WERKWAARDEVOL

Natuurlijk!
Leiderschap begint bij jezelf

Laat de manager/directeur naar buiten komen die je daadwerkelijk bent! Laat je
uitdagen en maak kennis met onconventionele werkwijzen. Je werk en je leven
worden er een stuk leuker van.

Gea Bijkerk
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Andere tips voor jou als manager/directeur
Klaar met rennen en vliegen? Maak een einde aan je overvolle agenda. Laat je uitdagen
om anders naar belemmeringen te kijken. Til de samenwerking met je collega's en team op
een hoger niveau. Haal je persoonlijke en organisatie doelen. Boek duurzame en
verrassende resultaten. Zet de eerste stappen met hulp van de tips in dit boek.
Wil je duurzame stappen zetten en je uitgedaagd voelen dit vol te houden? Zet dan de
stap naar het realiseren van de door jou gewenste toekomst. Laat je door mij begeleiden en
ondersteunen. Dit doe ik met zelf ontwikkelde onconventionele, professionele werkwijzen en
oplossingen die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. Je krijgt inzicht in eigen
handelen en door los te laten meer grip. Met als resultaat meer van de door jou zo
gewenste rust en ruimte om op tactisch/strategisch niveau te denken.
Drink net als je voorgangers een kop koffie
met me. Bel me op (06) 52199971 of
bekijk eerst de speciaal voor jou
ontwikkelde programma's.
Lees meer of meld je direct aan!

Ondersteuning nodig bij het bepalen van jouw exacte ontwikkelvraag?
Meld je dan aan voor een nú nog gratis Doorbraakgesprek!

Copyright © 2017 werkWAARDEvol

2

WERKWAARDEVOL

Inhoud
Waarom dit boek? ................................................................................................................................4
Zonde…wat een tijdverspilling! ............................................................................................................5
Boven het maaiveld uitsteken ..............................................................................................................5
Missie geslaagd! ..................................................................................................................................6
Spreken in de groep.............................................................................................................................6
Eerste indruk........................................................................................................................................7
Zit je opgesloten in je eigen gedachtegang! .........................................................................................7
Druk, druk, druk…. Hoe bedoel je? ......................................................................................................8
Maak complimenten! ............................................................................................................................8
Passeer de norm en denk creatief en oplossingsgericht ......................................................................9
Spiegelen in deze dynamische tijd .......................................................................................................9
Genietmoment ...................................................................................................................................10
De invloed van kleur en licht ..............................................................................................................10
Help hoe kom ik bij het licht? .............................................................................................................11
Onder de oppervlakte verscholen problemen .....................................................................................11
Aanspreken? Ach, laat ook maar. ......................................................................................................12
Rood, roder, roodst;-) .........................................................................................................................12
Steun nabij .........................................................................................................................................13
Gun jezelf een sigaar uit eigen doos! .................................................................................................13
Onoverkomelijke hindernissen op de weg? ........................................................................................14
Broedplaats voor jong talent! .............................................................................................................14
Samen kom je verder .........................................................................................................................15
Voedingsbodem voor vertrouwen .......................................................................................................15
In de top 3 en toch barstjes ................................................................................................................16
Wanneer mocht jij voor het laatst spelen? ..........................................................................................16
Doorbraakgesprek tijdelijk gratis voor jou als directeur/manager ........................................................17
Gea Bijkerk ........................................................................................................................................18
Contact ..............................................................................................................................................18

Copyright © 2017 werkWAARDEvol

3

WERKWAARDEVOL
Waarom dit boek?
De tips in dit boek heb ik geschreven om jou als manager/directeur te helpen, zodat je rust
gaat voelen en de ruimte krijgt om op tactisch en strategisch niveau te denken.
In de jaren dat ik (interim)manager was, werkte ik regelmatig met teams waar mijn
voorganger was vastgelopen. Daar waren allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Meestal werd
er hard gewerkt door zowel de manager als het team en toch werden de doelen niet gehaald.
Het ’s avonds werken en constant rennen en vliegen maakte nog wel iets goed. Alleen de
volgende dag lag er meestal weer enorm veel werk op iedereen te wachten. Zeer frustrerend!
De oplossing zat dan ook niet in het harder en meer werken. Anders naar de problemen
kijken en kiezen voor onconventionele werkwijzen bleek steeds weer de oplossing. Het bleek
structureel mogelijk om in twee maanden de rust te laten terugkeren in het team. De
medewerkers werkten een stuk plezieriger samen, waren zelfstandiger en hadden meer
verantwoordelijkheden. Het gevolg was dat er bij mij tijd vrij kwam om naar de grote lijnen te
kijken. Wat fijn was voor alle betrokkenen en in het belang van de organisatie. Dit gun ik
andere managers en directeuren ook.
Vandaar dat ik blogs en tips ben gaan schrijven met hierin alle kennis en ervaring die ik in de
loop der jaren heb opgedaan. Regelmatig krijg ik tijdens ontmoetingen leuke, spontane
reacties over de blogs. Het staat inmiddels wel vast dat de lezers zich geïnspireerd voelen,
de blogs regelmatig lezen en zeer waarderen.
De tips waren tot op heden alleen
beschikbaar voor de lezers van de
volWAARDE. Nu is het jouw kans om
ze ook te lezen of opnieuw te lezen als
je al abonnee bent. Wil je regelmatig
geïnspireerd worden en ontwikkeltips
ontvangen dan is dit je kans.
Aanmelden volWAARDE

Pluk de vruchten en geniet lekker mee van de waardevolle en in de praktijk toepasbare tips!
Veel leesplezier toegewenst.

Gea Bijkerk, Managementcoach
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Zonde…wat een tijdverspilling!
In de natuur heb je enorm veel
topteams! De mieren op de foto werken
zeer gestructureerd samen aan het
veilig stellen van het voortbestaan van
hun kolonie. In de loop der tijd is er een
optimale samenwerking met
bijbehorende werkwijzen ontstaan. Hoe
zit dit met jouw team? Heeft je team
altijd tijd te kort en hebben ze het altijd
druk? Schuif eens aan bij een aantal
van hen dan valt het je vast en zeker op
dat er veel verschil zit in hoe ze de
digitale hulpmiddelen gebruiken. Door
heel simpel de meest efficiënte
werkwijzen te verzamelen en te delen kun je zeer veel tijdswinst realiseren. Tel de besparing
van iedereen voor de grap eens op en je staat versteld van de impact die het heeft om hier
éénmalig tijd aan te besteden!

Boven het maaiveld uitsteken
We zullen het allemaal als
leidinggevende weleens hebben
gedaan. Een gevatte reactie geven
aan een collega die het hoofd boven
het maaiveld uitstak door tegen jouw
mening in te gaan. Niet handig
natuurlijk en dit realiseer je je al als je
nog aan het praten bent. Wat dom dat
je je liet gaan. Alleen niets menselijks
is ons vreemd. Het is belangrijk wat je
er daarna mee doet. Doe je niets dan
word het groter dan dat je wilt. Dus vat
de koe bij de horens en breng direct
onder woorden wat het met je deed en bied je excuses aan.
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Missie geslaagd!
Ondanks de grote inzet lukte het een
team niet om alle klanten die het bedrijf
belden direct te woord te staan. Nadat
de oorzaak duidelijk was, is voor het
bedenken van oplossingen binnen en
buiten het bedrijf gekeken naar teams
met vergelijkbare werkzaamheden.
Door op deze wijze te kijken en denken
ontstaan er passende, waardevolle
oplossingen voor het probleem. Leer
vooral van anderen die voor dezelfde
uitdagingen staan. In een notendop
samengevat is het invoeren van een
Wallboard inzicht verkregen in de bezetting aan de telefoon en op welke momenten dit niet
aansloot bij het aantal bellende klanten. Door hierop te acteren is het probleem opgelost en
de missie geslaagd!

Spreken in de groep
In nieuwe situaties voelen we ons
soms net zo klein als de rups die een
grote oversteek maakt. Zo hebben de
meeste medewerkers moeite met het
voeren van het woord in een
overlegsituatie. Deze vrees kan naar
natuurlijker proporties teruggebracht
worden door als leidinggevende met
de medewerker in gesprek te gaan.
Bekijk samen welk onderwerp de
medewerker interessant vindt en/of
kennis van heeft. Laat de medewerker
over dit onderwerp interessante
informatie delen met de groep. Door vaker in een groep te spreken gaat de medewerker ook
vaker spontaan iets inbrengen in een discussie en dat is je uiteindelijke doel!
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Eerste indruk
Dit is een zwam. Voordat ik dit zeker
wist heb ik er van alle kanten naar
gekeken, want het kon van alles zijn. Ik
ga daar niet op in en laat dat aan je
eigen verbeelding over;-). In vrijwel
ieder team heb ik te maken gehad met
een medewerker waarbij het gezegde
"What you see is what you get" niet
opging. Van de buitenkant zag het er
perfect uit, goede inzet, positieve
houding, behulpzaam en ga zo maar
door. Als je dan in gesprek raakt met
collega's en je gaat beter kijken naar
wat er gebeurt dan schrik je. Het blijkt dat de buitenkant de echte medewerker maskeert. Mijn
advies is ga niet alleen op de eerste indruk af.

Zit je opgesloten in je eigen gedachtegang!
Maak dan je eigen ideeën eens lekker
belachelijk. Bedenk meerdere
manieren die waarschijnlijk ook zouden
werken. Een gevecht op leven en dood
om het op jouw manier te doen is maar
zelden adequaat. Lach om je eigen
vasthoudendheid, dit kan heerlijk
opluchten. Het geeft ruimte aan nieuwe
verfrissende ideeën, zodat je de
volgende stap kunt zetten!

Gun je iemand anders ook het voordeel van deze tips? Maak gebruik van de professionele optie
om de juiste pagina van werkWAARDEvol door te sturen via mail of LI. e-boek
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Druk, druk, druk…. Hoe bedoel je?
Af en toe krijg ik het gevoel dat je er niet
meer bij hoort als je niet zegt dat je het
druk hebt. Laat ik de knuppel eens in
het hoenderhok gooien door te beweren
dat je iets niet goed doet als je het altijd
druk hebt. Zonder dat je direct afreist
naar verre oorden is het mogelijk om
rust te ervaren en gemakkelijker los te
laten. Hoe onlogisch het misschien nu
voor je klinkt, het is mogelijk om door
minder te doen meer waarde te leveren
voor jou, je werkgever en je teamleden.
Bekijk je agenda en vergaderingen eens
met een frisse, kritische blik en ga schrappen en zaken anders inrichten. Ongetwijfeld valt er
veel te winnen!

Maak complimenten!
Uit ervaring weet ik dat positieve
ontwikkelingen versterkt worden, door
het uitspreken van je waardering
hierover. Verlopen deze of andere
werkzaamheden op een later tijdstip
niet naar wens, dan werkt de positieve
band die hiervoor is opgebouwd in
ieders voordeel. In een open en
constructief gesprek kom je met elkaar
sneller tot mooie oplossingen. Voor je
het weet ga je samen weer de goede
kant op en groeit er iets moois!
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Passeer de norm en denk creatief en oplossingsgericht
De kracht van creatief en
oplossingsgericht denken en werken is
groot. Hierdoor komen de mooiste
ideeën tot stand en is het uiteindelijke
resultaat vaak verbluffend goed. Een
norm is prima, doch niet als startpunt.
Zet deze eerst opzij en stel vast wat de
situatie is en wat mogelijke oplossingen
zijn. Door deze werkwijze te hanteren
komen er meermaals niet voor de hand
liggende en goed werkende
oplossingen naar voren.

Spiegelen in deze dynamische tijd
Het maakt niet uit welke functie je hebt,
maar we hebben allemaal te maken
met veranderingen binnen het bedrijf
waar je werkt of eigenaar van bent.
Zoals: Je werk is de afgelopen jaren
veranderd en de werkzaamheden die
je bij de start zo leuk vond zijn
inmiddels verdwenen. Wat nu? Ga van
je kracht uit, spiegel jezelf en kom
erachter wat jou een waardevolle
medewerker maakt en zet de stap naar
iets nieuws als je dat gelukkiger maakt!
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Genietmoment
In de herfst en de winter is het heerlijk
om te genieten van de zon. Lekker
warm ingepakt in een vest of jas en dan
met je gezicht in de zon. Wat krijg je
daar een energie van en je gaat er ook
nog van stralen. En zomaar uit het niets
schiet er een prachtidee, voor je werk,
door je hoofd en je kunt niet wachten
om ermee aan de slag te gaan. Nee,
zitten blijven en nu eerst lekker
genieten!

De invloed van kleur en licht
Je bent vast weleens bij een
organisatie binnen gestapt en dat het
niet goed voelde. Soms kun je niet
direct de vinger leggen op de oorzaak
van dit gevoel. Is het de ontvangst, het
pand, de kleuren, het geluid, de tafels
en stoelen?
Laat het gevoel eens op je inwerken.
Al vind je dat je daar de tijd niet voor
hebt. Bij mij heeft kleurgebruik in een
ruimte veel invloed op hoe ik mij voel.
Zijn de kleuren van de wanden, de
meubels, kunst, etc.in harmonie met
elkaar? Is de verlichting optimaal zodat de kleuren goed uitkomen en passen de kleuren
goed bij de ruimte? Komt er voldoende daglicht naar binnen?
Zijn in de ruimte waar je werkt de juiste kleuren en licht aanwezig dan werk je fijner en beter.
Je wordt minder moe en voelt je opgeruimder, kleurrijker en lichter!
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Help hoe kom ik bij het licht?
Je hebt van die dagen dat je het gevoel
hebt dat het je allemaal bij de handen
afbreekt en dat een lichtpuntje ver te
zoeken is. De natuurlijke respons is
harder gaan werken om alles op te
lossen. Ga eens tegen deze aandrang
in en leun achterover in je stoel. Neem
rustig de tijd om te kijken naar wat er
exact aan de hand is. Welke zaken zijn
urgent en waarom? Wat moet jezelf per
se doen en wat kan een ander doen?
Wat is snel te realiseren en wat niet?
Soms kost het net zoveel tijd om iets af
te werken als dat het tijd kost om het te agenderen. Werk het dan nu af! De stapel wordt
acuut lager en dat helpt je om grip op je werkzaamheden te krijgen. Voordat je het weet sta
je weer in het volle zonlicht!

Onder de oppervlakte verscholen problemen
Soms verloopt de samenwerking in je
team niet optimaal. Over het algemeen
betreft het dan niet alleen de
samenwerking die niet optimaal loopt,
maar een combinatie van allerlei
zaken. Door het voeren van
gesprekken met betrokkenen
analyseer je als manager de
problemen onder de oppervlakte. Met
name de non-verbale communicatie is cruciaal! Deze zegt vaak veel meer dan de woorden
die gebruikt worden. 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 daardoor
kom je tot de kern. Pas als het dieperliggende probleem geïdentificeerd is kan er gestart
worden met aanpakken van het probleem.
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Aanspreken? Ach, laat ook maar.
Het aanspreken van iemand die je niet
kent is niet gemakkelijk. Nu zou je
zeggen dat het aanspreken van een
collega gemakkelijker is. Die ken je
toch? Niets is minder waar.
Vakinhoudelijke verbetermogelijkheden
worden vaak wel uitgesproken, maar
waar het om gedrag gaat blijft het vaak
stil. Redenen die genoemd worden zijn:
Ik wil haar niet kwetsen; Hij bedoelde
het goed; Het ging maar om één keer.
Terwijl ik uit de praktijk weet dat je
collega’s het heel erg zouden
waarderen als je het wel uitspreekt. Laat dit niet langer doorsudderen en ga veranderingen
inzetten!

Rood, roder, roodst;-)
Heb je wel eens zo'n mooie kleur
gehad. Ik wel hoor! Door de zon;-),
Even niet opgelet tijdens het lekker
ontspannen en koesteren van de
warmte van de zon. Had je dit
antwoord verwacht? Past dit eigenlijk
wel bij een tip? Jazeker. Heb je op het
werk het enorm naar je zin en koester
jij je in alle positieve belangstelling?
Geweldig voor je dat je zulke mooie
dingen realiseert, dat is stimulerend
voor jou en de mensen om je heen.
Geniet er lekker van! Door je in te
zetten en op verbetering gericht te zijn
kun je dit bereiken en daar mag je
zeker van genieten. Houd dit lekker vast en blijf gericht op verbetering, zodat je niet
roodverbrand.
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Steun nabij
Op een bepaald moment heb je genoeg
geoefend en getraind en kun je het wel
alleen. Wat is het dan fijn om te weten
dat er steun nabij is waar je op terug
kunt vallen indien nodig. Voor je
medewerker ben jij dit als manager.
Voor jou kan het een collega of ook je
directeur zijn. Praat je liever met iemand
van buiten het bedrijf of ben je
eindverantwoordelijke? Het is
dan WAARDEvol dat een coach je
gevraagd en ongevraagd advies geeft,
je helpt om je gedachten helder te
krijgen en je kritisch bevraagd op je plannen. Steun ervaren is plezierig ongeacht je functie.

Gun jezelf een sigaar uit eigen doos!
Vraag jij als directeur of manager om
feedback aan de teamleden of geef je
alleen feedback? Als je geen feedback
vraagt dan kan ik mij dat het heel goed
voorstellen. Het is namelijk best eng.
Het kan ook zijn dat je er gewoon niet
bij stil staat om dit te doen of alles
verloopt prima en waarom zal je er dan
om vragen. Gun jezelf een cadeau!
Vraag aan ieder teamlid wat je vooral
zo moet blijven doen en wat ze graag
willen dat je anders doet. Vaak heb je
het niet in de gaten wat ze enorm aan
je waarderen aangezien je het heel normaal vindt dat je dit doet. Gun jezelf deze sigaar uit
eigen doos!
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Onoverkomelijke hindernissen op de weg?
Bij het introduceren van nieuwe
werkwijzen of andere veranderingen
komt het vaak voor dat er één of
meerdere medewerkers zijn die
reageren met “dat hebben we al een
keer geprobeerd” of “dat gaat niet
werken”. Een realiteit waar je niet blij
van wordt. Door bij gewenste
veranderingen de teamleden er vanaf
het begin bij te betrekken voorkom je
dit. Als je dit goed doet gaan je
teamleden meedenken aan de
veranderingen en deze dragen en heel
vaak ook voor je trekken.

Broedplaats voor jong talent!
Vaak hoor ik managers zeggen dat
een stagiair in het team te veel tijd
kost. Als ik dan doorpraat over dit
onderwerp dan blijkt dat deze reactie
niet op ervaring is gebaseerd. Je mist
door deze gedachte een mooie kans
op een win-win situatie voor student,
het team en jij als manager! Natuurlijk
kost het tijd om een stagiair in de
groep te hebben. Doch als je alles
tegen elkaar wegzet levert het vele
malen meer op dan dat het kost. De
kern is dat je in kansen gaat denken en
als je geen ervaring hebt met een stagiair dit een kans gaat geven! Dan ga je ervaren hoe
het voelt om anders naar problemen te kijken en tijd te creëren.
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Samen kom je verder
Je hebt vast weleens iemand horen
zeggen "Alleen ben je sneller en samen
kom je verder.". Ganzen zijn expert in
het samen kom je verder en ik verwacht
dat ze op langere afstanden als groep
zelfs sneller zijn dan alleen. Door
afwisselend op kop te vliegen verdelen
ze hun krachten en gaan daardoor
sneller. Ook zijn ze sociaal door
rekening te houden met de leeftijd en daarmee gepaard gaande ervaring. Ze zijn daardoor in
staat om enorme afstanden af te leggen.
In jouw organisatie zou het hetzelfde kunnen werken. Het maakt daarbij niet uit of je
directeur, manager, verkoper of controller bent. In ieder team is het van belang dat je van
elkaar weet wat kwaliteiten en ervaring van de ander zijn. Waar jij minder goed in bent daar
kan een ander juist heel goed in zijn. Zoek elkaar dan op of laat de ander doen waar jij
minder goed in bent en andersom. Het is dan wel noodzakelijk dat je jullie gezamenlijke
belang de klant vooropstellen en je ego durft los te laten.

Voedingsbodem voor vertrouwen
Groei ontstaat als je tijdens de dagstart
en vergaderingen ruimte biedt aan de
ideeën van ieder teamlid. Ga met elk
idee even respectvol om. Al plaats je in
eerste instantie vraagtekens bij het
idee. Het vertrouwen binnen de groep
neemt dan meer toe dan dat je had
durven hopen en de diversiteit aan
oplossingsrichtingen bij problemen zal
je versteld doen staan. Wat er allemaal
gebeurt is mooi om naar te kijken en
de oogst zal voor jullie allen groot zijn.
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In de top 3 en toch barstjes
Regelmatig kom ik een top 3 tegen. De
ene keer gaat een rating over
ziekenhuizen, de andere keer over
scholen en een volgende keer weer
over een ander type organisatie. Vaak
wordt gemeten hoe de interne
processen geregeld zijn, hoeveel
studenten met hoge cijfers van school
af gaan en of er juist gerapporteerd
wordt. Wat mij daarbij wel opvalt is dat
het vrijwel nooit gaat over wat de klant,
het kind, de patiënt vindt. Is deze
tevreden, voelt deze zich welkom, voelt
deze zich thuis? En ga zo maar door. Is dat niet minstens even belangrijk?

Wanneer mocht jij voor het laatst spelen?
Als er kinderen bij ons komen dan staat
het slingeren met deze band met stip
bovenaan. Ze staan er tijdens feestjes
voor in de rij. Gaan zitten en je laten
duwen. Zo hoog dat je met je hoofd in
de takken komt en over de heg kunt
kijken. Zo hoog dat je niet meer durft en
dan gillen dat het duwen moet stoppen.
Wat een plezier!
En dan worden we groter en hoor je dat
niet meer te doen. Wie zegt dat
eigenlijk? Wat hoort wel en wat hoort
niet? Leggen we ons dat zelf op? Doe
eens gek en speel meer op het werk. Doe eens een wedstrijdje. Wie heeft als eerste iets
voor elkaar en ben je geen koploper ga dan van de ander de goede ideeën jatten. Want beter
goed gejat dan zelf bedacht. Toch?;-)
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Doorbraakgesprek tijdelijk gratis voor jou als directeur/manager

Klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling?
Bepaal je gewenste groei en ontdek jouw doorbraak mogelijkheden.
In dit gesprek ga je leren: Welke mogelijkheden er voor jou zijn om door los te laten meer
grip te krijgen; Welke onverwachte oplossingsrichtingen er zijn om je werkweek te
beïnvloeden; Welke keuzes je kunt maken richting een professioneel team met meer
werkplezier. Leer welke mogelijkheden er voor jou zijn om een prestatie neer te zetten die je
niet voor mogelijk had gehouden!

Dit gesprek is echt iets voor jou als je de volgende resultaten wilt:


Een deskundige visie op hoe je direct anders kunt werken en tijd creëert voor wat jij
belangrijk vindt



Waardevolle ideeën voor wat jij kunt doen om de samenwerking naar een hoger
niveau te tillen



Inzicht in welke stappen je kunt zetten om continu te verbeteren met gebruik van
onverwachte oplossingsrichtingen

Voor wie?
Managers en directeuren die een doorbraak willen in hun ontwikkeling of die van hun team

Wil je dit ook of heb je vragen?
Bel (06) 52199971 of mail (info@werkwaardevol.nl) met me of vul het contactformulier in.
We spreken elkaar dan op korte termijn.

Naar het contactformulier
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Gea Bijkerk
Gea Bijkerk helpt managers en directeuren bij het realiseren van rust en de ruimte voor het
tactisch en strategisch denken. Gebaseerd op de ruime ervaring met het realiseren van
veranderingen in cultuur, structuur en het samenwerken binnen een organisatie heeft Gea
een scala aan onconventionele en in de praktijk bewezen werkwijzen ontwikkeld. Managers
en directeuren worden door haar uitgedaagd om anders naar belemmeringen te kijken en
duurzaam te veranderen. Door haar kennis als Master of Science in Management en haar
tientallen jaren ervaring als (interim)manager, coach en adviseur blijkt Gea steeds weer een
waardevolle gesprekspartner.
Luister naar het verhaal van Gea? Verhaal
Lees reacties van voorgangers? Aanbevelingen

Contact

Wil je me graag spreken of een bericht sturen? Dat kan!
info@werkwaardevol.nl
(06) 52199971
www.werkwaardevol.nl

Linken kan via:
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