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Brengt rust!
Voor managers en directeuren

“Voel je als directeur/manager rust dan merk je dat in de hele organisatie.“

Druk, ...?

Laat je uitdagen en laat het los, presteer met meer plezier en ontwikkel met succes. Realiseer jij ook je 

persoonlijke ontwikkeling of een groepsontwikkeling? 

Laat het los 

Door te doen, te ervaren en te werken met de op basis van onze ervaring zelf ontwikkelde methoden 

en materialen zet jij sneller stappen. 

Voel de rust

Neem jij de regie? Start dan met een doorbraak gesprek

of verdiep je in de voor jou ontwikkelde programma’s

en bekijk alvast de mogelijke oplossingen. 

ContactProgramma’s

Krijg nieuwe inspiratie met dit boek.

Veel leesplezier toegewenst.

Gea Bijkerk MScM

Boek gelezen en geïnspireerd?

Geef het dan door aan iemand die jij dit ook gunt.

https://www.werkwaardevol.nl/index.php/contact
https://www.werkwaardevol.nl/index.php/diensten
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Raken, ontwikkelen en verbinden

Hoe diverser de kwaliteiten in het team des te verder je komt. Daar had ik eerder weinig oog voor. Altijd 

druk met vergaderen en het werken aan meerdere doelen tegelijkertijd. Totdat ik wel klaar was met dit 

rennen en vliegen. Ik had er regelmatig collega's op zien stuklopen. Op deze manier ging ik niet het 

verschil maken. Met een bomvolle agenda en tig prioriteiten wat kon ik doen?

Compleet anders werken en tegelijkertijd loslaten zou wel eens het verschil kunnen maken. Spannend, 

want wat als ik de grip kwijt zou raken. Tot ik in de gaten kreeg wie welke kwaliteiten had en ik iedereen 

stimuleerde om deze in te zetten. Met als gevolg meer verantwoordelijke en blije mensen. Ook 

investeerden we tijd om elkaar beter te leren kennen. Een hecht en krachtig team groeide. Door los te 

laten, werkzaamheden anders of niet meer te doen kreeg ik tijd beschikbaar voor waardevolle 

gesprekken en de ruimte om deze ontwikkelingen te blijven stimuleren. Er ontstond zoveel energie en 

inzet, dat had ik van te voren niet verwacht.

Wil jij ook raken, ontwikkelen en verbinden? Lift dan mee op mijn ervaring met loslaten en het inzetten 

van de samenwerking als fundament onder veranderingen. Op een natuurlijke wijze veranderen kan en 

voelt goed voor iedereen!

Gea Bijkerk MScM
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De eerste organisatie was ondanks dat een fusie al een paar jaar geleden had plaatsgevonden nog steeds sprake 
van twee bloedgroepen in het team. In de jaren erna waren ze niet tot één team gevormd. De kasten lieten zelfs 
nog zien dat alle spullen van de twee oorspronkelijke organisaties niet gemengd waren. De beide groepen 
medewerkers hadden duidelijk verschillende zienswijzen over wat een juiste manier van werken was. De ene 
groep praatte graag mee over wat er beslist werd. De andere groep vond dat ze minder moesten praten en aan de 
slag moesten gaan. De groep die graag meepraatte vond dat de andere groep veel te veel opging in het werk en te 
weinig betrokken was bij de ontwikkelingen. In dit geval hebben ze beiden gelijk vanuit hun achtergrond en 
zienswijze. In dit geval is het van belang of ze begrip hebben voor hun verschillende standpunten en dat was er 
meermaals in het geheel niet.

Lopende door het zand zie je allerlei sporen van banden, schoenen en poten. Degene die ze achtergelaten hebben 
zijn al niet meer zichtbaar. Ze hebben echter een spoor achter gelaten waardoor we weten dat ze hier geweest 
zijn.
Datzelfde heb ik meermaals in teams gezien. De managers uit het verleden hebben sporen achtergelaten die 
zichtbaar zijn in de samenstelling, werkwijze en cultuur van het team. Ik vraag me af of de managers zich bewust 
zijn van de enorme invloed die ze hebben op de toekomst van de organisatie en de individuele medewerker.
Ik heb twee praktijkvoorbeelden waar ik jullie graag in meeneem.

Sporen uit het verleden



De tweede organisatie had een jaar daarvoor met een fusie te maken gehad. Hier viel het grote verschil in de 
manier van werken, de competenties en de vaardigheden van de medewerkers op. Toen ik nog eens beter keek 
bleek er sprake te zijn van drie groepen. Ik kon een eerdere fusie van ongeveer vijf jaar daarvoor nog duiden. 
Waar de ene organisatie zich had gefocust op de assertiviteit en de gespreksvaardigheden van de medewerkers 
daar had de andere organisatie zich meer gericht op interne en administratieve vaardigheden. Door voortgaande 
automatisering van de administratieve werkzaamheden gecombineerd met een fusie kreeg de laatste groep 
medewerkers te maken met een beperktere inzetbaarheid. Wat heel vervelend voor hen was!

Ook de manier van leidinggeven in het verleden was zichtbaar in het gedrag van de medewerkers. De 
medewerkers die positieve coachende leidinggevenden hadden gehad die droegen actief bij in het ontwikkelen 
van de organisatie en het team. Bij de medewerkers die een directief leidinggevende hadden gehad die feedback 
een te moeilijk fenomeen vond daar zag je de spanning in hun lijf opbouwen als ze iets wilden zeggen. Uit 
persoonlijke gesprekken bleek dat ze in het verleden nare ervaringen hadden gehad en het daardoor erg moeilijk 
vonden om zich uit te spreken richting de manager.

We zijn allemaal mensen en kritiek krijgen is best uitdagend en kan behoorlijk binnenkomen. Ook als manager kun 
je hier moeite mee hebben, dat is menselijk. Het gaat er wel om wat doe je ermee en hoe zorg je dat je de 
verbinding houdt met de medewerker. Reageer je niet handig loop dan later alsnog naar de medewerker toe en 
stel je kwetsbaar op. Je toont daarmee veel kracht! Als directeur/manager is het van belang om niet alleen naar 
het hier en nu te kijken en daar je beslissingen op te baseren. Kijk vooral ook naar de impact van je beslissingen 
voor de langere termijn en betrek je team erbij. Je hebt een behoorlijke verantwoordelijkheid voor je team en de 
organisatie en daarom kun je alle deskundigheid gebruiken die aanwezig is. Maak gebruik van die enorme bak aan 
kennis die jouw teamleden hebben en werk net als een topsporter met een coach.

Copyright © 2018 werkWAARDEvol 5
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Samen komen we aan tafel tot de conclusie dat het voor ons niets nieuws is onder de zon en dat we al jaren op 
verbetering gerichte werkwijzen toepassen. Recent heb ik ook nog de nodige boeken over agile en lean gelezen. 
Door de hype was me het gevoel bekropen dat ik iets miste. Na het lezen van deze boeken weet ik dat ik me daar 
geen zorgen over hoef te maken. Ik heb de afgelopen jaren als interim en verandermanager de praktijk 
gecombineerd met handvatten uit boeken die ik waardevol vind. Er zijn hierdoor eigen 'wijze' werkwijzen ontstaan 
die voor directeuren en managers goed toepasbaar zijn en die zich in de praktijk structureel hebben bewezen door 
een perfect resultaat.

Uit mijn managementervaring weet ik dat met de door mij ontwikkelde werkwijzen binnen twee maanden de 
werkstress bij het team en de directeur of manager behoorlijk gereduceerd kan worden. Met een constante focus 
op verbeteren en loslaten ontstaat er met meer werkplezier betere resultaten.

Wil je als directeur of manager af van "Al werk ik hard, het werk is toch nooit af. Wat is dit frustrerend, dit wil ik 
echt niet meer! En ik haal mijn doelstellingen ook nog niet eens." Maak dan inzichtelijk wat goed gaat en wat beter 
kan en zet wat goed gaat in voor de te ontwikkelingen punten.

"Ik geloof dat voor iedere directeur is weggelegd om rust te voelen en plezier te hebben! De positieve invloed 
die dit heeft op jezelf, je collega's, jullie klanten en organisatie is ongekend."

Laatst weer lekker bijgepraat met een oud collega aan de grote 
tafel in onze kamer met een heerlijk kop cappuccino. Nou ja, in 
ieder geval heerlijk opgeschuimde melk. De koffie had wat 
sterker gemogen. Het is altijd fijn dat er nog ruimte is voor 
verbetering dan houden we iets te wensen over toch?
In deze tijd is verbeteren met behulp van agile of lean hot. Gaan 
we scrummen of hebben we eerst een black, green of yellow 
belt nodig om deze verbetering te realiseren? Het lijkt of ons 
gezond boeren verstand (GBV) hopeloos ouderwets is 
geworden. Het is net alsof we in een tijd leven waar het 
noemen van een Engelstalige term garant staat voor kwaliteit en 
bij de tijd zijn. Heb je bijvoorbeeld kids of kinderen? Je begrijpt 
het al ik heb kinderen:-)

Copyright © 2018 werkWAARDEvol 
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Als ik daar mee geconfronteerd word vraag ik mij af of het iets over de collega zegt of juist iets over mijzelf? Beide 
opties zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. Heb jij hiermee te maken? Kijk dan of je de enige bent die het gedrag 
opvalt. Zijn er anderen die er ook niet blij mee zijn vertel dan aan je collega wat je opvalt. Het zal me niet 
verbazen als deze zich totaal niet bewust is van het gedrag dat je benoemt en blij is met jouw tip. Voordat je de 
ander aanspreekt wel eerst een tip van me: “Spiegel eerst jezelf”. Verschijnt er een glimlach op je gezicht en 
herken je een onhebbelijkheid van jezelf? Dan weet je dat het bij jezelf ligt en dat het verstandig is dat je met een 
open blik naar de ander gaat kijken zonder oordeel.

Iemand aanspreken klinkt zo gemakkelijk terwijl iedereen uit ervaring weet dat dit nog een hele uitdaging is.

Als meisje liep ik altijd via de 
Raadhuislaan naar mijn school. 
Naast het voetpad stonden 
rozenbottels, zoals deze op de foto. 
Er zitten pitjes in die jeuk 
veroorzaken als je ze bij iemand in 
het shirt gooit en je raadt het al, 
dat wisten een heleboel kinderen!
Op het werk heb je vast en zeker 
een collega met een stopwoord, 
een collega die altijd tegen is of 
iets anders doet waar je knap jeuk 
van krijgt. En iedere keer doet de 
medewerker of je collega het 
weer! Wat irritant!

Waar krijg jij jeuk van?

Copyright © 2018 werkWAARDEvol 7
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De ondernemerskracht in je team, jouw vaardigheid om helder te communiceren, jouw strategisch inzicht of heb 
je meer grip gekregen op je tijd? Al is het verschil vrijwel nog niet te herkennen en flinterdun geniet er van. Als er 
een begin is en de eerste resultaten worden gehaald dan ontstaat er een vliegwiel effect van vertrouwen en 
overtuiging, zowel bij jezelf als bij je teamleden. Vier dan ook vooral ook een feestje! Ieder klein stapje is een 
grote stap richting een waardevolle toekomst. Je bouwt gestadig aan een goed fundament voor volgende stappen 
en voordat je er erg in hebt is het ijs enorm sterk. Om dit vast te houden en een tocht zoals de Elfstedentocht of 
de Noorderrondrit te kunnen schaatsen is trainen van groot belang. Je techniek, uithoudingsvermogen, strategisch 
inzicht en je flexibiliteit op een dusdanig niveau brengen dat je snel kunt reageren op scheuren in het ijs, straffe 
tegenwind en ijzige kou.

Blijf je door ontwikkelen en zorg dat je klaar bent voor die waardevolle toekomst.

Een flinterdun en kwetsbaar laagje ijs op 
de rivier de Hunze, dat door de vorst 
voorzichtig aangroeit.
Een spectaculaire foto zonder trucage. 
Je zou het niet zeggen zo 
indrukwekkend als 't ie is. Een 
wandeling in zo'n onwerkelijke en 
overweldigende omgeving is 
verfrissend, geeft je frisse energie en 
nieuwe inspiratie. 2017! Een nieuw jaar 
voelt toch altijd weer als een nieuwe 
start wat het natuurlijk niet is. 
Ongetwijfeld was je in 2017 al met 
goede dingen bezig en bouw je naar in 
2018 aan door. Wat is er het afgelopen 
jaar al voorzichtig gegroeid?

Flinterdun maar oh zo mooi! 

Copyright © 2018 werkWAARDEvol 9
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Halen jullie de doelen niet of is de huidige strategie niet meer passend? Deze boer heeft met een vergelijkbare 
situatie te maken. Het gras heeft een te lage opbrengst of er zijn geen dieren meer binnen het bedrijf die het eten. 
Het huidige gras moet dan weg en wordt vervangen door een ander gewas. Je ziet dat hier is gekozen voor een 
rigoureuze oplossing. Een mooie nieuwe of waarschijnlijk eerder zeer oude en opnieuw in belangstelling gekomen 
oplossing is varkens op het goede gras laten rondlopen. Een win win oplossing. De varkens hebben eten en de 
boer krijgt een bewerkbaar zwart land. Een geleidelijke en natuurlijker oplossing en vul de rest zelf maar in:-) Wat 
doe jij als in je organisatie de opbrengsten achterblijven of een andere koers gewenst is?

Neem je dan afscheid van je huidige managers of teamleden? Die hebben het tot nu toe niet laten zien en dan 
ook nog een beweging maken dat gaat ze toch nooit lukken! De doelen niet halen ondanks alle inspanningen die 
gedaan worden is heel vermoeiend en kost zoveel energie, dat is niet leuk meer en op een bepaald moment ook 
niet meer haalbaar en uit te leggen. De manager laat het afweten of ligt de oorzaak toch meer bij het team. Wat 
te doen? De manager eruit of het personeel vervangen want die hebben het toch ook niet gesnapt?

Het is dan verleidelijk om de rigoureuze oplossingen te kiezen en te beginnen met een blanco canvas. Wie geeft 
je daarmee de garantie dat je over een halfjaar niet met eenzelfde situatie zit? Want wie hetzelfde doet als dat 't 
ie deed krijgt hetzelfde als dat hij kreeg. Houd jezelf de spiegel eens voor en kijk kritisch. Hoe goed heb jij je 
mensen de afgelopen periode meegenomen in wat er in je hoofd zich allemaal afspeelt? Kennen zij de weg die jij 
hebt afgelegd naar een besluit c.q. keuze of heb je ze voor het gemak alleen medegedeeld wat ze moeten doen? 
De kans is dan groot dat ze denken: "Mooi dat je zegt SPRING,maar daarom doe ik het nog niet. Waarom zou ik? 
Wat willen we er eigenlijk mee bereiken?“

De tactiek van de verschroeide aarde



Volgens mij lees je de eerste tip al verscholen in de vorige alinea. Nu hoor ik je al denken dat heb ik allemaal 
gedaan en toch werkt het niet. Mijn ervaring leert dat het goed is om met veranderingen aan de slag te gaan. 
Betrek de teamleden erbij. Maak ze mede eigenaar. Ze voelen zich automatisch betrokken en verantwoordelijk. 
Werk je al zo dan heb je al een grote stap gemaakt. Realiseer je dat waar het met een team niet goed gaat dat je 
pas de persoonlijke kwaliteiten kunt herkennen als er een beweging ontstaat. Gedurende de beweging ga je zien 
wie voor jou de goede managers en medewerkers zijn en wie niet. Blijf daarbij voorzichtig in het trekken van 
conclusies. Een medewerker die naar je gevoel structureel de hakken in het zand zet kan dit doen vanuit een grote 
mate van betrokkenheid. Ga het gesprek aan om te achterhalen of de medewerker niet wil of dat er sprake is van 
een zeer betrokken medewerker die zijn ongerustheid alleen wat onhandig onder woorden brengt. Bij de laatste 
situatie kan het al helpen om de medewerker inzicht te geven in wat de geplaatste opmerkingen met je doen. 
Geef daarnaast ook suggesties hoe de medewerker een groter effect kan hebben dan nu het geval is en dat op 
een positieve manier. Vergaderingen of dagstarts die altijd energie slurpen en een negatieve lading kennen slaan 
nu gemakkelijk om naar overleggen met een positieve sfeer waarin samen concrete oplossingen bedacht worden.

Bij dergelijke veranderingen zijn er altijd een aantal snel schakelende medewerkers die vrij vlot in de actie modus 
gaan en trekkers worden. Hierop volgt de grote middenmoot, zij vormen de stabiele factor in het team. Ze willen 
eerst zien of iets werkt en gaan dan ook in beweging komen. Zodra je dit ziet ontstaan weet je dat de omslag 
gemaakt is naar de juiste richting en dat dit een stabiele ontwikkeling is. Je hebt ook nog een groep medewerkers 
die niet weet hoe ze in beweging moeten komen. Ze willen wel, maar weten domweg niet hoe ze het moeten 
aanpakken. Breng hen in contact met de Snelle Jelles en de collega's uit de middenmoot. Vooral collega's die ze 
vertrouwen en waar ze vrij hun hulpvraag durven uitspreken maken het verschil. Zorg dat ze net dat beetje extra 
ruggensteun krijgen dat ze nodig hebben. En dan heb je de managers en medewerkers die zeggen wel te willen, 
maar het niet doen. Interessant;-)

Deze verdienen niet de meeste aandacht maar krijgen het meestal wel. NIET DOEN!!!!! Het remt de beweging 
van de groep en dempt het positieve gevoel en dat is wel het laatste wat je wilt. Het is van belang dat de groep 
weet dat je het aandacht geeft en meer niet. Indien je eerder hebt aangetoond dat ze op je kunnen vertrouwen 
dan is dat voldoende. Maar doe er wel iets aan anders gaat het stinken. Zachte heelmeester maken nu eenmaal 
stinkende wonden en je doet geen recht aan de mensen die wel willen en het ook doen. Het risico op terugval 
naar de oude situatie ligt dan op de loer. Pak door hoe moeilijk het soms ook is.

Een reactie van een directeur over onze samenwerking “We hebben nu meer inzicht in ons eigen handelen en de 
aanwezige kwaliteiten en potentie binnen het team en ideeën voor verdere ontwikkeling."

Copyright © 2018 werkWAARDEvol 11
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paardrijden. Ieder geniet op een eigen manier. Door de droge periode is het mogelijk om zonder kleed heerlijk in de heide te 
zitten. Wat ik dan zo bijzonder vind is, dat ik de wind en vogels hoor en geen enkele auto. En minstens even bijzonder is dat
het gepraat van de mensen die achter ons langslopen niet meer binnenkomt in mijn hoofd, dat het buiten zijn en de heide 
dit met je kan doen. Het belang van een heidesessies is me geheel duidelijk. Het werkt!

Ik heb als teamleider met een directeur gewerkt die zei tegen me "Ga af en toe de hei op dat werkt.". Snappen deed ik dat 
helemaal en toch voelde ik de ruimte er niet voor. Het was enorm druk voor zowel mijn team als mezelf en het voelde voor 
mij domweg niet goed om dan zomaar een paar uur weg te zijn. Nu weet ik dat deze uren extra waardevol zijn doordat er 
ruimte in je hoofd ontstaat, waardoor er inspiratie loskomt en verbetermogelijkheden grijpbaar worden.

Voor directie en management geldt exact hetzelfde. Blijf je binnen de organisatie dan is het loskomen van de dagelijkse 
gang van zaken een uitdaging en de ontwikkeling minimaal. Wat mij als leidinggevende al opviel is dat tijdens de pauze de 
zaal in een mum van tijd leeg is. Zo loopt de één naar de afdeling en de ander maakt een praatje in de kantine. Het tijdens 
de bijeenkomst ontstane overstijgende gevoel is plotsklaps weg. 

Het is inspirerend en stimulerend om in een andere omgeving aan de slag te gaan, zodra je:
- Concrete verbeteringen wilt bedenken die direct toe te passen zijn;
- De kernwaarden wilt verbinden aan de dagelijkse werkzaamheden;
- Wilt dat iedereen weet wat de doelen zijn en de ontwikkeling in de voortgang ervaart
Inmiddels maak ik gebruik van de mooiste locaties bij hei en natte natuur. Het werkt!

Zondagochtend een krantje en koffie. Heerlijk ontspannen met 
mijn man bijpraten over de afgelopen week en ineens valt het 
kwartje! Bij herhaling krijg ik de vraag of ik ook directie en 
management begeleid. Het is dus de hoogste tijd voor een 
heidesessie om inspiratie op te doen! Op naar het Balloërveld.

We zijn niet de enigen die het idee opgevat hebben om van de 
heide te genieten. Het is vroeg in de middag en de parkeerplaats 
raakt al behoorlijk vol. Het is schitterend weer wat je ziet aan de 
foto. Heerlijk genieten van de ruimte en de zonnestralen en al 
verwacht je het niet gezien de drukte ook van de rust. Iedereen 
is positief en straalt dat ook uit. Er wordt veel gepraat onder het 
wandelen, fietsen of

De heide op
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over organisatieveranderingen beïnvloeden. Om dit te beantwoorden heb ik het onderzoek gericht op de gesprekken 
van de medewerkers buiten de formele vergaderingen om. Ik neem je mee in mijn bevindingen en conclusies.

Wanneer wordt er gepraat over organisatieveranderingen en waar? Het blijkt dat veel organisatieveranderingen als 
eerste informeel worden besproken met: iemand van de eigen afdeling, een directe collega, de leidinggevende of 
iemand die je spreekt in de kantine of bij de koffieautomaat. In ongeveer de helft van alle gevallen is de specifieke 
verandering de reden om er samen over te praten, omdat het je beiden of allen raakt. In een derde van de gesprekken 
is het toeval de reden dat je er met die persoon erover praat. Je komt elkaar toevallig tegen in de kantine of bij de 
koffieautomaat.

Wie praat met wie? Om dit te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om te weten welke netwerkgroepen er 
aanwezig zijn in een team. Ik vroeg hiervoor aan Klaas (fictieve naam) met wie hij, buiten de formele vergaderingen 
om, over organisatieveranderingen praat en dat vroeg ik ook aan zijn collega's. Toen ik van iedereen antwoord had 
wist ik hoe de netwerkgroepen eruit zagen. Opvallend was dat als ik Klaas vroeg of deze informeel met Sandra (fictieve 
naam) sprak over organisatieveranderingen en Klaas zei "Ja' dan kon het best zo zijn dat Sandra aangaf niet met Klaas 
te praten over de organisatieveranderingen!

Over welke onderwerpen wordt gepraat? Ook heb ik iedere deelnemer gevraagd actuele organisatieveranderingen te 
noemen. In totaal werden er door 19 deelnemers 18 verschillende actuele organisatieveranderingen genoemd. Iedere 
medewerker noemde gemiddeld 3 tot 4 veranderingen die actueel zijn en die gelijktijdig speelden. Je snapt het al er is 
sprake van continu veranderen. 

Dit netwerk van paddenstoelen bestaat uit allerlei groepen. 
Op het werk zie je ook grote en kleine groepen soms hecht 
en soms ook minder hecht. Het is niet altijd even duidelijk 
hoe de groepen zijn samengesteld en welke invloed 
netwerkgroepen hebben op organisatieveranderingen. De 
vragen die hierop bij mij opkomen zijn: Wanneer wordt er 
gepraat over organisatieveranderingen en waar? Wie praat 
met wie? Over welke onderwerpen wordt gepraat? Hoe 
wordt er gepraat over deze onderwerpen? 
Voor mijn Universitaire studie (Master of Science in 
Management met als afstudeerrichting 
Changemanagement) heb ik onderzoek gedaan naar hoe 
netwerkgroepen de meningsvorming

De invloed van netwerkgroepen op veranderingen 



De veranderingen die genoemd zijn hadden over het algemeen een grote invloed op mensen, werk of cultuur en 
daarbij hebben de veranderingen een relatief hoge emotionele intensiteit.
De medewerkers die over en weer met elkaar spraken over organisatieveranderingen noemden vaker dezelfde 
veranderingen. Eén verandering werd zelfs zeven keer genoemd. Waarvan zes keer door de groepen medewerkers die 
over en weer samen met elkaar spraken. De groep waar dit niet het geval was had meer diversiteit in de genoemde 
organisatieveranderingen.

Hoe wordt er gepraat over deze onderwerpen? Er wordt in emotionele termen over de genoemde veranderingen 
gesproken. Het raakt de medewerkers! Als ik vraag naar de mening van Klaas over verandering X en datzelfde vroeg ik 
aan Sandra dan dachten ze hetzelfde over de verandering. Het netwerk had wel invloed op welke veranderingen 
genoemd werden, maar heeft geen invloed op de meningsvorming. Opvallend gewoon!
De mening over een organisatieverandering blijkt te worden beïnvloed door ervaringen uit het verleden, de 
betrokkenheid bij de verandering, of het doel van de verandering bekend is en of de verandering als kans of bedreiging 
wordt gezien. Ongeveer drie kwart ziet de genoemde organisatieveranderingen als een kans. Het blijkt wel dat als er 
een negatieve waardering is dan is het mogelijk deze positief te laten ontwikkelen door alsnog duidelijkheid te geven 
over het doel van de verandering of antwoorden te geven op de bij de medewerkers aanwezige vragen.

Conclusies: Medewerkers praten met elkaar over veranderingen om hun eigen beelden af te stemmen en te toetsen 
aan die van een ander. Door het krijgen van antwoorden op die vragen, wordt onzekerheid over de verandering 
beperkt en kristalliseert de betekenisgeving zich uit. Medewerkers worden geconfronteerd met meerdere 
organisatieveranderingen tegelijkertijd. De veranderingen waarover gepraat wordt heeft een hoge impact op mensen, 
werk of cultuur en ze hebben een relatief hoge emotionele intensiteit en zo wordt er ook over gesproken. De mening 
over een verandering wordt beïnvloed door ervaringen uit het verleden. Als deze negatief zijn dan kan dit positief 
beïnvloed worden door alsnog duidelijkheid te geven over het doel of antwoorden te geven op aanwezige vragen. Er 
is geen relatie tussen het onderzochte netwerk en de meningsvorming aangetoond.
Klik op de button om het gehele onderzoek te bekijken:

De koffieautomaat neemt een belangrijke rol in bij de meningsvorming? Een interessant fenomeen voor 
managementteams. De vergaderingen verplaatsen naar de koffieautomaat om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? 
Wat doet dit met je?:"Na de vergadering komen bij de koffieautomaat pas de goede gesprekken op gang. We zijn 
dan echter niet meer met de hele groep. De ideeën die we daar krijgen hebben dan ook maar een lage kans van 
slagen, dat moet toch anders kunnen? Willen we het verschil blijven maken dan is het belangrijk om samen de juiste 
richting vast te stellen voordat de gevolgen in de cijfers merkbaar worden!" Maak tijd vrij om hierover in gesprek te 
gaan, zodat je als team samen sterk wordt en blijft.
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ondergeploegd. Op het moment dat ik als leidinggevende startte toen werkte ik net als bij de teeltmethode waar het 
land elke keer een boost nodig heeft. Met het vele en harde werken had ik af en toe ook een oppepper nodig om het 
vol te houden.

Ik zette me in voor mijn team en nam veel taken op mijn schouders. Het tempo lag hoog en ik trek wel eens de 
vergelijking met te hard fietsen. Als ik achterom keek was iedereen van de bagagedrager afgevallen. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is dat als er een verandering moest plaatsvinden dan had ik al tot in de puntjes een plan uitgedacht. 
Hiermee dacht ik het team te ontzien. In het plan had ik zeker ook rekening gehouden met wat ik dacht dat mijn 
teamleden belangrijk vonden. Mijn verbazing was dan ook groot als tijdens het presenteren bleek dat er toch wel heel 
veel vragen waren en kritische kanttekeningen.

Door op deze manier te werken kom je een keer het plafond van de groeimogelijkheden van je team tegen, omdat 
alles van jou afhangt. Zodra ik me dit realiseerde heb ik het roer omgegooid en ben ik volledig anders gaan werken. 
Vanaf dat moment heb ik de teamleden betrokken bij het bepalen van en het meedenken bij veranderingen. 
Regelmatig heb ik bij een project het stuur daadwerkelijk aan één van hen overgedragen en zelf een andere rol 
ingenomen. Door deze manier van werken ontstond er binnen het team een constante groei. Iedereen voelde meer 
verantwoordelijkheid en nam deze ook en de werkstress werd lager. We werkten met meer plezier en presteerden 
beter!

Het land is weer leeg. De maïs is van het veld en wat 
resteert is een stoppelveld. In vroegere jaren lag het land 
er in de winter vrijwel altijd tot ver in het voorjaar verlaten 
bij. De wind had vrij spel en blies de vruchtbare bovenlaag 
weg. Vervolgens was het in het voorjaar noodzakelijk om 
een grote hoeveelheid mest onder te werken zodat 
uitputting van de grond werd voorkomen.

De laatste jaren valt het me in de herfst op dat steeds 
meer percelen land ingezaaid worden met 
wintergewassen. Het voordeel is dat de vruchtbare 
bovenlaag van de akker tijdens de winter wordt 
vastgehouden. Ook brengt het wintergewas nieuwe 
voedingstoffen in de grond en maakt de grond losser 
doordat de planten in het voorjaar worden

Hard werken loont NIET
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In het dagelijkse leven vliegen de weken voorbij. Het verkeer, het werk, thuis altijd is er genoeg te doen en als je 
niet uitkijkt dan vlieg je van hot naar her. Neem je te weinig rustmomenten en verlies je het overzicht. In 
Schotland zal je dat niet snel overkomen. Sneller rijden helpt niet want je schiet er niets mee op. De navigatie 
verteld je bijvoorbeeld dat je over een uur aankomt op de plaats van bestemming. Het uur is om en je bent nog 
niet eens op de helft van je rit. Dan kom je erachter dat de navigatie ervan uitgaat dat je de maximale toegestane 
snelheid rijdt. Levensgevaarlijk! De weg staat het domweg niet toe om sneller te gaan door alle bochten en 
heuvels. Emigreren om te onthaasten kan natuurlijk, doch als je dat niet wilt wat dan?

Het is op dit moment enorm populair om een week of langer naar een ver oord te gaan en te onthaasten. Heerlijk 
natuurlijk! Maar de ironie is wel dat je eerst reist vanaf een druk vliegveld, je bent druk geweest met het spullen 
pakken, je laat een behoorlijke voetafdruk afdruk achter en ga zo maar door. Wat maken we ons soms druk om te 
onthaasten;-). 

Trends? Ammehoela! 



Alle gekheid op een stokje. Door alle drukte heb je meer dan ooit rust en overzicht nodig. Dat is op allerlei 
manieren te realiseren. In privé kun je dat doen door te sporten, wandelen, lezen, mediteren, yoga of helemaal 
niets doen. Als het voor jou maar werkt en je hoofd er lekker leeg van wordt. Op het werk kan het door te 
prioriteren, werkzaamheden niet meer doen of anders doen waardoor je agenda niet aan alle kanten meer 
uitpuilt en het werk ook gewoon weer leuk kan worden. Je kunt natuurlijk ook gewoon doorhollen en zeggen dat 
er niets aan te doen is want het is nu eenmaal zo. Realiseer je dan dat dat ook een keuze is. Met andere woorden 
niets doen is een keuze!

Het risico dat je daarmee loopt is dat je vrijwel nooit een voldaan gevoel hebt. Je loopt namelijk constant achter 
de feiten aan. Je hebt weinig feestjes te vieren omdat je je doelstellingen niet haalt want er komt altijd wel iets 
tussendoor wat urgent is. Al druk je dit weg het gaat toch knagen. Je raakt het overzicht kwijt en dit kan je zowel 
thuis als op het werk overkomen.

Zolang het maar alleen op het werk is of alleen thuis dan lukt het je vaak nog wel om positief te blijven. Als het 
echter constant hectisch is op het werk en je voelt geen rust en hebt geen overzicht en daarnaast gebeurt privé 
iets waardoor je uit balans raakt dan is de kans groot dat je het niet meer trekt. Zorg dat je actie onderneemt 
voordat het je overkomt en dat kan echt en ik spreek uit ervaring. Op het moment dat ik tijdelijke opdrachten als 
manager deed had ik en het team in twee maanden overzicht en keerde de rust weer terug. Gun jezelf dit 
ook! Want de noodzaak tot rust en overzicht is van alle tijden en gaat niet over zoals een trend doet. 
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Roeken leven het gehele jaar in groepen. Tijdens het voedsel zoeken, broeden en slapen zoeken ze elkaars 
nabijheid op. Als je goed kijkt zie je allerlei groepsgedragingen. Ze spelen met elkaar door dingen te laten vallen 
en weer op te vangen of samen schommelen op een tak. Roeken zijn enorm nieuwsgierig. Hebben wij wat van de 
roeken of de roeken iets van ons;-).
Het komt vaak voor dat kauwen zich bij de roeken aansluiten; ook kraaien doen dit wel eens. Kraaien vertonen 
opvallend intelligente gedragspatronen. Als je een kraai iets hebt aangedaan dan vergeten ze dat niet. Zien ze je 
weer dan beginnen ze lawaai te maken, zodat de andere kraaien weten dat je in de buurt bent. De andere kraaien 
krijgen zo ook kennis van het gevaar, dat je vormt. Al heb je de andere kraaien niets aangedaan ze weten dat je 
geen beste bent. Het interne netwerk van de kraaien werkt goed. Maak jij optimaal gebruik van je interne 
netwerk?

Je hebt een heel goed idee en dat breng je in tijdens de vergadering. Van alle kanten heb je je plan bekeken. Het 
idee is sterk en in het voordeel van het team of de organisatie en ook je voorbereiding op de vergadering is prima 
in orde. Nadat eerst andere agenda punten aan bod zijn gekomen is jouw punt aan de beurt. Je neemt het woord 
en verteld iedereen wat je plan is met de bijbehorende voordelen. 
Wat schetst je verbazing een collega van je ziet allemaal beren op de weg. 

Vergeet je interne netwerk niet!



Je toont begrip en buigt na een tijdje het gesprek weer de positieve kant op. Helaas blijft het niet bij één collega 
die vraagtekens heeft. De volgende zegt dat het idee van je al eerder is geopperd en geen succes werd. De moed 
zakt je in de schoenen. Snappen ze het dan niet? Het idee is perfect en in hun voordeel. Hoe kan dit?

Hier kun je van de kraaien en roeken leren. Goed contact binnen het team is de basis voor het ondersteunen van 
je voorstel. Voor de vergadering is het goed om voorwerk te doen. Bespreek je voorstel met andere deelnemers 
aan de vergadering. Hebben ze twijfels besteedt daar dan op dat moment al voldoende aandacht aan en neem 
deze serieus. Pas het voorstel eventueel aan met hun goede suggesties voor verbetering. Vertel ze ook dat je het 
wilt inbrengen op de vergadering en pols direct of ze het voorstel steunen. Het voordeel van deze werkwijze is dat 
de deelnemers niet pas tijdens de vergadering met je voorstel worden geconfronteerd. Ze voelen zich meer 
verbonden met jouw voorstel als ze er al vanaf weten en bij betrokken zijn in het voortraject.

Dreigt ondanks jouw goede voorbereiding het negatieve het positieve te overschaduwen benader het dan 
lichtvoetig en speel met wat er gebeurt. Houd focus op wat jij wilt en laat de ander blijken dat je je hem of haar 
reactie serieus neemt en ook je eigen voorstel serieus neemt. Doordat dit duidelijk is zal de ander ook sneller 
genegen zijn om jouw motivatie meer serieus te wegen. De ander wil over het algemeen ook geen ploert zijn, 
want dat praat zich ook rond net als bij de kraaien.
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Voor een directeur en manager is dat niet anders. Wat mij opvalt is dat door de dagelijkse beslommeringen de nadruk 
vaak ligt op het hier en nu. De lange termijn wordt daarbij nogal eens uit het oog verloren. Telkens dien je je de vraag 
te stellen ‘Past de keuze die we nu maken bij onze visie?’.
De samenstelling van een team van medewerkers is een voorbeeld waarbij de korte termijn keuzes vaak prevaleren 
boven de lange termijn visie. Meestal wordt dan gekeken naar de aansluiting van vakkennis boven andere kwaliteiten. 
Voor het optimaal presteren van een team is echter een verscheidenheid aan type medewerkers nodig. Kijk daarom bij 
het aantrekken van een medewerker naar wat je nu mist in het team op het gebied van kennis of competenties. Kijk 
ook naar de ontwikkelpotentie van de nieuwe medewerker. Heeft deze persoon de ruimte om, door opleidingen te 
volgen of het eigen maken van vaardigheden, zich door te ontwikkelingen en in de toekomst een waardevolle 
medewerker te blijven?

Mijn ervaring is dat indien een medewerker een kans krijgt om zich te bewijzen ze dit meer dan waar maken. Het gaat 
hierbij om de lef die een directeur of manager durft te tonen en gaat deze voor de korte of lange termijn gewin. Heb 
het lef om te gaan voor de langere termijn. Een kans als deze doet zich maar af en toe voor. Pak deze kans en zorg 
voor diversiteit in je bedrijf met als resultaat een 1 + 1 = 3 situatie!
groei.

Vandaag sprong er een ree voor me weg! 
Met hoge sprongen baande ze zich een 
weg door het hoge gras met boterbloemen 
en zuring. Wat een mooi dier en wat 
bijzonder om dit mee te maken.
Jaren geleden was dit niet mogelijk 
geweest bij ons op het land. Op het 
moment dat we er kwamen wonen was 
het een kale vlakte. Het planten van 
honderden bomen, op dat moment 
steeltjes, en jaren later is het nu een oase 
voor plant en dier. Het hebben van een 
lange termijn visie is daarbij van belang. 
Wat wil je bereiken en wat heb je daarvoor 
nodig?

Wie trek je aan de medewerker met 100% match 
vakinhoudelijk of  ga je voor potentie en competenties? 
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Toen we in ons huis kwamen wonen zag het stucwerk in onze keuken er niet goed uit. We hebben het losse stucwerk 
verwijderd en vervolgens de muur vlak gestukadoord. Het resultaat zag er weer tip top uit!
Na verloop van tijd begon de verf af te bladderen en het stucwerk liet weer los. Hoogst frustrerend! Dus op zoek naar 
de oorzaak en het stucwerk tot op de stenen verwijderd. De onderliggende oorzaak was dat er gevoegd was met kalk. 
Door het vervangen van de voegen en het opnieuw stuken kan er weer een strakke muur zonder barsten ontstaan.
In de jaren dat ik manager was heb ik met teams gewerkt met zichtbare barstjes. Over het algemeen gaat het niet om 
één ding wat niet optimaal loopt, maar een combinatie van allerlei zaken.

Ik heb teamleden gehad die structureel ja antwoorden en nee bedoelden en teamleden die over anderen praten en 
niet tegen de ander. Als beginnend leidinggevende stelde ik dan vragen, pakte het probleem aan en liep het weer 
goed. Naar verloop van tijd ontstonden er toch weer barstjes. Vaak was de oorzaak dat het onderliggende probleem 
niet voldoende geraakt was en slechts de aan de oppervlakte zichtbare problemen waren aangepakt.

Onder de oppervlakte verscholen problemen...



In de analyse van het probleem is het met name de non-verbale communicatie van belang, deze zegt vaak veel meer 
dan woorden. Voer je een gesprek met betrokkenen wat zie je dan? Indien tijdens het gesprek de verbale en non-
verbale communicatie op één lijn liggen met elkaar dan spreekt de ander oprecht uit wat hij of zij vindt en dring je 
door tot de kern.

Pas als het diepliggende probleem geïdentificeerd is kan er gewerkt worden aan het werken aan een oplossing. 
Afhankelijk van de aard van het probleem spreken de teamleden onderling met elkaar of ga je als 
directeur/manager met een paar medewerkers in gesprek. Daarvoor is het nodig dat er voldoende vertrouwen is in 
jou. Ook is het voelen van voldoende veiligheid om met ideeën naar voren te komen of anderen aan te spreken 
noodzakelijk. Indien dit niet van een voldoende niveau is dan heeft het geen zin. De kans is namelijk groot dat er 
schijnuitspraken worden gedaan en de echte mening niet uitgesproken wordt.

Investeren in de relatie is cruciaal tussen de directeur/manager en het team en de teamleden onderling. Een goede 
start hiervan is dat je je kwetsbaar opstelt en aan de medewerkers vraagt:

• 'Wat wil je graag dat ik anders doe?’ en
• ‘Wat wil je graag dat ik vooral zo blijf doen?

Je legt een fundament voor een team dat bouwt aan mooie resultaten door een goede samenwerking.

P.S.: Voor de muur hebben we afwijkende keuze gemaakt. We hebben de muur zo gelaten en een bijpassende stoere 
kraan aangeschaft. Het ziet er weer goed uit. Oftewel voor ieder probleem zijn er meerdere oplossingen denkbaar. 
Blijf creatief hierin, dat brengt je ver!
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Zo heb ik in de tijd dat ik als interim manager werkte maken gehad met de introductie van een Wallboard waarop de 
telefonische bereikbaarheid van een afdeling zichtbaar werd gemaakt. Een spannende verandering die positief kan 
uitpakken, maar ook zeker als niet geslaagd ervaren kan worden.

Het bleek dat we regelmatig minder goed bereikbaar waren voor de collega’s van het klant contact centrum (KCC) en 
daarmee voor de klant die ze aan de lijn hadden. De situatie was als volgt: De collega’s van het KCC namen de telefoon aan 
en spraken als eerste de klant. Nadat uit het gesprek bleek dat de klant een vraag had voor de ons team werd de 
klant doorverbonden. Op een bepaald moment kwam het regelmatig voor dat iedereen in gesprek was. Niet fijn voor de 
klant en de collega van het KCC en daarnaast ook niet voor het team, dat we onvoldoende bereikbaar waren.

Ondanks de grote inzet van het team lukte het niet om alle klanten die belden direct te woord te staan. Wat was de 
oorzaak?: Was er sprake van pieken in het aanbod van klanten die belden?; Waren er teveel collega's tegelijkertijd van de 
werkplek?; Waren er te weinig collega’s vrij gemaakt voor het aannemen van de telefoon?; Had het een geheel andere 
oorzaak?

Om de oorzaak te vinden was het van belang om antwoord te krijgen op de hiervoor genoemde vragen. Het KCC werkte al 
jaren met een Wallboard. Hierop is te zien hoeveel medewerkers beschikbaar zijn om klanten te woord te staan en indien 
iedereen in gesprek is hoeveel klanten er wachten en hoe lang ze wachten. Dergelijke informatie hadden we bij ons team 
niet en we hadden wel degelijk de behoefte aan meer inzicht. Toen we de wensen duidelijk hadden was eigenlijk heel snel 
helder dat een extra Wallboard, maar dan op deze afdeling de oplossing was.

Missie 'Geslaagd'

Donderdag was het voor veel leerlingen een spannende dag. 
Bij ons thuis was het voor mijn oudste zoon heel spannend. 
Het bericht ‘geslaagd’ was dan ook geweldig om te krijgen! 
Nu heerlijk genieten van dit succes en de vakantie!

Een vergelijkbare spanning ervaren we allemaal wel eens op 
ons werk of bij een studie. Al heb je je ingezet voor het 
beste resultaat dan is dat niet per definitie een garantie dat 
je slaagt. Heb je jouw energie op de goede zaken ingezet en 
de juiste keuzes gemaakt op weg naar de ultieme test? Het 
blijft spannend totdat het afgerond is.



Een deel van de medewerkers stond te popelen en een deel niet. De meesten vonden het eigenlijk ook wel spannend of het 
zou werken en hoe het ging bevallen. Op een bepaald moment waren de technische aspecten gereed, een instructie om op 
een nieuwe wijze in te loggen was gereed en één van het team trad op als vraagbaak voor de andere collega’s. Hij had al 
ervaring met het werken met een Wallboard en de headsets waar vanaf dat moment ook mee gewerkt ging worden. Ook 
had hij een kijkje genomen bij de collega’s van het KCC om te weten hoe daar gewerkt werd. Daarbij is met de collega’s van 
het KCC de gewijzigde samenwerking besproken en afgesproken dat we het elkaar zouden laten weten als er in de 
samenwerking verbeteringen mogelijk waren. Voor hen werd namelijk vanaf de invoering zichtbaar op hun Wallboard of ons 
team bereikbaar was. Hierdoor zagen ze snel of het zinvol was om de klant door te verbinden. Een hele vooruitgang voor 
hen en de klant. Het inzetten van een collega als vraagbaak is zeer positief ervaren en nam veel van de spanning weg.

Het verliep al snel behoorlijk goed. Indien van de werkplek naar de printer gelopen moest worden of overleg met een 
collega wenselijk was dan werd er nu eerst gekeken op het Wallboard of er genoeg collega’s bereikbaar waren voor onze 
klanten voordat tot actie overgegaan werd. Iedere dag bespraken we kort met elkaar wat er goed ging en wat nog beter 
kon. Hieruit bleek dat we op maandag en dinsdag te weinig mensen aan de telefoon werkten. De oplossing werd erin 
gevonden dat iedereen van het team op deze dagen bij toerbeurt extra aan de telefoon zou meedraaien.

Toch liet het Wallboard af en toe behoorlijk rode cijfers zien en dan kun je wel raden wat er aan de hand was. De 
bereikbaarheid was slecht. De gedachte groeide dat als het druk was het de bedoeling was om de gesprekken snel af te 
ronden, want dan werden de getallen weer groen. Nadat we met elkaar vastgesteld hadden dat kwaliteit het uitgangspunt is 
en boven de kwantiteit gaat keerde de rust weer.

In praktijk bleek dat als de gesprekken goed en met zorg gevoerd werden er weinig herhalingsvragen ontstonden. De 
adviseurs die de klanten vervolgens in de spreekkamer spraken plukten de vruchten van de goede gesprekken, omdat ze 
exact wisten waar de klant voor kwam. De kwaliteit van de voorbereiding van deze gesprekken ging daarmee met sprongen 
vooruit, met als resultaat een positief gesprek met de klant. Het leverde uiteindelijk tijdswinst op en het aantal fouten nam 
zienderogen af en dat werkte in het voordeel van iedereen!

Het blijft van belang bij veranderingen dat je steeds kijkt naar het belang van de klant! Een gezonde spanning voor en 
tijdens het invoeren van een verandering is goed. Je blijft dan alert op wat je aan het doen bent. Daarnaast is het van belang 
om telkens met elkaar in gesprek te blijven om de verbetermogelijkheden te blijven zien en zeker ook om te zien wat er al 
goed gaat!

Deze missie was in ieder geval: Geslaagd!

P.S. Later heb ik een collega gesproken waar het nadien ook is ingevoerd, maar daar bleven de getallen op het Wallboard 
druk opleveren. Het is belangrijk dat je daar met elkaar over in gesprek gaat. Het hulpmiddel dient een hulpmiddel te 
blijven en geen doel gaan vormen, want dan schiet het zijn doel voorbij en dat is een gemiste kans.

Copyright © 2018 werkWAARDEvol 27



Foto doorbraakgesprek

20

Doorbraakgesprek

https://www.werkwaardevol.nl/index.php/51


WERKWAARDEVOL

De innovatieboerderij gaat fungeren als living en learning lab voor cross overs met partijen uit onderwijs & onderzoek, 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en overheden in deze regio. Vanuit een tijdelijke locatie in 
Noordhorn wordt nu al volop samengewerkt en waardevolle ontwikkelingen in gang gezet. Het gaat hierbij om de regio 
waarin gewerkt wordt, waar nieuwe kennis en inzichten worden ontwikkeld en toegepast. Uiteindelijk gaat het om 
vernieuwen, minder vervoer, lokale betrokkenheid en ga zo maar door!

Elke keer wordt ik weer blij van dit soort lokale initiatieven die de wereld weer een stukje de goede richting in helpen en 
toekomstbestendig maken maar zeker ook leuker! Veel werkwijzen die hier worden toegepast zouden niet misstaan in 
menig organisatie.

Je ziet dat er bewust gedacht wordt in mogelijkheden en kansen en dat niet over één nacht ijs gegaan wordt. De trektocht 
wordt aangegaan en gedurende de reis wordt bijgestuurd. De samenwerking wordt gezocht met partijen in de regio die 
kennis of tijd in huis hebben om ondersteunend te werken of de ideeën verder te helpen. Duurzame relaties worden 
aangegaan, zodat innovatieve plannen ontstaan die door samen te werken haalbaar worden en duurzaam worden doordat 
er zeker ook gekeken wordt naar rentabiliteit. Wat langzamerhand een steeds grotere factor is om rekening mee te houden 
in de keuzes die je maakt als organisatie is de publieke opinie. Langzaam aan begint deze ook een grotere 
duurzaamheidslading te krijgen. We leven in een tijd met oneindig veel mogelijkheden laten we dit binnen en buiten de 
eigen organisatie goed en bewust inzetten!

Als je de titel leest en de foto ziet dan denk 
je dat het stuk over zonnepanelen gaat en 
de samenwerking bij de aanschaf, maar 
niets iets minder waar!
Afgelopen dinsdag ben ik met vele andere 
betrokkenen bij een netwerkborrel 
geweest van de Gebiedscoöperatie 
Westerkwartier in Zuidhorn. Tijdens de 
bijeenkomst is de intentieverklaring tussen 
de Gebiedscoöperatie en de Gemeente 
Zuidhorn getekend. Het was goed weer 
waardoor het erf van de toekomstige 
innovatieboerderij een prima locatie was 
voor het delen van de actuele informatie. 

Innovatie, samenwerken, duurzaamheid! (met een twist)
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Hoe zit het eigenlijk met de organisatie waar jij verantwoordelijk voor bent of waar je werkt?

Zien jullie de gevaren die op de loer liggen, kiezen jullie op impuls of heel bewust steeds de juiste weg of is er nog geen kat 
gesignaleerd. Nu is het zo dat katten en roofvogels de kunst verstaan van het lang onzichtbaar blijven en toe te slaan op een
onverwachts moment. Zijn jullie voorbereid op een onverwachte confrontatie?

Vaak hoor ik om me heen dat de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en zo voelt het ook. Aan de andere kant zijn er 
altijd al veranderingen geweest. In de vorige eeuw kwam de tv, de computer, de mobiele telefoon en ga zo maar door. Tijdens 
mijn werkzame leven heb ik altijd veranderingen herkend. De aard en het vlak waarop was wel aan verandering onderhevig, doch 
veranderingen zijn van alle tijden. Het gaat er meer om hoe wendbaar en adaptief ben je als organisatie en persoon om de 
veranderingen bij te houden en nog beter zelf te creëren, zodat je organisatie overleeft. Lukt het je om de behoeften te 
herkennen en te vertalen in een hedendaagse oplossing dan heb je het goed voor elkaar. Alleen de vraag is dan voor hoe lang. De 
levenscyclus van nieuwe ideeën wordt namelijk steeds korter en de levensduur van bedrijven en organisaties eveneens.

Meerdere organisaties hebben zich veilig gevoeld op momenten dat dit niet terecht was of hebben een veranderende behoefte 
van hun klant niet (h)erkend. Organisaties die behoorlijk bekend zijn en de afgelopen jaren zijn verdwenen of behoorlijke krimp 
hebben ondergaan zijn bijvoorbeeld: Hyves, TSN, Grontmij en V&D. Te lang doorgaan met het uitmelken van een cashcow kan 
desastreus zijn. Je ziet organisaties kiezen voor een geheel andere strategie die totaal niet past bij de organisatie, het personeel en 
het imago. Een andere strategie is stoïcijns doorgaan met wat er altijd al gedaan werd. Ook wel de kop in het zand strategie. Als 
korte termijn oplossing wordt meermaals gekozen voor het verkopen van onroerend goed. In de media lees je dan dat het bedrijf
de keuze heeft gemaakt om het property management te outsourcen waardoor de focus meer kan liggen op de corebusiness. Het 
net verkochte pand wordt direct weer gehuurd door de oorspronkelijke eigenaar met vaak een meerjarig contract. Een perfecte 
deal voor de koper van het pand. Die heeft de eerste vijf jaren een huurder en gegarandeerd rendement. Het geld dat beschikbaar 
komt voor de organisatie wordt gebruikt om te investeren in nieuwe ontwikkelingen, het betalen van schuldeisers en de 
aandeelhouders dividend uit te kunnen keren. 

Haalt jouw bedrijf/organisatie 2019?

Soms krijg je als organisatie of bedrijf te maken 
met onzichtbare hindernissen. Pas als je heel 
dichtbij komt dan zie je het obstakel ineens groots 
opdoemen. Je loopt het risico dat het dan te laat 
is. Dit roodborstje heeft dit aan den lijve 
ondervonden. De kans is groot dat het vogeltje 
werd verrast door een kat of roofvogel en in 
paniek is gevlucht, wat helaas fataal was. Door te 
kiezen voor wat in verblindende angst de weg 
naar veiligheid leek volgde een klap tegen het 
raam en liep dit leven onverwachts ten einde.
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De drijfveren bij dergelijke acties zijn meestal op de korte termijn gericht en missen veelal de lange termijnvisie.

Nu kun je aannemen dat de genoemde organisaties niet wendbaar waren, het personeel niet flexibel genoeg en ga zo maar door. 
Denken in aannames belemmert je in het tot de kern komen van het probleem. Waardoor je als hedendaagse organisatie jezelf 
de kans loopt op eenzelfde lot.

De leiding van de organisatie is wat mij betreft de cruciale factor in bovenstaande ontwikkelingen. Denk dan vooral aan de mate 
waarin de leiding in staat is om actief de aanwezige kennis en kunde in het bedrijf in te zetten. Wat mij intrigeert is welke cultuur 
er aanwezig is in het bedrijf. Is er sprake van grote ego's? Word ieders inzet gelijk gewaardeerd of wordt er opgekeken naar de 
directie en neergekeken op het schoonmaakpersoneel? Worden de door het personeel gesignaleerde verbetermogelijkheden 
gezien als kritiek of als positieve inbreng? Als de vrijheid aanwezig is om verbeterideeën te benoemen wat wordt er dan 
vervolgens met deze ideeën gedaan? De antwoorden hierop zeggen mij veel over de kansen van de organisatie voor de toekomst.

Iedere keer blijkt weer dat de crux is: Pak je het samen op of doet de leiding het alleen en verteld deze aan het personeel hoe het 
zou moeten. De samen variant is in dit geval het gehele team binnen een organisatie of bedrijf. Daarmee zeg ik niet dat directie
altijd over ieder onderwerp in overleg moet gaan met iedereen in het bedrijf en dat samen zaligmakend is. Er zijn situaties 
denkbaar waar zeer snel gehandeld moet worden en er geen tijd is voor breder overleg. De basis echter dient samen te zijn met
daarop uitzonderingen.

Ben je binnen een organisatie het niet gewend om samen de schouders eronder te zetten en trekt de leiding meestal de 
veranderingen, verwacht dan niet dat je van de ene op de andere dag het roer om kunt gooien. Het personeel weet dan niet wat 
hen overkomt en zegt waarschijnlijk niets in een bijeenkomst die je als leiding vol enthousiasme hebt georganiseerd. Het risico is 
dan dat je als leiding denkt dat het een mislukte actie is en dat het personeel helemaal niet mee wil denken of goede ideeën 
heeft. Start met kleine veranderingen. Maak de dagelijkse werkzaamheden tot onderwerp van gesprek en bepaal met elkaar 
waar het beter of anders kan. Doe dit in kleine groepjes van mensen die elkaar al goed kennen. Je merkt dat er eerst 
vertrouwen moet groeien. Hierbij helpt het enorm om de geopperde ideeën uit te voeren. Vier je in het begin de positieve 
stappen die je zet, al zijn ze klein dan gaat jullie dit grootse resultaten opleveren!

Iedere keer word ik weer positief verrast door de inzet, betrokkenheid en kennis van de medewerkers. Zet deze als leiding in en 
het werkplezier neemt zienderogen toe. Daarnaast neemt de werkstress van je medewerkers en jullie als managementteam af en 
dat is zeker niet onbelangrijk. Zie het goud dat je in handen hebt en geniet ervan.

Voor veel organisaties is het nu extra belangrijk om actief met hun toekomst en het heden bezig te zijn. Oorzaken zijn 
veranderende behoeften van jullie klanten, nieuwe aanbieders op de markt, veranderende regelgeving, alternatieve producten 
die jouw product vervangen etc. Organisaties die daar nu mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld: Facebook en de Mediagroepen. 
De jeugd kiest nu vaker voor alternatieven voor Facebook en de Mediagroepen zien het aantal krantenabonnementen teruglopen 
door de verdere digitalisering.

Met de door mij benoemde stappen garandeer ik niet dat jullie organisatie 2018 overleeft. Je kansen nemen echter wel 
zienderogen toe, je bent samen klaar voor het onverwachte en ervaart dit als een uitdaging en niet meer als een bedreiging.
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Dit sparretje (ook wel bekend als dennenboom in december;-)) is maar 20 cm hoog. Ik moest op de hurken zitten 
om de perfecte foto te maken. De sneeuw kraakte onder mijn voeten maar verder hoorde je niets. Door de 
demping van de sneeuw was het heel stil in het bos. De lucht was bewolkt en ondanks dat was het helder door de 
weerkaatsing van het weinige licht op de witte sneeuw. Pak de sneeuw in je handen en je voelt de koude en toch 
beschermt de sneeuw de planten en dieren die eronder zitten tegen de vorst. Snap je het nog? Het klinkt enorm 
tegenstrijdig en toch is alles waar.

Heb jij ook wel eens het gevoel (of het gevoel gehad) dat de wereld om je heen heel groot is en je alles beziet 
vanonder een laag sneeuw? Als je dit gevoel hebt dan kunnen hier allerlei oorzaken voor zijn.

Voel je je klein en ondergesneeuwd?
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Het kan zijn dat je te lang een grote druk hebt ervaren. Je lijf trapt op de rem en zorgt dat je hersenen vertraagt 
reageren op impulsen van buitenaf. Heb je als vrouw net een kindje gekregen dan zorgen de hormonen ook voor 
een demping van de wereld om je heen. Je lijf is net zo ingenieus en multifunctioneel als de sneeuw. Het 
beschermt je tegen jezelf en de buitenwereld. Toch kan je er enorm van balen dat je hoofd niet mee wil werken of 
dat het niet zo snel reageert als je gewend was. Wat doe je dan als je een probleem dat op je pad komt wilt 
oplossen?

Forceer je je hoofd richting een oplossing? Normaliter heb je toch ook altijd zo een oplossing, dat moet je nu toch 
ook lukken? De kans is groot dat het in je hoofd zo'n warboel wordt dat er niets zinvols meer uitkomt. Alle 
gedachten schieten door elkaar met als gevolg dat je hoofd- en bijzaken niet meer kunt scheiden en je niet de 
juiste beslissing neemt. Wat ook kan gebeuren is dat je hoofd acuut leeg wordt en je gedachten zo vluchtig 
worden dat je ze niet meer kunt vastpakken. Het voelt alsof het probleem steeds groter wordt en schier 
onoplosbaar.

Je voelt het al aankomen natuurlijk. Benader het probleem ontspannen en geef je hersenen de tijd en ruimte om 
het probleem te analyseren. Het is niet voor niets dat je lijf je beschermd. Het voorkomt dat je vastloopt mits je 
het natuurlijk serieus neemt en het ondergaat. Dender je door dan ben je aan het solliciteren naar een lange 
verplichte pauze die je lijf je gaat opleggen als je niet luistert naar je eigen lijf.

Ga na wat de oorzaak is. Waarom wil je hoofd niet meewerken en bepaal welke acties je moet ondernemen. 
Pas je gedrag aan en wals niet over de signalen van je lichaam heen. Doe je niets dan is dat ook een keuze! 
Realiseer je dat. In veel gevallen is het regelmatig sporten, wandelen, tuinieren of bijvoorbeeld aan yoga doen al 
voldoende om je balans te hervinden. 

Als dit niet genoeg is dan zal je keuzes moeten maken in 
wat je wel en niet meer gaat doen. Je agenda, zowel privé 
als zakelijk, kritisch doorkijken kan daarbij ook heel 
verstandig zijn.

Heb je net een kindje gekregen geniet daar dan met volle 
teugen van en accepteer het feit dat je tijdelijk anders in je 
vel zit. Ontspan en geef frustratie geen kans. Je gewone ik 
komt namelijk na verloop van tijd gewoon terug! Daar 
hoef je vrijwel nooit iets voor te doen. Het heeft alleen de 
tijd nodig en gun het die tijd om aan je nieuwe rol te 
wennen en je eigen lijf en hoofd weer terug te krijgen.
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Foto Gea

Zet de stap naar een werkomgeving waarin jij je goed voelt en de bijdrage van het management 

en ieder teamlid er toedoet. De beloning zal zichtbaar zijn in een positieve ontwikkeling in de 

organisatie en naar buiten toe. Door te doen, te ervaren en te werken met de op basis van onze 

ervaring zelf ontwikkelde methoden en materialen zet jij sneller stappen. Lees de inspirerende 

ervaringen van je collega's of neem direct contact met me op.

ContactErvaringen

https://www.werkwaardevol.nl/index.php/contact
https://www.werkwaardevol.nl/index.php/ervaringen

