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Wat ga je leren?

In deze serie leer je hoe je als leidinggevende op een een-

voudige manier meer uit je team kunt halen en/of leer je als 

adviseur hoe je een leidinggevende hierin effectiever kunt 

ontwikkelen.

Waar ga ik vanuit?

In onze opzet gaan we er vanuit dat je inhoudelijk be-

kwaam bent in je vakgebied, en dit richting je klanten ook 

wilt uitdragen. Onze boodschap vraagt: de bereidheid om 

bestaande overtuigingen los te laten en de wil om te ex-

perimenteren met je eigen gedrag. Door flexibel je eigen 

gedrag aan te passen, geeft het jou de ruimte om beter 

verbinding te maken met je klant en medewerkers.

• Dit betekent voor de advies professional: 
“Bestaande “HR jargon” loslaten en praten vanuit de ge-

bruikte taal van de leidinggevenden en de medewerkers 

op de werkvloer. Zij hebben het niet over copetenties, maar 

praten bijvoorbeeld over presteren, output, kwaliteit en re-

sultaat.”

• Dit betekent voor de leidinggevende: 
“Streef niet naar goed genoeg, maar naar steeds beter.” 

Er moet een continue drive ontstaan om nieuwe ideeën 

te toetsen en implementeren. Dus moeten we mobliteit en 

flexibiliteit onderdeel maken van een gezonde teampresta-

tie.

Ik wens je niet alleen veel leesplezier,  maar vooral veel succes, 

Bart Bastianen B-leef.

Korte impressie

NEXTBACK

“Streef niet naar goed genoeg, 
maar naar steeds beter.” 

www.humannavigator.org
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Wat iedereen wil

Er zijn een aantal basisprincipes die voor iedereen gelden. 

En een daarvan is: “we horen graag bij een winnend 

team.” Ga jezelf maar na. Het is fijn om onderdeel te zijn 

van een team waarin alles lukt. Auteurs van succesvolle 

boeken weten dit, en springen hier massaal op in. Door in

hun titels te refereren aan succesvolle verhalen, grijpen ze 

uw aandacht en linken ze het succes aan hun boodschap.

•  Als Disney de baas was in uw ziekenhuis

•  7 ingrediënten voor het succes van Apple

•  Wat zou google doen?

•  Etc.

In de praktijk werken er maar weinig mensen bij deze succes-

bedrijven. Blijkbaar zijn de verhalen goed, maar is de prak-

tijk een stuk weerbarstiger. Mensen zijn bereid veel te slikken, 

als het minder gaat.

Wat willen medewerkers dan echt?

Nog menselijker dan succes, is stabiliteit. Het liefste weten 

we vandaag al wat er morgen gaat gebeuren. Dit heeft te 

maken met de universele behoefte om pijn te vermijden. 

Zelfs als dat betekent dat dit pijn doet.

“Medewerkers willen
stabiliteit.” 

www.humannavigator.org
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Wat iedereen wil
Hoe tegenstrijdig kan het worden?

Dat mensen zo veel waarde hechten aan stabiliteit blijkt uit 

het feit dat ze zelfs bereid zijn om pijn te accepteren, om zo 

hun onzekerheid uit de weg te gaan. Er zijn legio verhalen 

van mensen die ernstige ziekten negeren om zo de dokter 

te vermijden.

• Hoe ga je daar mee om als leidinggevende?
We moeten ons bewust zijn van deze valkuil, en hier omheen 

organiseren. Als we meegaan in onze natuurlijke behoefte 

aan stabiliteit, dan zullen we accepteren dat goed, goed 

genoeg is. Tot het moment dat je niet meer zelf kunt kiezen. 

Het moment dat de klant de keuze maakt!

Indicatoren die stabiliteit veranderen in starheid

•  Dit hebben we al eens geprobeerd!

•  Onze klanten zijn niet meer loyaal

•  De marge staat onder druk

• Het management begrijpt ons niet

•  Als ik deze medewerker ontsla komt hij nergens 

 meer aan de slag

Starheid is een optelsom van kleine valkuilen die samen 

leiden tot een serieus probleem.

www.humannavigator.org
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Hoe Human 
Resource 
oplossingen 
nu werken
Hiernaast zie je hoe HR de 

ontwikkeling van medewerkers 

vormgeeft.

FUNCTIE

Functie 
omschrijving

Competentie
profiel

Resultaat
beschrijving

Basis voor

functiewaardering

Basis voor

coaching en

ontwikkeling

Basis voor

functionerings- en

beoordelings- 

gesprekken
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Het begint met het beschrijven van de functie. Bij het 

beschrijven wordt nagedacht over hoe de medewerker 

die we zoeken straks zijn functie moet gaan uitoefenen, 

en welke verantwoordelijkheden hierbij passen. Vanuit de 

functiebeschrijving worden de best passende competen-

ties en gedragingen beschreven, zodat we deze bij de 

toekomstige en bestaande medewerkers kunnen meten.

De laatste stap is dat het competentieprofiel wordt ge-

koppeld aan de resultaten die de medewerker moet 

leveren. Deze resultaten in combinatie met de competen-

ties worden in het functionerings- en beoordelingsgesprek 

besproken. 

Dit proces duurt gemiddeld een jaar en vraagt veel tijd 

en energie van zowel de HR afdeling als van de directie. 

Het resultaat is vaak een heel mooi en goed doordacht 

handboek met bijbehorende formulieren. De uitdaging 

die vervolgens ontstaat is hoe de rest van de organisatie 

te betrekken?

Vaak is voor de directie het resultaat van het project het 

eindpunt. Maar eigenlijk begint het dan pas. De leiding-

gevenden moeten leren begrijpen hoe het systeem werkt, 

het voordeel ervan inzien en de vaardigheden opbouwen 

om het in te zetten. En niet onbelangrijk de medewerkers 

moeten het begrijpen.

NEXTBACK

“Haal resultaat uit een goede
functie omschrijving” 

Hoe Human 
Resource 
oplossingen 
nu werken

www.humannavigator.org
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De wereld van een leidinggevende is veel overzichtelijker. 

Een leidinggevende wil zijn team succesvol inhoud laten 

geven aan de vragen en behoeften van de klant. Een 

goede leidinggevende formuleert zijn ambities en vertaalt 

deze in het resultaat dat hij met zijn team neer wil zetten. 

Hiervoor selecteert of heeft hij een team dat hem hierbij 

ondersteunt. De veranderkunde kent de volgende vuist-

regel die stelt: “mensen veranderen altijd vanuit pijn of 

plezier. Hierbij is men 2 keer zo snel geneigd pijn te mijden 

dan plezier na te streven” De gesprekkencyclus zal daar-

om in een functionerend team eerder als een probleem

ervaren worden. Men krijgt een berg werk met het invul-

len van formulieren, het voeren van gesprekken, meten en 

verantwoorden van resultaatgebieden.

Wat vindt de leidinggevende wel belangrijk?
Iedere leidinggevende wil dat er rust is in het team, en 

dat het onderling goed functioneert. Pas als het daaraan 

schort dan gaat hij hierover nadenken. Dus bij het vertrek 

van een waardvolle medewerker, het aantrekken van een 

nieuwe kracht, of verwijderen van een conflicterende 

medewerker. 

Hoe een 
leidinggevende 
denkt

NEXTBACK

“HR-oplossingen moeten snel en het liefst 
zonder veel energie worden doorgevoerd.” 

Gemiddeld kost het serieus inhoud geven van de gesprekken-

cyclus (Functionering en beoordelingsgesprek inclusief voor-

bereiding, administratie en opvolging) een leidinggevende tussen 

de 4 en 8 uur per medewerker. Bij twintig medewerkers dus al 

gauw een maand werk. In de praktijk zijn de gesprekken daarom 

weinig persoonlijk, verslaglegging slecht en is de opvolging nul.

www.humannavigator.org
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Wat vindt de medewerker belangrijk?

De medewerker wil oprechte aandacht, een omgeving 

waarin hij zich veilig kan ontwikkelen, een team waar hij 

succesvol zijn bijdrage kan leveren. De medewerker wil 

zich waardevol voelen voor de organisatie. Het is voor de 

medewerker van belang zijn persoonlijke drijfveren te ken-

nen en een rol te hebben in het team die bij hem past. 

Hiervoor gebruiken wij de drijfveren fun-future-finance en 

de FLOW-meter.

Hoe een 
leidinggevende 
denkt

NEXTBACK

www.humannavigator.org
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Waarom de bestaande 
oplossingen niet werken

Hoewel iedereen vanuit zijn perspectief het beste met 

elkaar voorheeft, is er een groot probleem in de meeste 

organisaties geslopen. De kloof tussen het ideaal vanuit 

de staf organisatie en dagelijkse praktijk van de lijn wordt 

steeds groter. Om de groei van de kloof te stoppen, en miss-

chien te sluiten is het noodzakelijk om een aantal dingen te 

veranderen. De verandering die wij voorstaan hebben we

verkleind tot het acroniem SLIM: 

•  simpel

•  logisch

•  interactief

•  meetbaar

Simpel
Een groot probleem voor de meeste professionals is dat ze 

praten vanuit hun eigen professie. In dit geval in HR-taal. 

We schrijven onze functies uit in taal die niet in lijn ligt met 

hoe leidinggevenden en medewerkers communiceren. En 

in plaats van dit op te lossen door eenvoudige taal te ge-

bruiken die de lijn gebruikt, proberen we hen op te voeden, 

door ons jargon aan te leren. Een leidinggevende heeft 

het niet over de competenties van een medewerker, maar 

over de inzet, potentie en het presteren van de medewerker. 

Door inzet van jargon verliezen we een deel van het begrip, 

wat onnodig is. 

Logisch
Aansluitend op bovenstaande, ontbreekt het bij de lijn 

vaak aan de logica achter het advies of de besluiten die 

worden genomen. In veel gevallen beschikt de leidingge-

vende over andere informatie dan het managementteam 

en de HR-afdeling. Hierdoor is het moeilijk om met elkaar na 

te denken over een passende oplossing.

www.humannavigator.org
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Waarom de 
bestaande 
oplossingen 
niet werken

Interactief
Het is een open deur, maar de kloof verkleinen vraagt om 

effectieve vormen van communicatie (informatie uitwisse-

len). Hierbij is van belang te weten dat leidinggevende en 

medewerkers doeners zijn. Interactief is dus communiceren 

met alle zintuigen, en niet alleen vergaderen of vastleggen 

van informatie.

Meetbaar
Het laatste belangrijke punt is: succes kent zowel een 

objectieve als een subjectieve kant. Je zou zelfs kunnen 

stellen dat harde cijfers -hoewel vaak als enige waarheid 

aangenomen- vaak net zo beïnvloedbaar zijn, als bijvoor-

beeld het gevoel van tevredenheid. Objectiviteit in het oor-

deel is geen belangrijk criterium bij meetbaar maken van 

gegevens. “Perception is reality”

www.humannavigator.org
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Hoe wij onze 
oplossingen 
vormgeven Welke lijn is langer?

De meeste mensen lezen niet! Erg knap dat u al tot hier 

bent gekomen. Ik zal daarom nu snel “to-the-point” komen. 

Mensen zijn van nature meer gericht op beweging en ver-

schillen dan op statisch beoordelen. Iedereen die wel eens 

verf gekocht heeft, en die vervolgens op de muur heeft ge-

schilderd zal herkennen dat het eindresultaat niet is wat ze op 

voorhand verwacht hadden. De kleur contrasteert namelijk 

met de omgeving waarin deze bekeken wordt.

“De meeste mensen 
lezen niet!”
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We kunnen niet direct op onze zintuigen vertrouwen. Veel 

leidinggevenden zeggen dat ze het doen op gevoel. Dat 

lijkt prima, maar lees de uitkomst van de vraag bij het 

plaatje en leer dat onze hersenen niet zo neutraal zijn als 

je denkt. Onze beleving van kleur, lengte, smaak etc. beïn-

vloeden elkaar constant, zonder dat we ons hier bewust 

van zijn. Door je als leidinggevende bewust te zijn van je 

eigen valkuilen, kun je er ook gebruik van maken. Leider-

schap is niet iets dat je overkomt, je kunt er bewust mee

spelen. Juist de ruimte om te experimenteren maakt het 

beïnvloeden van medewerkers en teamontwikkeling zo 

leuk. 

Vergelijken is een natuurlijk manier van observeren. Door 

het vergelijken van medewerkers op de drie criteria inzet-

baarheid, potentie en prestatie, helpen we de leiding-

gevenden om kwaliteiten te beoordelen. Vanuit hun eigen 

perspectief brengen ze de kwaliteit van medewerkers en 

hun rol in het team in kaart. Door dit -via een slim schuif-

mechanisme- snel en interactief te maken krijgen we snel

en overzichtelijk de informatie die nodig is om de juiste 

interventies uit te zetten in de richting van het gewenste 

resultaat. 

Een betrokken leidinggevende in onze aanpak verwoord 

het als volgt: “Nu begrijp ik waarom het ene projectteam 

wel succesvol is, en het andere continu tijd en aandacht

van mij vraagt” Met andere woorden: “Vergelijken geeft 

ruimte voor advies aan leidinggevende die direct van in-

vloed is op het effectief sturen op het teamresultaat.“

NEXTBACK

“Het spel moeten we veranderen van 
beoordelen naar vergelijken” 

Hoe wij onze 
oplossingen 
vormgeven

www.humannavigator.org
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Maximale uit het 
team halen

Vanuit de vergelijking van medewerkers moeten we naar 

een overzichtelijk systeemdat door iedere leidinggevende 

en medewerker logisch te interpreteren is. We moeten 

daarbij voorkomen dat het nuanceren van de verschillen 

leidt tot stagnatie in besluitvorming. Twee uitgangspunten 

helpen ons hierbij. Het eerste belangrijke uitgangspunt is: 

“Ieder natuurlijk proces kent een begin en een eind”. 

Dit betekent dat je ooit bij een team komt omdat je veel-

belovend bent, dus moet je accepteren dat je ook ooit het 

team moet verlaten omdat je bijdrage te laag is geworden. 

Ten tweede moet de leidinggevende de verschillen van 

medewerkers benutten om er structureel gezamenlijk beter 

van te worden. Leidinggeven betekent de verschillen van 

medewerkers uitvergroten en teruggeven om er als team 

iedere jaar beter van te worden. 

Deze twee uitgangspunten staan aan de basis van 5 ideaal 

persona ’s die ieder hun rol hebben in het team.

1.  Potential (presteert nog niet, maar kan goed worden)

2.  Topper (presteert goed, maar kan nog beter worden)

3. Harde werker (presteert goed, maar kan zich niet ver-

 der ontwikkelen)

4.  Change of career (presteert niet goed, en kan zich

 niet meer ontwikkelen)

5.  Middenmoot (presteert voldoende, en heeft ruimte

 voor ontwikkeling)

De medewerkers met hoge prestatie zijn het voorbeeld 

van “wat mogelijk is”. Door de goede voorbeelden 

centraal te stellen (verbeteren) Potentie is de ruimte die 

binnen een team aanwezig is om nieuwe kennis en er-

varingen op te bouwen(vernieuwen)

www.humannavigator.org
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Maximale uit het 
team halen
De kern van leiderschap is de juiste mensen betrekken bij 

de juiste vraag. De leidinggevende bepaald “WIE, WAT, 

WANNEER en WAAROM” ingezet wordt. Als leidinggevende 

moet je voorkomen dat je betrokken raakt bij de “HOE” 

vraag van de functie. Dit is de rol van de professional in de 

organisatie. 

Probleem van lage inzetbaarheid

De derde variabele waar je als leidinggevende op moet 

sturen is de inzet van medewerkers. Inzetbaarheid kent 

een fysieke, sociale en psychische dimensie. Nu beperk ik 

het tot het inzicht: Hoeveel ruimte heeft de medewerker 

om zich duurzaam in te zetten! Zonder een gezonde inzet-

baarheidsbasis is het niet mogelijk om een succesvol lerend 

team in te richten. 

In metafoor gesproken: ”Als je hoofdpijn hebt, kun je niet

tegen kritiek, dan wil je rust aan je hoofd.” 

Een uitgebreide uitleg over dit hoofdstuk vindt je bij de 

inzet van www.humannavigator.org

(Ga naar www.HR-vlootschouw.nl/tour om te zien hoe dit zit in uw team)
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Ben trots,
heb ambitie,
kies resultaat, 
ben flexibel 
en creëer 

succes

NEXTBACK



1. Start met een duidelijk ambitie
Wat wil je bereiken en waarom? Deze duidelijkheid geeft 
medewerkers, collega’s en klanten de mogelijkheid om 
te kiezen. Mensen die in jou geloven zullen zich volledig 
committeren. Niemand geeft graag toe de verkeerde 
keuze te hebben gemaakt.

2. Trots zijn
Aandacht vragen en transparant zijn over jouw acties 
zorgt voor betrokkenheid. Van positieve aandacht, ook bij 
fouten, gaan mensen je waarderen en dus steunen. Wat
het vertrouwen en dus de kans op succes vergroot. 

3. Kies resultaten uit die je kunt beïnvloeden
Door jezelf eigenaar te maken van resultaten die je ook 
daadwerkelijk zelf kunt beïnvloeden, voorkom je afhanke-
lijkheid van derden. 

Daardoor verlies je geen tijd en energie aan frustraties 
omdat je het succes niet kunt beïnvloeden.

4. Ben flexibel
Flexibel anticiperen op kansen die zich voordoen is goed, 
mits het direct bijdraagt aan de ambitie die je hebt. Laat 
je niet afleiden door kansen die niet aansluiten bij jouw 
ambitie. Alleen door consistent te zijn, bereik je je doel, en 
kunnen anderen zich daaraan verbinden.

5. Succes delen
De laatste tip is dat je succes niet moet claimen, maar 
juist moet delen. Hiermee vergroot je het bewustzijn van je 
omgeving dat je samen wilt werken. Tegelijkertijd worden 
trouwe makkers beloond, en zullen de volgende keer weer 
klaarstaan. 

5 tips die je 
vandaag gaan 
helpen!

NEXTBACK

“Wat kun je hiervan leren?
Je leest het op de volgende pagina.” 

www.humannavigator.org
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Wat kun je hier vandaag van leren?

Leiderschap is een complex samenspel van slimme inter-
venties, op het juiste moment, waardoor mensen jou willen 
volgen. SLIM leiderschap staat los van je positie of functie. 
Leiderschap is een houding waarbij het niet uitmaakt of je 
nu HR adviseur bent, teamlid of manager. Het excuus: “ik 
ben niet de baas, dus ik kan er niets aan doen!” gaat niet 
op. Iedereen die betrokken is bij het resultaat heeft immers
invloed op het geheel.

Laten we even terug grijpen op het eerste hoofdstuk. 
Mensen willen bij een succesvol team horen. Leiding 
geven is jouw team het gevoel geven dat jij degene bent 
die hen gaat helpen bij dit succes. 

Om mensen dat gevoel te geven, moet je vertrouwen uit-
stralen, zonder de ruimte voor eigen initiatief te ontnemen. 

Met name bij het geven van ruimte gaat het nog wel eens 
mis. Leidinggevenden, maar zeker ook adviseurs nemen 
regelmatig het werk van de medewerker (of interne klant) 
over! Dit versterkt het vertrouwen echter niet, maar creëert 
juist afstand.

5 tips die je 
vandaag gaan 
helpen!

NEXTBACK

“Heb vertrouwen in jezelf 
als leidinggevende!” 

www.humannavigator.org
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Als het zo makkelijk is, waarom lukt het de meeste leiding-

gevenden of adviseurs dan niet om succesvol te zijn? De 

grootste valkuil van veel leidinggevenden en adviseurs 

is hun eerdere successen! Dit lijkt heel paradoxaal, maar 

om succes uit te bouwen moet je leren om vanuit je per-

soonlijke succesvolle bijdrage de draai te maken naar een 

gezamenlijke succesvolle bijdrage. Dat vraagt van jou om 

het HOE in het werk los te laten. En juist dat heeft er bij de 

meeste leidinggevenden en adviseurs toe geleid dat ze 

op deze positie terecht zijn gekomen.

Als leidinggevende of adviseur moet je vanaf vandaag 

accepteren dat je het niet beter weet! Als je dit niet wilt of 

kunt, dan raad ik je aan vandaag nog je leidinggevende 

functie in te ruilen voor een inhoudelijke baan.

Volhouden 
als het even 
tegenzit

NEXTBACK

www.humannavigator.org

Het probleem in het bedrijfsleven is dat hiërarchische groei, leidt 

tot meer aanzien. Een baas die zijn beste medewerker wil be-

lonen is dan ook snel geneigd om promotie aan te bieden in 

hiërarchie. De medewerker vertelt het zijn partner/vrienden en 

allemaal feliciteren ze hem van harte. Zonder ook maar een se

conde te overwegen of hij er als persoon ook gelukkig van wordt?

Door de sociale druk kiezen mensen -die de inhoud eigenlijk 

leuker vinden- voor het aansturen van mensen. Dergelijke lei-

dinggevenden moet goed begeleid worden om te voorkomen 

dat zij zich bij de aansturing met de inhoud gaan bemoeien.
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Het gaat er juist om dat je de juiste mensen selecteert die 

het in zich hebben om steeds boven zichzelf en de be-

hoefte van de klant uit te stijgen. Aansturen van een team 

draait om het selecteren van “WIE- WAT- WAAROM” gaat 

doen. 

“Dus ook om vast te stellen 
wie niet meer binnen het 

team past.” 

Een team heeft als functie om een resultaat neer te zetten 

dat boven de bijdragen van het individu uitstijgt. Dit vraagt 

om het besef dat de focus moet liggen op het continu 

ontwikkelen van mensen. Als een team de medewerker 

niet meer helpt om beter te worden, moet de medewerk

er zich breder gaan oriënteren. Als de prestatie vervolgens 

ook terugvalt, is het tijd voor de wissel. 

Leiding geven of adviseren gaat om het SLIM inzetten van 

medewerkers dan om het vertellen HOE medewerkers hun 

werk moeten doen. (Ook als je meewerkend voorman 

bent, of inhoudelijk adviseur/specialist) Houd je aan het 

bovenstaande, dan kun je zien dat binnen 8 weken de 

eerste veranderingen zichtbaar zijn

Volhouden als 
het even tegenzit
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•  Medewerkers hechten heel veel waarde aan sta-

 biliteit. Ze veranderen vaak pas als de pijn ondraaglijk 

 wordt. Of als ze overtuigd zijn van het voordeel en

 plezier.

•  Het succesvol ontwikkelen van medewerkers is geen  

 simpele optelsom van variabelen die je kunt meten.  

 Het is eerder een interactief proces (stapsgewijs) van  

 ontdekken. 

•  Focus bij ontwikkeling niet alleen op de inhoud, maar  

 vooral ook op het proces, door bij iedere interventie  

 uit te gaan van SLIM-leiderschap

•  Sluit bij het vormgeven van interventies aan op een  

 combinatie van zintuigen, en ben je bewust van de 

 natuurlijke beperkingen

•  Ben transparant en duidelijk over jouw ambities en wat

 je van de ander verlangt

•  Maak je successen zichtbaar, zodat anderen met een  

 waardevolle inbreng daaraan kunnen bijdragen

•  Ga fouten van anderen niet compenseren door

 activiteiten over te nemen

•  Het resultaat van succesvolle gedrags veranderingen  

 is binnen 8 weken zichtbaar in jouw omgeving.

Wat we je 
samengevat 
willen meegeven
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Wil je ervaren wat het verschil van SLIM leiderschap in de praktijk betekent: 

Bekijk de volgende animatie www.humannavigator.org , ga naar de 

website www.b-leef.nl of neem contact met mij op via Bart Bastianen

http://b-leef.nl/
http://b-leef.nl/contact/
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