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Voorwoord

Twee jaar geleden ontmoe e ik Petra van de Kop jdens een training  e vonden 
elkaar op de thema s organisa eontwikkeling, leiderschap, samenhang van mens en 
omgeving, systemisch werken  In die jd was ik e ig met een traject van meerdere 
groepen ij een orginstelling, waar ik met groepen medewerkers, hun egeleider  
coaches en managers ocht naar een route  om de ontwikkeling van het el stu
rend vermogen van medewerkers te vergroten  erder had ik dit traject in andere 
dienstverlenende organisa es uitgevoerd  De a spraak werd al snel gemaakt om dit 
traject gedeeltelijk samen te doen

Tijdens de training ontstond het idee om er een oekje over te schrijven  Vooral ook 
omdat veel medewerkers enthousiast waren over dit traject  De manier waarop e 
opener werden naar elkaar toe in de samenwerking en meer el n icht kregen op 
een prak sche manier vonden e ij onder  e vertelden dat e dit nog niet eerder 
o hadden meegemaakt

erdere groepen medewerkers die dit traject volgden, he en dit ook aangegeven
Dit s muleerde ons om te kijken o  we de route van dit traject op papier konden 
e en  oorden geven aan een route die meestal intu e  ontstaat, is moeilijk  et 

is gemakkelijker om de route te geven en het in de interac e te laten ontstaan  Toch 
he en we een poging gedaan

Uitgangspunt 
Ons uitgangspunt is dat je als mens in elke situa e, ij alles wat je doet, je el  in et  
e ent als mens de elangrijkste schakel  Dit lijkt heel eenvoudig en logisch  In de 

prak jk lijkt dit vaak een oektocht  Velen handelen meer vanuit hoe het hoort en 
hoe het moet dan vanuit hun authen eke el  et doel van on e trainingen is om 
mensen in ver inding te rengen met hun authen eke el  innerlijke waarden en 
drij veren , odat e van hieruit kunnen handelen in werk  en lee situa es  e leren 
te schakelen vanuit de ver inding met ich el  naar het dagelijks estaan en terug  
Dit vergroot het el sturende vermogen

Doel
Ons doel is mensen te trainen hun el sturend vermogen in het dagelijkse estaan
werk en priv  in te e en vanuit de ver inding met hun authen eke el  e wil

len op de e manier ijdragen aan samenleving die naast geld verdienen, resulta
ten halen ook oog hee  voor de menselijke waarden en de menselijke maat  e 
geloven dat vanuit dat oog  niet alleen een duur amere manier van samenwerking 

ontstaat, maar ook etere resultaten te ehalen ijn  Vanuit  de ver inding die ont
staat in en tussen mensen kunnen duur amere organisa es ontstaan  

ij hopen dat dit oekje je energie al geven en je al aan e en om dat wat je 
energie gee  ook in te e en in het dagelijks leven

Gerda de Leeuw 
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1. Inleiding

Dit oek is edoeld voor teams en teamleden die aan de slag willen met de ont
wikkeling van samenwerking en klantgerichte dienstverlening  et is ge aseerd op 
on e ervaringen innen dienstverlenende organisa es

rganisa es in de n n r t sect r oals gemeenten, orginstellingen, water
schappen, woning ouwcorpora es en poli eorganisa es , waar wij voor werken, 
he en  alle nivea s te maken met directe klantc ntacten  In de e organisa es 
is al jaren een omslag aan de gang van productgericht naar meer markt  en klant
gericht werken  De omgeving, de markt, de klanten, he en meer invloed gekregen 
op het estaansrecht van de e organisa es  Dat ien we terug in organisa evisies: 
de klant o  de urger staat centraal  oplossingsgericht werken met de cli nt cen
traal  wijkgerichte enadering  

innen de non pro tsector is naast het estaansrecht de actor lee aarheid  de 
laatste jaren steeds elangrijker geworden  et bestaansrecht gaat over het WAT 
en het WAA O  van een organisa e  WAT voor dienst o  product wordt er geleverd 
en WAA O  estaat de organisa e  Wie hee  er geld over voor de dienst o  pro
duct  Wie ge ruikt de dienst  De lee aarheid gaat over mo va e van medewer
kers om deel uit te willen maken van de organisa e  Wat et je als medewerker in 
van je el  en wat krijg je er van de organisa e voor terug  Dit kan in materi le aken 
geld, goederen  uitgedrukt worden en in immateri le aken contact, waardering, 

energie  Lee aarheid is een elevings actor  Wij drukken de elevings actor uit in 
energie  ijn mensen tevreden en gemo veerd, is er een alans tussen geven en 
nemen, dan drukken we dit uit als posi eve energie  ijn mensen ontevreden en 
ongemo veerd, is er een on alans in geven en nemen, dan drukken we dit uit in 
nega eve energie

De e nadruk op de lee aarheid hee  te maken met de overgang waarin we ons e
vinden  Voorheen werden organisa es ingericht vanuit e ciency oogpunt  De ocus 
lag op processen en protocollen, op rollen, unc es, evoegdheden en verantwoor
delijkheden  et idee was dat als je organisa es strak inricht, je op e ci nte wij e 
goede producten kunt leveren  Als medewerker diende je je aan dit systeem en aan 
de regels te houden  it te voeren wat van ovena  edacht was  et is al langer 
duidelijk dat de e oude manier van organiseren niet meer werkt  Dit hi rarchische 
organisa emodel is niet geschikt om maatwerk te leveren en goed en snel in te 
spelen op de veranderende vraag van de klant  

ensen vragen dus steeds meer om achte  menselijke waarden oals service, 
kwaliteit en aandacht, in plaats van harde  waarden oals prijs, e ciency en rende
ment  We ien dat in de maatschappij, in organisa es, in teams, en ij individuele 
medewerkers de e harde  en achte  waarden otsen  r is een spanning tussen 

eiden  Wij he en ervaren dat medewerkers, managers en klanten die mense
lijke waarden elangrijk vinden  teeds meer is het oeken naar een alans tussen 
menselijke waarden en prijs, e ciency en rendement  Als er alans is tussen geven 
en nemen ontstaat er energie ij en tussen mensen  

De mate waarin je energie toeneemt o  a neemt, willen we icht aar laten worden  
Dit kan door je bewust te worden van je denken, voelen en doen. In dit oekje laten 
we ien hoe je je ewust kunt worden van onderliggende opva ngen, emo es 
en mo even  je denken en voelen dat meestal on icht aar lij  in de dagelijkse 
omgang  Dit denken en voelen epaalt je gedrag, dat wat je doet  et oven water 
halen hiervan draagt ij aan duur ame samenwerking en klantgerichte dienstverle
ning

Denken ullen we aangeven met: 

elen ullen we aangeven met: 

D en ullen we aangeven met:

denken neutraal

voelen neutraal

doen neutraal

Inleiding
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In de prak jk ien we dat de mslag naar meer mensgerichte dienstverlening 
n gal wat vraagt van medewerkers  et automa sch handelen op vraag van  is 
niet meer leidend oals voorheen  edewerkers krijgen steeds meer verantwoorde
lijkheid en aan medewerkers wordt gevraagd meer autonoom te handelen, innen 
de a gesproken kaders  Dit etekent dat je als medewerker steeds el  eoordeelt 
o  de regels kloppen o  e klantgericht ijn en o  je van de ge aande paden a  kunt 
wijken om maatwerk te leveren als dat nodig is  e eoordelingsvermogen als me
dewerker, je houding en je gedrag ijn epalend geworden voor de kwaliteit van de 
dienstverlening  Dit vraagt nieuwe competen es van medewerkers oals persoonlijk 
leiderschap, el re ec e en communica e  

r is veel geschreven over leiderschap, teamcoaching en e ec eve teams  eestal 
voor managers o  coaches  i  richten ns bew st  medewerkers  In de dage
lijkse prak jk maken we steeds weer mee dat werk aamheden anders gaan dan wat 
je als team o  organisa e met elkaar a spreekt  We ien regelma g goedwillende 
medewerkers in hun valkuilen stappen, te lang wachten om hun mond open te 
doen, te voor ich g ijn, te weinig icht aar, o  soms weer te nadrukkelijk aanwe
ig, o  soms niet goed voor ich el  orgen  ierdoor komen medewerkers niet uit 

de ver , raken ge rustreerd en kunnen hun kwaliteiten en energie onvoldoende 
in e en voor de klant  Dit gaat ten koste van klantgerichte dienstverlening

In teamtrainingen stellen medewerkers vragen  oe kan dit anders  oe kan 
ik leren minder ge rustreerd te reageren  oe kan ik eter in alans lijven  
Volgens ons gaat het om ewustwording  Leren kijken naar wat er ge eurt in de 
organisa e, het team, ij de leden en je el  egrijpen wat er ge eurt en je steeds 
a vragen o  je o met elkaar nog op de juiste koers it  et daar met elkaar over 
he en en ijsturen waar nodig

et on e aanpak richten we ons op ien en egrijpen wat je doet en hoe dat ich 
verhoudt tot het grotere geheel de klant, de organisa e, het team  Dit etekent 
dat je als medewerker s lstaat ij de vragen van de klant, de regels en rollen die de 
organisa e hier ij voorstelt en ij je eigen waarden, kwaliteiten, mogelijkheden en 
gren en  e kijkt naar eigen indrukken en aangeleerde manieren

Voor leren en veranderen is el in icht nodig  erkennen dat je de dingen op 
een epaalde manier doet  rkennen en loslaten van oude patronen en nieuwe 
posi eve ervaringen opdoen  ogelijk en je al vaker e ig geweest met in icht 
krijgen in wie je ent  e he t misschien al gekeken naar welk type je ent, o  wat 
je avoriete teamrol is, o  wat je kernkwaliteiten ijn  Dit ijn prima middelen om je 

te helpen ontdekken wie je ent en wat je doet  Vaak volgen daar veranderwensen 
uit, ac eplannen, persoonlijke ontwikkelplannen  et gevaar is grote am i es en 
teleurstelling als het niet lukt de e te realiseren  Veel trajecten ijn alleen gericht op 
resultaat en minder op het leerproces

Wij richten ons op het leerproces, leren leren, en op het resultaat, als rich ng  Wij 
geloven dat de kracht van leren vooral it in het leren omgaan met de dagelijkse re
aliteit, met alle posi eve en nega eve aspecten, met idee n, mogelijkheden, weer
stand en angsten  Als je als mens leert waar te nemen wat je denkt, voelt en doet 
en je leert naar je el  te kijken onder oordeel dan kun je vervolgens ook o leren 
kijken naar anderen  Dan ontstaat ge amenlijkheid waarin ge ocht kan worden met 
elkaar naar nieuwe mogelijkheden die voor ij het hoe het hoort en moet  principe 
gaan  Dit vraagt vervolgens aanpassing in a spraken en regels de inrich ng  waar 
je met je manager o  andere units o  a delingen over moet gaan praten  o ontstaat 
ontwikkeling en sturing vanonder a  Wij noemen dit een proces van el sturing

Opbouw van dit boek
In dit oek kijken we achtereenvolgens naar IK (persoonlijk leiderschap), WIJ (het 
team), ZIJ (de klant) en HET (de organisa e)  

H dst k  gaat over persoonlijk leiderschap  In dit hoo dstuk gaat het om s l
staan ij je el  Wat vraagt de dienstverlening van jou als medewerker  e neemt 
je el  al jd mee in je werksitua e  Wie en jij, wat vind je van elang in werk, welke 

ehoe en, waarden, dromen en wensen he  jij en kan je de e kwijt in je werk  oe 
maak jij contact met de klant  Wat he  jij ij te dragen aan de klant, de e organi
sa e en dit team  n in hoeverre en jij verantwoordelijk voor hoe het team en de 
organisa e unc oneert
 
In h dst k  staat het team centraal  oe geven jullie als team invulling aan 
de dienstverlening aan de klant  Wat vraagt die dienstverlening van de samen
werking met elkaar  oe lij  je je el  (IK) en maak je deel uit van het team (WI )  

oe ver inden jullie alle individuele IKK  in het team met elkaar op een manier 
die energie gee  en tot WI  leidt  n hoe maken jullie als teamleden contact met 
elkaar  Kunnen jullie ijn wie je ent, is er open communica e in WI

In h dst k  starten we met het ver reden van je lik  Wat is het grotere geheel 
waarin je als medewerker en team opereert  We kijken eerst naar de klant  WAT 
wil de klant, I , eigenlijk en WAA O  n wat vraagt dit van de organisa e en van 
jou  

Inleiding
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In h dst k  kijken we naar de organisa e, T  We staan s l ij estaansrecht en 
Lee aarheid en wat je hiervoor nodig he t in de Inrich ng en het anagement  

In h dst k  staan we s l ij leren met en van elkaar  We laten ien hoe je 
intervisie in kunt e en om de mensgerichte dienstverlening innen je organisa e 
verder te ontwikkelen  Dit proces van samen leren versterkt de teamsamenwerking 
en draagt ij aan de lee aarheid in de organisa e


