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ontstaat, maar ook ďetere resultaten te ďehalen ǌijn͘ Vanuit de verďinding die ontͲ
staat in en tussen mensen kunnen duurǌamere organisaƟes ontstaan͘

Twee jaar geleden ontmoeƩe ik Petra van de Kop Ɵjdens een training͘ te vonden
elkaar op de thema͛s organisaƟeontwikkeling, leiderschap, samenhang van mens en
omgeving, systemisch werken͘ In die Ɵjd was ik ďeǌig met een traject van meerdere
groepen ďij een ǌorginstelling, waar ik met groepen medewerkers, hun ďegeleiderͲ
coaches en managers ǌocht naar een ͚route͛ om de ontwikkeling van het ǌelĨstuͲ

tij hopen dat dit ďoekje je energie ǌal geven en je ǌal aanǌeƩen om dat wat je
energie geeŌ ook in te ǌeƩen in het dagelijks leven͘
Gerda de Leeuw

rend vermogen van medewerkers te vergroten͘ erder had ik dit traject in andere
dienstverlenende organisaƟes uitgevoerd͘ De aĨspraak werd al snel gemaakt om dit
traject gedeeltelijk samen te doen͘
Tijdens de training ontstond het idee om er een ďoekje over te schrijven͘ Vooral ook
omdat veel medewerkers enthousiast waren over dit traject͘ De manier waarop ǌe
opener werden naar elkaar toe in de samenwerking en meer ǌelĮnǌicht kregen op
een prakƟsche manier vonden ǌe ďijǌonder͘ e vertelden dat ǌe dit nog niet eerder
ǌo hadden meegemaakt͘
erdere groepen medewerkers die dit traject volgden, heďďen dit ook aangegeven͘
Dit sƟmuleerde ons om te kijken oĨ we de route van dit traject op papier konden
ǌeƩen͘ toorden geven aan een route die meestal intuŢƟeĨ ontstaat, is moeilijk͘ ,et
is gemakkelijker om de route te geven en het in de interacƟe te laten ontstaan͘ Toch
heďďen we een poging gedaan͘

Uitgangspunt
Ons uitgangspunt is dat je als mens in elke situaƟe, ďij alles wat je doet, jeǌelĨ inǌet͘
:e ďent als mens de ďelangrijkste schakel͘ Dit lijkt heel eenvoudig en logisch͘ In de
prakƟjk ďlijkt dit vaak een ǌoektocht͘ Velen handelen meer vanuit hoe het hoort en
hoe het moet dan vanuit hun authenƟeke ǌelĨ͘ ,et doel van onǌe trainingen is om
mensen in verďinding te ďrengen met hun authenƟeke ǌelĨ ;innerlijke waarden en
drijĨverenͿ, ǌodat ǌe van hieruit kunnen handelen in werkͲ en leeĨsituaƟes͘ e leren
te schakelen vanuit de verďinding met ǌichǌelĨ naar het dagelijks ďestaan en terug͘
Dit vergroot het ǌelĨsturende vermogen͘

ϰ

Ons doel is mensen te trainen hun ǌelĨsturend vermogen in het dagelijkse ďestaan
;werk en privĠͿ in te ǌeƩen vanuit de verďinding met hun authenƟeke ǌelĨ͘ te wilͲ
len op deǌe manier ďijdragen aan samenleving die naast geld verdienen, resultaͲ
ten halen ook oog heeŌ voor de menselijke waarden en de menselijke maat͘ te
geloven dat vanuit dat ǲoogǲ niet alleen een duurǌamere manier van samenwerking
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1. Inleiding

Densen vragen dus steeds meer om ǲǌachteǲ menselijke waarden ǌoals service,
kwaliteit en aandacht, in plaats van ǲhardeǲ waarden ǌoals prijs, eĸciency en rendeͲ

Dit ďoek is ďedoeld voor teams en teamleden die aan de slag willen met de ontͲ
wikkeling van samenwerking en klantgerichte dienstverlening͘ ,et is geďaseerd op
onǌe ervaringen ďinnen dienstverlenende organisaƟes͘
KrganisaƟes in de nŽnͲƉrŽĮt sectŽr ;ǌoals gemeenten, ǌorginstellingen, waterͲ
schappen, woningďouwcorporaƟes en poliƟeorganisaƟesͿ, waar wij voor werken,
heďďen ŽƉ alle niveaƵs te maken met directe klantcŽntacten͘ In deǌe organisaƟes
is al jaren een omslag aan de gang van productgericht naar meer marktͲ en klantͲ
gericht werken͘ De omgeving, de markt, de klanten, heďďen meer invloed gekregen
op het ďestaansrecht van deǌe organisaƟes͘ Dat ǌien we terug in organisaƟevisies:
͚de klant oĨ de ďurger staat centraal͖͛ ǲoplossingsgericht werken met de cliģnt cenͲ
traalǲ͖ ǲwijkgerichte ďenaderingǲ͘
innen de nonͲproĮtsector is naast het ďestaansrecht de Ĩactor ͚leeĩaarheid͛ de
laatste jaren steeds ďelangrijker geworden͘ ,et bestaansrecht gaat over het WAT
en het WAAZOD van een organisaƟe͘ WAT voor dienst oĨ product wordt er geleverd

ment͘ We ǌien dat in de maatschappij, in organisaƟes, in teams, en ďij individuele
medewerkers deǌe ǲhardeǲ en ǲǌachteǲ waarden ďotsen͘ r is een spanning tussen
ďeiden͘ Wij heďďen ervaren dat medewerkers, managers en klanten die menseͲ
lijke waarden ďelangrijk vinden͘ ^teeds meer is het ǌoeken naar een ďalans tussen
menselijke waarden en prijs, eĸciency en rendement͘ Als er ďalans is tussen geven
en nemen ontstaat er energie ďij en tussen mensen͘
De mate waarin je energie toeneemt oĨ aĨneemt, willen we ǌichtďaar laten worden͘
Dit kan door je bewust te worden van je denken, voelen en doen. In dit ďoekje laten
we ǌien hoe je je ďewust kunt worden van onderliggende opvaƫngen, emoƟes
en moƟeven͖ je denken en voelen dat meestal onǌichtďaar ďlijŌ in de dagelijkse
omgang͘ Dit denken en voelen ďepaalt je gedrag, dat wat je doet͘ ,et ďoven water
halen hiervan draagt ďij aan duurǌame samenwerking en klantgerichte dienstverleͲ
ning͘
Denken ǌullen we aangeven met:

en WAAZOD ďestaat de organisaƟe͍ Wie heeŌ er geld over voor de dienst oĨ proͲ
duct͍ Wie geďruikt de dienst͍ De leeĩaarheid gaat over moƟvaƟe van medewerͲ
kers om deel uit te willen maken van de organisaƟe͘ Wat ǌet je als medewerker in
van jeǌelĨ en wat krijg je er van de organisaƟe voor terug͍ Dit kan in materiģle ǌaken
;geld, goederenͿ uitgedrukt worden en in immateriģle ǌaken ;contact, waardering,
energieͿ͘ Leeĩaarheid is een ďelevingsĨactor͘ Wij drukken de ďelevingsĨactor uit in

denken neutraal

ĚĞŶŬĞŶƉŽƐŝƟĞĨ

ĚĞŶŬĞŶŶĞŐĂƟĞĨ

energie͘ ijn mensen tevreden en gemoƟveerd, is er een ďalans tussen geven en
nemen, dan drukken we dit uit als posiƟeve energie͘ ijn mensen ontevreden en

sŽelen ǌullen we aangeven met:

ongemoƟveerd, is er een onďalans in geven en nemen, dan drukken we dit uit in
negaƟeve energie͘
Deǌe nadruk op de leeĩaarheid heeŌ te maken met de overgang waarin we ons ďeͲ
vinden͘ Voorheen werden organisaƟes ingericht vanuit eĸciencyͲoogpunt͘ De Ĩocus

voelen neutraal

ǀŽĞůĞŶƉŽƐŝƟĞĨ

ǀŽĞůĞŶŶĞŐĂƟĞĨ

lag op processen en protocollen, op rollen, ĨuncƟes, ďevoegdheden en verantwoorͲ
delijkheden͘ ,et idee was dat als je organisaƟes strak inricht, je op eĸciģnte wijǌe

ϲ

DŽen ǌullen we aangeven met:

de regels te houden͘ hit te voeren wat van ďovenaĨ ďedacht was͘ ,et is al langer
duidelijk dat deǌe oude manier van organiseren niet meer werkt͘ Dit hiģrarchische
organisaƟemodel is niet geschikt om maatwerk te leveren en goed en snel in te
spelen op de veranderende vraag van de klant͘
doen neutraal
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goede producten kunt leveren͘ Als medewerker diende je je aan dit systeem en aan

ϳ

In de prakƟjk ǌien we dat de Žmslag naar meer mensgerichte dienstverlening

te helpen ontdekken wie je ďent en wat je doet͘ Vaak volgen daar veranderwensen

nŽgal wat vraagt van medewerkers͘ ,et automaƟsch handelen op ͚vraag van͙͛ is

uit, acƟeplannen, persoonlijke ontwikkelplannen͘ ,et gevaar is grote amďiƟes en

niet meer leidend ǌoals voorheen͘ Dedewerkers krijgen steeds meer verantwoordeͲ

teleurstelling als het niet lukt deǌe te realiseren͘ Veel trajecten ǌijn alleen gericht op

lijkheid en aan medewerkers wordt gevraagd meer autonoom te handelen, ďinnen

resultaat en minder op het leerproces͘

de aĨgesproken kaders͘ Dit ďetekent dat je als medewerker steeds ǌelĨ ďeoordeelt
oĨ de regels kloppen oĨ ǌe klantgericht ǌijn en oĨ je van de geďaande paden aĨ kunt

Wij richten ons op het leerproces, leren leren, en op het resultaat, als richƟng͘ Wij

wijken om maatwerk te leveren als dat nodig is͘ :e ďeoordelingsvermogen als meͲ

geloven dat de kracht van leren vooral ǌit in het leren omgaan met de dagelijkse reͲ

dewerker, je houding en je gedrag ǌijn ďepalend geworden voor de kwaliteit van de

aliteit, met alle posiƟeve en negaƟeve aspecten, met ideeģn, mogelijkheden, weerͲ

dienstverlening͘ Dit vraagt nieuwe competenƟes van medewerkers ǌoals persoonlijk

stand en angsten͘ Als je als mens leert waar te nemen wat je denkt, voelt en doet

leiderschap, ǌelĨreŇecƟe en communicaƟe͘

en je leert naar jeǌelĨ te kijken ǌonder oordeel dan kun je vervolgens ook ǌo leren
kijken naar anderen͘ Dan ontstaat geǌamenlijkheid waarin geǌocht kan worden met

r is veel geschreven over leiderschap, teamcoaching en eīecƟeve teams͘ Deestal

elkaar naar nieuwe mogelijkheden die voorďij het ͚hoe het hoort en moet͛ principe

voor managers oĨ coaches͘ tiũ richten Žns bewƵst ŽƉ medewerkers͘ In de dageͲ

gaan͘ Dit vraagt vervolgens aanpassing in aĨspraken en regels ;de inrichƟngͿ waar

lijkse prakƟjk maken we steeds weer mee dat werkǌaamheden anders gaan dan wat

je met je manager oĨ andere units oĨ aĨdelingen over moet gaan praten͘ o ontstaat

je als team oĨ organisaƟe met elkaar aĨspreekt͘ We ǌien regelmaƟg goedwillende

ontwikkeling en sturing vanonder aĨ͘ Wij noemen dit een proces van ǌelĨsturing͘

medewerkers in hun valkuilen stappen, te lang wachten om hun mond open te
doen, te voorǌichƟg ǌijn, te weinig ǌichtďaar, oĨ soms weer te nadrukkelijk aanweͲ

Opbouw van dit boek

ǌig, oĨ soms niet goed voor ǌichǌelĨ ǌorgen͘ ,ierdoor komen medewerkers niet uit

In dit ďoek kijken we achtereenvolgens naar IK (persoonlijk leiderschap), WIJ (het

de verĨ, raken geĨrustreerd en kunnen hun kwaliteiten en energie onvoldoende

team), ZIJ (de klant) en HET (de organisaƟe)͘

inǌeƩen voor de klant͘ Dit gaat ten koste van klantgerichte dienstverlening͘
HŽŽĨdstƵk Ϯ gaat over persoonlijk leiderschap͘ In dit hooĨdstuk gaat het om sƟlͲ
In teamtrainingen stellen medewerkers vragen͘ ͞,oe kan dit anders͍͟ ͞,oe kan

staan ďij jeǌelĨ͘ Wat vraagt de dienstverlening van jou als medewerker͍ :e neemt

ik leren minder geĨrustreerd te reageren͍͟ ͞,oe kan ik ďeter in ďalans ďlijven͍͟

jeǌelĨ alƟjd mee in je werksituaƟe͘ Wie ďen jij, wat vind je van ďelang in werk, welke

Volgens ons gaat het om ďewustwording͘ Leren kijken naar wat er geďeurt in de

ďehoeŌen, waarden, dromen en wensen heď jij en kan je deǌe kwijt in je werk͍ ,oe

organisaƟe, het team, ďij de leden en jeǌelĨ͘ egrijpen wat er geďeurt en je steeds

maak jij contact met de klant͍ Wat heď jij ďij te dragen aan de klant, deǌe organiͲ

aĨvragen oĨ je ǌo met elkaar nog op de juiste koers ǌit͘ ,et daar met elkaar over

saƟe en dit team͍ n in hoeverre ďen jij verantwoordelijk voor hoe het team en de

heďďen en ďijsturen waar nodig͘

organisaƟe ĨuncƟoneert͍

Det onǌe aanpak richten we ons op ǌien en ďegrijpen wat je doet en hoe dat ǌich

In hŽŽĨdstƵk ϯ staat het team centraal͘ ,oe geven jullie als team invulling aan

verhoudt tot het grotere geheel ;de klant, de organisaƟe, het teamͿ͘ Dit ďetekent

de dienstverlening aan de klant͍ Wat vraagt die dienstverlening van de samenͲ

dat je als medewerker sƟlstaat ďij de vragen van de klant, de regels en rollen die de

werking met elkaar͍ ,oe ďlijĨ je jeǌelĨ (IK) en maak je deel uit van het team (WI:)͘

organisaƟe hierďij voorstelt en ďij je eigen waarden, kwaliteiten, mogelijkheden en

,oe verďinden jullie alle individuele IKKE in het team met elkaar op een manier

grenǌen͘ :e kijkt naar eigen indrukken en aangeleerde manieren͘

die energie geeŌ en tot WI: leidt͘ n hoe maken jullie als teamleden contact met
elkaar͍ Kunnen jullie ǌijn wie je ďent, is er open communicaƟe in WI:͍

ϴ

een ďepaalde manier doet͘ rkennen en loslaten van oude patronen en nieuwe

In hŽŽĨdstƵk ϰ starten we met het verďreden van je ďlik͘ Wat is het grotere geheel

posiƟeve ervaringen opdoen͘ Dogelijk ďen je al vaker ďeǌig geweest met inǌicht

waarin je als medewerker en team opereert͍ We kijken eerst naar de klant͘ WAT

krijgen in wie je ďent͍ :e heďt misschien al gekeken naar welk type je ďent, oĨ wat

wil de klant, I:, eigenlijk en WAAZOD͍ n wat vraagt dit van de organisaƟe en van

je Ĩavoriete teamrol is, oĨ wat je kernkwaliteiten ǌijn͍ Dit ǌijn prima middelen om je

jou͍
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Voor leren en veranderen is ;ǌelĨͿinǌicht nodig͘ ,erkennen dat je de dingen op

ϵ

In hŽŽĨdstƵk ϱ kijken we naar de organisaƟe, ,T͘ We staan sƟl ďij estaansrecht en
Leeĩaarheid en wat je hiervoor nodig heďt in de InrichƟng en het Danagement͘
In hŽŽĨdstƵk ϲ staan we sƟl ďij ͚leren met en van elkaar͛͘ We laten ǌien hoe je
intervisie in kunt ǌeƩen om de mensgerichte dienstverlening ďinnen je organisaƟe
verder te ontwikkelen͘ Dit proces van samen leren versterkt de teamsamenwerking
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en draagt ďij aan de leeĩaarheid in de organisaƟe͘
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