreek de literatuur
en bekijk samen het filmpje. Zo nodig weet u ons te vinden.

Welke visie zit achter dit Ebook?
Als twee mensen met een totaal andere aanvliegroute troffen wij elkaar op de Leiderschapswerkvloer van ManagementSite en ontdekten verwantschap in visie en fascinatie. Leiderschap
gecomprimeerd in drie zinnen:
Wees open en eerlijk. Zorg voor resultaat en rendement. Heb lef en neem verantwoordelijkheid.
Als schrijvers geldt hetzelfde:
Zeg onomwonden wat je wilt zeggen. Vertel wat werkt en niet werkt. Durf je nek uit te steken.
Last but not least: de combinatie Mastenbroek – Annot levert plezier en meerwaarde.
Wij delen dat graag.

Rodrigo y Gabriela - Tamacun
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Fun is the easiest way
to change people’s
behavior for the better.
The Fun Theory

✔ Wees open en eerlijk.
Bea Annot
Coach hoger management, programmamanager, gastdocent, (interim)directeur, senior consultant,
spreker en dagvoorzitter, toezichthouder, redacteur en auteur over Leren en Leiderschap.
b.annot@deadviseursgroep.nl
06 2299 5037
w www.deadviseursgroep.nl

✔ Zorg voor resultaat
en rendement.
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Willem Mastenbroek
Hoogleraar, onderzoeker, management consultant, hoofdredacteur en bekend auteur over vernieuwing
van organisatieontwerp, verandermanagement en onderhandelen.
e

wmbk@managementsite.nl

Gastschrijvers
Rob Bertels
Arend Ardon

Verbeteringsgericht leiding geven - test
Verandermanagement - test

Bijdragen in dit boek bevatten links naar meer informatie. Als u meer over een onderwerp wilt weten
kunt u er met één klik naar toe. Bij sommige links wordt u verzocht lid te worden van ManagementSite. Dit neemt slechts enkele minuten en verplicht u tot niets.

✔ Heb lef en neem
verantwoordelijkheid.
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Begin bij het eind
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Willem Mastenbroek

		
1. 3

Filmpje: Doing things - Tom Peters			

Vuur de liefde (voor bier) aan 			
Bea Annot			

		
1. 4

Filmpje: Fun is the easiest way - The Fun Theory			
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De strategie: laat ’m niet los

Dare1

Geen leiderschapsontwikkeling los van de strategie
Een MD traject met excellente trainers en gemotiveerde deelnemers, zonder raakvlakken met de
strategie en ambities van uw bedrijf, is zonde van het geld. Hoogstens leuk voor de medewerkers:
als ze vertrekken staat het goed op hun cv.
Dit eerste vlugschrift gaat over de strategie met een herkenbaar voorbeeld uit de Thuiszorg.

Strategisch beleid zorgt voor zonnige start
Een thuiszorgorganisatie reorganiseert en zet een verandertraject in naar een werkwijze met zelfstandige
kleinschalige teams met meer autonomie. De belangrijkste doelen: financieel gezond worden, efficiënter
werken, kwaliteit van zorg en tevredenheid van medewerkers. Praktisch betekent de verandering onder
andere dat de teamleiders leiding gaan geven aan 60 mensen in plaats van 30.
De rol van deze teamleiders is cruciaal voor het slagen van de reorganisatie. Met de strategische doelen
als uitgangspunt zet ik als extern begeleider samen met een stuurgroep de contouren neer van een leiderschapstraject voor het middenkader van deze thuiszorgorganisatie. De doelen van de reorganisatie en
de competenties en vaardigheden die deze vragen van de leidinggevenden vormen de rode draad in dit
traject.
De eerste bijeenkomsten gaan over thema’s zoals leren veranderen, leiding geven aan jezelf en omgaan
met weerstand. Om inzicht in eigen doen en denken te krijgen zetten we als ondersteuning ook intervisie
en kortdurende coaching in.
Tot ineens blijkt dat de financiële tekorten schrikbarend hard oplopen. De onontkoombare actualiteit
doorkruist de logische volgorde van de procesmatige opzet van het leiderschapstraject. Pas in het najaar
staan de financiën op de agenda, niet nu.
Wat te doen?

De stress test
Als je het belangrijkste strategische doel van deze organisatie – financieel gezond worden – als richtpunt
neemt, kun je op zo’n moment maar één ding doen. De thema’s van de eerst volgende bijeenkomsten
skippen en direct vervangen door lessen over financiën en tools om op financiën te sturen. De intervisie
besteden we aan het reflecteren op de eigen rol: managen bij slecht weer.

Parov Stellar - Catgroove

choose challenging
situations
that ask for guts
one of The other 7 Habits
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Het verhaal van de Thuiszorg laat zien dat leiderschapsontwikkeling geen traject op zich is, maar juist
vanuit de strategie in moet spelen op de actualiteit. Overleven staat voorop en dan wijkt een mooie
logische opbouw.
Het lastigst is de move met de teamleiders te maken, die halsoverkop een spoedcursus financiën krijgen
en roepen dat ze daar absoluut geen verstand van hebben. De ‘sense of urgence’ zet het tot dan toe
relatief rustige traject flink op spanning en blaast alle procesmatigheid omver: hands on!
De kale werkelijkheid van overleven roept stress op en verhoogt het adrenalinepeil. Prima ingrediënten
voor een leiderschapstraject.
De onverwachte situatie versnelt het leren van nieuwe vaardigheden. Ze moeten, en raken al doende
bezield. Mooi is de ongekend financiële slagkracht die deze groep vrouwen in zich blijkt te hebben.
Na een half jaar zijn ze terecht trots op de resultaten.

Wat betekent dit voor leiderschapsontwikkeling?
Als u meer rendement wilt bij leiderschapsontwikkeling besteed dan aandacht aan de volgende vragen:
Is de collectieve ambitie van uw bedrijf helder en is het duidelijk welke resultaten leidinggevenden
moeten halen? Zijn deze vastgestelde doelen uitgangspunt? En is de architectuur2 van het leiderschapstraject zo flexibel dat de actualiteit wind in de zeilen kan blazen?

Kapseizen of scherp aan de wind zeilen
Zorg dat leiderschapsontwikkeling logisch voortvloeit uit de strategie en tijdens het hele traject in
dienst blijft staan van de ambitie van het bedrijf. Creëer ruimte, wees alert en speel in op actuele
kwartaalcijfers, marktontwikkelingen en nieuwe inzichten.
Parkeer bij storm leiderschapsontwikkeling niet, maar benut het. De vitaliteit en veerkracht van de
leiders én van het leiderschapstraject geven de doorslag of bij een stevige zijwind de organisatie
kapseist of scherp aan de wind gaat zeilen.
1 The other 7 Habits - alternatieve habits als aanvulling op
‘The 7 Habits’ van Steven Covey - Bea Annot
2 Liefde voor Leren - Manon Ruijters ISBN 90-13-04068-3
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Strategie en beleid
Goed bedoeld, maar te veel en nog fout ook
De overdaad van beleidsnotities, mooie woorden, uitgebreide analyses en fraaie strategie rapporten
verwondert mij. Overal wil men het beleid tegen het licht houden, verder ontwikkelen, bijstellen,
verduidelijken en aanpassen. Bizar!
Nog meer papier, commissies, projectgroepen, heisessies en aanbevelingen. Heel indrukwekkend, maar
vergeefse moeite want de uitvoering stagneert! Papier is geduldig, zeker als het in de bureaula ligt.
Dit speelt niet alleen in bedrijven. Ik kom het ook tegen in non-profit instellingen en overheids
organisaties. Wat ik daar ook tegenkom zijn de effecten van deze goed bedoelde beleidsijver:
frustratie, cynisme en verlies aan geloofwaardigheid van de leiding.

Onduidelijk beleid? Meer papier!
De hardnekkigheid van dit probleem verbaast mij zeer. Iedereen herkent het, ook de verantwoordelijke
managers: “Ja, dat zien wij ook - bij anderen. Wij doen het goed.” Niet dus.
Het Nationaal Onderzoek Verandermanagement laat zien dat het grootste afbreukrisico zit in de onduidelijkheid van de top over wat er moet gebeuren. Op de tweede plaats komt het onvermogen van de
volgende echelons om het beleid of de strategie over te dragen en te vertalen naar de eigen situatie.
De reactie van de leiding hierop is voorspelbaar: Meer uitleg en verduidelijking in notities en presentaties. Meer van hetzelfde dus.

Al doende leert men
Een goede strategie is herkenbaar voor degenen die het moeten waarmaken waaronder het midden
management en de uitvoerende professionals. Zij kennen de problemen, zij weten wat klanten en
afnemers nodig hebben, zij weten waarin andere aanbieders beter zijn. Zij steken graag de handen uit
de mouwen om hier wat aan te doen. Zeker, als ze hierop aangesproken en gestimuleerd worden door de
leiding. Dat moet de strategie zijn.
Doen, doen en nog eens doen! Daar wordt een organisatie steeds slimmer van.
Al doende leert men en wordt men beter.

Squarepusher - Tomorrow World

The main thing is
to keep the main thing
the main thing.
Stephan Covey
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Of zoals ik het graag zeg: “De échte wijsheid zit in het doen!” Dit geldt voor bedrijven, het geldt evenzeer voor de overheid waar de beleidsnotities zich opstapelen over overlast in buurten, wachttijden bij
instanties, uitval bij het beroepsonderwijs, administratieve rompslomp in de zorg, misbruik van sociale
voorzieningen, draaideur criminelen en de gewelddadige bejegening van baliepersoneel,
politiemensen, vervoerders en zorgmedewerkers.
Problemen genoeg; DOE er iets aan!

Een goede strategie is simpel

Filmpje
We have a strategic plan.
It’s called doing things.
Tom Peters

Waarom we maar door blijven gaan met papieren voornemens, nadere analyses en weer nieuwe
notities is voor mij een raadsel. Een goede strategie is simpel en direct verbonden met resultaten.
Bovenal is er het besef dat duizend goede ideeën mogelijk zijn maar dat het gaat om de uitvoering.
Ontbreekt het wellicht aan dit besef of is het iets anders?
Een groot kenner van bedrijfsstrategieën is Tom Peters. Zijn favoriete strategie is die van South West.
Deze airline is de meest succesvolle van de VS. Geen wonder dat veel managers reuze benieuwd zijn
naar de strategie van dit bedrijf. De strategie bestaat uit één slide met een tekst van twee zinnen,
totaal negen woorden. Tom Peters laat het zien in dit filmpje. Geweldig in zijn wat sarcastische
eenvoud!

foto: TomPeters.com
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Vuur de liefde (voor bier) aan

Als mijn passie
het antwoord is,
wilt u dan de vraag nog eens herhalen?

Waarom passie en missie ontwikkelingen versnellen
“Mensen die bij uw bedrijf solliciteren willen graag bij u werken en zijn vanuit zichzelf gemotiveerd.”
Volgens Mathieu Weggeman: “ … houden ze van hun vak en doen liever iets goed dan fout.
Medewerkers komen geïnspireerd binnen... tot ze hun managers tegen komen.1”
Deze uitspraak van Weggeman raakt iedere manager in het hart.
Wat doet een Bierbrouwer met de liefde voor het vak?

naar van Kooten en de Bie

Waar is de passie gebleven?
Een trotse Bierbrouwer heeft een ambitieuze missie geformuleerd. Het bedrijf wil nummer één zijn in
kostenbeheersing, in de top vijf voor wat betreft kwaliteit en de beste in leverbetrouwbaarheid.
Een uitstekende missie, maar wat betekent het voor de leidinggevenden en hun medewerkers in het
dagelijks werk?
Het management vertegenwoordigt het DNA van de Bierbrouwer: de visie, missie en kernwaarden.
Daar ligt het hart van de organisatie. Als het goed is horen medewerkers in het DNA woorden die hen
herinneren aan hun eigen motivatie en komen die herkenbare woorden regelmatig bij ze binnen.
Echter in de praktijk van veel bedrijven, zowel in de industrie als bij de overheid, dienstverlening en
zorg, dreigt menig medewerker zijn passie kwijt te raken. Ze voelen zich meer gefrustreerd dan
geïnspireerd door hun leidinggevende en verliezen de liefde voor het product.
Zo ook bij de Bierbrouwer. Er wordt heerlijk bier gemaakt, maar alle aandacht gaat uit naar de lopende
band en nauwelijks naar het smakelijke bier dat op die band staat. In de hectiek van alle dag lopen
medewerkers in de brouwerij het risico los te komen van het DNA en hun oorspronkelijke passie.

Inspirerend (bier) DNA
Met de bedrijfsleider, een productiemanager en de HR manager wordt bij de Bierbrouwer daarom
een bijeenkomst met het management voorbereid. Het doel is om met het eigen DNA als aanjager de
managers bewust te maken van de grote invloed die zij hebben op medewerkers. Tegelijk krijgen ze een
werkwijze mee om de inspirerende missie van de Bierbrouwer dichter bij medewerkers te brengen.
Na een middag hard werken en plezier, pakken de managers hun verantwoordelijkheid op.
Geïnspireerd door het DNA , gewapend met een concreet plan en veel onderlinge adviezen.

Darude - Sandstorm
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Filmpje

Het vraagt enige vrolijke vasthoudendheid om de hectiek uit de hoofden te halen. Een film van de
funtheory2 helpt bij dit voornamelijk technisch georiënteerde management. Het sprankelende
gedachtegoed: ‘Fun is the easiest way to change people’s behavior for the better’, spreekt de biermanagers aan en helpt om de eigen rol en invloed blijmoedig onder ogen te zien. Dit klinkt direct door
in de heldere adviezen die ze elkaar geven bij de bespreking van hun plannen om met de missie op de
eigen afdeling aan de slag te gaan.

Fun is the easiest way to
change people’s behavior
for the better.

Ons bier, ons team, ons werk. In onderhoud zijn wij ijzersterk!
Nadien verspreidt de werkwijze zich door de bierbrouwerij. Een aantal weken later formuleren de
mannen van de afdeling Onderhoud in een energieke bijeenkomst zelf hun afdelingsresultaten, direct
afgeleid van de bedrijfsmissie. Ze bedenken daarbij een slogan: ‘Ons bier, ons team, ons werk. In onderhoud zijn wij ijzersterk!’
Het bier-DNA stroomt bij de mannen nog ruimschoots door de aderen en versnelt het proces. Het mooist
is dat iedere onderhoudsploeg vervolgens zelf concretiseert op welke wijze zij de verantwoordelijkheid wil
nemen voor de resultaten van de afdeling.

The Fun Theory

Leiderschapsontwikkeling niet ego verhogend
Gulle inzet van DNA als managementinstrument werkt volgens onderzoek samenbindend3 (80%),
inspireert medewerkers (79%) en heeft een positief effect op omzet en winst (73%). Daarbij brengt
de stimulerende inzet van DNA de Bierbrouwer tegelijk bij de basis van leiderschap: leiders dienen het
belang van de organisatie. Dit klinkt simpel, maar dat is het niet.
Leiderschap en leiderschapsontwikkeling draaien niet om het ego van de leider, maar staan ten dienste
aan het bedrijfs-DNA. Zoals de manager van de technische afdeling van de Bierbrouwer het zegt:
“Het geeft binding met het product wat we maken en verbondenheid met de organisatie als geheel. Waarbij de groep die onderhoud doet, ook nog eens een stelling neerzet dat ze ijzersterk zijn in hun werk.”

DNA laat zien waar een bedrijf voor staat
Stroomt het DNA door de aderen van uw medewerkers? Zijn missie, visie en kernwaarden
onderscheidend? Inspirerend? Herkennen medewerkers in dit DNA hun oorspronkelijke passie – dat
wat hen motiveerde bij hun sollicitatie?
Mastenbroek geeft een goed advies4: “Begin bij het eind! Handel vanuit het besef waar het naartoe
moet leiden”. Neem de strategie als uitgangspunt en ontwikkel samen het DNA door dit direct te
koppelen aan de bedrijfsresultaten. Dan gaat het stromen.

1
2
3
4

Lezing: Onzichtbaar leiderschap - Prof. Dr. Mathieu Weggeman
www.thefuntheory.com
Gegevens uit: Kus de visie wakker - Hans van der Loo, Jeroen Geelhoed,
Salem Samhoud ISBN 978 90 5261 582 0
Artikel: Kernwaarden: Humbug of houvast - Prof. Dr. Willem Mastenbroek
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Test

Verbeteringsgericht leiderschap
Wat past u: sturing of zelforganisatie?
Situatie
Leidinggeven aan verandering – of beter gezegd: continue verbetering – vraagt van de manager van
vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op de gewenste resultaten als tegelijkertijd ruimte
te geven aan medewerkers om zélf invulling te kunnen geven aan de realisatie van deze resultaten.
Dit principe van sturen én loslaten is zeker geen gemakkelijke opgave en vraagt van de manager een
effectief samenspel van een groot aantal vaardigheden.
Concreet moet er sprake zijn van een integratie van zowel sturende vaardigheden (richting geven
vanuit uw verantwoordelijkheid als manager) als vaardigheden die de ontwikkeling van zelforganisatie
(ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers) bevorderen. Het gaat hier dus
om een ‘én-én stijl’.
De belangrijkste zowel sturende als zelforganiserende vaardigheden zijn voor u samengevat
in dit schema.

Sturende vaardigheden

&

Zelforganiserende vaardigheden

Analytisch vermogen

Stevigheid/vasthoudendheid

Creativiteit

Delegeren

•

Hoofd- en bijzaken scheidend

•

Weerstand biedend

•

Vernieuwend/innovatief

•

Medewerkers effectief inschakelend

•

Complexiteit reducerend

•

Kunnen incasseren

•

Origineel en vindingrijk

•

Heeft vertrouwen in de ander

Synthetisch vermogen

Planning

Sociabiliteit

Sociale gerichtheid

•

Grote lijnen kunnen zien

•

Planmatig werkend

•

Tot samenwerking brengend

•

Contactgericht

•

Verbanden leggend

•

Met prioriteiten en tijdschema

•

Motiverend, enthousiasmerend

•

Open, empathisch (aardig)

Leiderschap

Controleren

Inlevingsvermogen

Communicatieve vaardigheden

•

Overwicht, profilerend

•

Bewaken van de voortgang

•

Gevoel voor verhoudingen

•

Beheerst gesprekstechnieken

•

Overtuigend

•

Overzicht over het geheel bewaren

•

Actief luisterend

•

Kan helder presenteren

Daadkracht

Evenwicht

Aanpassingsvermogen

Exploreren

•

Besluitvaardig

•

Onafhankelijk/eigen mening

•

Flexibel bij veranderingen

•

Gericht op voorstellen

•

Efficiency en organisatie

•

Heeft zelfvertrouwen

•

Sociale souplesse

•

Zoekt naar gemeenschappelijk belang

Beheersing/zelfverzekerd

Coöperativiteit

•

Speelt met alternatieven

Initiatief

•

•

Ondernemend

•

Consensus gericht

•

Grijpt kansen

•

Bereid tot overleg/samenwerkend

Al Pha X - The wedding song
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Hoe werkt het?
In de vragenlijst treft u steeds twee beweringen in combinatie met elkaar aan.
Kies van elke combinatie de bewering die u het meest van toepassing vindt op uzelf.
Ook als beide beweringen juist allebei wel of juist niet op u van toepassing zijn, kiest u de bewering
die toch het meest op u van toepassing is. U moet dus altijd een keuze maken.

1

A Ik heb een groot zelfvertrouwen.
B Ik ben origineel en vindingrijk.

10 A Ik kan goed organiseren.
B Ik kan goed luisteren.

2

A Bij problemen zoek ik altijd weer naar alternatieven.
B Ik pak mijn zaken altijd heel planmatig aan.

11 A Ik houd de voortgang goed in de gaten.
B Ik ben vernieuwend en creatief in mijn aanpak van zaken.

3

A Ik heb graag gezelschap om mij heen.
B Ik heb een groot incasseringsvermogen.

12 A Ik kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden.
B Ik heb een goed inlevingsvermogen, voel verhoudingen goed aan.

4

A Ik ben een ondernemend type.
B Op veranderingen speel ik flexibel in.

13 A Communicatie met anderen gaat mij goed af.
B Ik kan goed prioriteiten stellen.

5

A Ik heb een duidelijke eigen mening.
B Ik kan mensen goed motiveren/enthousiasmeren.

14 A Ik heb overwicht op mensen.
B Ik kan goed delegeren.

6

A Ik kan een boodschap goed presenteren.
B Ik kan mensen goed overtuigen.

15 A Ik streef altijd naar overleg en consensus.
B Ik blijf overeind bij sterke druk.

7

A Ik kan gemakkelijk knopen doorhakken.
B Ik heb vertrouwen in een ander.

16 A Ik houd de zaken onder controle.
B Ik kan goed samenwerken.

8

A Ik ben c.q. werk voorstelgericht.
B Ik houd het overzicht over het grotere geheel.

17 A Ik kan mij goed aanpassen aan anderen.
B Ik heb een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

9

A Ik ben een aardig en open persoon.
B Als ik kansen zie, dan benut ik deze.

18 A Ik leg snel onderlinge verbanden.
B Ik ben een teamplayer.
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Diagnose
Bekijk uw gekozen antwoorden in de onderstaande lijst en tel per kolom uw score op.

		Sturende
		vaardigheden

Zelforganiserende
vaardigheden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
B
A
B
A
B
A

B
A
A
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
B
A
B
A
B

Totaal

-------

-------

Advies
Met de antwoorden en score van de test ontstaat een praktisch bruikbaar toetsingskader,
dat gehanteerd kan worden bij de inschatting van uw potentieel op het gebied van
verbeteringsgericht management.
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Krijgt u een min of meer gelijke score, d.w.z. circa 9 op de sturende vaardigheden en ook circa 9 op de
zelforganiserende vaardigheden?
Advies: deze gelijke score geeft aan dat uw vaardigheden evenwichtig ontwikkeld zijn. Een dergelijk
evenwicht biedt de meest waardevolle basis voor een effectief verbeteringsgericht leiderschap. In
principe hebt u de gewenste vaardigheden in huis; het is nu alleen de kunst de juiste vaardigheden
ook op de juiste momenten in te zetten. Uw omgeving kan dat het beste beoordelen, beter dan u
zelf daartoe in staat bent. Organiseer dus op geregelde basis gerichte feed back van collega’s, uw
medewerkers en/of uw direct leidinggevende, waarin u hen aan de hand van concrete praktijksituaties
vraagt om een beschrijving en beoordeling van uw gedrag in de gegeven situatie. Vraag hen daarbij
ook nadrukkelijk om eventuele tips en alternatieven.
Vertonen uw scores een ongelijke verdeling over de beide kolommen? En zoekt u daarom naar concrete
mogelijkheden om specifieke - sturende of zelforganiserende - vaardigheden verder te ontwikkelen?
Advies: besteed bewust en gericht aandacht aan datgene wat het laagste scoort: uw sturing of uw
zelforganisatie. Kijk nog eens naar de betreffende vaardigheden (zie onder ‘Situatie’) om welke vaardigheden het vooral gaat bij uw sturing of uw zelforganisatie. Bepaal vervolgens aan welke aanscherping van vaardigheden juist u vooral behoefte hebt. Ontwikkel ten slotte de gewenste vaardigheden,
door een gerichte opleiding, training en/of coaching te selecteren met behulp van de nevenstaande
suggesties.
Als vooral uw sturende vaardigheden lager scoren,
overweegt u dan eens een gerichte opleiding,
training of coaching op het gebied van:
• strategisch denken en het ontwikkelen van visie;
• overtuigend presenteren;
• overleg- en besluitvaardigheid;
• onderhandelen en conflicthantering;
• omgaan met weerstanden;
• planmatig- en projectmatig werken;
• timemanagement, planning en organisatie.

Als vooral uw zelforganiserende vaardigheden
lager scoren, overweegt u dan eens een gerichte
opleiding, training of coaching op het gebied van:
• samenwerken;
• delegeren;
• creativiteit;
• inspireren, motiveren en enthousiasmeren;
• communicatie en actief luisteren;
• onderhandelen en explorerend vermogen;
• coachend leiderschap.

Filmpje
Klein.
Het nieuwe groot.
Triodos Bank
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Kernwaarden: humbug of houvast
Missie, visie, kernwaarden; papier is geduldig
Voorbeelden
Missie, visie, kernwaarden! Dat moet je als organisatie wel hebben. Menige organisatie besteedt veel
tijd aan het formuleren van gemeenschappelijke waarden. En, het moet gezegd worden, die zien er
fraai uit. In het kader een paar voorbeelden >>
>>
>>
Dit zijn grote internationale ondernemingen. Ook kleinere,
op Nederland gerichte bedrijven en instellingen, beschikken
over missies en kernwaarden. De meest gebruikte termen volgens
een snelle scan onder een tiental organisaties, zijn:
• klantgericht, ondernemend, innovatief;
• integraal verantwoordelijk voor resultaten;
• vooruitstrevend;
• toonaangevend;
• continue verbetering kwaliteit;
• open, communicatief, teamwerk;
• resultaatgericht;
• willen winnen;
• integer;
• altijd streven naar beter.
Geweldig! Maar gaan de medewerkers ermee aan de gang?
Weten chefs en teamleiders wat er nu van hen verwacht wordt?

Werken waarden?
Vanzelf gebeurt er niets. Geeft de leiding van de organisatie hier
enige sturing aan? Hoe weet de leiding dat men conform deze
waarden gaat handelen? Deze vragen heb ik vaak gesteld. Bijna
altijd komen er vage reacties. Het ergste is nog als je te horen krijgt
dat de waarden voor zichzelf spreken en dat het toch voldoende
moet zijn er regelmatig aandacht voor te vragen.

Unilever
Connected Creativity
Liberating Rigor
Single Minded Passion for Winning
Philips
Delight customers
Deliver on commitments
Develop people
Depend on each other
ABN
Integriteit
Respect
Teamwork
Professionaliteit
Reed Elsevier
Passion for winning
Customer focus
Valuing our people
Innovation
Boundarylessness
Ahold
Customer focussed
Ambitious, but within reach
CSM
Being stakeholder driven
Striving for continuous improvement
Fostering intrapreneurship

Pink Floyd - Shine on you crazy Diamond
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Onlangs was ik betrokken bij een zakelijke dienstverlener die als kernwaarden ‘klantgericht, innovatief
en resultaatverantwoordelijk’ propageerde. Men had het idee dat men aardig op weg was.
De kernwaarden waren bij tal van gelegenheden uitgedragen. En er was brede instemming bij
leidinggevenden en medewerkers. Toch had de leiding er een wat onzeker gevoel bij. Handelden de
medewerkers er ook naar? Ik kreeg het verzoek een vlotte scan te plegen. Daartoe heb ik 7 vragen
opgesteld. Deze vragen heb ik met een aantal teams doorgenomen. (De 7 vragen kan men scoren op
een 6-puntsschaal, 1 betekent niet of nauwelijks, 6 maximaal aanwezig.)

De resultaten stemden
niet vrolijk. De eerste
3 à 4 vragen scoorden
in de buurt van de 4.
Daarna verschoof
de uitslag naar links
en bij vraag 7 stond
men met de mond
vol tanden. En dan
te bedenken dat ook
al zou men de eerste
6 vragen allemaal op
5 of 6 scoren het
uiteindelijk gaat om
de laatste vraag.
Papier is geduldig,
instemmende reacties
zijn gemakkelijk.
Concrete verbeteracties
zijn de uiteindelijke toets.

Scan ’Klantgericht, innovatief, resultaatverantwoordelijk’
1

Weet uw team hoe klanten
uw diensten ervaren?

1

2

3

4

5

6

Worden wensen van klanten
besproken in het teamoverleg?

1

2

3

4

5

6

Worden nieuwe ontwikkelingen
met betrekking tot de dienstverlening in het team besproken?

1

2

3

4

5

6

Heeft het team inzicht in de
kosten en de opbrengsten van
het team?

1

2

3

4

5

6

Is er interesse voor
bovenstaande punten?

1

2

3

4

5

6

6

Leidt dit tot goede discussies?

1

2

3

4

5

6

7

Leidt dit tot concrete afspraken
en acties ter verbetering?

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

Concrete
verbeteracties
zijn de uiteindelijke toets
dat kernwaarden
werken.
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Hoe wel?
We zijn er inmiddels wel achter dat het ophangen van de waarden en denken dat de medewerkers
vervolgens klantgerichter of innovatiever worden, niet werkt. Maar hoe dan wel? De leiding moet er
regelmatig aandacht voor vragen, voorbeeldgedrag, tijdens opleidingen en conferenties moet men er
met elkaar over praten. Tja…..Wie denkt dat dit werkt mag het zeggen, maar het blijft redelijk vaag.
De kans dat de waarden averechts werken en men er cynisch mee omgaat is niet denkbeeldig. Dit
geldt ook voor klanten. Wat denken zij van al die fraaie kreten? “Wij hebben onlangs,” zegt Trompenaars, “het bordje ‘Wij doden hier geen mensen’ boven onze voordeur weggehaald. We merkten dat veel
bezoekers er een beetje onrustig van werden. Terwijl het toch echt een van de kernwaarden van ons gezin
is! Datzelfde onrustige gevoel krijg ik als ik bij een bedrijf binnenkom waar de kernwaarde ‘integriteit’
tegen de muur gespijkerd is. Dan lijkt het er toch op dat iets vanzelfsprekends er bij dat bedrijf
ingehamerd moet worden. Dat het niet vanzelfsprekend is.”

Verbreding van de aanpak
Sommigen menen dat de waarden ingebed moeten zijn in een veel bredere aanpak. Ze moeten
van het begin af aan met vertegenwoordigers van het personeel bediscussieerd worden. Ze
moeten gezien worden als een onderdeel van een proces van ontwikkeling van de organisatiecultuur
en als onderdeel van een organisatiebrede aanpak. Men besluit dan bijvoorbeeld tot een uitgebreide
cultuurdiagnose. Vanuit de discussies over de gewenste ontwikkeling van de organisatie komt men
dan ook tot een formulering van gewenste kernwaarden. Inderdaad, een meer fundamentele aanpak:
meer bijeenkomsten, meer rapporten, maar of het werkt ……?

Hulpmiddelen mobiliseren?
Er zijn veel organisatiemodellen en systemen die claimen bij te dragen aan de ontwikkeling van mens
en organisatie. Veelgenoemd in dit verband zijn Competentie Management, Persoonlijke Ontwikkelings Plannen, de Balanced Score Card, Kennis Management en het INK-model. Maar ook hier is er
hetzelfde gevaar. Er gebeurt van alles maar de oogst in termen van concrete verbetering van bedrijfsresultaten is weinig tastbaar. We moeten heel goed uitkijken dat genoemde middelen niet blijven
hangen in de sfeer van ‘veel papier en mooie woorden’ zoals diagnoses, discussies, stuur- en projectgroepen, analyses, rapportages en vergaderingen. Deze activiteiten zijn dan gericht op het benoemen
van kernwaarden of op het invullen en bijhouden van de 4 velden van het BSC-instrument of op de 9
velden van het INK-model. Ondertussen wacht de klant en blijven concrete acties ter verbetering van
product of dienst uit.
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Begin bij het eind
Om te voorkomen dat ‘mooie woorden’ en ‘fraaie modellen’ een eigen leven gaan leiden is een
goede vuistregel “Begin bij het eind!” Oftewel: Handel vanuit het besef waar moet het toe leiden!
Wat is het uiteindelijke doel; waar gaat het eigenlijk om? Dat verschaft focus en houvast voor de regie
van de verandering.
De volgende casus laat zien hoe dit werkt. In deze casus blijft men steken in de formulering van
gemeenschappelijke waarden. U leest ook hoe zo’n situatie weer vlot te trekken is.

Filmpje
Val mensen die van hun vak houden
niet teveel lastig met
regels en procedures.
Mathieu Weggeman

Casus ‘Organisatiecultuur en kernwaarden’
De organisatie gekanteld
Het bedrijf in de dienstverlenende sector heeft een ingrijpende reorganisatie achter de rug. Om flexibeler
op de markt te kunnen reageren en beter te kunnen inspelen op de wensen van de klant, heeft men het
bedrijf ‘gekanteld’. Wat vroeger de ‘werkvloer’ heette, heet nu de ‘voorkant’ van het bedrijf oftewel het
‘front’. Alle processen in het bedrijf zijn zo georganiseerd dat zij de voorkant, waar het klantencontact
plaatsvindt, maximaal ondersteunen.

De cultuur uit het oog verloren
Toen de reorganisatie grotendeels was doorgevoerd, zat het Management Team van het bedrijf bijeen.
Doel van de bijeenkomst: het evalueren van de reorganisatie. Naast de MT-leden was ook een medewerker Personeelszaken (PZ) bij het overleg aanwezig. Hij had door middel van een aantal interviews het
succes van de reorganisatie onderzocht. In zijn presentatie vertelde de medewerker PZ dat de nieuwe
structuren en processen helder waren gestroomlijnd. Bovendien concludeerde hij dat de meeste mensen
een goed beeld hadden van hun nieuwe takenpakket. De MT-leden keken tevreden. De medewerker vervolgde: “U bent in uw aanpak echter een belangrijk element vergeten. En dat is de cultuur.” Een aantal
kenmerken van de cultuur stond opgesomd op een sheet.
•
•
•
•
•
•

mensen hangen als los zand aan elkaar
er heerst onzekerheid over de toekomst
er is sprake van onderlinge competitie
men richt zich sterk op het eigen belang
een actieve klantgerichte houding ontbreekt vaak nog
weinig benul en interesse in de resultaten van de eigen unit.

foto: DenkProducties
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De sfeer aan tafel werd gespannen. De algemeen directeur doorbrak de stilte en bedankte de
medewerker voor zijn bijdrage. Na het MT-overleg kreeg de medewerker opdracht om in overleg
met vertegenwoordigers van diverse lagen van de organisatie, op schrift te stellen wat de kenmerken
zouden moeten zijn van een positieve en vitale organisatiecultuur.

Onze waarden
Enkele weken daarna kon de medewerker een lijst met 10 kenmerken aan het MT presenteren. Na een
stevige discussie kwam er uiteindelijk een lijst met zes punten op tafel, die de geschiedenis zouden
ingaan als ‘onze waarden’. Het ging om de volgende punten:
Wij zijn
… open en eerlijk
… geïnteresseerd in onze klanten
… geïnteresseerd in elkaar
… resultaatgericht
… praktisch.
Nu was het zaak om ‘onze waarden’ kenbaar te maken aan alle medewerkers. Er werd voor gekozen in
eerste instantie alle managers schriftelijk van de waarden op de hoogte te stellen, met een persoonlijke
brief van de algemeen directeur. De managers werden uitgenodigd de waarden te bespreken in het werkoverleg en de medewerkers te stimuleren in het gewenste gedrag. Immers, zo werd geredeneerd, je moet
zulke zaken via de lijnorganisatie invoeren.

Thermometer
Toen echter na drie maanden de medewerker PZ nog eens werd gevraagd “een thermometer in de organisatie te steken”, kwam hij met de conclusie dat er weinig veranderd was. Slechts enkele ondervraagde
managers bleken ermee aan de slag te zijn gegaan. Bij meer dan eenderde van de managers waren
‘onze waarden’ zelfs zoekgeraakt of weggegooid.
In het MT werd geconcludeerd dat het misschien ook wel te gemakkelijk was geweest De zaak is vastgelopen. Welke mogelijkheden zijn er nog? Wat is het alternatief om de gewenste verandering van de
grond te krijgen om te veronderstellen dat de managers wisten hoe zij de waarden handen en voeten
moesten geven. Daarom werd besloten om een stuk te laten schrijven voor alle managers waarin hen
werd uitgelegd hoe zij de waarden in praktijk kunnen brengen. De opdracht werd verstrekt aan een
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manager en een interne opleider. Het werd een praktisch stuk, waarin werd ingegaan op heel concrete
vragen. Wanneer spelen met name welke waarden een rol? Wat zijn concrete praktijkvoorbeelden? Op
welke wijze kunnen medewerkers worden gestuurd op hun gedrag? Bovendien werden er concrete tips
gegeven over de wijze van introduceren, de rol van functioneringsgesprekken en werkoverleg en het voorbeeldgedrag van de manager zelf.

Lacherig
Na drie maanden was er echter nog weinig verbetering waarneembaar. Managers gingen nauwelijks met
het stuk aan de slag. Als er over ‘onze waarden’ werd gesproken, werd er doorgaans wat lacherig gereageerd. De leiding van het bedrijf gaf echter nog niet op. Vooral de algemeen directeur bleef zich op het
vraagstuk storten en kreeg nog een creatieve inval: “Om de waarden in de vezels van de medewerkers te
krijgen, moeten ze in alle opleidingen binnen het bedrijf aan de orde komen. Dan pas wordt het belang
ervan duidelijk!” Bij elke opleiding of training werden de opleiders op de hoogte gesteld. Zij merkten
echter al gauw dat het onderwerp het contact met de groep niet versterkte. Integendeel. Langzaam aan
werd de rol van ‘onze waarden’ steeds kleiner tijdens de opleidingsprogramma’s.

Hoe de zaak weer vlot trekken?
De aanpak die ik bepleit is de aandacht te richten op de kern van de zaak. Begin bij het eind! Handel
vanuit het besef waar naartoe moet het leiden. Welnu: wat is het uiteindelijke doel van de reorganisatie, waar gaat het nu eigenlijk om? Ik citeer “Om flexibeler op de markt te kunnen reageren en beter
te kunnen inspelen op de wensen van de klant”. Tja, ligt het dan niet voor de hand om de aandacht
van de teams te richten op markt en klant? Bijvoorbeeld door de teams te vragen met verbeteringen
ten behoeve van de klant te komen. Op de volgende pagina volgen de belangrijkste bouwstenen voor
zo’n aanpak.

Fun is the easiest way
to change people’s
behavior for the better.
Groot denken, klein doen.
The Fun Theory
De wijsheid zit in het doen!
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Aanpak
•

•

•

•

•

•

Focus
Formuleer als Management Team (MT) duidelijke verbeterdoelen die focus geven aan de verandering;
verandering zonder verbetering is zinloos. Vergroting van de klantgerichtheid is een goed focus.
Aanvullend kan men denken aan verbetering van producten en diensten zodanig dat men op de markt
een sterkere positie gaat innemen. Deze twee doelstellingen vullen elkaar goed aan.
Regie
Formuleer het kader waarbinnen ieder onderdeel van de organisatie aan klantgerichtheid moet werken;
bijvoorbeeld: 1) Benoem de eigen (interne) klanten. 2) Op welke punten kunnen we ‘scoren’ bij onze
klanten? 3) Actieplan om te scoren. Het kan belangrijk zijn hierbij nog te vermelden dat we dit met de
bestaande middelen moeten realiseren. Duidelijkheid hierover hoort ook bij de regie.
Werk met bestaande teams aan deze punten. Elke baas dient met het eigen team dit aan te vatten.
Bundel ideeën voor betere producten en diensten die de mogelijkheden van het team te boven gaan op
een hoger echelon in de organisatie met die van andere teams. Gebruik hiervoor de ‘normale’ lijnorganisatie. Kijk uit met projectgroepen en aparte coördinatoren.
Kom met een planning; bijvoorbeeld 6 weken om tot een actieplan te komen en om de twee maanden
een uitwisselingsbijeenkomst van voortgang en resultaten. Het regelmatig monitoren van de voortgang
is een succesvoorwaarde.
Gebruik het opleidingsbudget voor ondersteuning van deze activiteiten. Sommige teams zullen enige
ondersteuning/training hard nodig hebben.
Managementstijl
Besteed speciale aandacht aan de leidinggevenden; zij zijn de motor van de gewenste veranderingen.
In het normale overleg dienen voortgang en knelpunten besproken te worden. Medewerkers zullen misschien duidelijker aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid om de resultaten van hun
onderdeel te verbeteren. Maar ook de geloofwaardigheid van betrokken leidinggevenden is belangrijk.
Het opleidingsbudget zal waar nodig gericht moeten worden op het ontwikkelen van de benodigde
vaardigheden door intervisie en training. Zorg er ook voor dat bij promotie- en mutatiebeslissingen de
mensen die dit in hun mars hebben op leidinggevende posities komen.
Het MT houdt de vinger goed aan de pols. Ieder MT-lid werkt in het eigen team ook aan de 3 punten;
men is daarnaast goed op de hoogte van de voortgang in de teams die men aanvoert. Men weet wat er
op de werkvoer leeft. Duidelijke sturing dient gecombineerd te worden met benul van de problemen die
mensen ervaren in de werkuitvoering. Als het alleen maar een ‘top-down’ verhaal is zonder aandacht
voor de feitelijke mogelijkheden in de werkuitvoering dan zullen de gewenste veranderingen verzanden.
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Al doende
Welnu, op deze wijze worden daadwerkelijk en heel concreet de waarden ontwikkeld waar het om
gaat: Klantgerichtheid en een grotere verantwoordelijkheid voor resultaten. Frappant is dat dit niet
gebeurt door een ‘cultuurdiagnose’ of door kernwaarden vast te stellen of door opleidingen te volgen.
Er is een directe koppeling met de bedrijfsresultaten. “Kom met betere resultaten voor de eigen klanten
dan merken we wel waar de schoen wringt en kunnen we concreet eventuele blokkades uit de weg
ruimen!”
Laten we onze schaarse tijd en energie zonder omwegen concentreren op tastbare resultaten.
Al werkend merken we wat er nodig is om verbeteringen te realiseren en kunnen we selectief en heel
gericht bepaalde hulpmiddelen inzetten.
Waarden als ‘klantgericht’ en ‘resultaat-verantwoordelijk’ kunnen helpen maar zorg er vooral voor
dat medewerkers weten wat er concreet van hen verwacht wordt om deze waarden waar te maken.
Dit vraagt intensieve communicatie tussen de verschillende echelons van een organisatie om de
vertaling naar het eigen werk te realiseren. Dit lukt pas goed als in de relatie met de leiding voldoende
geloofwaardigheid en vertrouwen aanwezig zijn. Daar ontbreekt het soms aan. Dan zal men hieraan
heel gericht de nodige aandacht moeten geven. Dat betekent dat bepaalde competenties en cultuur
elementen door deze aanpak meegetrokken worden. Immers fatsoenlijk overleg en een geloofwaardige optreden van leidinggevenden zijn nodig om voortgang te boeken.
Als het daaraan ontbreekt, móet men er wel wat aan doen. Anders raakt men achterop.
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Hoofdstuk 2
Doe het vooral samen
met klanten, medewerkers en ongebruikelijke stakeholders.
2.1

Innoveer mèt historie en cultuur 			
Bea Annot				

		
Filmpje: Erken het verleden
			
2. 2
Het oerconflict in organisaties 				
Willem Mastenbroek

		
2. 3

Filmpje: Voorkom stereotype beeldvorming			

Stop met rennen! Kijk, waardeer en confronteer 			
Bea Annot			

		
2. 4

Filmpje: Feedback begint met kijken: Hallo, ik zie je!			

Wat is uw stijl van leiding geven? – test 		
Willem Mastenbroek				

2. 5

De hei op? Niet doen! 		
Bea Annot			

		

Filmpjes: Samenwerken heeft voordelen - De Lijn
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Hoofdstuk 2.1

Innoveer mèt historie en cultuur
Waarom bij vernieuwingen de cultuur mee moet veranderen
Regelmatig krijgen organisaties een nieuwe leider uit een andere tak van sport. Op zich iets dat
verfrissend en aanvullend werkt. Het gevaar van zo’n nieuwe leider is dat hij zich graag wil bewijzen
en met opgestroopte mouwen de vlucht naar voren kiest, de zweep over de ploegen haalt en zich na
verloop van tijd afvraagt waarom het toch allemaal zo moeizaam gaat.
Met de handen in de zakken rondlopen, vragen stellen, luisteren en verhalen aanhoren om te ervaren
wat er leeft en welke cultuur de organisatie ademt, kan zoiets voorkomen.
Wat betekent dit voor de ontwikkelingen van een overheidsbedrijf?

Nieuwe directeur kleurt HR grijs
Een grote overheidsorganisatie brengt in korte tijd de HR afdelingen van diverse locaties samen in één
centrale afdeling. Het doel is meer eenduidigheid, efficiency en kwaliteit in de dienstverlening van HR.
Allerhande opleidingen worden gestart waaronder een leiderschapstraject voor HR managers.
Kort na het enthousiast ingestoken traject gaan de hakken in het zand en daalt de motivatie tot onder
het nulpunt. Reden is de nieuwe directeur die publiekelijk de keuze voor centralisatie met negatieve
kwalificaties motiveert: het waren in zijn optiek grijze afdelingen met weinig output en resultaten.
Wat trekt dit vlot?

HR overstijgt onderdanige rol
In de praktijk hangt de kans van slagen voor centralisatie met name af van de verantwoordelijkheid
die de gecentraliseerde afdelingen hier zelf voor nemen.
Vanuit de historie was de positie van HR dusdanig dat HR managers hoofdzakelijk gevraagd een mening
gaven en zelden uit eigen beweging op de zeepkist klommen. De door de nieuwe directeur publiekelijk
grijs weggezette managers – die vanuit hun zijpositie tot nu toe opkeken naar de nieuwe leider – verschieten door zijn aantijging van kleur. Ze worden boos. De kwalificatie ‘grijze afdelingen’ raakt hun
beroepstrots. De verontwaardiging brengt de groep bij hun oorspronkelijke passie voor HR. Dit geeft
ze de kracht om in beweging te komen en verantwoordelijkheid te nemen. Voor komende bijeenkomst
nodigen ze de directeur uit.

Gotan Project Live - Santa Maria

Listen1
lead through
listening
one of
The other 7 Habits
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Filmpje

Hij komt, krijgt de wind van voren en luistert. Hoewel zijn botte insteek HR uit de comfortzone haalde,
erkent de directeur dat zijn uiting negatief was. Ze vinden elkaar in de strategie om HR centraal een
sterkere positie te geven. Nadien verandert de directeur van taal en toon en gaat achter de ontwikkeling
van HR staan.

Erkenning van ‘t verleden
levert goodwill voor de
verandering van morgen.

Beroepstrots geeft kracht voor cultuurverandering
Het kost moeite om de boosheid van de HR managers te gebruiken en in te zetten. Vanuit een historisch
onderdanige rol hebben ze de neiging beledigd samen de hoek in te schuiven. Door kritische vragen in
de veilige omgeving van het leiderschapstraject komen de emoties van jaren boven water: schuren kost
tijd en gaat niet zonder pijn.
Echter onder de oude verflagen komt de onvervalste trots op het vak tevoorschijn; de ware professional
verloochent zich niet. Deze beroepstrots geeft ze kracht om hun boosheid te gebruiken om de communicatie met de nieuwe leider aan te durven en zich tegelijkertijd al doende op een nieuwe manier bij hem
te profileren. Een zeer gewenste bijkomstigheid: een centrale plek betekent positioneren en profileren en
dat staat haaks op de oude cultuur van bescheiden en reactief gedrag.
Ze bereiden het gesprek terdege voor en oefenen met proactief gedrag. Het gedurfde en geslaagde
gesprek geeft de HR managers vleugels. Ook het daarna openlijk getoonde vertrouwen van de directeur
stimuleert om de nieuwe positie en meer zakelijke benadering als uitdaging op te pakken.

Cultuur weer hip
Wat valt te leren uit de ontwikkeling van de HR managers?
‘Zonder succesvolle cultuurverandering is geen strategische vernieuwing mogelijk.’ 2
Historie en cultuur hebben een bedrijf gemaakt tot wat het vandaag is. Benut dit bij iedere
ontwikkeling en verandering én waardeer en erken de mensen die daar hard voor werkten. Temeer
omdat ze die erkenning nodig hebben om mee te willen in de noodzakelijke cultuurverandering.
Wilt u ontwikkeling, vernieuwing in leiderschap?
Innoveer dan met gebruikmaking van historie en cultuur èn zorg dat de cultuur mee verandert.
Kijk voor het effect hiervan naar familiebedrijven, zoals Van Wijhe Verf. Marlies van Wijhe3 gebruikt
de historie als fundament en waardeert de geschiedenis die het bedrijf heeft gemaakt tot wat het
vandaag is. Bewust koppelt ze innovatieve ontwikkelingen van verf aan de ontwikkelingen van verf in
het verleden en trekt ze lijnen naar de toekomst vanuit de geschiedenis die het bedrijf de afgelopen
100 jaar heeft opgebouwd.
Maak bij leiderschapsontwikkeling dankbaar en bewust gebruik van historie en cultuur.
Deze tijd is dat zelfs makkelijker, want in de wereld van het management is cultuur weer hip.

1
2
3

Maestro, a surprising story about leading by listening - Roger Nierenberg
ISBN 9 781591842880
Een boek over het belang van cultuurverandering: Leiders in
cultuurverandering - Jaap Boonstra ISBN 9 789023 246916
Het familiebedrijf als fundament. Presentatie NCD bijeenkomst
april 2011 - Marlies van Wijhe
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Het oerconflict in organisaties
De dynamiek van Hoog versus Laag
Binnen veel organisaties speelt de spanning ‘hoog’ versus ‘laag’. Ik noem dit wel eens het ‘oerconflict’
omdat het bijna altijd de onderlinge verhoudingen onder druk zet. Onze kennis van het oerconflict
verklaart veel, o.a. het vastlopen van veranderingen en allerlei geharrewar in organisaties zoals
spanningen in de hiërarchie, in de OR en in de relaties centraal- decentraal, staf-lijn, hoofdkantoorbusinessunits.

Kennis van het oerconflict
Een typisch voorbeeld van kennis die te weinig aandacht krijgt, vind ik de kennis van het ‘oerconflict’.
En dat terwijl cartoonisten als Scott Adams (Dilbert) en Peter van Straaten er regelmatig op voortborduren. Al jaren geleden kwam Van Straaten met een serie meesterlijke schetsen.
Twee directeuren kijken uit het raam van hun bedrijf. De een zegt tegen de ander:
“Er is een boel onrust in het bedrijf. Laten we de mensen op hun gemak stellen met een paar
onbegrijpelijke maatregelen”.
Een andere schets: Twee bazen lopen door het bedrijf en kijken met een schuin oog naar een medewerker. De een zegt tegen de ander.
“Ik vertrouw die vent niet. Voor een medewerker zeurt ie wel erg weinig”.
De schetsen laten iets zien van de beelden die managers en medewerkers soms van elkaar hebben.
Andere voorbeelden zijn “De werkvloer is niet in beweging te krijgen; altijd maar dat wantrouwen”
en “De OR wil het gewoonweg niet snappen; je moet het wel 100 keer uitleggen.” Sommige van deze
beelden gaan een eigen leven leiden en komen zelfs terecht in de serieuze managersliteratuur zoals:
“Het middenkader is de ‘leemlaag’ waar alles in vastloopt.”

Amon Tobin - Easy Muffin

28

Dynamiek van macht en afhankelijkheid
Ook voor de professionals aan de voet van een organisatie zijn doorgaans genoeg dingen te vinden
die een stereotype beeldvorming, maar dan over de leiding, mogelijk maken: “Ze zijn alleen maar
bezig met controles, regels en protocollen” en “Ze maken je gek met hun modellen en systemen.”
Het betreft reacties die machteloosheid en boosheid tonen. Reacties die zich richten op de bureaucratische rompslomp, de schaalvergroting en de afstand ten opzichte van de leiding die maar bezig
lijkt met modellen, beheerssystemen en externe contacten. Alle kans dus op een cynische houding,
niet alleen van de werkvloer maar ook van het management. (Zie ook: Cynisme op de werkvloer)
Door de dynamiek eigen aan de relatie hoog versus laag worden maatregelen en onvermijdelijke
incidenten al gauw uitvergroot tot negatieve beelden over en weer.
Zo ontstaan er zichzelf versterkende spiralen van negativisme. Heel vaak zie ik deze spiralen ontstaan
in de relatie hoofdkantoor – vestigingen, in de relatie staf – lijn en in de relatie management – medewerkers. Aan beide kanten wel te verstaan! De uitkomsten zijn groot ongenoegen over en weer en
‘blame the other for your own problems’. Lastig om te doorbreken; ‘feelings are facts’, nietwaar.

Wat doen met het oerconflict?
Het doorbreken van het oerconflict heeft alles te maken met het vermogen van mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol in de relatie. Dat wil zeggen het niet langer af te wentelen op
de ander. Bazen moeten zich afvragen hoe hun communicatie met volgende echelons verloopt en
wat ze precies doen of niet doen om stereotype beeldvorming te voorkomen. Medewerkers moeten
de valkuilen die hier liggen onderkennen en minder gemakkelijk toegeven aan een houding van “Ze
snappen er niets van”. En zich veel eerder afvragen: “Hoe kunnen wíj er dan voor zorgen dat het beter
gaat”.
Deze kennis is nog te weinig bekend. Daarbij komt nog dat, ook al hebben mensen hier enige notie
van, ze er vaak niets mee kunnen. Zeker als ze zelf in zo’n situatie van hoog v.s. laag wat bekneld
raken. Emoties spelen op en de uitweg die zich vanzelfsprekend en met grote kracht aandient is
“Blame the other!”
Vaak genoeg heb ik meegemaakt dat partijen dan echt gaan geloven in de hierboven gesignaleerde
stereotype onzin. En precies kunnen uitleggen wie ‘de schuldigen’ zijn. Hoe dan ook, we vorderen wel
met dit stukje kennis. Ook omdat in onze cultuur ons emotiemanagement bij conflicten meer reflectie
en bezinning over ons eigen handelen toelaat. We staan er zogezegd iets meer voor open.

Filmpje
Voorkom stereotype
beeldvorming.
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Cartoons en columns spelen in de verlegging van deze grenzen een belangrijke rol. Een goede zaak!
Want deze kennis kan pas gaan werken als ze door betrokkenen gekend, herkend en gedeeld wordt!
Hier volgt een samenvatting van enige punten uit twee populaire columns.

De verslavingsroes van onbehagen
In NRC Handelsblad 22-06-08 schrijft Johan Schaberg over het managementmodel van Oranje bij
het EK voetbal. Hoe komt het dat het op een gegeven moment beter ging? De oorzaak is dat er werd
afgerekend met de tegenstelling groot versus klein, hoog versus laag, coach en staf versus spelers.
“Spelers hielden op, als miskende pubers te morren en te rebelleren en gingen een geprek aan op
ooghoogte met de baas.” Schaberg schrijft: “Het kan bizar klinken maar klein gedrag is misschien wel
de ernstigste schimmelzwam die organisaties aantast” en “Het is geklaag dat na verloop van tijd een
soort verslavingsroes van onbehagen oplevert want de bazen deugen niet en wij wel en dat willen wij
graag zo houden.” Ook komt Schaberg met een behartenswaardige opmerking over het pakken van
de verantwoordelijkheid voor zo’n situatie: “Het lastige is dat die vooronderstelling alleen weg te halen
is door degeen die haar koestert.” En hij verbindt er de conclusie aan dat de professionals in de zorg,
leerlingen die zijn afgehaakt op school en talloze anderen die genoeg hebben van hun machteloze
geklaag hiervan kunnen leren.

Goed volgerschap
In het FD 24-06-08 schrijft Marjon Oosterhout over ‘Goede leiders of goede volgers’. Ze maakt
melding van onderzoek dat uitwijst dat ondergeschikten bijzonder kritisch zijn over hun leiders. “Het
meest verbazingwekkende is dat bijna alle respondenten zelf ook leiding geven.” In dat verband noemt
Oosterhout het MD programma bij Shell. Dit kent 3 niveaus. “Tijdens programma’s voor niveau 3
werd er geklaagd over de niveaus 2 en 1. In programma’s voor niveau 2 werd er geklaagd over niveau 1,
niveau 1 was kritisch over de absolute top.” Oosterhout vraagt zich af: “We hebben het hier over intelligente, succesvolle en goedwillende mensen met de beste intenties. Hoe kan dit?” Mijn antwoord: Een
fraai voorbeeld van het oerconflict!
Men is zich te weinig bewust van de dynamiek van hoog versus laag; laat staan dat men daarop actie
onderneemt. Oosterhout zoekt het vooral in beter volgerschap. Immers er zijn heel veel boeken en
programma’s over goed leiderschap. Voor goed volgerschap is veel minder aandacht.

Beide partijen verantwoordelijk
Inderdaad zijn er heel veel boeken en programma’s over leiderschap maar waar wordt in al die programma’s ingegaan op het oerconflict en de dynamiek van hoog versus laag? En hoe je daarmee om
moet gaan? Ik heb er nooit wat van gemerkt.

Smile
eagerly forgive the
mistakes you
or others make
one of The other 7 Habits
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Oosterhout stipt in kort bestek nog een andere optie aan:
“Er bestaat wellicht een groot gat tussen de intentie van de leidinggevende en de perceptie van de ondergeschikte. Reden voor een goed gesprek.” Precies! Dit spreekt mij meer aan. Het goede gesprek is in al
zijn simpelheid de beste interventie. Aankaarten met elkaar! Ophouden met het blamen van de ander
en het mekkeren in eigen kring maar op tafel met de rommel. Het eenvoudige gesprek; daar moeten
we het van hebben.
Twee goede columns met frisse ideeën over een belangrijk thema. Wel opvallend dat beide columnisten de oplossing vooral bij de volgers/medewerkers zoeken. Is het niet zo dat béide partijen moeten
beseffen wat ze eigenlijk met elkaar uithalen? Dat is lastig voor de volgers maar minstens zo lastig
voor de leiding. Tegelijk zie ik het als de primaire verantwoordelijkheid van de leiding om de nodige
bestuurlijke wijsheid op te brengen. De verantwoordelijkheid om er wat aan te doen vind ik dus
vooral bij de leiding liggen. Daar zal het toch vaak moeten beginnen. De andere kant moet het dan
wel oppakken. Dat men het ook oppakt spreekt niet vanzelf.
De eerste reacties zijn doorgaans afweer en twijfel: “Is dit wel serieus, worden we niet gemanipuleerd?
Dit waait wel weer over, straks komt de aap uit de mouw, de blauwdruk ligt al in de bureaula.”
Of: “Vertel nou maar wat we moeten doen. De rest is toch maar flauwekul!”
Tja, zo kom je niet verder. Als men blijft hangen in de ‘verslavingsroes van onbehagen’ heb je wel een
probleem; daar hebben beide columnisten een punt.
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Stop met rennen! - kijk, waardeer en confronteer
Over 5 minuten weet u wat goede feed back is
Ik ren, dus ik ben.”1 stelt hardloper Haruki Murakami. Medewerkers die naar hun leidinggevende
kijken, zien hetzelfde. Rennende leiders met ernstige blik en overvolle agenda. Druk bellend, altijd
onderweg. Geen tijd om stil te staan, laat staan om feed back te geven.
Stil staan? Leidt dat niet tot imagoverlies? Dat kan, maar alleen als u een reden hebt om dat rennende
beeld in stand te willen houden. Stoppen met rennen, medewerkers zien en waarderen, levert
namelijk veel op: hardwerkende en gemotiveerde mensen. En wees eerlijk, daar doet u het toch voor?

Appreciate
generously give sincere
compliments
one of The other 7 Habits

Ook moeite met feed back?
Goede feed back geven is moeilijk. Echter strategiedoelstellingen haalt u niet alleen met machines en
protocollen maar vooral met mensen. Als u afhankelijk bent van mensen, moet u invloed uit kunnen
oefenen. Dat kan door instructies of een jaarlijks functioneringsgesprek, maar het belangrijkste is
direct contact. Ziet u hoe een medewerker zijn persoonlijk vakmanschap invult? Weet hij wat u
waardeert en bent u duidelijk over wat u anders wilt?
Lees het praktijkvoorbeeld over het management van een middelgrote zorgorganisatie.

Te druk om te kijken
Uit het ondernemingsplan: ‘De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat werken vanuit beheersing en onvoldoende
klantfocus nog voorkomende fenomenen zijn. In de afgelopen jaren is de focus meer gericht geweest op
de organisatie en minder op de cliënt.’ De organisatie realiseert zich dat haar bestaansrecht bij de klant
ligt en niet andersom. Vanuit dit inzicht initieert men een bottum up programma om ervaring op te
doen met teams waar de focus op de klant ligt en alles georganiseerd wordt vanuit de kleinste organisatorische eenheid namelijk cliënt-medewerker. Ondertussen houden de managers alle ballen in de lucht
en bedienen klanten, stafafdelingen, financiers, leveranciers en medewerkers. Ze onderschrijven het
programma, maar hebben weinig tijd om te zien wat het teweeg brengt. Her en der sijpelen enthousiaste
geluiden door. Wat gebeurt hier? vraagt de manager zich af.

Hallo medewerker
Een aantal maanden later laat het management zich informeren over de voortgang.
Zoals inmiddels bij allerlei bijeenkomsten in dit programma de ‘echte’ klant aanwezig is, nodigen we
ook nu drie medewerkers als ‘klant’ uit. Ze komen graag, een beetje onwennig, maar met zelfvertrouwen.
Als start geen speech van de baas, maar een gesprek. De medewerkers zijn zichtbaar en worden gezien.

Michael W. Smith - Freedom Battle
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Ze vertellen mooie voorbeelden over ontwikkelingen in hun teams in het klantvolgend werken.
De managers raken enthousiast. Het kwartje valt: hier ontstaat vakwerk. De medewerkers krijgen waardering en kunnen de vraag – wat zij als professionals van hen nodig hebben – makkelijk beantwoorden:
aandacht, ruimte en gesprek.

Feed back begint met
kijken – hallo, ik zie je – en
waarderen.

Waarderend leiding geven
Door het zien van de medewerkers gaan de managers ook naar zichzelf kijken en ontstaat de vraag:
Wat betekent dit programma klantvolgend werken voor ons?
Net als bij de deelnemende teams steken we in vanuit de professie. Leiding geven = een vak.
Professioneel leiding geven betekent duidelijkheid over output en kaders én feed back.
Feed back begint met kijken – hallo, ik zie je – en waarderen. Voor de groep vertelt ieder over zijn passie
als leider. De collega’s luisteren en spiegelen wat ze horen en zien. De managers ervaren wat het doet
als je gezien en gewaardeerd wordt.
Ze krijgen de vraag: “Welke kwaliteiten hebben jullie al in huis die zorgen dat medewerkers klantvolgend
kunnen werken?” De indrukwekkende opsomming maakt ze terecht trots. Vanuit de waardering voor
wat goed gaat, formuleren de managers wat zij willen bereiken met het programma: regie bij de klant,
betere kwaliteit van zorg en minimalisering van bureaucratie.
Ze ervaren dat deze werkwijze feitelijk een stijl van leiding geven is. Die motiveert en ruimte creëert, ook
voor confrontatie. Feed back beperkt zich dan niet meer tot jaarlijkse zenuwachtige gesprekken, maar
maakt onderdeel uit van het gewone, directe contact met medewerkers.
De managers oefenen vervolgens met een denkwijze die haaks staat op het reguliere denken dat rennen
uitlokt. Rennen ontstaat door denken in het bekende, lineaire proces van: “Ik moet alle problemen
oplossen, analyseren en acties plannen”. Een alternatief is Appreciative Inquiry (AI) 2 een cyclische denkwijze die past bij waarderend leiding geven.

Een welgemeende schop onder de kont
Doordat ze gezien en gewaardeerd zijn, ontstaat ruimte om stevig te reflecteren.
De directeur wil dat ze meer verantwoordelijkheid nemen en krijgt ook zelf feed back. Vervolgens
bevragen en confronteren ze elkaar. Dit leidt in de praktijk tot meer slagvaardigheid, en lef om buiten
de kaders te denken en te handelen. Ze herinneren elkaar eraan - openlijke, welgemeende confrontatie
maakt het makkelijker om daadwerkelijk te veranderen. Als leidinggevenden geven ze medewerkers nu
meer ruimte, zoeken de dialoog en communiceren tegelijkertijd duidelijker wat ze van hen verwachten.
Feed back is geen soft care3 waarbij de kool en de geit gespaard wordt.
Feed back is hard care – stevig, maar vanuit care.

1
2
3

Waarover ik praat, als ik over hardlopen praat – Haruki Murakami
9789 0482 22827
Waarderend organiseren – Appreciative Inquiry: co-creatie van duurzame
verandering – Joep C. de Jong ISBN 9789 0784 40260
Met dank aan Paul Valens -een bewerking van zijn woorden. O.a. te vinden in:
www.valens.nl/nlhtmldocs/onmacht.html
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Wat is uw stijl van leiding geven?
Wees eens eerlijk
Het ontwikkelen van een effectieve managementstijl vraagt bezinning op de kenmerken en de
effecten van de eigen stijl. Hoe typeert men uw stijl?
Probeer eens door de ogen van uw collega’s en uw medewerkers naar uw eigen gedrag te kijken.
Hoe scoort u dan op de volgende punten?

Hoe werkt het?
U kunt u zelf scoren en/ of uw collega’s /medewerkers vragen om u te scoren.
Benut u beide mogelijkheden, dan krijgt u de spiegel nog wat scherper voorgehouden.
De eerste twee vragen ziet u in onderstaand voorbeeld.
Als u de test online invult krijgt u uw score met een toelichting.
>> De link: http://bit.ly/stijlvanleidinggeven

Tien typeringen van uw gedrag
1 Komt met complicaties

Maakt kwesties simpel

❍                  ❍                  ❍                  ❍
2 Teamgericht

Bilateraal gericht

❍                  ❍                  ❍                  ❍     

Ellen Allien - Sun the Rain

Test
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De hei op? Niet doen!
Betrek de context in leerprocessen
Welke feed back zouden de dames van de catering aan uw leidinggevenden geven?
Welke verrassende tip voor leiderschapsontwikkeling krijgt u desgevraagd van de receptionist?
Bij een eerste bezoek aan een bedrijf biedt het kansen als uw gesprekspartner op zich laat wachten.
Ga niet netjes in de daarvoor bestemde wachtruime zitten, maar loop wat rond en besteed aandacht
aan de receptiemedewerker. Personeel dat net als de dames van catering alles ziet en merkt. Tegen de
tijd dat u het pluche van de vierde etage betreedt heeft u een aardige eerste indruk.
Juist in de dagelijkse context ligt de kracht én de kans om te leren. Lees het voorbeeld uit de Thuiszorg.

Wat werkt bij koudwatervrees voor marketing?
Een thuiszorgorganisatie uit het midden van het land komt na de reorganisatie vrij snel in de volgende
fase: ze moet groeien om een financieel gezonde organisatie te worden. Dit vraagt om marketing,
marketing in zorg. De meeste managers zijn daar niet in opgeleid en nog niet zo lang geleden stonden
marketing en zorg nog tegenover elkaar. Het onbekende terrein zorgt voor koudwatervrees. Slechts een
enkeling staat het weekeind erna al op de markt.
De financiële noodzaak is dé grootste motivator om te groeien.
Vanuit deze sense of urgence formuleert de groep twee bij de Thuiszorg passende mindsets die helpen bij
koudwatervrees en richting geven aan het marketingtraject:
‘De klant staat centraal‘ met als toevoeging: ‘Klanten betekenen bestaansrecht en inkomsten’ en:
‘De Thuiszorg is een organisatie die intern en extern verbindingen maakt’.
Iedere teamleider krijgt een palet inspirerende artikelen over marketing en ontvangt het boek met de
ondertitel ‘Van marketshare naar mindshare1’. Het idee van mindshare – kruipen in de beleving van de
klant – sluit aan bij de centrale rol die ze de klant geven.

Externe marketing – stakeholders om de hoek
Vervolgens maakt iedere manager een lijst met stakeholders uit zijn regio en denkt na over de vraag:
‘Wat zou je met trots vertellen over dit bedrijf?’
Vanuit de gedachte ‘In touch with those who touch the customer’2 nodigen de teamleiders een aantal
belangrijke stakeholders uit; een huisarts, transfer-verpleegkundige en locatiemanager Ouderenzorg.
Belanghebbenden die tot verwondering van de managers maar al te graag verbinding willen maken.

Steve Reich - Music for 18 musicians

If I had asked the public
what they wanted,
they would have said: a faster horse.
Henry Ford
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In een open gesprek vinden ze elkaar in de passie voor de klant, wisselen ervaringen uit en spreken af
om ‘partner in zorg’ te zijn. Naast waardevolle contacten zijn de resultaten: begrip, concrete werkafspraken én op termijn: meer verwijzingen.

Samenwerken heeft
zo zijn voordelen.

Interne marketing – collega’s van andere afdelingen
Intern verbinding maken de managers van de Thuiszorg in een bijeenkomst ‘Resultaatgerichte samenwerking’. Een bijeenkomst waar ze de collega’s van Facilitair, Administratie en HR voor uitnodigen.
Afdelingen waar ze regelmatig mee samenwerken, maar die ze niet echt kennen. Laat staan dat ze de
tijd nemen om elkaar te bevragen.
Het gonst die middag. Het belang van samenwerking die voor ieder resultaat oplevert, maakt iedereen
enthousiast. Intensieve uitwisseling ontstaat over vragen op het snijvlak van de samenwerking – scherpe
vragen geformuleerd door de collega’s. Behalve lagere muurtjes levert het concrete acties op.

Gedragen marketingplannen
De teamleiders gaan in de weerstand als ze met een standaard-format een marketingplan moeten
maken. Zijzelf en hun teams zijn daarvoor te divers.
Ze krijgen de ruimte om het anders te doen. Ideeën worden onderling uitgewisseld, en er komen marketingplannen tot stand met input van externe en interne stakeholders, de eigen medewerkers voorop. De
marketingplannen ‘leven’; met trots worden ze voorgelegd aan collega’s en Marketing & Communicatie.
De constatering van de directeur:
“Met deze keur aan plannen hebben we niet alleen de veelkleurigheid in beeld en iets dat zichtbaar is,
maar door de gezamenlijkheid in het traject is er vooral iets in al die hoofden gebeurd: marketing is een
hot item geworden in het dagelijks gesprek.”

Koudwatervrees? Ga niet droogzwemmen op de hei
Welke onverbloemde boodschap zorgt dat uw leidinggevenden niets anders meer kunnen dan
springen? De financiële noodzaak tot groei triggert de managers in de Thuiszorg om hun koudwatervrees te overwinnen. Zoek om te leren zwemmen dan ook echt water op en creëer tegelijkertijd in de
context3 van het water allerhande contacten die het springen en zwemmen stimuleren. Maak daarbij
naast logische verbanden ook ongebruikelijke en spannende verbindingen.
Bijkomend voordeel: het betrekken van de context haalt leiderschapsontwikkeling uit de exclusiviteit
en zorgt voor openheid en betrokkenheid. Het voorkomt dat men opgetuigd van de hei komt en
manhaftig het geleerde in praktijk probeert te brengen, terwijl de omgeving van niks weet.
Contextueel leren maakt van leren een olievlek en van lerende leidinggevenden ‘lopende vuurtjes’.

foto’s: De Lijn

1
2
3

De 9+ organisatie. Van marketshare naar mindshare - Berry Veldhoen &
Stephan van Slooten ISBN 9789089 650405
Touch the customer - interview key stakeholder - Mark Hordes.
Selling Professional Services. www.managementsite.com
Het contextuele denken, met Nagy als grondlegger, is bruikbaar zowel in
de hulpverlening als in het management.
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Hoofdstuk 3.1

Wees naïef en geef verantwoordelijkheid
Wat er gebeurt als u persoonlijk meesterschap stimuleert…
“Medewerkers die houden van hun vak horen graag wat er uit moet komen, hoeveel het mag kosten en
waar het aan moet voldoen, zolang zij zelf maar mogen bepalen hóe ze het doen”, Mathieu Weggeman.
Hij noemt als belangrijkste taken voor leidinggevenden: “Duidelijkheid over de output en feed back.”1

Be naïve
trust in others
until they prove
otherwise
one of The other 7 Habits

Wat helpt als medewerkers de liefde voor hun vak dreigen kwijt te raken?
Een praktijkvoorbeeld uit het onderwijs.

De overtuiging: iedere medewerker is verantwoordelijk
Bij een van oudsher hiërarchisch gestuurde onderwijsorganisatie wordt de inbreng van medewerkers niet
gestimuleerd. De top wisselt en tegelijkertijd ontstaat door externe druk de noodzaak tot reorganisatie.
Moe geworden door jarenlang vruchteloos ageren dobberen de sectorhoofden mee, zeggen ja, doen nee
en worden daar ook niet op aangesproken.
De nieuwe bestuurder moet reorganiseren en samen met hem staan we als extern begeleiders voor de
vraag: Wat brengt beweging? Wat zorgt dat de reorganisatie daadwerkelijk de gewenste verandering
brengt?
De nieuwe bestuurder heeft een plan, maar is overtuigd dat dit niet gaat zonder zijn sectorhoofden. Op
een bijeenkomst schetst hij de contouren en wordt het begrip ‘persoonlijk meesterschap’ geïntroduceerd.
Een overtuiging die past bij de trouwhartigheid van de nieuwe bestuurder. Persoonlijk meesterschap
geldt bij hem voor iedereen: iedere medewerker is verantwoordelijk.
Hij houdt van zijn werk als bestuurder in het onderwijs en ziet de liefde voor het vak bij anderen nog
schemeren. Zich daarvan bewust spreekt hij zijn sectorhoofden aan op hun verantwoordelijkheid als
leidinggevende en geeft ze zijn vertrouwen. Hij is er zeker van en straalt uit, dat de reorganisatie zonder
hen geen kans van slagen heeft.

Persoonlijk meesterschap volgens Peter Senge
Senge noemt persoonlijke meesterschap2 de kunst om visie en werkelijkheid onder ogen te zien en
daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Een meesterlijk leider excelleert in zijn vak, is zich bewust
van de werkelijkheid – interne strategiedoelstelling, externe marktontwikkelingen – en neemt als
vakman de verantwoordelijkheid die bij zijn functie hoort.

Dominik Eulberg - Der Tanz der Glühwürmchen
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Filmpje
Trust in others until they prove otherwise
In de praktijk zie ik regelmatig dat leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen voor anderen –
denken voor anderen, beslissen voor anderen. Echter verantwoordelijkheid nèmen voor jezelf en
onbevangen géven aan anderen, die combinatie is minder makkelijk.
Nadat de bestuurder de toon van vertrouwen heeft gezet verloopt de bijeenkomst in goede sfeer. Ieder
krijgt en neemt de gelegenheid te adviseren over de kernpunten van de reorganisatie. De sectorhoofden
voelen zich eindelijk serieus genomen.
Het brengt tegelijkertijd de eerste broodnodige veiligheid in de groep. Als aan het eind ‘persoonlijk
meesterschap’ opnieuw langskomt, gekoppeld aan de vraag “Wat heb je nodig?” komt met de nodige
emotionele lading oud zeer in de samenwerking boven tafel. De sectorhoofden hebben tijdens de bijeenkomst gemerkt dat de nieuwe baas de mooie term ‘persoonlijk meesterschap’ eenvoudigweg meent. Het
geeft ze erkenning en voldoende vertrouwen om weggestopte emoties boven water te halen.
Met oprechte dank voor de openheid stelt de bestuurder op korte termijn een vervolgbijeenkomst voor.
Een delegatie van sectorhoofden neemt met hem de voorbereiding op zich. Het thema: Vertrouwen.

Trust in others.

Zelfkennis is de belangrijkste kennis
Bent u naïef en hebt u een kinderlijk vertrouwen in uw medewerkers?
Verwacht u persoonlijk meesterschap? Persoonlijk meesterschap begint bij u zelf. Leeft u het voor in
de wijze waarop u handelt en wandelt?
Persoonlijk meesterschap ontstaat en groeit door zelfonderzoek waarbij anderen – vriend en vooral
ook vijand – u van feed back voorzien. Organiseert u regelmatig een eerlijk gesprek?
Spreekt u af en toe een vakkundige coach, vrijmoedige collega – organiseert u uw spiegel?
Jezelf leren kennen èn leren reflecteren zijn de twee belangrijkste onderdelen in leiderschapsontwikkeling. Zelfkennis is voor leiders de belangrijkste kennis.

Een kwestie van durven
Ondanks de goede bijeenkomst en het begin van vertrouwen worstelt de nieuwe bestuurder met de
ingeslepen cultuur en zichzelf. Hij gebruikt twee coachgesprekken als spiegel. Dan besluit hij zijn ruime
werkkamer op de bovenste etage aan de teamleiders van een sector te geven en kiest voor zichzelf een
kleinere kamer dicht bij de kantine. De medewerkers ontmoeten hem regelmatig in de pauzes of met zijn
laptop aan een oud schoolbankje dat hij als mobiele werkplek gebruikt.
Het kost moed om achter de veilige PC en uit de mooie kamer te komen en op de werkvloer rond te
lopen. Het vraagt lef om in de spiegel te kijken. Om open te staan voor boosheid en frustratie. Om
inspirator te zijn én om mensen aan te spreken die hun vakbekwaamheid dreigen te verliezen.
Een kwestie van durven.

1

Lezing: Onzichtbaar leiderschap - Prof. Dr. Mathieu Weggeman

2

Het vijfde discipline praktijkboek - Peter Senge ISBN 90 5261 161 0
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Resultaten verbeteren!
First things First
“Onze resultaten staan onder druk! Onze mensen zijn niet betrokken; de mentaliteit kan beter; de communicatie deugt niet. Klanten klagen. De stijl van leidinggeven moet anders! Onze mensen moeten hun
verantwoordelijkheid nemen.”

De mentaliteit moet beter; onze bedrijfscultuur moet om!
Wat te doen? Trainingen in communicatie en cursussen leidinggeven misschien? Of een programma
van gemeenschappelijke waarden en cultuurverandering? Bedenk u wel! Immers, bij verbetering van
resultaten gaat het in de eerste plaats om betere producten en diensten, een grotere klantgerichtheid,
lagere kosten, etc. Alle andere factoren zijn middelen. In de discussies over gewenste veranderingen
zie ik vaak de neiging om allerlei inspanningen en programma’s te richten op communicatie-trainingen, team-ontwikkeling en manieren van leidinggeven. Merkt de klant hier iets van? Gaat de dienstverlening erop vooruit? Dat hoopt men dan maar. Waarom niet meteen aan de gang met waar het
echt om gaat! ‘First things first!’
Een paar voorbeelden:
DAF Trucks - Continue verbetering van het productieproces door de lijn.
15 Jaar geleden op de rand van een faillissement nu weer een bloeiende onderneming. “We zoeken
constant naar verbeteringen en we hebben onze oren gesloten voor behoudende argumenten als zo
doen we dat nu eenmaal”, aldus president directeur Aad Goudriaan. Op de werkvloer blijft men zoeken
naar verbeteringen.
BRAKEL Interieurgroep - Vangt groei inventief op.
Om goed in te kunnen spelen op de verlangens van een toenemend aantal klanten en telkens weer
maatwerk te kunnen leveren is assertief personeel nodig. Flexibel maatwerk vraagt medewerkers die
vanuit een grotere verantwoordelijkheid en dus zelfstandiger de klant kunnen bedienen. Daar worden
de medewerkers dus op aangesproken en waar nodig in ondersteund.
Fries bedrijf Efka Additives - In 2005 uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van Nederland,
onder meer omdat het lef toont en werknemers veel vrijheid geeft. Efka nodigt zijn klanten geregeld
uit op zijn hoofdkantoor vlak bij Heerenveen. Om zo voeling met hen te houden.
“Als je weet wat er bij de klant speelt kun je daar met nieuwe producten op inspelen.”

Within Temptation - Faster
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Filmpje
In elk voorbeeld is sprake van verbetering van resultaten en ook van verandering van gedrag en
onderlinge samenwerking! Maar als middel en heel concreet, direct gekoppeld aan verbetering van
het bedrijfsresultaat.

Gedoe is er altijd
De essentie is: Om resultaten te verbeteren is vaak verandering van houding, gedrag en betere
communicatie nodig. Begin bij het eind en niet bij ‘de middelen’. Laat het werken aan betere
resultaten inspireren en af en toe dwingen tot aanpassingen van gedrag en houding zoals in
voorgaande voorbeelden.
Wees duidelijk waar het om gaat en spreek iedereen daarop aan.
Aan die duidelijkheid schort het vaak. Dit blijkt elk jaar weer uit het Nationale Onderzoek Verandermanagement. De top 1 belemmerende factor bij verandering is: “De medewerkers in deze organisatie
vinden de top onduidelijk over wat anders of beter moet.”
Ook blijkt het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid vaak te stranden op allerlei weerstanden
in de trant van: “Dit is al eens geprobeerd” Of “Wij doen al ons best, ze moeten elders in de organisatie
wezen.” Ook deze factor blijkt elk jaar weer in de top 5 van genoemd onderzoek terug te komen.
Conclusie: gedoe is er altijd, het gaat nooit van een leien dakje. De volgende casus en het interview
van Paul Terlouw laten daar iets van zien.

Case Klantgerichtheid
Een bedrijf in de technische dienstverlening verliest klanten en loopt terug in omzet en marge. De
resultaten staan onder druk, maar men reageert lauw. Om voldoende opdrachten naar binnen te halen
moet men nog meer inleveren op de marges. In feite begint men al beneden de kostprijs te werken. Men
blijft laconiek de problemen ontkennen: “Al eens eerder gebeurd. De markt draait wel weer bij. Toevallig
een paar grote opdrachten gemist.” Als men de oorzaken al intern zoekt dan volgt men de regel “Blame
the other for your own problems”. De directeur signaleert een groot gebrek aan klantgerichtheid, niet
alleen extern maar ook intern. “We moeten onze klanten beter bedienen; het moet afgelopen zijn met
de klachten van onze afnemers. Ook het voorwerk op onze eigen locatie kan beter. Onze mensen bij de
klant moeten een betere ondersteuning ervaren.” De directeur start een project om de klantgerichtheid
te verbeteren. De projectgroep komt met een helder verhaal. In het rapport staan tal van knelpunten;
een paar voorbeelden: Offertes gaan te traag de deur uit en krijgen geen goede follow-up. Men werkt
vaak met tijdelijke krachten die fouten maken doordat ze zich niet verantwoordelijk voelen voor een

Wees duidelijk waar
het om gaat.
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goede afstemming met de collega’s. Leveranciers van apparatuur en uitbesteed werk worden niet goed
gemonitord. Op de werkplekken is er te weinig aandacht voor de klant; de klant wordt al gauw gezien
als een zeur; men zegt “Ja” maar gaat zijn eigen gang.
Een coördinator wordt door de directie aangesteld om met de projectgroep de aanbevelingen te realiseren. Maar er verandert niet veel. Men vindt het heel goed dat de misstanden aangepakt worden maar
men legt de verantwoordelijkheid voor verbeteringen voortdurend bij anderen.
Een chef:
“Klantgerichtheid is mooi, maar mijn mensen hebben al moeite genoeg om de zaak
draaiende te houden.”
Een medewerker: “Als het beter moet, dan moeten ze me eerst maar eens precies vertellen wat ik niet
goed doe.”
Een chef:
“Als ze in dit bedrijf klantgerichtheid willen, dan moeten ze eerst afdeling X maar
eens aanpakken.”
Een chef:
“Klantgerichtheid, mooi hoor! Maar zolang ze ons niet de middelen en de
bevoegdheden geven, kunnen we niets doen.”
Wat nu, is hier nog iets aan te doen?

Interview Paul Terlouw
Wat is de mening van Paul Terlouw, algemeen directeur Brakel Interieurgroep.
De reactie van Terlouw op de casus hierboven luidt: “In gesprek gaan met deze mensen. Ze hebben allemaal klanten, intern of extern. Weten ze wat de klant belangrijk vindt? Zijn ze alert op klantsignalen?
Het kan altijd beter, nietwaar. En als ‘middelen en bevoegdheden’ een belemmering zijn dan moeten we
daar over praten. De mensen moeten zelfstandig vanuit hun kennis van klant en mogelijkheden kunnen
handelen.”
In het gesprek wordt duidelijk dat klantgerichtheid bij de Brakel Interieurgroep hoog staat aangeschreven. Het luisteren en meedenken met de klant is al vanaf het ontstaan van het bedrijf, een factor van
belang. “We willen kwaliteit leveren. Dat betekent ook open staan en meedenken met de klant. Dat is
onze stijl en daar zijn we niet vanaf te brengen, zelfs niet in in een periode van teruggang. Afspraak is
afspraak, goede spullen installeren en als er iets misgaat de klant tijdig informeren! Kortom, we pakken
de verantwoordelijkheid voor een goede oplossing. Dat betekent ook dat we bekend staan om onze innovatieve mogelijkheden. Creatief zijn, iets nieuws proberen is soms heel belangrijk als je echt een goede
oplossing bij de vraag van de klant wilt realiseren.
We hebben het daar vaak genoeg over met onze mensen. Daar zijn geen aparte programma’s of acties
voor nodig. De medewerkers en de leidinggevenden, ikzelf incluis, zijn daar voortdurend mee bezig.

Afspraak is afspraak.
Goede spullen
installeren
en als er iets misgaat
de klant tijdig informeren!
Paul Terlouw
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Dat is ‘Het Brakel Gevoel’; ik bedoel daarmee een grote betrokkenheid bij het eindresultaat voor de
klant. Daar gaat het om; daar kan niemand omheen; iedereen in dit bedrijf is daar verantwoordelijk
voor en dient vanuit dat besef te handelen, intern en bij de klant. Ik zoek graag klanten op om te horen
hoe het gaat en wat ze van ons vinden.
Waar nodig ondersteunen we dit door opleidingen, niet alleen vakmatig maar ook op het gebied van
houding, gedrag en communicatie, intern en met klanten. Goed samenwerken zie ik als buitengewoon
belangrijk. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. En mensen moeten dit ook een goed bedrijf
vinden om voor te werken. Voldoende mogelijkheden voor de medewerkers om zich te ontwikkelen horen
daarbij. Tegelijk vinden we dat iedereen daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor heeft”.
“Kortom: Het eindresultaat voor de klant op de eerste plaats! De wil om samen te werken om dit te
realiseren en vooral ook elkaar daarop durven aanspreken! Daar zijn we mee bezig”
De Brakel Interieurgroep is gevestigd in Hilversum. Het bedrijf telt 220 medewerkers; men fabriceert
en installeert wanden, plafonds, vloeren, kasten balies. Het bedrijf heeft diverse prijzen en onderscheidingen ontvangen voor het personeelbeleid, de bedrijfsstrategie en het innovatie-vermogen.

Conclusie: Begin bij het eind; focus op het primaire proces!
De noodzaak om diensten en producten te verbeteren en de klantgerichtheid te vergroten noopt
vaak tot verandering van gedrag, houding en stijl van leidinggeven. Hier wordt bepleit het gewenste
eindresultaat voorop te zetten, dan blijkt wel waar de schoen wringt. Begin bij het eind!
De kern is als volgt weer te geven:
• Richt veranderingen op tastbare concurrentievoordelen als lagere kosten, grotere snelheid,
innovaties, betere kwaliteit en klantgerichtheid.
• Regisseer de gewenste verandering door twee typen activiteiten:
Voor het geheel
		 - de top geeft aan wat anders of beter moet
		 - uitwisselingen van acties en ideeën.
Per onderdeel
		 - acties afspreken
		 - resultaten zichtbaar maken.
Houd hierbij de verantwoordelijkheid in de lijn en niet in een project. Zorg, waar nodig voor ondersteuning van de teams. Soms verdient de communicatie in de organisatie tot en met de klant extra
aandacht. Wees daarop gespitst. De kern blijft: Duidelijke sturing én eigen verantwoordelijkheid.
Noch korter: Beleid omlaag, acties omhoog.
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Durf te verleiden

Talent has no passport,
color or background.

Leiden: de schone kunst van ‘t verleiden
Masterclasses, opleidingen en trainingen beperken zich vaak tot een éénzijdige manier van leren.
Fred Lee, niet de minste, hield zijn 500 toehoorders1 in de ban met een enerverende one man show van
twee uur. Menigeen was enthousiast, maar anderen vertelden dat ze een dutje hadden gedaan.
Wat leert dit voorbeeld over leren en leiderschap en wat zijn ervaringen op de Erasmus Universiteit en
bij een Zorgverzekeraar?

Leren bij studenten
De leerstijltest2 laat zien dat de groep studenten (Master Zorgmanagement Erasmus Universiteit) laag
scoort op Oefenen. De meesten zijn ouder dan de gemiddelde student en de leerstijlen Participeren en
Ontdekken liggen beter.
In verslagen van studenten is de leervoorkeur goed te lezen:
‘Naar mijn mening moet het onderwerp verder uitgediept worden, met meer achtergrondinformatie.‘
‘Studeren met je neus in de boeken vind ik minder uitdagend, ik leer het meest in de praktijk.’
‘Dat wat ik de docent zie doen, vind ik plezierig en ga ik ook doen met mijn eigen medewerkers.’
Wat leert mij dit en wat doe ik als docent met de gebruikelijke rollenspelen uit de reader?

Leren bij een Zorgverzekeraar
De top van een Zorgverzekeraar formuleert ontwikkeldoelen afgeleid van het centrale beleidsplan.
Eén luidt: ‘Toewerken naar een heldere en herkenbare uitstraling’. Een projectgroep krijgt de opdracht
dit onder de aandacht van alle medewerkers te brengen en binnen een half jaar de gewenste helderheid
en herkenbaarheid zichtbaar te verhogen.
Hoe pakken ze dat aan bij deze organisatie die nog maar net bekomen is van de laatste fusie?
In allerlei organisaties speelt dezelfde vraag: Wat spoort al die verschillende mensen aan tot leren?

Kort aansluiten en stevig verleiden
Op de Erasmus Universiteit kies ik als docent om aan te sluiten bij de leerstijlen van de groep en tegelijk
per dagdeel meer variatie te brengen in het programma waardoor ieder op zijn eigen wijze kan leren.
Gegeven de gemiddelde leeftijd en ervaring wordt de groep ook uitgedaagd elkaar stevig feed back te
geven. De relatief kleine groep geeft hiervoor voldoende ruimte.

Bjork - All is full of love

Ben Verwaayen
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Filmpje

In plaats van de geplande rollenspelen gebruiken de studenten actuele situaties en krijgen improvisatietheater als werkvorm. Volop participatie.
De titel van het eindverslag van één van hen zegt genoeg: ‘De spiegel die ik niet had verwacht.’

Diversiteit in leren
a virtual choir.

Langer aansluiten en voorzichtig verleiden
Bij de Zorgverzekeraar organiseert de enthousiaste projectgroep twee massale meetings met
onconventionele werkvormen. Het doel is: bewustwording creëren van de huidige cultuur en bijbehorende
uitstraling. In de werkgroep zelf mankeert het niet aan bewustwording. Echter – behalve de ervaring van
een bijzondere middag – het effect bij de medewerkers blijft nagenoeg uit.
Het werkt niet, omdat zowel de opzet als de werkvormen onvoldoende aansluiten bij de organisatiecultuur – het staat te ver af van de reguliere wijze van leren bij de verzekeraar.
De projectgroep skipt de geplande vervolgbijeenkomsten. Na een behoeftepeiling initiëren ze kleine
groepen waar gesprek en discussie op gang gebracht wordt aan de hand van concrete voorbeelden over
de door deze Zorgverzekeraar gewenste uitstraling. Een werkvorm die beter past bij de eigen wijze van
leren bij de verzekeraar.
Tegemoetkomend aan de wens van verschillende units met jongere medewerkers organiseert de werkgroep ook een aantal interactieve, interne workshops. Deze geven handvatten om in de praktijk de
gewenste, heldere uitstraling vorm te geven.

Diversiteit in ‘t verleiden
Conclusie: werk bij ontwikkeltrajecten niet met standaardprogramma’s maar sluit vooral in het begin
aan bij ieders eigen wijze van leren. De veelkleurigheid van mensen vraagt om diversiteit, zowel
didactisch als inhoudelijk.
Studenten van de Erasmus Universiteit en personeel van de Zorgverzekeraar zijn niet over één kam te
scheren, ze verschillen. Als groep: in leeftijd, in werkervaring, in routine van leren, in het gebruik van
multimediale middelen èn als mens binnen een groep, met eigen voorkeuren bij het leren.
Leiderschap is: helpen bij leren.
Leren ontluikt door aan te sluiten bij vertrouwde leerstijlen, leren begint met ‘ontstroeven’.3
Vanuit die veiligheid is het vervolgens de kunst voor een leidinggevende om met verschillende
tactieken iedere medewerker te verleiden tot leren. Een geoefend leider verstaat de kunst om daarna
ook ongebruikelijke of aanvankelijk zelfs ongemakkelijke manieren van leren uit te proberen.
Managers en docenten kunnen medewerkers en studenten enkel verleiden4 tot leren. Leiderschap is
hiermee tot kunst verheven: Iedere leider oefene zich in de schone kunst van het verleiden.

1
2
3
4

Symposium 5 jarig bestaan Actiz te Ede
Goed bruikbaar: leerstijltest van Kolb of het Situgram van Manon Ruijters
Ontstroeven – term geïntroduceerd door Edu Feltmann, denkadviseur IGOP
Verlangen en Verleiden – oratie Wil Foppen bij aanvaarding
benoeming hoogleraar Strategisch Leiderschap
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Verandermanagement
Wat scoort u?
Situatie
Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Niemand ontkomt eraan. Vervelend genoeg worden er
veel meer veranderingen opgestart dan succesvol afgerond. Een verandering goed begeleiden is een
vak op zich. In een veranderproces komt het aan op balanceren tussen enerzijds doelgericht de voortgang erin houden en anderzijds de mensen betrekken.
Veranderingsprocessen vragen van de leidinggevende daarom om heldere richting en een goed
zicht op de voortgang. Tegelijkertijd is het van belang dat u weet op welke punten ruimte is voor uw
medewerkers om mee te beslissen. U kunt draagvlak creëren door helder te communiceren over de
zaken die niet meer onderhandelbaar zijn (vaak het ‘wat’) en uw medewerkers te betrekken bij de
zaken waarover nog wel overleg mogelijk is (het ‘hoe’).

Hoe werkt het?
Wilt u weten hoe u ‘voortgang maakt’ en ‘de mensen in de boot houdt’?
Vult u dan onderstaande test in.
1
a
b
c

Als ik het als leidinggevende noodzakelijk vind een bepaalde verandering te realiseren
maak ik het doel duidelijk en vraag ik mijn medewerkers mee te denken hoe we dat doel kunnen bereiken
vraag ik eerst wat mijn medewerkers willen, alvorens mijn wensen op tafel te leggen
maak ik een plan en vraag een reactie aan mijn medewerkers

2
a
b
c

Als ik met weerstand wordt geconfronteerd
zet ik mijn aspiratie minder hoog, zo dat mijn medewerkers wel hun schouders eronder willen zetten
onderzoek ik onder welke voorwaarden de verandering wel te realiseren is
zet ik door, het is immers mijn verantwoordelijkheid resultaten te behalen

3
a
b

Om een verandering succesvol door te voeren
zet ik meteen de druk er fors op; tijdens de implementatie kunnen we immers altijd nog afstemmen
leg ik in het begin de nadruk op het meepraten van betrokkenen;
vervolgens voer ik de verandering met een fors tempo in
blijf ik gedurende het hele traject de nadruk leggen op veel overleggen;
nieuwe inzichten van betrokkenen blijven essentieel

c

Ludovico Einaudi - Primavera

Test
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4
a
b
c

Notoire dwarsliggers
komen mij snel tegen; het is meedoen of eruit
stimuleer ik in hun gedrag; dat houdt ons scherp
ga ik mee in gesprek om te onderzoeken wat de bron is van de tegenwerking;
afhankelijk daarvan kunnen ze óf ondersteuning óf een harde lijn verwachten

5
a
b
c

Aan het begin van de verandering
formuleer ik heldere en niet-onderhandelbare veranderdoelen
geef ik een richting; je kunt het toch nooit precies plannen
vraag ik mijn medewerkers richting te geven

6
a
b
c

In praktijk
bespreek ik de voortgang van de verandering als mijn medewerkers daarom vragen
bespreek ik wekelijks de voortgang
kom ik weinig toe aan voortgangsbesprekingen

Diagnose
Bekijk in onderstaande tabel uw antwoorden. Tel vervolgens uw scores per kolom op en noteer de
score per kolom. Tel vervolgens de kolomtotalen op en noteer uw totaalscore.

Vraag		
		
a
1
2
3
4
5
6
		

Antwoorden
b

c

5
2
1
1
5
3

2
5
5
3
3
5

3
1
2
5
2
1

Kolomtotaal:

Kolomtotaal:

Kolomtotaal:

Totaalscore:
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Advies
8 t/m14 punten
U kunt uw veranderingen een stuk effectiever aanpakken. U weet nog geen goede balans aan te
brengen tussen sturen op doel en voortgang én mensen in de boot houden. In welke mate hebt u zelf
helder wat u wilt? Maak voor uzelf duidelijk wat voor u vaststaat (bijvoorbeeld het gewenste resultaat
en het moment waarop dat gerealiseerd moet zijn) en waarover overleg mogelijk is (bijvoorbeeld de
wijze waarop het resultaat kan worden behaald). Communiceer vervolgens helder over hetgeen vaststaat en betrek uw medewerkers bij het andere deel. Laat hen meedenken en ideeën inbrengen. Houd
vervolgens de verandering goed op koers door regelmatig de voortgang te bespreken, medewerkers
aan te spreken op hun bijdrage én de nodige ondersteuning te bieden. En communiceer liever in het
begin wat meer opdat gaandeweg steeds meer tempo kan worden gemaakt, want anders gaat het
verzanden. Kijkt u nog eens terug naar de vragen waarop u laag scoorde. U kunt dan vaststellen welke
aspecten in uw aanpak kennelijk het meest om uw aandacht vragen.

Uw persoonlijke
managementstijl is uw
belangrijkste instrument
Arend Ardon

15 t/m 21 punten
Uw vermogen om veranderingen door te voeren is op gemiddeld niveau; u kunt zich nog verder
ontwikkelen. Hebt u al eens naar uw persoonlijke managementstijl gekeken? Bent u in staat om
én stevig op resultaten te sturen én medewerkers te steunen? Geeft u helder richting én laat u uw
medewerkers de nodige ruimte voor eigen invulling? Durft u als het nodig is de confrontatie aan,
maar bent u ook in staat stevig door te vragen naar achterliggende boodschappen van medewerkers?
Uw persoonlijke managementstijl is uw belangrijkste instrument om succesvol veranderingen door te
voeren. Om meer zicht te krijgen op deze vragen, kunt u ook de andere tests in dit Ebook invullen.
22 t/m 30 punten
U hebt goed zicht op effectief verandermanagement. Kennelijk bent u goed in staat om én te sturen
op de doelgerichtheid, voortgang en tempo én uw mensen voldoende te betrekken bij het realiseren
van de verandering. Kijkt u - indien mogelijk - eens naar de vragen waar u niet het maximum aantal
punten scoorde. Daar liggen voor u mogelijk nog aandachtspunten om uw effectiviteit nog verder te
vergroten. Blijft u zich verdiepen in dit onderwerp, bijvoorbeeld door de verwijzingen in de noten te
raadplegen.

1

Verandermanagement, W.F.G. Mastenbroek, 8e druk,
2004 ISBN 9789074885300e

2

Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige,
Léon de Caluwé, Hans Vermaak, 2e editie, 2006 ISBN 9789013016543

3

www.managementhelp.org Engelstalig, in het algemeen met goed leesbare 		
artikelen en checklists over diverse managementvakgebieden,
waaronder change management.
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Zing, vecht, lach en speel
Communiceer onconventioneel
Voor in de zaal staat een directeur en vertelt over het belang van de fusie.1
U zit in het publiek. Kijkt om u heen. Proeft de sfeer. Ruikt de spanning en luistert naar de geluiden.
Wat neemt u waar? Wat bepaalt of medewerkers de boodschap geloven?
Een praktijkvoorbeeld over het management van een woningbouwcorporatie.

Cijfers en spreadsheets houden het droog
Twee woningbouwcorporaties zijn met positief advies van de lokale overheden gefuseerd en willen de
nieuw gekozen strategiedoelstelling in gang zetten. Het middenmanagement bestaat uit drie
bloedgroepen: twee groepen uit beide corporaties en een paar nieuwe managers.
De vraag: Wat zorgt voor integratie en samenwerking?
De directie besluit om in een bijeenkomst het management te informeren over de strategiedoelstelling en
presenteert op spreadsheets de cijfers en concrete plannen met prestatie-indicatoren. Met instrumenten
zoals de Balance Score Card en zo realistisch mogelijke prognoses krijgt iedere manager sturingsmogelijkheden in handen. Het geeft individuele focus, maar zorgt niet voor integratie en evenmin voor
samenwerking. De zakelijke informatie is duidelijk en de directie weet te vertellen wat ze wil. Directie
leden praten. Ze presenteren ook. In de stijl zoals ze praten. Cijfers spreken immers voor zich en heldere
woorden in plannen en presentaties zorgen dat mensen verder kunnen. Denken zij.
Duidelijkheid is belangrijk. Echter deze wijze van communiceren bevat een belangrijke aanname:
mensen komen in beweging door cijfers en woorden. Maar is dat wel zo?
De directieleden krijgen managers aan het bureau. Ze klagen over onderlinge stroefheid. Zich bewust
van het belang van een goed middenkader schakelen ze ons als extern begeleiders in. Samen met hen
starten we een ontwikkeltraject. Thema: Integratie.

Lachen, zingen en stil zijn
De eerste middag nodigen we namens de directie het management uit in het rustieke klooster van een
naburig dorp. Passend bij de context van een klooster wandelen directie en managers in kleine groepen
een rondgang – de bloedgroepen gemengd. De ronde gaat achterlangs het koor, over het podium, via
een gebrandschilderd raam, onderlangs de trap en stopt buiten bij de kloosterbel. Aan alle locaties zijn
onderwerpen met vragen gekoppeld, afgeleid van de Benedictijnenorde en prima bruikbaar voor managers.
Lef en nederigheid, ruzie, samen zingen, humor, maar ook stilte met als opdracht: wees 5 minuten stil.

Veel directeuren en managers
zwemmen met droog haar.
naar Kees van Kooten

Pingu and the Band
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Filmpje

Non verbaal communiceren
In een vervolggesprek met de directie praten we over het effect van non verbale communicatie.
Op hun verzoek filmen we een directievergadering en kijken ‘onder water’. Ze willen zichzelf zien, zich
bewust worden van hun uitstraling en de manier waarop ze non verbaal communiceren.
De eerste reacties: “Oh, wat kijk ik boos.” “Zit ik altijd zo onderuitgezakt?” en: “Ik kijk meer op mijn
iPhone, dan naar jullie”. Het resultaat is groot; jezelf zien confronteert. We kijken naar wat goed gaat
en zien mooie voorbeelden waarin ze elkaar aankijken, rondkijken, afstemmen, een onderwerp uitwerken
en afspraken maken.

Why I use the gun
as instrument.

Vechten, huilen en bruggen bouwen
De tweede middag vindt plaats op kantoor. De middag, voorbereid met managers uit de drie
bloedgroepen, heeft als doel elkaars kernkwaliteiten1 te leren kennen en benutten.
Halverwege de middag groeit de spanning. De communicatie belandt in zij-wij-taal en bijna vliegen ze
elkaar in de haren. “Wij zitten hier op een eiland en waren allang … terwijl zij nog lang niet…”
Op mijn vraag laat een rustige deelnemer zien wat er gebeurt. De tafels gaan aan de kant en hij geeft
in de ruimte van de vergaderzaal iedereen één voor één een plek die naar zijn idee past bij de huidige
positie van die persoon en maakt daarmee haarscherp de onderlinge strijd visueel.
De eilanden met de bloedgroepen worden zichtbaar, de nieuwe managers hangen erbij. Één directeur
staat midden tussen zijn oude medewerkers, een ander bij het raam druk met externe zaken. Het is
heftig, confronterend. Iemand huilt.
De rest van de middag stellen we vragen, praten over wat gebeurt en maken andere ‘opstellingen2’:
ieder heeft een eigen zienswijze op de ordening van de groep. Dan volgt een doorbraak. Eilanden horen
bij deze fase, maar: waar kunnen we bruggen bouwen en wie zijn bruggenbouwers?
Het uiteindelijke beeld geeft voldoende acceptatie om verder te kunnen: ieder heeft voor nu een plek
waar hij zijn bijdrage kan leveren.

foto: Defensie weblog - Ministerie van Defensie

Involve me and I will understand
Een ervaring3 doet meer dan duizend woorden. Een lied klinkt door. Een beeld blijft op het netvlies.
Medewerkers proeven de sfeer. Ze zien aan uw houding of het klopt wat u zegt, horen het
enthousiasme of ruiken de angst. Bewust en vooral onbewust wéten ze of u gepassioneerd bent en
voelen of ze echt belangrijk zijn. Duidelijkheid ontstaat door cijfers. Integratie en samenwerking krijgt
u door als leider het lef te ontwikkelen om onconventioneel te communiceren.
Confucius leerde toekomstige hoogwaardigheidsbekleders: “Tell me and I will forget. Show me and I
may remember. Involve me and I will understand.”

1
2
3

Bezieling en kwaliteit in organisaties – Daniel Ofman ISBN 9789 0215 834564
Het succes van organisatieopstellingen – Bert Hellinger ISBN 9789 0696 35699
Ervaringsgericht adviseren – afstudeerproject Master in
ChangeManagement – Bea Annot
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Moeten leiders niet managen en
managers niet leiden?
Zoek de verschillen
De termen management, leidinggeven en leiderschap leggen verschillende accenten.

Het verschil
Managers en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen.
Hun focus is vooral gericht op het bereiken van concrete resultaten en het uitvoeren van taken binnen
afgesproken kaders (budget, tijd, etc.). Vanuit deze verantwoordelijkheden sturen zij hun mensen aan.
Leiders stimuleren anderen om resultaten te bereiken en streven er naar de organisatie in de juiste
richting verder te brengen. Zij hebben een duidelijke toekomstvisie, motiveren medewerkers en dagen
hen uit om hun verantwoordelijkheid te pakken. Ook wordt goed leiderschap in verband gebracht
met een zekere ‘bestuurlijke wijsheid’: de vaardigheid om complexiteit te versimpelen tot de kern, het
vermogen tot zelfkritiek en een goed gevoel voor de sociale dynamiek van groepen en organisaties.
Leiderschap vinden we als het goed is in de top van de organisatie en management in de echelons
daaronder.

Het zelfde
Het is de vraag of deze redenering klopt. Het verschil tussen leiderschap en management moeten we
niet benadrukken. Ook managers zijn gebaat met visie, het vermogen tot zelfkritiek en gevoel voor
sociale dynamiek. En wie zou willen beweren dat de leiders van een organisatie niet gericht moeten
zijn op het bereiken van concrete resultaten?
Een eigenschap die zowel bij leiders als bij managers past is het kunnen hanteren van de balans tussen
sturing en zelforganisatie, tussen hoofdkantoor en uitvoering, tussen centraal en decentraal. Het betreft
een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders, richtlijnen en instructies enerzijds en
het delegeren en geven van ruimte aan medewerkers voor eigen invulling anderzijds.
Leiderschap én management vereisen het goed omgaan met sturing en zelforganisatie. De volgende
2 cases laten zien hoe dit werkt: ‘Leiderschapscrisis en herstel’ en ‘Slimmer werken, beter sturen, meer
verantwoordelijkheid’. In beide situaties gaat het om een sturing die leidt tot meer zelforganisatie.
Visie, zelfinzicht en goede antennes voor groepsprocessen blijken eveneens aanwezig.

Caravan Palace - Dramophone
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In veel moderne organisaties zijn de afhankelijkheidrelaties tussen leiding en uitvoering zo sterk
geworden dat de organisatie gebaat is met de ontwikkeling van zowel het sturend vermogen van leidinggevenden als de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers op alle niveaus van de organisatie.

De evolutie van leiding en management
Leidinggeven en managen kennen een ontwikkeling met een respectabele voorgeschiedenis.
Economen als Beinhocker en Powelson beschrijven de evolutie van het economisch leven. Een evolutie
die ook een evolutie van gedrag en organisatievormen is.
De verhoudingen tussen en binnen organisaties worden gepacificeerd en beschaafder. Men slaat
er niet meer op; tiranniek optreden werkt niet meer. Dronkenschap, geraas en getier, lijntrekkerij,
schreeuwen en schelden worden beetje bij beetje gekanaliseerd en bedwongen. Er ontstaan reglementen voor goed gedrag bijvoorbeeld voor bijeenkomsten van ambachtslieden die, in de middeleeuwen
in gilde verband, hun professie probeerden te reguleren. Hierin staan gedragsregels als: “Verboden
om meer bier te morsen dan je met de voet kan bedekken; niet in vieze rommel lopen maar fatsoenlijke
kleding aantrekken; geen beledigende taal uitslaan; ook niet een mes naar iemand uitsteken.”
Vroege fabrikanten als Wedgwood en Regout stelden in de 18e eeuw gedragsregels op als:
“Niet met ballen tegen de muren gooien; geen flessen met alcohol aan de mond zetten; niet tijdens het
werk gok- en kaartspelen introduceren.” Als men hierop betrapt werd dan merkte men dat meteen in
kortingen op het uitbetaalde loon. Ook subversieve en obscene uitlatingen werden streng beboet.
Onze vroege zakelijke dienstverleners zoals de bankier Mees, in de 19e eeuw, vaardigden tal van voorschriften uit, zoals: “Kwitantielopers mogen niet in kroegen komen.” “Elkaar toeschreeuwen tijdens het
werk is streng verboden.”
We zien hier een beschavingsproces waarin het gedrag van mensen in organisaties verandert. Het
ontwikkelen van een zekere beheersing van driften en impulsen heeft eeuwen geduurd. Het niveau
van zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid is toegenomen. Ook de besturing is veranderd: van
strikte supervisie en reglementering naar het medeverantwoordelijk maken voor resultaten. Althans dat
proberen we en hier en daar lukt dat.

Filmpje
Een zekere beheersing
van driften - althans
dat proberen we.
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Niet hoesten, snuiven en spuwen
Het spreekt niet vanzelf dat verworven vaardigheden behouden blijven en zich voortdurend verder
ontwikkelen. De geschiedenis leert ons dat het om moeizame processen gaat. Periodes van stagnatie,
terugval en verruwing, zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Achteraf lijkt zo’n ontwikkeling vanzelfsprekend en krijgen we het idee dat het om simpele zaken gaat: Wat meer discipline, niet schreeuwen
of gaan lopen ballen tijdens het werk: Wat kan daar nou aan zijn! Zeer bedrieglijk! Erasmus schreef aan
het eind van de middeleeuwen een verhandeling over fatsoenlijk gedrag: “Je niet tijdens een gesprek
de hele tijd bekrabbelen. Braken is geen schande maar maak ‘den ander niet vuyl’. Tijdens het eten
niet continu hoesten, snuiven en spuwen”. Tot in de achttiende eeuw werd zijn verhandeling overal in
Europa herdrukt; meer dan 150 edities! Het duurde vele generaties voordat dit redelijk gangbaar werd
en het beschavingsambacht zodanig gevorderd was dat deze vermogens al in de jonge jaren door de
meeste mensen opgepikt werden.
Als dit al vele generaties nam dan is het geen wonder dat de voortgaande ontwikkeling van sturing en
eigen verantwoordelijkheid niet bij iedereen soepel en gemakkelijk gaat.

Wat speelt er nog wel?
In onze tijd is de sturing in de richting van meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers voor klant
en resultaat steeds meer een noodzaak aan het worden. Er zijn tal van organisaties die dat goed afgaat.
We hebben daarmee een lange weg afgelegd. Kinderarbeid, ontslag op staande voet, gedwongen
winkelnering in de bedrijfswinkel en het gebruik van fysiek geweld om de baas te blijven zijn in onze
organisaties niet meer aan de orde van de dag.
Ook de ‘animal spirits’ van meedogenloze uitbuiting van leverancier of klant zijn stevig teruggedrongen. Maar toch! In ‘Beter bestuur of verhuftering’ wordt beschreven hoe in organisaties de top
nog steeds gevangen kan raken in het spel om poen en prestige. Dit spel heeft kennelijk een eigen
dynamiek en aantrekkingskracht.
Laat u er niet door meeslepen. Zorg voor tegenspraak en kijk verder dan de waan van de dag.

Je niet tijdens een gesprek
de hele tijd bekrabbelen.
Braken is geen schande maar
maak ‘den ander niet vuyl’.
Erasmus
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De donkere kant van leiderschap
Niets menselijks is ons vreemd
In vorige onderdelen van dit Eboek is beschreven om welke vaardigheden en eigenschappen het gaat
bij leiderschap. Er wordt aldus een fraai beeld geschetst van leiderschap. Als we het daarbij zouden
laten dan wordt het beeld te optimistisch. De werkelijkheid is soms heel anders.

Tegenkrachten
Het spreekt niet vanzelf dat leiders conform het geschetste beeld handelen. Er zijn sterke tegenkrachten die roet in het eten gooien. Het betreft de krachten van egocentrisme, ijdelheid, gemakzucht en
korte termijn denken.
Komt u de volgende verschijnselen wel eens tegen?
a. Ongewenste situaties waar de medewerkers gefrustreerd van raken worden niet aangepakt.
b. De bazen weten onvoldoende wat er in de uitvoering speelt.
c. Veel aandacht voor een veel te abstracte visie of een opgesmukte strategie die
de medewerkers niets zegt.
d. Veranderingen worden geblokkeerd door een onhandige aanpak.
e. Blindheid voor de afstand staf-lijn, centraal-decentraal, hoog versus laag.
f. Een doorzetten van fusies, en schaalvergroting omdat de eigen glorie ermee gebaat is.
g. De bestuurlijke reflex van controle en beheersing als dé manier om de vinger aan
de pols te houden.

Heel gangbaar allemaal. Er is bijna geen organisatie te vinden die niet af en toe door dit soort
verschijnselen geteisterd wordt. Hoe hoger men in een organisatie verkeert hoe groter de kans dat
waarschuwende signalen niet doordringen. Het management ‘by klooing around’ krijgt steeds meer
voet aan de grond.
Men heeft de handen al vol aan de dagelijkse drukte om de boel aan de gang te houden.

Ennio Morricone - The Good, the Bad and the Ugly
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Op zich is daar niets mis mee maar als men er gevangen in raakt blijven steeds meer problemen
liggen. De top van de organisatie kent hier een eigen variant van: Bestuurlijke drukte verdringt
bestuurlijke wijsheid.

Bestuurlijke drukte versus bestuurlijke wijsheid
Als bestuurder ben je strategisch bezig en aktief in het netwerk van ‘Stakeholders’ met oog voor
nieuwe kansen. Dit neemt veel aandacht weg van de operationele processen.
Je wilt wél weten hoe de boel ervoor staat en greep op de zaak houden. Er komen daarvoor systemen,
kengetallen en betere procedures. Uitdijende staforganen helpen hier krachtig aan mee.
De mensen op de werkvloer vernemen dat de directeur tot Voorzitter van de Raad van Bestuur transformeert. De bijkomende weerstanden van medewerkers op deze ontwikkelingen worden gezien als
onvermijdelijke randverschijnselen en achterhoede gevechten. Ondertussen is juist in dit soort organisaties aan ronkende teksten geen gebrek: “Leiders moet inspireren. Teamwerk en open communicatie
staan hoog in het vaandel. Klant en medewerker op de eerste plaats!”.
Wel duurt het steeds langer voordat de problemen opgelost worden. De aandacht van de top wordt
opgeëist door strategiediscussies, het netwerken in commissies en externe contacten, beleidsombuigingen, allianties, contacten met de media ….. De besprekingen en vergaderingen rijgen zich aaneen.
De bestuurder en alles wat hij doet is gewichtig en belangrijk!
Vicieuze cirkel gesloten!

Het spel om poen en prestige
Het kan nog erger. Soms raakt men aan de top gevangen in het spel om poen en prestige.
Goed ondernemerschap, concurrentiekracht en innovatief vermogen impliceren ruimte voor ‘de animal spirits’. Maar als deze vaardigheden ontaarden in ongeremde zakkenvullerij, arrogant gepats en
verloedering van de organisatie is de schade voor klant en medewerker bijna niet meer te overzien.
De kloof met het verheven beeld van leiderschap wordt nog groter als we hoogstaande of waardige
termen gebruiken als dienend, inspirerend, authentiek, spiritueel en de leider als rentmeester.
Laten we uitkijken voor droombeelden die ons ver van de realiteit voeren. De werkelijkheid wordt
geteisterd door de hierboven genoemde verschijnselen en tegenkrachten. Bestuurlijke wijsheid is vaak
genoeg nog ver te zoeken. Tegelijk is het onmiskenbaar dat leiderschap een ontwikkeling heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt.

Filmpje
Het spel om poen en prestige.
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Paradepaardjes veranderen organisaties niet
Creëer een lerende organisatie: samen leren = samen veranderen
“We hebben veel geïnvesteerd in het creëren van één Shared Service Center (SSC) en dat is aardig gelukt.
Het SSC draait en de dienstverlening is up to date. We zien alleen dat de vraag om dienstverlening
eerder af- dan toeneemt. Wat adviseren jullie?”
Dit is de vraag van een bestuurder van een dienstverlenend bedrijf bij intervisie.
Het dilemma roept herkenning op bij de collega’s. Wat is er aan de hand?

SSC kind van de rekening
De intervisiegroep signaleert dat de bestuurder praat over het SSC als ‘ allochtoon, die oefent met
zijn nieuwe taal, maar ontdekt dat zijn omgeving hem niet verstaat.’ De bestuurder onderkent dat de
verwachtingen voor het SSC te hoog waren voor een organisatie die niet gewend is aan interne dienstverlening. Zijn nieuwe vraag: ‘Wat overbrugt de afstand tussen het SSC en de andere afdelingen?’ – en
laat het nieuwe organogram zien.
Veel ontwikkelingen gaan moeizaam omdat een organisatie niet als geheel ontwikkelt.
Dit geldt voor grote en kleine verbanden: Als een gezin niet mee ontwikkelt en een ‘probleemkind’
(lees: SSC) als individu apart wordt behandeld, stagneert na korte tijd de ontwikkeling van het kind.
Een voorbeeld uit mijn tijd als jeugdhulpverlener:
Een erg gesloten jongen groeit tegen de klippen op en wordt tonnetje rond. Wat blijkt: Hij eet dubbel,
op het Boddaertcentrum én thuis, om zijn goedbedoelende moeder niet te kwetsen. Pas nadat moeder
en stiefvader een paar keer mee-eten, moeder meespeelt in de groep en intensieve gezinsbegeleiding op
gang komt, maakt de jongen contact met andere kinderen.
Hoe werkt dit in het grotere verband van een dienstverlenend bedrijf?

Maak van een SSC geen paradepaardje
In de intervisie stellen de collega’s kritische vragen aan de bestuurder, over hemzelf en zijn handelen:
Wat is je ambitie? Welk probleem moet het SSC voor je oplossen? Wie zijn betrokken bij de inrichting?
Welke afspraken zijn gemaakt?
Uit de antwoorden blijkt dat het SSC zijn paradepaardje is; hij is overtuigd van het concept. Ook merken
ze dat kwaliteit van dienstverlening zijn passie heeft en valt op dat hij het SSC gebruikt om meer invloed
te krijgen op het management.

Le Peuple de ‘l Herbe - No escape

The most important thing members
of the business can do is,
to learn how to learn.
John Naisbitt
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Door de vragen komen ook zijn onderliggende veranderdoelen aan het licht: toename van klanttevredenheid en meer integrale lijnverantwoordelijkheid. Prima doelen, volgens de collega’s, hij heeft alleen voor
de realisatie van die veranderingen op één paard gewed en is de confrontatie uit de weg gegaan.

Shared Service Center - The idea of sharing
Geïnspireerd door zijn collega’s gaat de bestuurder gesprekken met zijn lijnmanagers aan over integrale
verantwoordelijkheid en legt de verdeeldheid op tafel.
Hij praat overal over zijn ambitie voor kwaliteit van dienstverlening en vindt vooral weerklank op de
werkvloer. Hij blijft achter het SSC staan en geeft een aantal kritische managers verantwoordelijkheid
om met het SSC te zorgen voor beter op hun wensen afgestemde producten en diensten en zowel heldere
inkoop- als serviceafspraken. Op afstand houdt de bestuurder zich op de hoogte van de verbeteringen.

Filmpje
Samen leren =
samen veranderen.

Communiceren wordt hoofdactiviteit in de verandering die nu breder gedragen wordt. Nol Groot
noemt dit het ‘conversogram’1 als aanvulling op het organogram. Naast het organisatiemodel waarbij
mensen netjes opereren vanuit het voor hen ingekleurde hokje, worden door conversatie processen op
gang gebracht en dwarsverbindingen gelegd.

Stap van het paard
Na een half jaar vertelt de bestuurder in de intervisiegroep:
Hij was – niet zonder moeite – van zijn paard gestapt. Dat beviel beter dan gedacht en had een gunstig
effect op het veranderproces. Over de organisatie vertelt hij:
Het commitment voor het SSC groeit en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening staat hoger op
de agenda. Lijnmanagers en SSC spreken elkaars taal beter en evalueren de dienstverlening. Het SSC
voert regelmatig gesprekken om te horen wat goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. Het management ontdekt dat integraal management niet betekent: ‘alles zelf doen’. De samenwerking wordt positief
ervaren, het daadwerkelijk delen van verantwoordelijkheid blijft aandacht vragen.

Collectief leren = organisatieverandering
André Wierdsma schrijft2:
‘collectief leren is organisatieverandering’ en noemt leiderschap: ‘helpen bij leren.’ De meeste organisaties zijn volgens Wierdsma ‘aanlerende, belerende, aflerende en in eigen stramien doorlerende
organisaties’. Het is de uitdaging om lerende organisaties3 te creëren, met lerende medewerkers,
lerende managers, lerende bestuurders: iedereen leert en staat open voor ontwikkeling.
Om een lerende organisatie te worden moet een organisatie niet alleen in staat zijn om te leren
maar ook kunnen meta-leren: leren te leren. Intervisie, werkoverleg – alle verbanden waarin mensen
communiceren en samen leren, evalueren, analyseren en reflecteren – helpen om te blijven leren.

17 Hooglerarenreeks Leiderschap Nijenrode met o.a. Wil Foppen, Nol Groot
1
en Marc Buelens 2011 Focus conferences.
Zelforganisatie en leiderschap - Nol Groot ISBN 9789490 463069
218 Lerend
Lerend organiseren
organiseren en
en veranderen
veranderen -- André
André Wierdsma
Wierdsma en
en Joop
Joop Swieringa
Swieringa
ISBN 9 978001 790967
19 De eerste versie van het boek van Wierdsma heette: Op weg naar een
3
lerende organisatie - en kwam in 1990 uit. Kort daarna verscheen
‘De vijfde discipline’ van Peter Senge. Door dit boek werd het begrip
‘lerende organisatie’ bekend.
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Test

Hoe prestatiegericht is uw organisatie?
Balans tussen “met elkaar” en “eigen winkel“
De impuls tot voortdurende verbetering van resultaten is in sommige organisaties sterk.
Dat gebeurt door bepaald gedrag van medewerkers en management te stimuleren en door het cultiveren
van een paar simpele ontwerpprincipes. De kern is dat deze organisaties een sterke balans ontwikkeld
hebben tussen de krachten “Met elkaar er tegenaan” en “Verantwoordelijk voor de eigen winkel”.

Hoe werkt het?
De vragenlijst is een hulpmiddel om organisaties meer prestatiegedreven in te richten.
Het betreft in totaal 16 vragen. In de sjabloon ziet u de eerste vragen.
Bij iedere vraag kunt u aangeven in welke mate u een bepaalde uitspraak van toepassing acht. Het is de
bedoeling dat u op iedere vraag tweemaal scoort, namelijk een score voor de bestaande situatie en een
score voor de wenselijke situatie.
Toelichting: Met de term ‘eenheden’ in de vragenlijst wordt gedoeld op de onderdelen waaruit de
organisatie is opgebouwd: teams, afdelingen, secties, e.d. Met de term ‘leiding’ wordt ‘het topteam’
van de organisatie bedoeld en dus niet de leiding van de afzonderlijke eenheden.
Als u de test online invult krijgt u uw score met een toelichting
>> De link: http://bit.ly/prestatiegerichtheid

			
					
1 Duidelijke eigen producten voor de eenheden.

                                     
Nu
                                            Wenselijk

in zeer geringe
mate
matig

gaat wel

goed

in hoge
mate

❍        ❍        ❍        ❍        ❍
❍        ❍        ❍        ❍        ❍

2 Binnen de eenheden bestaat een stimulerend
klimaat om de zaken beter te doen.

                        Nu
                                            Wenselijk

❍        ❍        ❍        ❍        ❍
❍        ❍        ❍        ❍        ❍

Gustav Mahler - Symphony no 5: Adagietto
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Heb ’t lef: begin zelf
en spiegel u aan ‘The other 7 Habits’
Kent u het verhaal van de toiletemmers en Mahatma Gandhi?1
Gandhi noemt kastelozen – driekwart van de Indiase bevolking die het vuile werk doet – kinderen van
God en doorbreekt het kastensysteem door zelf de toiletemmers schoon te maken.

You can only lead others
when you yourself are willing
to go

Dit laatste vlugschrift gaat over voorbeeldgedrag, met een nieuwe directeur bij een internationaal
transportbedrijf in de hoofdrol.
Aan het eind krijgt u een onconventionele managementspiegel cadeau.

Listen
“Ik weet wat ik wil, maar heb niet zoveel geduld om goed te luisteren.”
De nieuwe directeur kreeg afgelopen twee maanden een goede indruk van het bedrijf. Het is een
zakelijke vrouw die – gekleed in mooi mantelpak – op mij wat afstandelijk overkomt. Met haar kin
vooruit en een kordate blik in haar ogen, praat ze snel en hard. Maakt korte zinnen en wacht nauwelijks
op antwoord.
Ze kent de transportwereld en heeft haar visie op de toekomst van de organisatie. Onverwacht krijgt ze
kritiek vanuit de OR: “Ze beperkt zich in haar contacten tot het management en weet te weinig wat op
de werkvloer leeft”.
De directeur besluit om een dag in de maand mee te draaien op de werkvloer. Ze haalt zelfs een groot
rijbewijs en ervaart het werk aan den lijve. In de contacten met medewerkers stelt ze vragen en – sterker
nog – leert om beter te luisteren.

Be naïeve
In haar MDI gedragsprofiel2 scoort ze hoog op de gedragsstijlen Dominant en Consciëntieus met als
belangrijke gedragskenmerken resultaatgericht en analytisch. Prima voor een zakenvrouw.
In een coachgesprek vertelt ze over het management dat volgens haar afstandelijk en formeel leiding
geeft, en onderkent ze de neiging dit gezien haar profiel te versterken. Ze wil juist een andere tendens in
de organisatie brengen; meer ‘naïviteit’, openheid en vertrouwen.

Alan Parsons - Time Machine Instrumental 1999 - 2009

Lachan McLean
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Met het MT bespreekt ze haar profiel, geeft aan waar ze op wil letten en vraagt om reflectie. Wat onwennig doen ze dat. Het onverwachte vertrouwen brengt veiligheid, waardoor de MT leden – nieuwsgierig
geworden – ook een MDI profiel laten maken en bespreken.
In een gesprek zegt ze: “Ik word mij steeds bewuster dat mensen zich aan mij spiegelen.
Als ik vertrouwen wil, moet ik vertrouwen geven.”

Dare
Als wilskrachtig leider worstelt de directeur met haar voorbeeldgedrag.
In een bijeenkomst, waar ze de koers van het bedrijf uiteenzet, weet ze niet de aandacht te krijgen die ze
wil. Ze vertelt dit in mijn coachbus.3
We lopen een eind. Als we langs een picknicktafel komen, vraag ik of ze er op wil gaan staan. Dat
doet ze. Terwijl ik ongeïnteresseerd wegloop, vraag ik haar zo te communiceren dat ze contact met mij
krijgt. Op 30 meter afstand ga ik met de rug naar haar toe staan. Na wat vriendelijke pogingen gaat ze
schreeuwen, met haar voeten stampen en zelfs met dennenappels gooien.
Ze is boos. Ze weet wat ze wil, maar weet het niet dichtbij te brengen. Haar ongeduld en neiging om
vanuit de hoogte over hoofden heen te praten zijn confronterend.
Ze wil het over doen. Als ik opnieuw wegloop, zie ik haar staan denken. Ze springt van de tafel, beent
achter me aan, pakt me bij de schouder en vraagt: “Hé, wat vind jij eigenlijk belangrijk in dit bedrijf?”
Ze realiseert zich dat ze de medewerkers opnieuw te weinig betrokken heeft en heeft het lef dit te
bespreken met het MT. Bij haar – veelal technisch georiënteerde – management signaleert ze dezelfde
afstand. Ze daagt ze uit; ze moeten samen met hun mensen de nieuwe koers concreet maken voor hun
eigen afdeling. Wat onwennig, maar met hun directeur als voorbeeld, pakken ook zij het deze keer
anders aan.
Gandhi verplicht iedere nieuwkomer in de ‘ashram’ om latrines schoon te maken. Hij vindt dat
iedereen gelijk is en geeft als geweldloos leider het voorbeeld. Gewend aan het kastensysteem,
leveren veel mensen die in het bedrijf van Gandhi willen werken hiermee een innerlijke strijd:
het begin van een verandering.
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Filmpje

Smile
De nieuwe directeur werkt hard en bereikt veel. Ze wint vertrouwen, maar stelt hoge eisen, vooral aan
zichzelf. Na een half jaar ontstaan thuis problemen: klachten over een kind op school.
Gedwongen door de thuissituatie maakt ze in overleg met het MT een switch. Ze delegeert een aantal
taken, haalt eenmaal per week zelf haar kinderen van school en blijft de woensdagmiddag thuis. Het
kost moeite, maar ze doet het. De ontstane ruimte helpt haar zichzelf te relativeren. Regelmatig klinkt
haar luide schaterlach weer; ze zorgt zichtbaar beter voor haar eigen balans.

Geef het goede voorbeeld.

Het transportbedrijf verbaast zich. Diverse pogingen flexibeler om te gaan met arbeidscontracten waren
gestrand. Het voorbeeldgedrag van de directeur zet een trend en leidt tot de invoering van parttime
contracten.
Leiderschapsontwikkeling valt of staat met voorbeeldgedrag.3 Het gaat daarbij niet alleen om gedrag,
om doen – maar vooral om zelf zo te worden, om zelf zo te zijn. Zelf doen en zijn, zoals u graag wilt
dat anderen doen en zijn.

Onconventionele managementspiegel – The other 7 Habits
Als slot van de tien vlugschriften over leren en leiderschap hang ik naast de spiegel die Covey4
managers voor houdt, graag een tweede spiegel bij u aan de muur.
Om in te kijken. Naar uzelf te lachen en u te spiegelen aan deze zeven eigenzinnige eigenschappen
voor leidinggevenden:

The other 7 Habits
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dare		
Listen		
Appreciate
Ask		
Be naïve
Smile		
Sing		

choose challenging situations that ask for guts
lead through listening
generously give sincere compliments
support in finding answers
trust in others until they prove otherwise
eagerly forgive the mistakes you or others make
make meetings move like music

1
2
3
4

Growing up with Gandhi – Narayan Desai Peace Magazine June-July 1987
MDI-Gedragsanalyse meet gedragsstijlen (vergelijkbaar: DISC / Insight-profiel)
en geeft inzicht in gedrag. www.mdi.nl
Business Bus: http://bit.ly/Coachbus
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – Stephen Covey
ISBN 97890 2541 4894
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