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AGENDA

1. Why communication skills matter for an HR professional…

2. General consulting skills

3. Specific HR conversations : 
• Recruitment conversation

• Needs analysis conversation

• Career & Development conversation

• Feedback conversation

• Bad news conversation

• Conflict mediation conversation

• Absence conversation

• …
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HRSC 2012 MODEL



DAVE ULRICH : 
HR COMPETENCIES 

2016
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DAVE ULRICH : 2016 COMPETENCIES BREAKDOWN
COMPETENCY THE EXTENT TO WHICH HR PROFESSIONALS…

Strategic positioner … can evaluate both the external and internal business context, and translate those evaluations into practical 
insights that help the organization to be successful

Credible activist … achieve trust and respect within the organization to be viewed and valued as valuable partners

Paradox navigator … manage paradoxesand tensions in the working place in order to achieve outcomes that may be inherently in 
opposition with each other

Culture and change 
champion

… can design organization culture and efficiently manage changes within the organization in order to help make 
things consistently happen 

Human capital curator …offer integrated HR solutions in order to attract and build talent within the organizationand to drive performance

Total rewards steward … are able to create appropriate total reward systems which include compensation and benefits (financial rewards) 
as well as meaning from work (non-financial rewards)

Technology andmedia 
integrator

… leverage technology and technological tools to contribute to a high performing organization
… rely on social media to recruit, retain, develop and engage human capital

Analytics designer and
interpreter

… use analytics to impact decision making… Analytics goes beyond collecting data and having scorecards to using
data to improve business decisions

Compliance manager … manage the processes related to compliance by following regulatory guidelines
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DAVE ULRICH : HR COMPETENCIES 2016
Concrete 

voorbeelden 
van 

gesprekken 
die jij als HR 
professional 
als moeilijk 
ervaart…
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CONNECT, THEN LEAD…
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CONNECT, THEN LEAD…

To exert influence, you must balance
competence with warmth



Before people decide what they think of your 

message, they decide what they think of you...
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SELF REFLECTION 

▪ Position yourself with regard to 
your current HR role on the two 
axes :  

- HR technical competence

- Relational skills

▪ Comment your position 

HR technical competence  
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RECEPTION

MESSAGE Speed of think ing

900 words/ min

Speed of speak ing

100 à 150 words/ min

Speed of think ing

900 words/ min

What I wanted to say…

What I said...

What the other heard...

What the other received…

What the other understood...

Wat the other believed...

What the other remembered...

What the other will do with it...

100 %

15 %

COMMUNICATION PITFAL
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LOGISCHE NIVEAUS VAN BATESON & DILTS

Hoe zien we onze rol als “HR professional” ?
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UITVOERDER, PARTNER OF EXPERT ?
Verantwoordelijkheid bij de 
business

Verantwoordelijkheid bij de HR 
professional

UITVOERDER PARTNER EXPERT

▪ Beslissingen worden genomen door de 
business ; HR professional voert deze 
beslissingen uit.

▪ Beperkte communicatie tussen business 
en HR professional

▪ Valkuilen : 

- Afhankelijkheid van de de
business

- Weerstand bij de business bij 
bijsturing of feedback

▪ Beslissingen worden in overleg 
genomen ; beide partijen nemen hun 
verantwoordelijkheid in de uitvoering.

▪ Veelvuldige communicatie en 
afstemming

▪ Valkuilen

- Onduidelijkheid m.b.t. 
specifieke invulling van de rol

- Vervallen in de rol van expert of 
uitvoerder

▪ HR professional neemt beslissingen op 
basis van zijn expertise, en is ook de 
belangrijkste actor in de uitvoering.  
Manager aanvaardt de beslissing en 
evalueert post factum.

▪ Beperkte communicatie tussen business 
en HR professional

▪ Valkuilen :

- Gebrek aan persoonlijke 
betrokkenheid van business

- Misverstand over succes en 
falen 
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SPANNINGSVELD… 

Wat je interne klant 

van je verwacht
Wat je zelf wil zijn

Waaraan je je tijd 

besteedt

uitvoerder

partner

expert

100% 100% 100%

Hoe overtuigen we onze interne klanten ervan dat we 

meer als partner willen werken ???
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ADVIESPROCES : 4 FASES

▪ Onderhandelen over 

behoeften

▪ Omgaan met gemengde

gevoelens en haperende

motivatie

▪ Bezorgdheid over verlies

van aanzien en invloed aan

de oppervlakte brengen

▪ Contractering met 

meerdere partijen

Contract opstellen
Gegevens-

verzameling en 
onderzoek

Feedback en plan 
van actie

Engagement en 
uitvoering

▪ Analyseniveau’s

▪ Politieke klimaat

▪ Weerstand tegen

informatieverschaffing

▪ Vraaggesprek als

interventie

▪ Gegevens comprimeren

▪ Gegevens presenteren

▪ Leiden naar een besluit : 

wat gaan we doen ?

▪ Aandacht op het hier en 

nu richten

▪ Vat het niet persoonlijk

op

▪ Kies voor engagement i.p.v. 

verplichting en overreding

▪ Zorg voor meer participatie

dan presentatie

▪ Leg echte keuzes op tafel

▪ Moedig moeilijke openlijke

gesprekken aan.

Peter Block, Feilloos adviseren, 2010
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“INTERNE ADVISEUR” HEEFT EEN BAAS EN 
AFDELINGSDOELSTELLINGEN  

▪ De procedures waarvan de adviseur wil dat de 

lijnmanager ze toepast, kunnen tegenstrijdig zijn met de 

visie van de manager.

▪ Interne adviseur kan beoordeeld worden op basis van het 

aantal lijnmanagers dat de procedures van de stafafdeling

toepast.

▪ Interne adviseurs worden vaak geacht een tegenstander

te « bekeren »

▪ Statusniveau van de interne adviseur is bekend bij de 

interne klant, wat toegang tot sleutelfiguren kan 

beperken.

▪ Men is niet vaak « sant in eigen land »

▪ Interne adviseur is normaliter beter bekend met context

van de interne klant.

Drie-partijen 
contract

Baas van interne 
adviseur

Interne 
adviseur

Lijnmanager-
klant
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THE ELEVATOR SPEECH : KORT EN KRACHTIG
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TEMPLATE ELEVATOR SPEECH

Voor ___________ doelgroep

die _____________ probleem dat je oplost

lever ik _____________ oplossing

die ervoor zorgt dat ____________ belangrijkste voordeel klant

Anders dan anderen ______________ onderscheidende 

aspect

zodat ____________ concreet resultaat klant.

Dat is wat ik doe.
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OEFENING ELEVATOR SPEECH

▪ Denk aan een belangrijk project/initiatief waarbij je een lijnmanager moet
overtuigen. 

▪ Schrijf je elevator speech

▪ Deel deze elevator speech per duo. Geef elkaar feedback.
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STRUCTURING A CONVINCING MESSAGE 
THROUGH “PPAA”

1. PROBLEM
Something that is perceived as 
a problem  by your audience. 

Your audience wants this to be 
changed.

Position of the one who needs to be 
convinced

Position of the one who wants to convince 

2. PROPOSAL
What you will offer / propose to 

solve the problem of your 
audience

3. ADVANTAGES
The advantages your audience 
will experience by accepting 

your solution
4. ACTION PLAN

The different of the execution 
of your solution : what need to 

be done by who + timeline
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PYRAMID 
STRUCTURE FOR 

WRITTEN 
COMMUNICATION

…
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… AND IN ORAL COMMUNICATION SUPPORTED 
BY DOCUMENTS

▪ Start met je kernboodschap

▪ Licht de hoofdstructuur toe van je verhaal.

▪ Ga door op die details waarover je gesprekspartner meer wil weten.
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OEFENING : EEN “REAL LIFE” DOCUMENT 

▪ Analyseer in welke mate dit document is opgebouwd volgens de  
principes van piramidale communicatie.

▪ Pas je document aan volgens de principes van de piramidale
communicatie.
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CIALDINI : 6 
PRINCIPLES OF 
PERSUASION
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HOW TO APPLY THE CIALDINI PRINCIPLES IN 
BUSINESS ?
Principle Business application

Liking
To influence people, win friends. Create early bonds with new peers, managers, direct 
reports. Praise. Make positive remarks about others.

Reciprocity
Give what you want to receive. Model the behaviour you want to see fromothers. Offer 
your help to a colleague who needs help, you’ll get his help later.

Social proof Use peer power to influence horizontally. Organize testimonials.

Consistency
Make other’s commitments active, public and voluntary. Ask others to make their choices
explicit or to write them down.

Authority
Expose your expertise ; don’t assume it’s self-evident. Demonstrate how you solved
similar problems before (ideally before your attempt to exert influence)

Scarcity Highlight unique benefits and exclusive information (of course only when it is genuine)
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Waarom doe ik in godsnaam mee 
aan een mexican wave?

(zo ben ik normaal toch niet?)
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TWO BASIC CONDITIONS TO MAKE THE 
CIALDINI PRINCIPLES WORK

1. These principles should be applied in combination to compound their impact.

▪ Example : Use informal, social conversations to establish your credentials and talk 
about your expertise

2. The rules of ethics apply to the science of social influence just as they do to any other 
science.

▪ Dishonest or high-pressure tactics work only in the short run, if at all.

▪ In the long run organizations cannot function without a high level of trust and 
collaboration.
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EXERCISE  : CIALDINI

▪ Subgroups of 3

▪ Take back your own individual case

▪ Discuss for each case how to concretely use the Cialdini principles in 
order to influence.
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DE ROOS 
VAN LEARY
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5 DECISION MAKING STYLES OF EXECUTIVES

Gary A Williams, Robert B . Miller, Change the way you persuade, in HBR May 2002

CHARISMATIC

THINKER

SKEPTICFOLLOWER

CONTROLLER
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HOW TO INFLUENCE CHARISMATICS ?

Decision maker’s
characteristics

Easily enthralled, but 
bases final decisions

on balanced
information

Emphasizes bottom-
line results

Persuaders’s
strategy

Focus on results

Make straight-
forward arguments

Stress proposal’s
benefits with visual

aids

Buzzwords

“proven”
“actions”

“easy”
“clear”

“watch”
“show”
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HOW TO INFLUENCE THINKERS ?

Decision maker’s
characteristics

Toughest to
persuade

Cerebral, logical, 
risk-averse

Needs extensive
detail

Persuaders’s
strategy

Present market 
research, customer 

surveys, case studies, 
cost/benefits 

analyses

Allow time to take 
decision

Buzzwords

“quality”
“numbers”

“expert”
“proof”

“intelligent”
“academic”
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HOW TO INFLUENCE SKEPTICS ?

Decision maker’s
characteristics

Challenges every
data point

Decides based on gut 
feelings

Persuaders’s
strategy

Establish credibility
with endorsements
from someone the 

decision maker trusts

Strokes decision
maker’s ego

Buzzwords

“power”
“solid”
“trust”

“strong”
“feel”

“grasp”
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HOW TO INFLUENCE FOLLOWERS ?

Decision maker’s
characteristics

Relies on own or 
other’s past 

decisions to make 
current choices

Late adopter

Persuaders’s
strategy

Use testimonials to
prove low risk

Present innovative, 
yet proven solutions

Buzzwords

“expertise”
“similar to”
“innovate”
“previous”
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HOW TO INFLUENCE CONTROLLERS ?

Decision maker’s
characteristics

Unemotional, 
analytical

Abhors uncertainty

Only implements
own ideas

Persuaders’s
strategy

Present highly
structured
arguments

Make listener “own” 
the idea

Avoid agressive
advocacy

Buzzwords

“facts”
“reason”
“power”

“rationale”
“logic”
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EXERCISE  : ADAPTING YOUR INFLUENCING STYLE

▪ Define an HR initiative (why not : the role of HRBP) that HR still 
needs to communicate to line managers

▪ In 5 subgroups (cfr. 5 decision styles) : elaborate your concrete 
(arguments, words,…) influencing strategy
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OEFENING SELECTIE-INTERVIEW  

▪ Voer een selectie-interview 
met Maria Drijver voor de 
functie « buschauffeur » bij
De Lijn.

Curriculum Vitae

Maria Drijver

Geboren 30/03/1972

Gescheiden, 3 kinderen

Rijbewijs D

Studies :

• Humaniora : O.L.V. Instituut Hasselt (1990)

• Avondonderwijs : Frans, Photoshop, Word, Excel,

Werkervaring :

Delhaize Genk : kassierster (1990-1995)

Belgisch leger : korporaal-chef (1997-2019)

Diverse interimjobs: (2019 – heden)

Hobby’s : 

• Judo (secretaris van club in Zutendaal)

• Steward bij Racing Genk
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DOELSTELLINGEN SELECTIE-GESPREK
▪ Info krijgen van kandidaat→ gefundeerde selectiebeslissing van bedrijf

▪ Info geven aan kandidaat→ gefundeerde beslissing van kandidaat + goed
imago, ook bij niet weerhouden kandidaat

TO ASK TO INFORM

Vragen over CV

Vragen over know-how en expertise

Vragen over skills en attitudes

Vragen over motivatie (voor functie en 
firma)

Vragen over aanwervingsmodaliteiten 
(opzeg, gewenst loonpakket,…)

Info over business context van het bedrijf

Info over de missie van het departement

Info over functie-inhoud

Info over organogram, en collega’s

Info over het bedrijf als werkgever (loon, 
opleidingen, work/life, …)

49



p. 50

BIOGRAFISCH interview COMPETENTIEGERICHT interview

Bedoeling : 

Verzamelen van relevante informatie over 
loopbaan, ervaring en opleiding

Bedoeling :

Verzamelen van gedragsmatige informatie over 
specifieke functiegerichte competenties 

Structuur :

- Werkervaring
- Opleiding
- Vrije tijd
- Toekomstplannen

Structuur : STAR-vraagstelling 

- Situatie
- Taken
- Acties
- Resultaat

Voordelen : 

- Meest gebruikelijk, in de lijn van de verwachtingen 
van de kandidaat
- Relatief gemakkelijk 

Voordelen :

- Vragen zijn direct relevant voor vereiste 
vaardigheden
- Vergelijking mogelijk met andere bronnen

Nadelen : 

- Minder aangepast voor interne kandidaten
- Intuïtieve vertaling naar functiegerichte criteria 

Nadelen :

- Kan veel tijd in beslag nemen
- Risico op overschatting van assertieve kandidaten

Startend met meest 

recente ervaring

Focus op motivatie 

bij belangrijke 

beslissingen 

(overstap)

TWEE TYPES INTERVIEW

50



p. 51

ALLES WAT JE LEERDE OVER COMMUNICATIE 
BLIJFT GELDIG…

▪ Belang van non-verbale communicatie : oogcontact, handen, stiltes

▪ Actief luisteren : samenvatten, herformuleren, …

▪ Vraagstelling : open vragen, verdiepende vragen….(vermijd gesloten en 
suggestieve vragen)

▪ Practische aspecten : 

– Noteer feiten en uitspraken (analyse is voor later)

– Indien meerdere interviewers : panel of sequentieel / rol-afspraken

– Ideale setting : 90°
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VALKUILEN 

▪ Selectieve waarneming : We kennen slechts delen van de werkelijkheid...

▪ Veralgemening : Op basis van één vaststelling algemene conclusies trekken.

▪ Interpretatie : Waargenomen gedrag wordt geïnterpreteerd.

▪ Het « recency » effect : Recente feiten zwaarder laten doorwegen in de evaluatie.

▪ Het « halo » effect : Eén positieve persoonlijkheidstrek overschaduwt de gedragswaarneming.

▪ Het « horn » effect : Eén negatieve persoonlijkheidstrek overschaduwt de gedragswaarneming.

▪ Het « similar to me » effect : Betere beoordeling toekennen aan personen die gelijkenissen
vertonen met de beoordelaar.

▪ Stereotypering : Personen behorend tot éénzelfde groep op een zelfde manier beoordelen
(miskennen van individuele verschillen)  

▪ « attribution » - fouten : Prestaties verkeerdelijk aan het individu toeschrijven (I.p.v. aan
externe factoren)
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Case Study : Gilbert Vrancx 
 

Analyse en inventarisatie van opleidingsbehoeften 
 
 
U bent de opleidingsverantwoordelijke van de N.V. Omniassur,  een verzekerings-
maatschappij met 600 medewerkers. U bent bezig met het opstellen van het jaarlijkse 
opleidingsplan. In het kader hiervan hebt u meetings met de managers van de belangrijkste 
afdelingen binnen het bedrijf, ten einde hun opleidingsnoden te kennen m.b.t. tot het 
komende jaar;  Binnen 15’ zal u een afspraak hebben met Gilbert Vrancx, commercieel 
directeur. Gilbert Vrancx is op de hoogte van de bedoeling van het gesprek. 
 
De N.V. Omniassur  verkoopt zowel Levensverzekeringen als Schadeverzekeringen (auto, 
brand, Burgerlijke aansprakelijkheid). De laatste jaren is de opbrengst uit 
schadeverzekeringen gedaald omwille van vooral 2 redenen : scherpere concurrentie (die 
vooral speelt op de prijs) en een slechte schadestatistiek in autoverzekeringen.  De tak Leven 
is in het verleden door de N.V. Omniassur nooit echt ontwikkeld… 
 
Het strategisch plan van de N.V. Omniassur voorziet voor de komende drie jaar o.m.:  
- behoud van het marktaandeel in de tak Auto, maar met een sanering van de portefeuille 

autoverzekering 
- verdubbelen van het marktaandeel Leven dankzij een nieuw productaanbod 
 
Gilbert Vrancx stuurt rechtstreeks 2 district managers aan : district Noord en district Zuid. 
Beide district managers leiden elk een team van 10 commerciële afgevaardigden. De 
commerciële resultaten van het afgelopen jaar zijn veel beter in het team Noord  dan in het 
team Zuid. De district manager van het team Noord is 2 jaar geleden gerecruteerd van bij een 
concurrende verzekeringsmaatschappij. De districtmanager Zuid is sinds 1 jaar in functie, en 
is doorgegroeid uit het eigen team van commerciële afgevaardigden.  Er zijn het afgelopen 
jaar 4 nieuwe commercieel afgevaardigden gerecruteerd waarvan er reeds drie het bedrijf 
opnieuw hebben verlaten. 
 
Binnen het team van commerciële afgevaardigden heerst er onrust. Zij vragen zich af hoe zij 
de ambitieuze commerciële objectieven gaan kunnen realiseren. Het niet behalen van hun 
eigen objectieven zal voor hen leiden tot een vermindering van hun bonus… 
 



TYPES OF NEED ANALYSIS

▪ Organizational Analysis. What is the organization overall trying to accomplish? The important question being answered by 
this analysis is why a training program is seen as the recommended solution to a business problem.

▪ Person Analysis. The important questions being answered by this analysis are who will receive the training and their level of 
existing knowledge on the subject, what is their learning style, and who will conduct the training. Do the employees have 
required skills?

▪ Work analysis / Task Analysis. This is an analysis of the job and the requirements for performing the work, seeking to specify 
the main duties and skill level required. 

▪ Performance Analysis. Are the employees performing up to the established standard? If performance is below expectations, 
can training help to improve this performance? Is there a Performance Gap?

▪ Content Analysis. This analysis answers questions about what knowledge or information is used on this job. This information 
comes from manuals, documents, or regulations. 

▪ Training Suitability Analysis. Analysis of whether training is the desired solution. Training is one of several solutions to 
employment problems. However, it may not always be the best solution. 

▪ Cost-Benefit Analysis. Analysis of the return on investment (ROI) of training. Effective training results in a return of value to 
the organization that is greater than the initial investment to produce or administer the training.
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8 – VELDEN MODEL : INTRO

▪ Bij het opleiden en leren in organisaties gaat het om het realiseren van leertrajecten die adequate
oplossingen bieden voor een bepaald probleem in een organisatie. 

▪ We spreken welbewust over leertrajecten en niet opleidingen.

▪ Meestal komt een vraag binnen op het niveau van de leersituatie (« organiseer eens een opleiding
over… »). Het acht - velden model (ontworpen door Kessels & Smit) is uiterst geschikt om een
binnenkomende opleidingsvraag te analyseren op verschillende niveau’s.
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doel / probleem

werksituatie

competenties

leersituatie

impact

functioneren

resultaten

leerproces

Wat wil je bereiken ? Wanneer ben je 
tevreden ?

8 – VELDEN 
MODEL : 

SAMENVATTING

Ook best vooraf te behandelen ! Een scherper 

beeld van de evaluatiecriteria maak een gerichtere 
invulling van de leertrajecten mogelijk

57



8 – VELDEN MODEL : MOGELIJKE VRAGEN
Doel/probleem 
1.  Wat is de prioriteit van uw afdeling in het komende jaar? 

2.  Welk organisatiedoel staat het meest onder druk / is het meest kritisch? 

3.  Waarover heeft u momenteel de meeste zorgen? (waar ligt u wel eens wakker van?) 

4.  Wat is de belangrijkste uitdaging voor uw afdeling/unit/organisatie? 

 

5.  Op welke manier zal de gewenste verandering in de werksituatie het realiseren van 

 organisatiedoelen beïnvloeden? 

6.  Als mensen beter gaan functioneren, hoe is dat te merken aan zaken als: 

• klanttevredenheid 

• omzet 

• kosten 

• winstgevendheid 

• medewerkerstevredenheid 

• .... 

7.  Op welke manier schaadt de huidige werkpraktijk het werken aan organisatiedoelen? 

 

 

Impact 
1. Als we elkaar over een jaar weer spreken, wat zou u dan willen kunnen melden over de 

resultaten, over de impact van onze activiteiten op organisatiedoelen? 

2. Wat is doelstelling (in meetbare termen) op dit gebied? 

3. Naar welke indicatoren zou u kijken als u zicht wilt krijgen op de impact? Wanneer zou u 

tevreden zijn met de resultaten op deze indicatoren? 

4. Welke gegevens/cijfers zijn al beschikbaar / worden momenteel al gemeten? Hoe zouden de 

resultaten van onze activiteiten in die cijfers tot uiting kunnen komen? 
58



Werksituatie 
1.  Wat zouden de medewerkers anders moeten doen dan nu? 

2.  Als ik na afloop met een videocamera rond zou lopen op het werk, wat zou ik dan op de band 

kunnen zien? 

3.  Wat weerhoudt de medewerkers momenteel om te presteren zoals gewenst? 

4.  Welke methoden, systemen en processen zijn er om mensen te helpen in hun werk? 

5.  Hoe denken / voelen mensen over de gewenste verandering? 

6.  In welke situaties op het werk ervaren medewerkers een tekort aan kennis en 

vaardigheden?  Waar blijkt dat uit? 

 

7.  Hoe zouden de nieuwe vaardigheden medewerkers helpen in hun werk? in welke situaties 

passen ze het toe? 

8.  Als de medewerkers zich nieuwe kennis hebben eigen gemaakt, wat kunnen ze dan beter? 

9.  Kunnen we er zeker van zijn dat medewerkers de nieuwe vaardigheden ook zullen 

toepassen? 

 

 

Functioneren 
1. Naar welke indicatoren moeten we kijken als we zicht willen krijgen op het functioneren van 

de medewerkers? 

2. Als de medewerkers op de gewenste manier werken, hoe wordt dat zichtbaar? 

3. Wanneer bent u tevreden over de prestaties van de medewerkers? 

4. Welke thema’s zou u willen bespreken in een functioneringsgesprek? 

5. Welk producten uit hun werk zouden mensen moeten laten zien om zicht te krijgen op hun 

prestaties? 

8 – VELDEN MODEL : MOGELIJKE VRAGEN
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Vaardigheden 
1.  Welke nieuwe vaardigheden zijn nodig om de gewenste werksituatie te realiseren? 

2.  Als hun leven er van af hing, zouden ze het dan nog steeds niet kunnen? 

3.  Als deze kennis van belang is, welke vaardigheid is dan nodig om deze kennis om te zetten 

in  gedrag? 

 

4.  Als ze dit traject afgerond hebben, wat hebben de deelnemers dan geleerd? 

 

 

Leerresultaten 
1. Hoe zou een proeve van bekwaamheid eruit moeten zien? 

2. Welke opdracht zou de deelnemers de gelegenheid geven te laten zien wat ze geleerd 

hebben? 

3. Welke situaties uit de werkpraktijk lenen zich voor toetsopdrachten? 

4. In een evaluatiesessie na afloop van het programma, welke concrete resultaten zou de 

deelnemers dan moeten laten zien? 

8 – VELDEN MODEL : MOGELIJKE VRAGEN
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Leersituatie 
1. Welke methoden zijn geschikt om de medewerkers in staat te stellen de gewenste 

vaardigheden te verwerven? 

2. Welke interventies kunnen we ontwerpen om er vertrouwen in te hebben dat mensen de 

leerdoelen bereiken? 

3. Hoe kunnen we de dagelijkse werkpraktijk benutten voor leren? Op welke manier kunnen we 

de mogelijkheden om op het werk te leren beter benutten? 

4. Welke follow-up moeten we organiseren om te zorgen voor een goede transfer en blijvend 

effect? 

5. Hoe kunnen we zorgen dat we goed reageren op de vragen die ze hebben en de problemen 

waar ze tegenaan lopen? 

 

 

Leerproces 
1. Wat willen we graag zien in de leersituatie? Als we achter in het lokaal gaan zitten, wat zullen 

we dan zien?  

2. Welke (denk- een leer)processen willen we losmaken met elke interventie? 

3. Welke activiteiten willen we dat de deelnemers ondernemen? 

4. Wanneer zijn we tevreden over het leerproces? Waar letten we dan op? 

8 – VELDEN MODEL : MOGELIJKE VRAGEN
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AGENDA

1. Why communication skills matter for an HR professional…

2. General consulting skills

3. Specific HR conversations : 
• Recruitment conversation

• Needs analysis conversation

• Career & Development conversation

• Feedback conversation

• Bad news conversation

• Conflict mediation conversation

• Absence conversation

• …
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EEN LOOPBAANGESPREK FOCUST OP 3 KEY  
« LOOPBAANVRAGEN »

Wat kan ik ? (competenties)

Wat wil ik ? (aspiratie)

Wie ben ik ? (waarden)
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EEN ONTWIKKELINGSGESPREK VOLGT DE 
STRUCTUUR VAN EEN POP

Omschrijf 

concreet de 

te 

ontwikkelen 

compentie ?

Waarom is 

ontwikkeling van 

deze competentie 

voor jou nodig ?

Hoe wil je deze 

competentie 

ontwikkelen ?

Tegen 

wanneer 

moet 

deze 

compete

Hoe zal je weten 

of je deze 

competentie 

succesvol heb 

ontwikkeld ?

Welke 

concrete 

support heb je 

nodig ? 

In welke mate 

heb je de 

competentie 

ontwikkeld ?

PERSONAL DEVELOPMENT PLAN

Naam medewerker : Naam manager :
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COACHING : WHAT’S IN A NAME ?

“coaching”  attitude

Constantehouding die vandaag wordt
verwacht van elke leidinggevende, ouder, 
opvoeder…, erop gericht om de prestaties

van de andere te optimaliseren

Kenmerken :
feedback geven

stimuleren
confronteren

uitdagen
...

“coaching”  proces

Formeel proces, waarbij de coachee werkt aan
verruiming van zijn denk-kader en/of verbetering

van het eigen handelingsrepertoire. Hij wordt
bijgestaan door een coach, die helpt een

leerproces te initiëren, leerdoelen te formuleren, 
leer-activiteiten te concretiseren,  feedback te

verzamelen en te verwerken

Kenmerken :
concrete objectieven

niet-hiërarchische relatie
periodieke meetings

confidentialiteit
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COACHING PROCES
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HET G.R.O.W. 
MODEL IS DE 

BASIS VAN 
EEN 

COACHING 
GESPREK
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G
Welke competentie wil je ontwikkelen ?
In welke situatie heb je deze competentie nodig ?

Welke gedragingen moet je beheersen zodat je over die competentie beschikt in die situatie ?
Welk doel wil je bereiken ? Aan welke criteria wil je jezelf meten ?

R
Wat heb je al geprobeerd ? 
Wat doe / zeg je juist als je dit meemaakt ?
Beschrijf zo eens een typische sitsuatie ?
Wat was het effect hiervan op jou ? Op anderen ?
Welke elementen heb je al goed onder de knie ? Welke minder ?
In welke situaties lukt dit wel ?

O
Wat zijn de mogelijke oplossingen ? Wat zijn de voor-en nadelen van elke oplossing ?
Wat zijn voor jou de criteria van een goede oplossing ?
Welke hulpmiddelen kunnen ingeschakeld worden ?
Welke zijn tussentijdse oefenmogelijkheden ?
Wie heeft er gelijkaardige problemen goed opgelost ? Wat doet hij / zij ?

W
Voor welke optie heb je het meeste zin ?
Gegeven jouw leerstijl, met welke activiteit zou je willen beginnen ?
Tegen wanneer wil je dit gedaan hebben ?
Wat ga je nu als eerste doen ?
Welke stappen ga je inbouwen ?
Welke hindernissen zie je nog ? Hoe ga je hierop reageren als zij zich voordoen ?

G.R.O.W. : MOGELIJKE VRAGEN
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”I don’t care how much you know, until I 
know how much you care…”



ACTIEF LUISTEREN

▪ Vraag naar het effect van wat de andere beschrijft. 

▪ Vraag naar gevoelens

▪ Vraag naar wat de andere reeds gedaan heeft om het 
probleem op te lossen

▪ Vat samen, en herformuleer

▪ Vraag naar feedback 

▪ Luister aandachtig naar “ik, mijn” formuleringen

▪ Wees aandachtig op twijfels, angsten, bekommernissen enz.. 

▪ Let op  niet-verbaal gedrag (kalm of opgewonden, traag of snel
spreken…enz.) 
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“We don’t see things as they are, we see things the way we are”
The Talmud
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KRACHTIGE VRAGEN OM BEWUSTZIJN TE CREEREN
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DE JUISTE VRAAG OP HET JUISTE MOMENT
▪ Open en gesloten vragen :

▪ Observatie-, analyse- en oordeelsvragen (in deze volgorde ! ) :

VOORBEELD VOORDELEN RISICO’S

OPEN vragen ▪ Wat… ?
▪ Hoe … ?
▪ Welke … ?
▪ ….

▪ Creëert connectie met de coachee

▪ Stimuleert de coachee tot spreken

▪ Vermijdt dat de coachee te snel naar 
conclusies springt

▪ Te lange antwoorden

▪ Geen focus

GESLOTEN vragen ▪ Heb jij … ?
▪ Was het moeilijk ... ?
▪ … 

▪ Laat toe feiten of gevoelens te 
checken 

▪ Kan de coachee ontmoedigen te 
breed te antwoorden

▪ Creëert  percepie van “ondervraging”

▪ Kan connectie met de coachee in de weg 
staan 

▪ Hoe dikwijls heb je …?
▪ Hoe vaak gebeurde dit ?
▪ Wie was er aanwezig op die meeting ?
▪ Hoe voelde je je op dat moment ? 
▪ …

▪ Wat was de oorzaak ?
▪ Wat was de impact op… ?
▪ Wanneer gebeurt dit meestal ? 

Wanneer niet ?
▪ …

▪ Wat vind je hier meest leuk aan ?
▪ Wat is jouw conclusie ?
▪ Wat ga,je nu doen ?
▪ ….
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WEGLATINGEN EN VERALGEMENINGEN

WEGLATINGEN ▪ Ik ben boos…

▪ Ik ben verward…

▪ Dit lijkt beter …

▪ Ik vermijd dit soort situaties…

▪ Hij doet me mijn 
zelfvertrouwen verliezen… 

▪ Ik ben niet goed in beslissen…

VERALGEMENINGEN ▪ Niemand geeft om mij…

▪ Ik kan niet beslissen…

▪ Hij roept altijd op mij…

74



DE KRACHT VAN STILTE…

In the silence I rediscover who I 
am 

SILENCE IS NOT THE ABSENCE 

OF SOMETHING 
BUT THE PRESENCE OF 

EVERYTHING
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COACHING OEFENING

▪ Oefening in groepjes van 3 

▪ Denk aan een competentie / skill die je wil ontwikkelen

▪ 3 rondjes rollenspel, op basis van het GROW model 

▪ In ieder rollenspel : 1 coach, 1 coachee, 1 observator

▪ Duurtijd van elk rondje (observator feedback inbegrepen) : 15’
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AGENDA

1. Why communication skills matter for an HR professional…

2. General consulting skills

3. Specific HR conversations : 
• Recruitment conversation

• Needs analysis conversation

• Career & Development conversation

• Feedback conversation

• Bad news conversation

• Conflict mediation conversation

• Absence conversation

• …
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Denk terug aan een feedback die iemand jou gaf en die tegelijkertijd 
duidelijk was én die je aanvaardde (waar je iets mee gedaan hebt):

ERVARINGEN MET FEEDBACK…

Hoe werd die feedback gegeven ? Wat was het effect hiervan op jou ?
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JOHARI WINDOW : FEEDBACK EXPLAINED (1) 

A

B

C

D

Known to self

Known to others

(or as perceived by them)

Unknown to others

Unknown to self

Public

(Open)

Private

(Hidden)

Blind spot

Unknown,

(Unconscience)
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In reality, the Public 
(open) area is rather 
small, while area's B 
(Private) and C 
(Blind) dominate.

A

B

C

DPrivate 

(Hidden)

Blind
Public

Unknown

Unknown to selfKnown to self

Known to others

(as perceived by them)

Unknown to others

JOHARI WINDOW : FEEDBACK EXPLAINED (2) 
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Through active listening

and feedback, leaders 

and co-workers enlarge

the Public space and

reduce the Private and

Blind area's.

A

B

C
Known to others

Unknown to others
Private

Public

D
1

2

Blind

Unknown

Known to self Unknown to self

JOHARI WINDOW : FEEDBACK EXPLAINED (3) 
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BLIND SPOTS…
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FEEDBACK OEFENING

Opdracht : schrijf een ontwikkelingsgerichte feedback 
zin voor elk van deze zangeressen
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DRIE SOORTEN FEEDBACK

1. 1. Appreciërende feedback : iets wat goed gaat benadrukken (en eventueel 
stimuleren om het nog meer te doen). (BON-scenario)

2. 2. Verbeter-feedback : vermelden wat je goed vindt en ook wat nog beter 
kan. (SET-scenario)

3. 3. Correctieve/verander feedback : iets wat niet goed gaat en moet 
veranderen/gecorrigeerd moet worden. (FRIT-scenario)
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APPRECIERENDE FEEDBACK : “B.O.N.”

1.  Benoem wat je hebt vastgesteld en waarom je dat positief vindt.
“Ik heb gemerkt ................. (feiten)”

+ “Wat ik daarvan vind is .............  omdat ........”

2. Onderzoek: vraag hoe hij/zij dit precies gedaan heeft.
“Hoe heb je dat nu eigenlijk voor elkaar gekregen?”

3. Nog meer: ga na of het positieve gedrag nog meer zou kunnen opleveren.
“Is deze aanpak volgens jou ook in andere situaties van toepassing?”
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VERBETERFEEDBACK : “S.E.T.”

1. Sterk : Vermeld wat je al goed vind in de aanpak of het resultaat van de ander.
“Wat ik sterk vind aan de manier waarop je dit aanpakt…. omdat.”

2.  Extra : geef advies over wat en hoe de ander het nog beter zou kunnen aanpakken.

“Wat het volgens mij nog sterker zou maken is…Volgens  mij zou je nog een beter resultaat 
kunnen halen als je…..”

3. Toets : check bij de ander of het duidelijk is wat je bedoelt en of hij jouw advies accepteert.

“Wat denk je ? Is dit uitvoerbaar voor jou ? Kan ik hierbij helpen?”

Maar → ‘EN’
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CORRECTIEVE FEEDBACK : “F.R.I.T.”

1. Feiten : Geef enkel de feiten weer. Wat heb je de ander zien doen? Wanneer en waar is dit 
gebeurd? 
(Blijf bij de feiten in plaats van een interpretatie te geven. Bv. “Ik heb na 5 dagen nog geen 
antwoord op mijn e-mail” in plaats van “Mijn project laat je duidelijk koud”.)

2.Reactie : vermeld hoe jij hier naar kijkt (eventueel wat dit met je doet) ; laat ruimte aan de 
andere om KORT te reageren

3. Impact : Geef ook de impact die dit gedrag heeft op het werk, collega’s, bedrijf, de klant, ...

4. Toekomst : Overleg of maak duidelijk hoe je het in de toekomst wil zien
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HOE FEEDBACK VRAGEN ?

▪ Stel een concrete en open vraag over een specifieke situatie

▪ Benoem waarom je juist aan deze persoon de vraag stelt

▪ Geef aan wat je concrete van de ander verwacht

▪ Beschrijf de situatie, benoem wat je moeilijk vindt, en waarom

▪ Geef onderscheid aan tussen uw gevoel over de situatie en uw gedrag in de situatie

▪ Vraag geen feedback om een compliment uit te lokken

▪ Realiseer dat je geconfronteerd kunt worden met kritiek in plaats van feedback
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HOE FEEDBACK ONTVANGEN ?

1. Doorvragen

Stel meer vragen die je kunnen 
helpen om echt te begrijpen 
wat de ander precies bedoelt, 
bv.:

− “Wat bedoel je precies?”

− “Kan je me hier enkele 
voorbeelden van geven?”

− “Wat is het effect van mijn 
gedrag voor jouw/mijn/ons 
werkresultaat en/of onze 
samenwerking?”

− “Wanneer heb je mij dit 
nog al zien doen

2. Samenvatten en toetsen

Samenvatten wat je de ander 
hoorde zeggen en checken of 
je het goed begrepen hebt 
heeft een dubbel voordeel: 
enerzijds check je voor jezelf 
of je begrepen hebt wat de 
ander bedoelt, anderzijds 
maak je aan de ander ook 
duidelijk dat je de moeite 
gedaan hebt om te luisteren 
en te begrijpen. 

−“Dus als ik het goed begrijp 
wens je dat ik…..doe? Klopt 
dat?”

3. Reageren

Als je met de kritiek iets wil doen:

“Dat kan ik, mits…”  Soms heb je nog iets extra 

nodig om de feedback echt te kunnen opnemen. 

Het is nuttig om dit te formuleren als een 

hulpvraag in plaats van een eis : “Wat me zou 

helpen om dat te doen is…..” in plaats van 

“…maar dan moet jij wel….”

Als je met de kritiek niet aan de slag wil:

“Dat kan ik niet, omdat…”.Check bij de ander of 

het duidelijk is waarom je met de kritiek niet 

verder aan de slag zal gaan. (“Kan je dit 

begrijpen?”)

De acceptatie van de ander voor jouw weigering 

zal groter zijn wanneer je een alternatief kan 

voorstellen. (“Wat ik, in het kader van de 

opmerking, wel kan doen is….”)
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AGENDA

1. Why communication skills matter for an HR professional…

2. General consulting skills

3. Specific HR conversations : 
• Recruitment conversation

• Needs analysis conversation

• Career & Development conversation

• Feedback conversation

• Bad news conversation

• Conflict mediation conversation

• Absence conversation

• …
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NIET-ALIGNERINGSGESPREK

1. Leg uit dat wat de persoon gedaan heeft onaanvaardbaar is

▪ Geef feiten

▪ Laat reactie toe, maar treed niet in discussie

▪ Leg negatieve impact uit

▪ Leg uit waar dit  in jouw ogen onaanvaardbaar is

▪ Concludeer met: “dit zet je buiten de pijl. Als dit het team en zelfs de organisatie 
is, heb je jezelf erbuiten geplaatst

2. Geef de persoon een gesloten keuze

▪ Laat reactie toe, maar treed niet in discussie

▪ Vervolg met: “voor mij zijn er twee manieren om verder te gaan: of je beslist 
terug in het team te komen onder voorwaarden x,y,z of je solliciteert bij een 
organisatie die beter bij je noden past. Wat ik echter niet toelaat, is dat je geen 
keuze maakt.” 

▪ Concludeer met: “denk erover na. Het is een belangrijke beslissing. Ik verwacht 
je antwoord binnen de twee weken.” 
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p. 92

ONTSLAGGESPREK (1)
◼ Voorbereiding :

— Kostprijs en opzegperiode

— Ultieme beslissing : zijn alle alternatieven uitgesloten ?

— Opbouw van argumentatie

— Administratieve documenten

— Planning

— Outplacement ?

— Communicatie aan vakbonden, collega’s, leveranciers…

— Psychologie van een ontslaggesprek

Sleutelrol voor HR

92



ONTSLAGGESPREK (2)

◼ Uitvoering van  het gesprek (door lijnmanager, in aanwezigheid van HR en eventueel een
vakbondsafgevaardigde) :

— Introductie : kort, niet “sociaal, vlot, bezorgd”

— Melding van ontslagbeslissing : kort, kernachtig, als een voldongen feit, elke opening tot een
terugkeersituatie uitsluitend

— Redenen

— Ruimte voor emotionele reactie ; geen discussie

— Voorwaarden (inclusief outplacement)

◼ Verlaten van de onderneming :

— Al dan niet onder “begeleiding” (afhankelijk van de context)

Een ontslaggesprek is een melding van een beslissing. Het is geen evaluatie 
of beoordelingsgesprek, noch een onderhandeling.

Vermijd vage formuleringen !

“we gaan naar een exit”

“we zullen moeten afscheid nemen”

“ ik heb geen plaats meer  voor jou in 

mijn departement”
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1. Why communication skills matter for an HR professional…

2. General consulting skills

3. Specific HR conversations : 
• Recruitment conversation

• Needs analysis conversation

• Career & Development conversation
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• Bad news conversation

• Conflict mediation conversation
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• …
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MENINGSVERSCHILLEN
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MENING = BELANG
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MENING = BELANG

Mening A

Wat heb je te winnen bij “X” (jouw
mening) dat eigenlijk belangrijker is 

dan dan “X” (jouw mening)?

V
an

 m
id

d
elen

n
aar

d
o

el
O

p
ti

es
ve

rb
re

d
en

Mensen vragen zelden datgene wat zij finaliter willen…

Mening B

Belang A Belang B
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EEN MENINGSVERSCHIL ONDERHANDELEN

1. Bevraag perceptie van de ander:
- ‘Hoe kijk jij hier naar?’
- ‘Wat is je hoofdzorg?’ Hoe belangrijk is dit voor jou?’

2. Check of je het begrepen hebt.
‘Dus als ik het goed begrijp vind je …. omdat…. Klopt dat?’

3.   Ga na wat voor de ander criteria van een goede oplossing zijn.
‘Waar moet een goede oplossing voor deze zaak voor jou aan voldoen?’

Benoem het gespreksonderwerp : vertrek van feiten en geef nog niet je eigen analyse of 
oplossing ( = interpretatie) 

Start

EIGEN VISIE GEVEN 
+ VOORSTEL DOEN

BEVRAGEN (om 
visie van ander te 

begrijpen)

4.  Geef jouw reactie op wat gezegd is (jouw mening en belang.)
‘Wat ik hierover denk is…. omdat……’

5.  Check of de ander jouw belang/zorg kan begrijpen.

6.  Doe een voorstel dat tegemoet komt aan het belang van beide partijen. 
“Wat we dan kunnen doen is....... omdat .......Wat denk je?”
+ “Laat ons hier daar en dan op terugkomen” (om te kijken hoe dit loopt)
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OEFENING : EEN MENINGSVERSCHIL 
ONDERHANDELEN

▪ Licht een situatie 
met een 
meningsverschil uit 
je eigen ervaring 
toe.

▪ Bepaal wie in de 
simulatie 
tegenspeler en 
observator zijn.

Voorbereiding Toepassing Nabespreking

▪ Tegenspeler en 
observator vullen 
observatieblad in 
en geven feedback.

▪ Oefen bepaalde 
stappen uit het 
schema opnieuw 
(op basis van de 
feedback)

▪ Pas het 
gespreksschema 
toe op je situatie 
met een 
tegenspeler.

▪ Observator maakt 
notitie (en coacht 
eventueel kort op 
de bal).
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OEFENING : OBSERVATIEBLAD

1. Hij/zij vertrok van de feiten i.p.v. de eigen analyse en oplossing van de situatie

2. Hij/zij probeerde echt te begrijpen wat de mening en belang van de ander was.

3. Hij/zij checkte expliciet of de mening en belang van de ander goed begrepen waren.

4. Hij/zij ging na aan welke criteria een goede oplossing voor de ander moet voldoen.

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

5. Hij/zij verwoordde duidelijk de eigen mening en belang

6. Hij/zij stelde een oplossing voor die tegemoet komt aan de belangen van beide.

7. Hij/zij stond open voor een compromis.

8. Hij/zij bleef uit de “ja, maar” discussies.

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  

1     2      3      4      5      6       7     8      9     10  Tips:  
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LAAT JE NIET MEESLEPEN IN DE “DRAMATISCHE 
DRIEHOEK”

Gouden vraag : “Wat verwacht je van mij ?”

101



AGENDA
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MANAGING ABSENCE OF STAFF

Short-term 

Absence (days)

Long-term Absence 

(weeks and months)

Return

Formal Attendance 

Management Process

Define specific HR policiesDefine specific HR policies

Regular 

Absence

No Issue
Return to Work 

Discussion
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RETURN TO WORK CONVERSATION : W.A.R.M.

Welcome
▪ Create a non-threatening and supportive atmosphere
▪ Welcome them back and tell them they were missed 
▪ Check they are fit to return to work

Absence

▪ Explore & understand reason for absence
▪ Listen & be constructive, using facts be prepared 

to challenge any trends or patterns
▪ Discuss the effect of the absence on colleagues and work output

Responsibility
▪ Place responsibility for attendance on the employee
▪ Ask them what they will be doing to improve 

their attendance

Move On
▪ Express confidence in their ability to attend
▪ Brief on business events they have missed
▪ Leave the meeting on a future orientated, upbeat note
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“Het volstaat niet in het leven om gelijk te 
hebben…, je moet gelijk krijgen…”
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Thank you
Patrick Van Aeken

0032 476 478229 Patrick.van.aeken@telenet.be


