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Kennismakingsoefening
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Wie ben je ? Wat doe je ? Met wie communiceer 
je vooral in je job ? 
Aan hoeveel mensen geef je eventueel leiding ? 
Waar ben je goed in ?  Wat kan beter ?
Hoe gebeurde je inschrijving ? Door wie ?
Wat verwacht je van deze training ?



De ingrediënten van onze samenwerking

• Tijdsindeling en gsm-gebruik

• PPP

• Interactief 

• De vierkantswortel van het leren

• Iets weten en daarmee niets doen, is niet 
weten

• Sommige zaken zien we wit-zwart

• Syllabus
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Vierkantswortel van het leren
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Onbewust 

incompetent

Onbewust competent
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Diversificatie

Acquisities

Ervaringscurves

Waardeketen

Wellness

Empowerment

Pursuit of Excellence

Just-in-Time

Portfolio Management

Matrix Management

Kanban

Kaizen

Entrepreneuring

One Minute Manager

Management by Walking Around

TQM
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Paradox Principes

Lerende organisatie

Self-Directed Workteam

Change Management

Hypercompetition

Lean and Mean Organisatie

Virtuele Organisatie

Boundaryless Organization
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Key Account Management

Relationship Based Organization

Blended Learning

From Good to Great

Output Descriptions

Home Working



Ervaring DNA

Gedachten

Werksituatie

Gedrag

Resultaat

Positief Neutraal Negatief

Waarden en
Overtuigingen

Paradigmas Zone van
Begrip

Zone van
Aanvaarding

Zone van
Gevolgen



Bijsturen van gedrag

• Gedrag wordt bepaald door zijn gevolgen 
• Gedrag met positieve gevolgen

zal herhaald worden

• Gedrag met negatieve gevolgen
zal in frequentie afnemen

• Mensen leren door observatie en imitatie van anderen 
wiens gedrag ze zien als belangrijk en positief

• Mensen stemmen hun gedrag af op wat ze verwachten van 
de relatie tussen hun inspanning, prestatie en beloning
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Belang van context in de verhouding tussen 
privé en werk

Hardware, software, brainware

Oefening rond brainware

De sandwich-methode

Cfr later: star en star a’r’
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Duidelijkheid

Opleiding

(Bege)LeidenMotiveren

Evalueren

Ontwikkelen

Heroriënteren Aanwerven

OUTPUT

Kringloop van het leidinggeven
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Zijn er in je organisatie functiebeschrijvingen ?
Zo ja : Jouw ervaringen ? Wie is er bij betrokken …
Zo nee : Hoe wordt duidelijk gemaakt aan mensen wat er van hen wordt 
verwacht ?

Bespreek in kleine groepjes
Rapporteer 



Wat zijn uw drie belangrijkste resultaatgebieden?

Mijn functie : een boom

p. 14

Activiteiten
Taken
Kern

resultaatsgebieden
Bestaansreden



De 80/20 regel en prioriteiten stellen
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Dringend ?

Belangrijk ?

ja

nee

nee

prioriteit inplannen

klusjes verslaving

ja



p. 16

Is er volgens u een verschil tussen leiding geven en 
managen?

Kenmerken van een goed baas?



Managen vs.Leiding geven

Managen
• Beheersen

• Paramaters

• Management cockpit

• Systemen, structuren

• Bottom line oriented

• Dingen goed doen

Leiden
• Mensen

• Visie

• Waarden

• Ontwikkeling

• Lange termijn

• Horizon oriented

• De goede dingen doen

p. 17
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Uit Ken 

Blanchard, 

“Situationeel 

Leiderschap 

en de One 

Minute 

Manager”, 

Business 

Bibliotheek

Situationeel 

leiderschap



Het belang van coachen
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Bron : onderzoek bij IBM en de Britse posterijen over het aanleren van simpele taak

Uitgelegd

Uitgelegd 

en voorgedaan

Uitgelegd, 

voorgedaan 

en zelf ervaren

Herinnering 

na 3 weken
70% 72% 85%

Herinnering 

na 3 

maanden
10% 32% 65%



Wat loopt er allemaal mis op het vlak van 
communicatie?

Hoe kan je laten zien dat je mee bent op het 
vlak van communicatie in een one-to-one?

p. 20
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fysieke filters
culturele filters
persoonlijke filters
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Denkoefening

• Worden in jouw organisatie beoordelingssystemen gebruikt ? 
Wat is jouw ervaring hier mee ?
Wat wordt geoordeeld, geëvalueerd, gemeten ?
Hoe wordt gemeten ?

• Wat is het verschil tussen

• functioneringsgesprekken

• beoordelingsgesprekken

Bespreek in kleine groepjes

Rapporteer 



Wat is een functioneringsgesprek?

• regelmaat

• structuur

• objectief - subjectief

• chef EN medewerker

• facilitatie

• werksfeer

• werkuitvoering

• werkomstandigheden

• betere kwaliteit

• concrete afspraken

p. 23



Functioneringsgesprek

• toekomst

• analyseren

• plannen

• overleggen

• medewerker actief

• ondersteunende relatie

• motivatie ontwikkeling

• subjectief

• functioneren leidinggevende
komt ter sprake

• verleden

• beoordelen

• evalueren

• leidinggevende deelt mee

• medewerker passief

• machtsrelatie

• beloning / straf

• objectief

• functioneren leidinggevende komt 
niet ter sprake

p. 24

Beoordelingsgesprek



Stappen in het functioneringsgesprek

• voorbereiding

• intro : doel en intentie

• beeldvorming van bespreekpunten van de medewerker

• beeldvorming van bespreekpunten van de leidinggevende

• bespreking van de punten van de medewerker

• bespreking van de punten van de leidinggevende

• herhaling van de gemaakte afspraken

• afronding en evaluatie

p. 25
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Denkoefening

• Wat heb je zelf niet graag wanneer je wordt beoordeeld of geëvalueerd?

• Wat vind je moeilijk als je anderen moet beoordelen of evalueren?

• Bespreek 10 min. in kleine groepjes
Rapporteer 



Mensen bijsturen

• Specifiek

• Met kennis van zaken

• Frequentie

• Op een waarderende manier

• STAR EN STAR A’R’

Type here the title of the presentation 27
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Johari-venster
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blinde vlek onbewuste

façade
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Ik ben ok, ik ben niet ok

De kernkwadranten



Beoordelingsfouten
• Functieniveau

• Centrale tendentie

• Horn-effect

• Halo-effect

• Eerste indruk

• Vooroordeel

• Invloed van anderen

• Recente gebeurtenis

• Gevoelsstemming
van de beoordelaar

• Doelredenering

• Angst voor relatieverstoring

• Mijn afdeling is de beste

• Eigen functioneren opwaarderen

• Nabijheid

• Doorwerken van vroegere oordelen

• Belangrijk maken van het 
onbelangrijke

p. 30
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Assertiviteit

• Wat is assertiviteit?

• Wanneer gedraagt iemand zich assertief?



3 elementen van assertief gedrag

p. 32

respect

ik andere

goodwill
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Wat maakt dat ik mij minder assertief ga 
gedragen?
Welke uitlokkende factoren verminderen 

mijn assertiviteit?



4 basishoudingen
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ASSERTIVITEIT AGRESSIVITEIT

MANIPULATIE VLUCHTEN

Actief

Beheerst Onbeheerst

Passief



De gouden formule:

Beschrijf het negatieve gedrag
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Zeg wat dat gedrag als gevolg heeft
en/of welk gevoel het bij jou opwekt

Beschrijf het gewenste gedrag



Assertiviteitstechnieken

p. 36



Assertiviteit op het werk: vijfstappenplan

• STAP 1 : Bepaal wat je wil.

• STAP 2 : Vertel dat duidelijk en precies.

• STAP 3 : Onderstreep wat je zegt door je houding.

• STAP 4 : Laat je niet manipuleren, noch afleiden.

• STAP 5 : Luister en zoek een oplossing die voor

iedereen voordelig is.

p. 37



U hebt het recht om ...

1. geen excuses of verklaringen voor uw gedrag te geven

2. zelf te bepalen of u een oplossing moet zoeken voor 
een ander zijn probleem

3. van mening te veranderen

p. 38



U hebt het recht om ...

4. te zeggen: ‘ik weet het niet’

5. fouten te maken en er zelf de verantwoordelijkheid 
voor te dragen

6. het is niet nodig dat anderen u aardig vinden om u 
met hen te kunnen verstaan

p. 39



U hebt het recht om ...

7. te zeggen: ‘ik begrijp het niet’

8. om niet perfect te zijn

9. onlogisch te zijn bij het nemen van  beslissingen

p. 40
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Welke ontwikkelingen komen allemaal op je af?



Wat is een team?

p. 42



Succesfactoren van teamwerk
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Diversiteit

Heldere 

doel-

stellingen

Initiatief              

tonen

Gezamenlijke 

verantwoorde-

lijkheid

Teamwerk

Open 

communicatie

Wederzijds 

respect

Flexibel 

aanpassen

Duidelijkheid

Betrokkenheid

Uitdaging

Actie

Ontwikkeling



Grip krijgen op een groep

p. 44

Goals
Roles
Interaction
Personal connection
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Conflicthantering

Denkt u dat er vandaag meer conflicten zijn  dan vroeger?
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Conflicthantering

Wat is een conflict?



Wat is een conflict?

• Conflict = verschil van mening, botsing, strijd.
(bron: van Dale)

• Een conflict is een spanning, die ontstaat als strevingen, 
doelen, waarden, opvattingen, belangen, … van twee of 
meerdere mensen of groepen elkaar tegenwerken of 
uitsluiten.

(bron: Ritsema van Eck en Huguenin)

p. 47



Gradaties in een conflict

van:

doelen/opvattingen

lopen evenwijdig:

geen conflict

tot:

doelen/opvattingen

sluiten elkaar uit:

sterk conflict

p. 48



Positieve en negatieve effecten 
van conflicten

Te weinig conflict

weinig motivatie

weinig vernieuwing

grijze massa
niemand steekt uit

ongebruikte
verspilde energie

matte, duffe sfeer

p. 49

Te veel conflict
desintegratie
energieverlies
productieverlies
schadelijke stress
vertekening

van de werkelijkheid
onwerkbare chaos



Basisstijlen conflicthantering
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Conflictoplossing: voorbereidingsproces

Stap 1: het ‘probleem/conflict/onenigheid’ (h)erkennen

Stap 2: het ‘probleem/conflict/onenigheid’ omschrijven

Stap 3: oorzaken zoeken

Stap 4: oplossingen zoeken

Stap 5: keuzecriteria vastleggen

Stap 6: afwegen

Stap 7: oplossingen kiezen

Stap 8: uitvoering
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Conflictoplossing: uitvoeringsproces 

Stap 1: signaleren van het ‘probleem/conflict aan…

Stap 2: samen een moment vastleggen voor bespreking

Stap 3: samen het object v/h conflict definiëren

Stap 4: meedelen van eigen standpunten en gevoelens

Stap 5: communiceren van bereidheid tot samenwerking

Stap 6: standpunt v/d ander in acht nemen

Stap 7: constructief communiceren

Stap 8: tot een akkoord komen




