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OVER PEOPLE 
CHANGE
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People Change ondersteunt veranderaars om meetbare, 

winstgevende veranderingen bij hun eigen Team of bij 

klanten Teams te realiseren. People Change levert tools voor 

transformatieprocessen voor Leiders, Teams en Organisaties.

People Change Scan geeft je snel inzicht in:

 • De huidige situatie in jezelf, je medewerkers en je Team

 • De strategisch gewenste richting van je medewerkers en je 

Team

 • De bereidheid van de mensen en je team om de verandering 

in te gaan

 • Het vermogen in de mensen om de benodigde verandering 

aan te kunnen

 • De randvoorwaarden die nodig zijn om een verandering 

succesvol te voltooien

People Change biedt een online Scan aan waarmee veranderingen 

bij individuen en in Teams kunnen worden gemeten. 

De Scan geeft je meteen een duidelijk aanpak hoe de verandering 

in te zetten bij je mensen en je team. De scan geeft gedurende 

en aan het einde van een veranderproces meetbare gegevens om 

de verandering aan te tonen.

People Change heeft zich al tientallen jaren bewezen:

 • Bij een cultuurverandering om zelfsturende teams te krijgen

 • Om een fusie van twee partijen succesvol te laten verlopen

 • Bij een familiebedrijf om te bepalen wat voor opvolger er 

nodig is

 • Als teamanalyse om over onderlinge strubbelingen te praten
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 • Voor werving en selectie (bij het bewaken van de cultuur of 

andersdenkenden zoeken voor verandering)

 • Bij coaching trajecten en loopbaanvragen van individuen

People Change wordt uitsluitend aangeboden door gecertificeerde 

partners. Deze partners beheersen de People Change scan, de 

achterliggende verander, waarden en cultuur theorie en hebben 

veel ervaring in het begeleiden van verandertrajecten.

Meerdere malen per jaar worden (open en in-company) trainingen 

aangeboden die opleiden tot een certificaat en die toegang geven 

tot een licentie op de People Change scan. De scan is beschikbaar 

in het Nederlands, Engels Duits en Frans.

Dr. Rogier Offerhaus MBA heeft deze scan ontwikkeld en gebruikt 

bij een succesvol verandertraject bij een groot Call Center van 

2009-2012 en heeft de resultaten gebruikt in zijn proefschrift 

‘Op zoek naar gerichte Cultuurverandering’.

Voor meer informatie, zie www.peoplechange.nl, bel 030-2382782 

of mail naar info@peoplechange.nl
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2.  
INTRODUCTIE
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Dit Coach Werkboek is bedoeld voor mensen die de People Change 

Scan hebben gemaakt en die zich verder willen verdiepen in de 

waardensystemen en in hun Leiderschap en Team ontwikkeling. 

Het handboek geeft stap voor stap informatie over de manier 

waarop je de People Change scan uitkomsten op het gebied van 

jouw en je Team waardensystemen kunt gebruiken en geeft 

informatie over de inhoud en betekenis van deze Team uitkomsten. 

Dit werkboek is een aanvulling op de uitleg van het individuele en 

Team Scan rapport en wordt je aangeboden als ondersteuning bij 

de ontwikkeling of coaching van je Team.
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3.  
ORGANISATIE 
VAN HET  
LEIDERSCHAPS-
PROGRAMMA
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3.1.  
Algemene opzet

In individuele en Team trainingen gaan we dieper in op het in de 

praktijk brengen van Coachend Leiderschap. De huidige deelnemers 

zijn grotendeels aanwezig geweest in de voorbereidende sessies 

en zijn bekend met de case aanpak. We willen op die ervaringen 

voortbouwen en de deelnemers leren zelf cases te begeleiden 

in hun (klant)team. De deelnemers die nog geen ervaring met 

cases hebben, zullen eerst cases gaan inbrengen om de basis te 

leren. Het accent in de cases zal in eerste instantie meer liggen 

op oplossingsgericht werken in een Team volgens de kernwaarden 

en minder op persoonlijke ontwikkeling.

Wat bespreken we Wie Wanneer

Training 1 Wat is Coachend Leiderschap?  
Relatie met kernwaarden, 
waardesystemen en situationeel 
leidinggeven. De kracht van visie/de 
droom zelf uitdragen, voorbeeldgedrag. 

Periode 1

Training 2 Case begeleiding: aandacht geven en 
luisteren; loslaten en kaders geven mbv 
Kpi’s; dialoog vs. discussie. Oefenen..

Periode 2

Training 3 Case begeleiding: omgaan met 
weerstand en ideeën; pro-actief 
vs. reactief vragen stellen; contact 
houden met de groep. Oefenen..

Periode 3

Training 4 Het inrichten van zelfsturende teams, 
teamleiders de lijn in, omgaan met 
onzekerheden van jezelf en anderen, 
opzetten van kwaliteitscirkels. Hoe 
maak je een uitdagende business case.

Periode 4
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Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van door People 

Change ontwikkelde materialen. De deelnemers brengen zelf 

cases in die door hun collega’s begeleid worden. De cases hebben 

betrekking op uitdagingen die in hun eigen team spelen. De 

trainingen worden afgesloten met een certificaat van deelname. 

Aanpak

Mensen onthouden:  10 % van wat ze horen

    35 % van wat ze zien

    55 % van wat ze horen en zien

    70 % van wat ze zelf zeggen

    90 % van wat ze zelf zeggen en doen

Dus:    Veel zelf doen en zelf ontdekken

Regels

 • Storingen gaan voor.

 • Niets is gek (vragen).

 • Alle informatie is vertrouwelijk.

 • Verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

 • Feedback direct uitspreken.

 • Werken aan de hand van voorbeelden, die jij inbrengt.

3.2. Case Sessies

De training bereidt je voor op het begeleiden van case sessies. Dit 

zijn regelmatige bijeenkomsten van twee uur met groepen van 

5-15 deelnemers. 
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De kern van de case sessies is het bespreken van praktijksituaties 

(cases) van leidinggevenden en van de medewerkers in 

een niet-hiërarchische setting. Daarbij zullen de door de 

deelnemers zelf ingediende cases besproken worden op doelen, 

verantwoordelijkheden en op de kernwaarden. De intentie ervan 

is om de case indiener te ondersteunen in het succesvol realiseren 

van de praktijk situatie. 

Door in de training elkaar te coachen en feedback te geven 

ondersteunen we elkaar en doen we een beroep op elkaars 

kennis en ervaring om daadwerkelijk alternatieve oplossingen te 

onderzoeken. Zo boren we elkaars creativiteit aan en geven we 

elkaar ruimte om te groeien.

Het uiteindelijke gevolg wat je van de training en van de sessies 

mag verwachten is dat een ieder (dus ook jij zelf) vanuit verworven 

inzichten met ander gedrag gaat experimenteren. Tevens leren 

we in de sessies om elkaar op gewenst kernwaarden gedrag aan 

te spreken en ook te ondersteunen.

Je wordt gevraagd, voorafgaand aan een case sessie, een situatie in 

je werkomgeving te beschrijven. De opzet is dat uit de beschrijving 

blijkt dat het tijdig en op streefnorm niveau bereiken van doelen 

langs de kernwaarden juist goed of niet goed verloopt. Elke sessie 

worden één of twee cases besproken.

Het mag daarbij gaan om een situatie uit het verleden, heden of 

de nabije toekomst. Het mag positief en negatief zijn; houd het 
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vooral praktisch én realistisch. Het uitgangspunt is om tijdens 

de sessie de door jouw ingediende case(s) plenair te bespreken. 

Met als gevolg dat deelnemers individueel en collectief zich nog 

meer bewust worden van de onlosmakelijke samenhang tussen 

kernwaarden gedrag en resultaatgerichtheid. 

Wanneer een door jou ingediende case in een sessie is behandeld, 

worden nog de volgende stappen genomen:

De functioneel verantwoordelijke die de case in de dagelijkse 

praktijk succesvol gaat realiseren zal (met naam en toenaam) 

vermeld worden.

Daarbij zal worden opgeschreven wat de belangrijkste leerpunten 

van deze casebehandeling zijn geworden.

Jij (als indiener van de case) wordt verzocht om de uitkomsten 

van de case aan de functioneel verantwoordelijke over te dragen.

3.3. Dit werkboek en de studie boeken

Naast de case sessies wordt dit boek gebruikt als werkboek. 

Tijdens de training zullen we enkele oefeningen uit dit werkboek 

doornemen. De andere oefeningen kan je zelf doen op tijdstippen 

die je goed uitkomen. Oefeningen die er in voor komen zijn zelf-

oefeningen (die je alleen kunt doen) of duo-oefeningen, die je 

met één of meer collega’s kunt doen. Het is ook verstandig om de 

twee boeken van Rogier Offerhaus: “Inspirerend Leidinggeven”/ 

“10 Stappengids tot zelfinzicht” en “Alle neuzen dezelfde kant 

op” te lezen en daar de oefeningen uit te doen.

Nadat je dit werkboek hebt doorgenomen en door het meedoen 
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aan de case sessies:

ben je in staat om het begrip faciliterend leidinggeven te plaatsen 

binnen de organisatie als onderdeel van, maar ook als weg 

waarlangs een ieder consequent de 

(persoonlijke) groeikracht concreet en blijvend gaat vergroten;

ken je de basistechnieken voor coaching, c.q. voor faciliterend 

leidinggeven;

ken je de valkuilen bij het coachen.

Jouw actieve deelname is noodzakelijk voor succes!
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4.  
THEORIE VAN 
HET LEIDER-
SCHAPS 
PROGRAMMA
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4.1.  
Coachend Leidinggeven

Dit werkboek programma beoogt door middel van Coachend 

Leidinggeven de implementatiekracht van de organisatie op 

persoons-, team- en organisatieniveau duurzaam te vergroten. De 

basis hiervoor zit in de mate waarin een ieder langs de kernwaarden 

zijn doelstellingen behaalt of overtreft.

Bij Coachend leiderschap ligt de focus geheel op de vraag “hoe 

kan ik zo goed mogelijk de ander (de medewerker) helpen bij het 

vinden van een oplossing die voor hem of haar werkt”. 

De manager doet dat niet door zijn mening over te brengen met 

argumenten, macht of dwang, maar is betrokken bij de medewerker 

door actief te luisteren en door proactief vragen te stellen die uitn 

odigen tot nadenken en zelfreflectie. De houding van de manager 

getuigt van interesse voor het verhaal van de ander. Hij denkt mee 

over de oplossingen die de medewerker zelf genereert, daarmee 

aangevend dat de ander centraal staat in dit begeleidingsproces 

en niet de leider zelf. 

Door de verantwoordelijkheid dieper in de organisatie te beleggen 

krijgt de organisatie een meer zelfsturende karakter. Medewerkers 

zijn meer betrokken bij het verkrijgen van resultaten en mogen 

daar zelf sturing aan geven. Het krijgen van verantwoordelijkheid 

inclusief het daarbij behorende vertrouwen levert per direct een 

hogere intrinsieke motivatie en tevredenheid bij de medewerkers 

op. Hierdoor neemt de uitstroom af. Deze innovatieve werkwijze 
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geeft de organisatie een imago boost in de arbeidsmarkt, dit 

resulteert in een instroom van een hogere kwaliteit en motivatie 

niveau.

 

Een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven geeft direct 

financiële voordelen:

 • Verantwoordelijkheid voor de Kpi’s ligt bij de medewerkers 

die er de meeste invloed op hebben. Daardoor krijgen 

medewerkers direct feedback op hun performance en 

zorgen ze zelf voor een verbetering op alle Kpi’s (Omzet, 

Brutomarge, KGA, enz.)

 • De nieuwe stijl genereert meer zelfstandigheid op de vloer 

waardoor minder teammanagement en staf nodig is.

 • Medewerkers zijn meer gemotiveerd en blijven langer 

werken, waardoor besparingen optreden bij werving en 

training. 

 • Het ziekteverzuim daalt significant. 

 • De investering in externe begeleiding is snel terugverdiend

Het in de praktijk omzetten van de strategische speerpunten van 

de organisatie en het steeds weer realiseren of overtreffen van de 

businessplannen, vereist kernwaarden gedrag wat doelgericht is en 

blijvend stimuleert. Wanneer wij, in het belang van de zaak, elkaar 

echt aanspreken op ons gedrag en onze verantwoordelijkheid, is 

werken leuk en zijn we succesvol. 

Het Inzicht en Groeikrachtmodel

In het Groeikrachtmodel wordt zichtbaar hoe een organisatie 

vanuit twee assen werkt. 
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De verticale as geeft aan hoe we met elkaar samenwerken. Of we 

volgens de afgesproken gedragskenmerken met elkaar omgaan, of 

dat ieder vanuit zijn eigen waarden werkt. Wanneer de organisatie 

hoog op de verticale as zit dan werken leidinggevenden en 

medewerkers goed samen volgens de afgesproken kernwaarden 

en de daarbij behorende gedragskenmerken. Wanneer men laag 

op deze as zit dan geldt vaak het recht van de sterkste. Dit wil de 

organisatie ten alle tijden voorkomen, omdat dan de ziel uit het 

bedrijfsonderdeel gaat.

De horizontale as gaat over de Taakgerichtheid (beweging naar 

links) of Resultaatgerichtheid (beweging naar rechts). Wanneer 

de organisatie helemaal links zit op deze as is ze zeer taakgericht 



21

en is de focus vooral gericht op het uitvoeren van taken en 

activiteiten. Binnen de organisatie zijn we te veel gewend om te 

sturen op taakomschrijvingen: op wat en hoe iets gedaan moet 

worden, en minder op wie, wat, wanneer bereikt zal hebben. De 

resultaten die we hiermee behalen zijn niet echt duidelijk gemaakt 

of vooraf afgesproken. Wanneer de organisatie helemaal rechts 

zit op deze as is de organisatie zeer resultaatgericht en werken 

alle leidinggevenden en medewerkers aan het realiseren van de 

resultaten die zij hebben vooraf met elkaar hebben afgesproken. 

Het is voor elke organisatie die wil groeien van belang, dat zij elke 

dag die resultaten realiseert waar de klanten om vragen.

Groeikracht is het vermogen van iedere medewerker (en van 

teams) om vanuit de  organisatie kernwaarden de (individuele) 

doelstellingen tijdig en op streefnorm te realiseren.

Conclusie: we willen opschuiven naar rechts en naar omhoog. 

Groeicurve

Huidige
situatie

1

2

3

4

Nieuwe
situatie
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Maximale Groeikracht bereiken gebeurt meestal niet in een rechte 

lijn. De groeicurve of leercurve heeft een aantal bekende fasen 

die iedereen doorloopt bij ingrijpende veranderingen. De fasen 

worden als volgt benoemd:

Fase Naam Alternatieve 
naam

Wat gebeurt er?

1 Onbewust 
Onbekwaam

Onbewust 
Incompetent

De situatie is aan het stagneren, het is tijd 
voor een nieuwe visie. Je weet nog niet 
precies wat je er allemaal voor moet doen. 
De urgentie om te veranderen groeit

2 Bewust 
Onbekwaam

Bewust 
Incompetent

Je laat het oude los en stapt in het niets. 
Je zet hele kleine stapjes om je nieuwe 
visie te ontwikkelen en/of te bereiken

3 Bewust 
Bekwaam

Bewust 
Competent

Je weet wat je wil en wat je moet ontwikkelen. Je 
bent al een heel eind op weg in de transformatie

4 Onbewust 
Bekwaam

Onbewust 
Competent

Je hebt een nieuw evenwicht gevonden op 
een nieuw niveau van competentie

Voor de meeste mensen is het moeilijk het oude los te laten 

zonder een heldere visie waar je naartoe wilt. Het is dan ook 

belangrijk als leidinggevende vooraf zoveel mogelijk informatie 

te geven bij een opkomende verandering. Toch gebeurt het vaak 

dat mensen met ongeplande veranderingen geconfronteerd 

worden of dat mensen zich hevig verzetten om het oude los te 

laten. Dat zorgt voor stress en weerstand bij de betrokkenen. 

Voor de faciliterend leidinggevende is het belangrijk te beseffen 

wat mensen doormaken als ze een verandering doorlopen. Het 

volgende diagram laat zien wat er gebeurt in het ‘dal’ of in de ‘kuil’:
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Als faciliterend leidinggevende is het belangrijk je bewust te 

zijn van de emotionele en mentale barrières die medewerkers 

opwerpen voordat ze gaan veranderen. Je kan de medewerkers het 

beste begeleiden bij elke stap die zich voordoet op de volgende 

manier:
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Deze groeicurve is zowel van toepassing in het begeleiden van 

cases als bij het begeleiden van een organisatie in verandering 

op langere termijn.

Situationeel Leidinggeven

In één-op-één leiderschapsrelaties wordt de stijl afgestemd per 

medewerker, per taak. Twee belangrijke dimensies daarbij zijn 

‘gemotiveerdheid’ en ‘deskundigheid’. In leiderschapsrelaties ten 

opzichte van een groep is de mate waarop de werkomstandigheden 

(situaties) een beroep doen op motivatie en deskundigheid van 

medewerkers bepalend voor de keuze van de leiderschapsstijl.
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Er worden vier leiderschapsstijlen herkend:

Instrueren, overtuigen, begeleiden en delegeren. We behandelen 

ze kort.

Overleggen

Veel

Weinig

Weinig

(Relatiegericht
gedrag)

Veel

WeinigVeel

WeinigVeel

Overtuigen

Delegeren

Sturing

Zelfvertrouwen/Verantwoordelijkheid

Controle

Instrueren
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Instrueren

Individueel instrueren kan in gevallen waarin:

 • de motivatie hoog is;

 • de deskundigheid laag is.

Men staat dan open om de instructie te ontvangen. Wees absoluut 

helder en duidelijk. Verwacht niet ‘dat weet men toch wel’. Praat 

niet in de taal van de deskundige. Herken de vaktermen en leg 

die uit. Vraag aan het eind van de instructie of degene die de 

instructie heeft ontvangen in eigen woorden wil de opdracht wil 

herhalen. Die ‘eigen woorden’ zijn belangrijk omdat je daarmee 

kan toetsen of jouw instructie begrepen is.

Collectief kan je bijvoorbeeld instrueren als:

 • in (productie-) situaties veel geplande en niet voorziene 

gebeurtenissen voorkomen, die een normale gang van zaken 

verstoren;

 • er veel aanwijzingen nodig zijn;

 • er noodsituaties zijn die om een onmiddellijke actie vragen.

Overtuigen

Overtuigen is een manier van beïnvloeden. Je zorgt ervoor dat de 

ander iets van je overneemt: een mening, een idee of voorstel. 

Overtuigen is een techniek die je kunt aanleren. Maar alleen als je 

zelf overtuigd bent van je boodschap, kun je ook overtuigend zijn. 

De inhoud en de kwaliteit van je mening en argumenten zijn bijna 

net zo belangrijk als de manier waarop je het brengt. Sommige 

mensen hebben het van nature: ze hebben zo´n uitstraling dat 

anderen eigenlijk meteen van hen aannemen wat ze zeggen. 
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Individueel kan je begeleiden in gevallen waarin:

 • de motivatie laag is;

 • de deskundigheid laag is.

En collectief kies je voor overtuigen, bijvoorbeeld als:

 • in de situatie de onderlinge interactie intensief moet zijn om 

tot resultaat te komen;

 • in de situatie de medewerkers sterk afhankelijk zijn van 

elkaar om effectief te werken (teamwork);

 • er vraagstukken zijn waar meer dan één effectieve oplossing 

mogelijk is en overleg de kwaliteit van de oplossingen 

verhoogt.

Overleggen

Individueel overleggen doe je in gevallen waarin:

 • de motivatie middelmatig is;

 • de deskundigheid middelmatig is.

En collectief bijvoorbeeld als:

 • de situatie van de medewerkers creativiteit en technische 

vaardigheid vereist;

 • de situatie een grote mate van betrokkenheid van de 

medewerkers vraagt;

 • de medewerkers zelf kunnen kiezen welke methode, 

middelen en benadering zij willen gebruiken.

Overleggen benadert misschien wel het meest de principes van 

het coachen. Stimuleren, soms even voordoen. Tijdig attenderen, 



28

zonder voor te zeggen. Maar vooral toch de gecoachte zélf aan 

de slag laten gaan. Feedback geven. Bestendigen wat goed gaat; 

voor verbetering in aanmerking komende punten signaleren; de 

gecoachte eerst zelf de kans geven.

Delegeren

Delegeren is taken en eigen beslissingsbevoegdheden op een 

duidelijke manier overdragen aan de juiste medewerkers en toezien 

op effectuering. Dat betekent ook: altijd afspraken maken over de 

terugkoppeling. ‘Houd mij 1x per week telefonisch op de hoogte’, 

of in het uiterste geval ‘Zolang ik niets van je hoor, neem ik aan 

dat het goed gaat’. Maar dan moet je echt zeker zijn van je zaak.

Daarom kan je individueel delegeren in gevallen waarin:

 • de motivatie hoog is;

 • de deskundigheid hoog is.

En collectief bijvoorbeeld als:

 • de taken goed zijn uit te voeren en de medewerkers zelf hun 

eigen effectiviteit kunnen beoordelen;

 • het werk zelf motiverend en aantrekkelijk is voor 

medewerkers;

 • werk en werkmethodes volgens vastgestelde principes 

verlopen.

4.2. Leiderschap scan

Het model van situationeel leidinggeven is de basis voor de 

leiderschap scan. 
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Uitstekende Visie & 
Kernwaarden Gedrag
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D2 C2 A2
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De Leiderschap scan geeft alle medewerkers en leidinggevenden 

van een organisatie de mogelijkheid om zichzelf te scoren op hun 

individuele waarden en resultaten. 

Door dit te doen krijgen alle medewerkers en leidinggevenden een 

goed beeld van hun eigen functioneren en kunnen zij de richting 

van hun persoonlijke verbeterpunten ontdekken. 

De matrix heeft twee assen waarop op de verticale as de SNT 

kernwaarden staan die aangegeven kunnen worden van slecht, 

goed tot uitstekend. 

Dit geeft aan dat iemand die uitstekend scoort op deze as 

volledig volgens de afgesproken waarden en gedragskenmerken 

functioneert. 

De horizontale as geeft de resultaten aan die iemand heeft 
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gerealiseerd. Deze loopt van: onder target, op target, boven target. 

Dit betekent dat iemand die boven target heeft gerealiseerd, méér 

resultaten heeft geboekt in de afgesproken periode dan zij of hij 

had afgesproken. 

Voor alle medewerkers en leidinggevenden geldt dat wanneer 

zij D4 zijn, zij een voorkeur hebben voor instrueren en zij een 

intimiderende leider zijn die veranderingsprocessen afwacht. 

Voor alle medewerkers en leidinggevenden geldt dat wanneer 

zij C3 zijn, zij een voorkeur hebben voor overtuigen en zij een 

instrumentele leider zijn die veranderingsprocessen ondergaat. 

Een medewerker of leidinggevende die op B2 zit, heeft een 

voorkeur voor overleggen en is een integere coachende leider die 

veranderingsprocessen begeleid.

Een medewerker of leidinggevende die op A1 zit heeft een 

voorkeur voor delegeren en is een inspirerende leider die 

veranderingsprocessen initieert.

Binnen de organisatie betekent de Leiderschap scan heel concreet 

dat jij je er op richt dat je scoort op zowel de resultaten- als 

ook op de waarden-as. Dit geldt voor iedere medewerker, iedere 

leidinggevende! 

Kernwaarden en zichtbaar gedrag
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Uitstekende Visie & 
Kernwaarden Gedrag
(A) D1 C1 B1

D2 C2 A2

C4 B4 A4

B3D3 A3

Integer
Leiderschap

Instrumenteel
Leiderschap

Intimiderend
Leiderschap

Inspirerend
Leiderschap

Goede Visie &
Kernwaarden 
(B)

Solide visie &
Kernwaarden Gedrag 
(C)

Ontwikkeling Nodig & 
Kernwaarden Gedrag 
(D)

VERBETERING NODIG
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UITZONDERLIJKGOED

RESULTAATGERICHTHEID

De kernwaarden zijn leidend bij het bepalen van de positie op de 

waarden-as. De kernwaarden zijn: 

1. 

……………………………………………………………………………….

2. 

……………………………………………………………………………….

3. 

……………………………………………………………………………….

4. 

……………………………………………………………………………….

5.  

……………………………………………………………………………….

Of iemand de kernwaarden in zijn dagelijkse gang van zaken 
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toepast kan bepaald worden met de volgende schaal:

0. Geen begrip of uiting van waarden en gedragskenmerken.

1. Conceptueel begrip van waarden en gedragskenmerken.

2. Onderzoekt waarden en gedragskenmerken bij zichzelf.

3. Is  waarden en gedragskenmerken bewust nadat hij een 

interactie met een ander heeft gehad.

4. Onderzoekt de  waarden en gedragskenmerken in het 

moment bij zichzelf tijdens een interactie met een ander.

5. Herkent en gebruikt de  waarden en gedragskenmerk in het 

moment bij zichzelf maar is niet consistent.

6. Waarden en gedragskenmerken worden consistent toegepast 

in het dagelijkse werk. Sterke positieve intentie om met 

waarden en gedragskenmerken te werken.

7. Waarden en gedragskenmerken compleet geïntegreerd in 

eigen persoonlijkheid en gebruikt deze onbewust competent. 

Resultaatgerichtheid scan

De Resultaatgerichtheid scan geeft aan waar de energie van 

de organisatie weglekt bij het realiseren van de afgesproken 

strategische doelen. De scan beantwoordt de vraag: “Hoeveel 

doelen worden daadwerkelijk gerealiseerd?”
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Opdrachtgever 
strategische 
doelen & waarden

Gewenste actuele
realisatie

Weglekken van resultaten & energie
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Doelen

Doelen Toegepast Eind Opera-
tioneel

Rappor-
tage

Verantwoordelijkheden Realisatie

Tijdens interviews met specifieke belangrijke medewerkers en hun 

leidinggevenden kan getoetst worden of de doelstellingen waarop 

men zegt te sturen, op individueel niveau helder belegd zijn (de 

oranje kolommen) en ingeregeld zijn (de groene kolommen). 

Hierbij vindt er geen weging plaats in zwaarte van de doelen. De 

eenvoud achter het gedachtegoed is dat kennelijk ieder doel dat 

we meten belangrijk is. Het blijkt dat in de onderlinge afstemming 

en in de coördinatie tussen afdelingen veel energie en efficiëntie 

verloren gaat.

Via de Resultaatgerichtheid scan kan inzichtelijk gemaakt worden 

hoeveel energie er in de operationele besturing ‘weglekt’: vergelijk 

de laatste blauwe kolom met de eerste blauwe kolom. 

Hoe minder energie weglekt, hoe meer er gerealiseerd wordt. 

Wanneer er meer gerealiseerd wordt, schuiven we op de horizontale 

as van het Groeikrachtmodel naar rechts op.
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GROW Model

Het GROW model is een eenvoudig middel om iemands 

professionaliteit en oplossingsgericht vermogen te vergroten door 

zijn persoon in relatie tot bepaalde ervaringen en werkgerelateerde 

vraagstukken te bespreken. GROW staat voor Goal, Reality, Options 

en Will. Dit model gebruiken we als basis om werkgerelateerde 

cases te bespreken die tot doel hebben de business te verbeteren. 

Dit kan zowel resultaatgericht als waardengericht gebeuren.

GOAL

WILL REALITY

OPTIONS

Doel bereikt?
W

at
 ge

be
ur

t e
r n

u?

W
at zijn je opties?

W
at

 w
il j

e g
aa

n d
oe

n?
 

Het GROW model in een case:

Goal (wat wil(len) jij/jullie bereiken?)

1. Welk doel wordt nagestreefd? Op welk doel wil je uitkomen 

als de situatie succesvol opgelost wordt?

Reality (wat is de huidige situatie?)

2. Geef een beschrijving van de situatie. Probeer dat te splitsen 

langs de waarden- en resultaten-as
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3. Welke van de SNT Kernwaarden gaan goed en welke kunnen 

beter?  

Bij jezelf en bij die ander(en)?

4. Wie is er functioneel en wie is er operationeel 

eindverantwoordelijk voor het te behalen resultaat?

5. Wat zijn tot op heden de resultaten?

Options (welke alternatieven zijn er?)

6. Wat zijn/waren de opties om de situatie op te lossen?

Will (welke vervolgstappen besluit je voor?) 

7. Met in acht name van wat je nu weet: Wat worden vanaf nu 

de actiepunten?

Het is onze ervaring dat deze werkwijze er sterk toe bijdraagt dat 

ons gezamenlijk bewustzijn over hoe wij met elkaar samenwerken 

aanzienlijk wordt vergroot. Vanuit die ondervinding nodigen wij 

je uit om met vernieuwd gedrag te experimenteren. 
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5.  
PEOPLE CHANGE 
SCAN
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5.1.  
Wat meet de People Change scan? 

People Change is een unieke methode om naar mensen, teams 

en organisaties te kijken. People Change laat je heel snel en 

eenvoudig inzien hoe mensen, teams en organisaties veranderen 

en welke cultuur en voorkeuren mensen hebben. De volgende 

zaken worden gemeten: 

People Change Score

De People Change Score geeft een indicatie van de score tussen 

de individuen en de organisatie.

Prioriteiten voor de organisatie

De prioriteiten geven aan welke zaken medewerkers het 

belangrijkste vinden voor de organisatie op lange termijn.

Organisatiestructuren en -culturen

Hier wordt de organisatiestructuur en -cultuur aangegeven die 

iemand nu waarneemt en graag wil hebben.

Persoonlijke waardensystemen  

Persoonlijke waardensystemen geven de verdeling van 

waardensystemen aan die in de organisatie het meest aanwezig 

zijn. 

Waardensystemen onder druk

Hier worden de waardensystemen weergegeven die iemand onder 

druk laat zien.
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Mentale flexibiliteit

Dit onderdeel geeft aan of iemand meer rationeel of meer 

emotioneel denkt.

Verandervaardigheden

Hier worden de vaardigheden besproken om drie soorten 

veranderingen in te zetten.

Verandervoorkeuren

Deze geeft de voorkeur voor persoonlijke of professionele 

verandering.

Veranderbarometer

In de veranderbarometer wordt aangegeven hoe iemand zich 

emotioneel voelt in een groei en/of veranderproces.

5.2.  
Omgaan met veranderingen

People Change Score

De People Change Score geeft een indicatie van de fit tussen de 

medewerkers en de organisatie. Eventuele spanningen kunnen 

liggen in (on)tevredenheid met de baan, de baas of het team. 

Daarnaast is er spanning als de waarden die mensen belangrijk 

vinden anders zijn dan ze in de organisatie ervaren en als er een 

verschil is tussen de waarden die de organisatie vraagt en wat 

mensen kunnen leveren. Ook als er een (groot) verschil wordt 

aangegeven bij de huidige en gewenste organisatiestructuur en 
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-cultuur, geeft dat een lagere People Change Score. 

Prioriteiten voor de organisatie

In 1994 introduceerde een pionier in het veld van duurzaamheid 

en organisatieverantwoordelijkheid een concept dat ‘triple bottom 

line’ genoemd werd. Hij pleitte ervoor dat bedrijven niet alleen naar 

de financiële ‘bottom line’ of Profit (winst) zouden moeten kijken, 

maar ook de aspecten People (mensen) en Planet (planeet, milieu, 

omgeving) mee zouden moeten nemen in hun bedrijfsvoering. 

Sinds die tijd is het concept van de 3 P’s -Profit, People en 

Planet- gegroeid en uitgebreid met andere aandachtspunten 

voor organisaties. Purpose (hoger doel) geeft aan dat bedrijven 

een duidelijke meerwaarde en kernwaarden moeten hebben om 

te blijven bestaan. Principles (principes, ethische richtlijnen) en 

Trust (vertrouwen) zijn de laatste jaren sterk naar voren gekomen.

Waardensystemen van Graves

In 1978 maakte Graves zijn nieuwe theorie openbaar over een 

evolutionair, cyclisch systeem dat verschillende waardensystemen 

van mensen en groepen beschrijft. Het systeem is uniek omdat het 

niet alleen een perspectief geeft aan de persoonlijke ontwikkeling 

van een individu of een groep maar ook van een organisatie. 

Graves beschrijft acht waardensystemen die de verschillende 

ontwikkelstadia van de menselijke psyche in interactie met de 

omgeving beschrijven.

Graves opvolgers, Beck & Cowan, creëerden het beeld van een 



41

open spiraal waarbij de nadruk wordt gelegd dat de ontwikkeling 

altijd door gaat. Zij noemden dit het Spiral Dynamics model:

Holisme

Flow

Mensen

Succes

Orde

Macht

Veiligheid

Overleven

Het waardensysteem van Graves kent acht waardensystemen. De 

waardensystemen zijn opgedeeld in vier zelfexpressiesystemen (de 

linker kolom in de afbeelding hiernaast), die worden afgewisseld 

door vier zelfopofferingsystemen (de rechter kolom in de 

afbeelding hiernaast). Dit is de steeds terugkerende beweging 

tussen ik en wij, yin en yang, of het mannelijke en vrouwelijke 

aspect in ons leven. 

Elk waardensysteem overstijgt en integreert het voorgaande 

systeem en wordt o.a. met de kleuren beige, paars, rood, blauw, 

oranje, groen, geel en turquoise aangeduid. 

Een waardensysteem is een manier om de realiteit te begrijpen 

en heeft een constante set van waarden, overtuigingen en gedrag 

die gevonden kunnen worden in mensen, in bedrijven en in de 

maatschappij. 
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Een waardensysteem geeft inzicht in hoe mensen denken en 

waaraan ze waarde hechten. Het zijn interne dynamische en steeds 

veranderende krachten die de menselijke perceptie bepalen, de 

organisaties sturen waarin ze leven en de diepere processen van 

verandering aansturen. Iedere persoon draagt een eigen specifieke 

combinatie van de waardensystemen in zich, die zich aanpast aan 

veranderende levensomstandigheden en de groei van het individu. 

Graves onderkent dat in principe iedereen zichzelf kan ontwikkelen 

en dat sommige mensen verder zijn in deze evolutie dan anderen. 

Belangrijk is echter te zien dat Spiral Dynamics geen waardeoordeel 

geeft, dat een systeem beter of slechter is dan het andere, of dat 

hogere systemen intelligenter zijn of macht moeten hebben over 

lagere systemen. Het geeft slechts aan dat mensen evolueren. 
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De waarden systemen worden in onderstaande tabel samengevat.

Niveau Kleur Belangrijke waarden Manier van denken Culturele manifestaties

1 Beige Overleven Instinctief Eten; drinken; sex; in 
leven blijven; warmte; 
veiligheid; reactief

2 Paars Familie Animistisch Rituelen; taboes; 
bijgeloof; volkswijsheden; 
stammen; tradities

3 Rood Macht Egocentrisch Gratificatie; in de 
schijnwerpers; 
overwinning; actie; 
impulsief; leven voor 
het nu; uitbuiten 

4 Blauw Waarheid Autoriteit Betekenis; discipline; 
moraliteit; regels; 
procedures; 
opoffering voor latere 
beloning; vroom

5 Oranje Persoonlijk Streven Strategisch Materialistisch; 
consumeren; succes; 
imago; status; 
groei; competitie

6 Groen Menselijke band Consensus Egalitair; gevoelens 
delen; authenticiteit; 
zorgen voor; persoonlijk; 
relativerend

7 Geel Flexibele stroom Systemisch Natuurlijke systemen; 
autonomie; kennis; 
meerdere realiteiten; 
existentieel

8 Turquoise Wereldvisie Holistisch Collectieve individuen; 
kosmische spiritualiteit; 
globale veranderingen

Organisatiestructuren en Culturen
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De gedachte van het Graves model is dat een organisatie zich 

kan ontwikkelen volgens de aanwezige waardensystemen in de 

mensen. De cultuur ontwikkeling begint bij de eerste kleur waar 

sprake is van een groep, nl. paars. 

De cultuur gaat van familie gedreven/paars, naar macht gedreven/

rood, naar regel gedreven/blauw, naar resultaat gedreven/oranje, 

naar mens gedreven/groen, naar systeem gedreven/geel en naar 

holistisch gedreven/turquoise. 

Dominant

Drijfveer

Stam

Veiligheid

Autocratie

Macht

Bueaucratie

Orde

Strategisch

Succes

Netwerk

Mensen

Systemisch

Flow

Elk opeenvolgend waardensysteem kan met toenemende 

complexiteit omgaan en daar hoort steeds een nieuwe 

organisatiestructuur bij. Het Beige systeem is in principe 

alleen bezig met overleven en heeft nog geen behoefte aan 

organisatie. Het Turquoise systeem is wel al aanwezig bij een 

aantal individuen, maar nog niet in zo’n grote getale dat er al 

een duidelijke vorm van organisatie waarneembaar is. Deze 

twee kleuren worden dan ook niet verder uitgewerkt in de Scan.

Persoonlijke waardensystemen 

Persoonlijke waardensystemen geven de verdeling van 

waardensystemen aan die in de organisatie het meest aanwezig 

zijn.
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Waardensystemen onder druk

Hier worden de waardensystemen weergegeven die iemand onder 

druk laat zien

Mentale Flexibiliteit

Onze hersenen bestaan uit twee helften met ieder een verschillende 

manier van denken. 

De rechter hersenhelft is sterk in analoog denken. Het ziet het 

grote geheel en denkt in beelden en plaatjes. Er is geen gevoel 

van tijd en een sterk ruimtelijk inzicht. Het is het gebied van 

verbeelding, fantasie en mogelijkheden zien; mooie dingen 

waarderen, filosoferen en betekenis geven aan zaken. De 

rechterhersenhelft is uitermate intuïtief, het vult gaten op door 

plotselinge inzichten, vaak gebaseerd op onvolledige informatie, 

systemen, modellen, gevoelens of verbeelding. 

De linker hersenhelft is sterk in digitaal denken. Het is het 

gebied van de logica en analytisch denken. Het is tijdgevoelig en 

duidt alles aan met woorden, namen, symbolen en definities. De 

linkerhelft wordt vaak gezien als de rationele kant: conclusies 
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worden getrokken op basis van feiten, details, getallen en lineaire, 

logische gevolgtrekkingen. Het is sterk in het herkennen van 

patronen, rekenen en wetenschap en levert vooral praktische, in 

realiteit gegronde oplossingen. 

Denkpatroon Sterke punten Blinde vlekken

Analoog gebied
Rechter hersenhelft
Bereik van 0 - 5

• Heeft toegang tot veelkleurig ‘geheel‘
• Zigzagt door complexiteit
• Gedreven door dromen en visioenen
• Beweegt zich op onontgonnen gebied

• Details glippen er tussendoor
• Neigt meer naar ideeën dan actie
• Veel emotionele ups en downs
• Verstrikt in een fantasiewereld

Gemengd Gebied
Bereik van 6 - 9

• Vertaalt idealisme naar realisme
• Reduceert complexiteit tot eenvoud
• Zwerft vrij rond en geeft 

planten water
• Denkt strategisch én tactisch

• Pragmatisch ten kosten van principes
• ‘Alles voor iedereen‘ stopt een keer
• Zwalkt tussen twee werelden
• Gematigdheid remt vernieuwing

Digitaal gebied
Rechter hersenhelft
Bereik van 10 - 15

• Voorliefde voor data / precisie
• Lost problemen lineair / logisch op
• Houdt zich aan keurige categorieën
• Verricht voorspelbaar werk

• Ingekapselde kijk op ‘de realiteit‘
• Misplaatste / verstikkende starheid
• Blind vvoortgedreven door de klok
• Wereld gereduceerd tot bits en bytes

Verandervaardigheden

Er zijn drie soorten veranderingen die in organisaties voorkomen. 

De figuur hieronder illustreert deze. We beginnen met de meest 

eenvoudige manier. 

1. Geleidelijke verandering 

Geleidelijke verandering is erop gericht om de huidige 

gang van zaken te verbeteren en niet zozeer om iets 

nieuws te creëren. Het verbeteren van bestaande 

processen, vaardigheden en methodes kunnen allemaal 

geleidelijke veranderingen zijn. Specifieke voorbeelden zijn 

kwaliteitsverbeteringen, verkoopstijgingen, eenvoudige 
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werkaanpassingen, teamontwikkeling en oplossingen 

aandragen voor dagelijkse problemen.

2. Transitionele verandering 

Transitionele veranderingen vervangen een huidige manier 

van werken met iets heel nieuws. Dit vraagt dat er een 

nieuwe manier van werken bedacht en ingevoerd moet 

worden. De organisatie moet tegelijkertijd de oude staat 

ontmantelen en de oude manier van werken loslaten, terwijl 

de nieuwe staat in werking gezet wordt. Deze transitie kan 

gemanaged worden met projectmanagementvaardigheden 

en kan effectief begeleid worden met traditionele 

verandermanagementmethodes.  

 

Er zijn twee variabelen die transitioneel veranderen 

definiëren: (1) je kan de gewenste situatie in detail 

vaststellen voordat je begint en je kan daarmee de 

transitie managen en (2) de mensen worden voornamelijk 

aangesproken op het niveau van vaardigheden en acties 

en niet op de persoonlijke niveaus van mindset, gedrag en 

cultuur. Voorbeelden zijn reorganisaties, eenvoudige fusies 

of teamsamenvoegingen, de creatie van nieuwe producten 

of werkwijzen die oude vervangen en IT-implementaties 

die niet radicaal het werk van mensen veranderen of een 

belangrijke verandering in cultuur of gedrag verlangen om 

effectief te zijn.

3. Transformatie 

Een Transformatie is de meest uitdagende manier van 
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veranderen vanwege twee redenen. Ten eerste is de 

toekomstige staat niet bekend voordat je begint en 

wordt die gaandeweg bepaald door ‘trial and error’ als 

nieuwe informatie beschikbaar wordt. Dit maakt dat deze 

manier van veranderen niet gemanaged kan worden met 

voorbedachte, tijdsgebonden en lineaire projectplannen. Je 

kan wel een globale veranderstrategie hebben, maar het 

echte veranderproces zal verschijnen in het moment. Dit 

betekent dat iedereen moet werken in een toestand van 

‘niet-weten’, een beangstigende, onvoorspelbare plek waar 

mogelijk emoties en stress hoogtij vieren.  

 

Ten tweede zal de toekomstige staat zo radicaal anders zijn 

dan de huidige dat de mensen en de cultuur echt moeten 

veranderen om succesvol tot stand te komen. Nieuwe 

mindsets en gedrag is nodig en meestal moeten leiders en 

medewerkers hun wereldbeeld veranderen om een nieuwe 

toekomst uit te vinden, laat staan die effectief te laten 

werken. Zonder deze innerlijke, persoonlijke veranderingen 

van mindset en cultuur zullen de nieuwe structuren, 

systemen, processen en technologie niet het gewenste 

effect of de gewenste opbrengst leveren. Dit is bijvoorbeeld 

waarom grote IT-veranderingen of Het Nieuwe Werken niet 

de verwachte resultaten opleveren. 
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Verandervoorkeuren

Veranderingen kunnen horizontaal of verticaal plaatsvinden. 

Horizontale verandering

Bij een horizontale verandering 

blijft je persoonlijkheid 

met de daarbij behorende 

overtuigingen en waarden 

onveranderd en leer je nieuwe 

vaardigheden of kennis om 

meer aan te kunnen. Het 

horizontale groeiproces 

wordt vaak aangeduid met 

professionele groei.

Verticale verandering

Bij een verticale verandering 

ben je bereid om je huidige 

denkbeelden, overtuigingen 

en waarden aan te passen. 

Je ondergaat een diepe 

verandering naar een nieuwe 

identiteit. De verticale 

verandering wordt vaak 

persoonlijke ontwikkeling 

genoemd. 
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Veranderbarometer

In de veranderbarometer wordt aangegeven waar de 

medewerkers staan in een groei- en/of veranderproces. De 

veranderbarometer geeft aan waar de medewerkers zich 

bevinden in de Groeicurve.

Groeicurve
Emotionele toestand met betrekking tot de organisatie

new

Symbool Groeifase Omschrijving
α Alpha Stabiel, alles gaat goed

(onbewust bekwaam 1)

β Bèta Er is iets fout, gespannen
(onbewust onbekwaam)

γ Gamma Niks klopt meer, verward, angstig
(bewust onbekwaam)

δ Delta Een oplossing is in zicht, opluchting
(bewust bekwaam)

new α New alpha Er is nieuwe stabiliteit, optimistisch
(onbewust bekwaam 2)
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6.  
DE GROW CASE  
AANPAK
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6.1.  
GROW Caseformulier

Naam:

Functie:

Datum:

Naam GROW Case:

Je wordt gevraagd, voorafgaand aan de GROW Case sessie, een 

situatie in je  werkomgeving te beschrijven. De opzet is dat hieruit 

blijkt dat het tijdig en op target niveau bereiken van doelen langs 

de kernwaarden juist goed of juist niet goed verloopt. 

Het mag gaan om een situatie uit het verleden, heden of de 

nabije toekomst. Het mag positief en negatief zijn houd het vooral 

praktisch en realistisch. Het uitgangspunt is om tijdens de GROW 

Case sessie de door jouw ingediende case(s) plenair te bespreken 

met als gevolg dat deelnemers individueel en collectief zich nog 

meer bewust worden van de onlosmakelijke samenhang tussen 

kernwaarden gedrag en resultaatgerichtheid. 

Het uiteindelijke gevolg wat je van deze sessies mag verwachten 

is dat een ieder (dus ook jij zelf) vanuit verworven inzichten ander 

gedrag gaat experimenteren. Tevens leren we in de sessies om 

elkaar op gewenst kernwaarden gedrag aan te spreken en ook te 

ondersteunen.

Bij deze case besprekingen hanteren wij het zogenoemde GROW 

Model van John Withmore. In de aan jouw verstrekte werkboek 
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tref je een nadere uiteenzetting van het GROW-Model aan.

Houd bij het beschrijven van de case de juiste verantwoordelijkheden 

aan!

Eind Verantwoordelijke

Eindverantwoordelijk betekent dat een medewerker 

verantwoordelijk is voor het resultaat: hij/zij bepaalt het ‘WAT’ 

van de taak/opdracht. Met WAT wordt bedoeld dat hij/zij het doel 

vaststelt, de streefnorm of target en de streefdatum bepaalt. 

Ook bepaalt de eindverantwoordelijke de randvoorwaarden. 

Zowel lijn- als staffunctionarissen kunnen eindverantwoordelijke 

zijn. Een medewerker die eindverantwoordelijk is kan besluiten 

de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te delegeren aan 

een andere medewerker. Die medewerker is op dat moment 

operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering.

Operationeel Verantwoordelijke

De operationeel verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het 

‘HOE’; De operationeel verantwoordelijke is dus de uitvoerder 

en verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling. 

Indien, naar de mening van de operationeel verantwoordelijke, 

streefnorm, tijd en/of randvoorwaarden bijstelling behoeven, 

neemt de operationeel verantwoordelijke in een zo vroeg mogelijk 

stadium contact op met de eindverantwoordelijke.
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Goal- Doel (wat wil(len) jij/jullie bereiken?)

1. Welk doel wordt nagestreefd? Op welk doel wil je uitkomen 

als de situatie succesvol opgelost wordt? 

(Probeer een doel neer te zetten die een relatie heeft met 

een bedrijfsdoelstelling of leg die relatie uit)

Reality - Realiteit (wat is de huidige situatie?)

Geef een beschrijving van de situatie.

Wat is de target en streefdatum van de doelstelling?
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Welke van de gedragskenmerken langs de waarden gaan goed..

en welke kunnen beter? Bij jezelf, bij die ander(en) en hoe denk 

je dat de ander jou ziet?

Wie is er eind- en wie is er operationeel eindverantwoordelijk voor 

het te behalen resultaat?

Wat zijn tot op heden de resultaten?
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Options – Opties (welke alternatieven zijn er?)

Wat zijn/waren de opties om de situatie op te lossen?

Will – Beslissing (welke vervolgstappen besluit je voor?) 

Wat worden vanaf nu de actiepunten?
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6.2.  
Voorbeeldcase

Goal - Doel

1. Welk doel wordt nagestreefd? Op welk doel wil je uitkomen 

als de situatie succesvol opgelost wordt? 

Mijn leidinggevende, Jan van Marel, wil op over 2 weken (op 15 

maart) weten waarom de opzet van het klant-panel nog steeds 

niet gerealiseerd is. Wanneer hij namelijk over een klant panel 

zou beschikken zal hij beter in staat zijn om de voorgenomen 

proposities te bespreken. 

Janny Troost is ervoor verantwoordelijk om invulling te geven aan 

het verzoek van Jan om een klant panel te leveren.

Reality – Realiteit (huidige situatie)

2. Geef een beschrijving van de situatie. Probeer dat te splitsen 

langs de waarden- en resultaten-as

Jan heeft een aantal malen rechtstreeks aan Janny, als via zijn 

eigen medewerkers aan de medewerkers van Janny gevraagd om 

het klant panel te leveren. Maar het panel is er nog steeds niet 

en dit duurt volgens Jan nu veel te lang.

Janny heeft aangegeven aan Jan dat de persoon die voor het panel 

moet zorgen erg druk is met andere werkzaamheden. Ook gaf zij 

aan dat zij graag eerst nog wat andere opties/combinaties met 



58

andere klant-panels wil bekijken, voordat er een (nieuw) klant-

panel komt. Ik geloof niet dat Janny zich erg druk maakt om Jan 

zijn planning.

3. Welke van de gedragskenmerken langs de waarden gaan 

goed en welke kunnen beter? Bij jezelf en bij die ander(en)?

Ik denk dat ze van elkaar wel weten wat ze willen, maar niet 

waarom. Ik denk ook niet dat ze elkaar volledig vertrouwen, want 

er wordt teveel in de wandelgangen over gesproken. Ik heb wel 

begrepen dat ze binnenkort om de tafel gaan zitten en duidelijk 

willen hebben wie nu waarvoor verantwoordelijk is.

Ik heb zelf Jan aangeraden dat gesprek te voeren en om daar 

mogelijk als derde bij te zitten. Maar Jan vond dat er dan een 2 

tegen 1 situatie zou ontstaan en gaf aan dat hij het zelf wel wilde 

doen.

4. Wie is er eind- en wie is er operationeel 

eindverantwoordelijk voor het te behalen resultaat?

Ik denk zelf dat Jan de eindverantwoordelijke is en dat Janny van 

hem de operationele verantwoordelijkheid heeft gekregen, maar ik 

weet niet zeker of het verzoek van Jan aan Janny echt een verzoek 

of een opdracht is geweest. Ik was daar niet bij.

5. Wat zijn tot op heden de resultaten?
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Nog niet veel. Veel gemopper en bij ons onzekerheid of we onze 

eigen planning wel kunnen halen.

Options – Opties (welke alternatieven zijn er)

6. Wat zijn/waren de opties om de situatie op te lossen?

Voor Jan is het duidelijk wat een klant panel moet doen. Hij wil 

begrijpen waarom het zo lang moet duren. Jan maakt het eigenlijk 

niet uit welk klant panel er komt, als er maar snel één komt. Jan wil 

ook best uit eigen budget zelf voor een klant-panel zorgen. Eigenlijk 

vindt hij dat zijn afdeling ook zelf voor een klant-panel kan zorgen.  

Janny geeft aan dat het panel er in week 13 aan gaat komen, maar 

dat vind Jan verbazingwekkend laat.

Will - Beslissing

7. Wat worden de actiepunten vanaf wat je nu weet?

Ik weet alleen van het komende gesprek, meer niet.

Aanwijzingen voor de coach/ facilitator bij de case

Tijdens de coaching doorloop je alle vier de stappen, behorende 

bij het GROW-model.

Als coach:

1. Stel je veel vragen om het doel en de situatie helder te 

krijgen

2. Ga je bij de Opties de groep erbij betrekken

3. Geef je alleen advies als je getoetst hebt of advies welkom 

is.
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4. Houdt je via aantekeningen op de flipover bij welke 

informatie en ideeën al zijn geopperd.

5. Vel geen oordeel: verbaal noch non-verbaal.

6. Luister aandachtig (vat samen, vraag om verheldering, 

‘knik’, ‘spiegel’, etc).

Onderstaand een reeks voorbeeldvragen waaruit je putten kan.

Stap 1: Goal (doelstelling)

1. Mogelijke openingsvragen:

 • Wat zou je graag willen bereiken?

 • Wat zou je graag willen bereiken in dit gesprek?

 • Wat is het (hoger)doel waar je nu over praten wil?

 • Wat zou er moeten gebeuren om jou na afloop van dit 

gesprek, het gevoel te geven dat onze tijd goed besteed is?

 • Als ik een wens van je zou kunnen laten uitkomen 

gedurende deze sessie, welke zou het zijn?

 • Wat zou er na deze sessie anders moeten zijn?

 • Welke uitkomst zou je willen hebben na deze sessie, 

discussie? en dan doorvragen, bijvoorbeeld:

 • Denk je dat we dat kunnen doen in de tijd die we 

beschikbaar hebben?

 • Zou dat echt waarde voor je hebben?

2. Het gezamenlijk eens worden over wat het na te streven 

doel is. Let op dat dit geen taak of activiteit is….

3. Feitelijk uitwerken wat het doel is. Denk dan in een hoger 
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doel en een doel voor nu of denk in KP(I’s)

Stap 2: Reality (realiteit, huidige situatie)

1. Mogelijke openingsvragen:

 • Wat gebeurt er op dit moment?

 • Hoe beleven de betrokkenen de gedragskenmerken van de 

SNT Kernwaarden?

 • Hoe weet je of dit accuraat is?

 • Wanneer gebeuren dit soort dingen?

 • Hoe vaak gebeurt het? (Wees zo nauwkeurig mogelijk).

 • Wat voor effect heeft het?

 • Hoe weet je dat er een probleem is?

 • Hoe heb je geverifieerd, of zou je verifiëren, dat het 

werkelijk zo is?

 • Welke andere factoren zijn relevant?

 • Wie speelt er nog meer een rol?

 • Wat is hun perceptie van de situatie?

 • Wat heb je tot nu toe geprobeerd?

2. Het gezamenlijk eens worden over wat de huidige situatie is. 

Wat echt kenmerkend is.

3. Feitelijk uitwerken wat de huidige situatie is. Kort en bondig 

zonder vooroordelen: gewoon hoe het NU zit…..

Stap 3: Options (welke alternatieven zijn er)

1. Mogelijke openingsvragen:

 • Wat zou je kunnen doen?

 • Welke alternatieven zijn er? 
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 • Vertel me wat de mogelijkheden voor actie jij ziet. (Let 

daarbij niet op of ze realistisch zijn op dit moment)

 • Wie zou je kunnen helpen?

 • Heb je er over nagedacht om de inhoud te laten 

rusten en elkaar eens aan te spreken op gedrag en/of 

verantwoordelijkheid?

 • Zou je suggesties van mij willen hebben?

 • Wat zijn de voordelen en valkuilen hiervan?

 • Welke van deze heeft jouw voorkeur?

 • Geef eens een rapportcijfer van 1-10 voor de haalbaarheid 

van elk van deze?

 • Zou je er één willen kiezen waar je verder mee gaat?

2. Het gezamenlijk eens worden over welke alternatieven er 

zijn. Zorg dat er tenminste 2 zijn.

3. Feitelijk uitwerken welke alternatieven er zijn. Zorg dat je 

niet doorschiet in beslissen wat het wordt. Zet ze op rij.

Stap 4: Will - Beslissing

1. Mogelijke openingsvragen:

 • Wat is/zijn de volgende stap/pen?

 • Wanneer ga je ze ondernemen (datum)?

 • Wat kan er misschien in de weg zitten?

 • Moet je misschien de stappen in je agenda vastleggen?

 • Welke hulp heb je nodig?

 • Hoe en wanneer ga je die hulp vragen?

2. Het gezamenlijk eens worden over welke vervolgstappen 
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het beste mogelijk zijn. Denk daarbij ook aan de vraag wie 

er functioneel en operationeel verantwoordelijk zijn, of gaan 

worden.

3. Feitelijk uitwerken welke vervolgstap de voorkeur heeft, in 

relatie tot de voorgaande stappen. Zorg dat iemand actie en 

follow-up op zich zal nemen.
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7.  
HANDLEIDING 
VOOR DE COACH 
/ FACILITATOR
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Kwaliteiten van een coach/facilitator

Door coaching bied je een ander de mogelijkheid om te leren, leert 

deze beter te presteren, leert hij zich te ontplooien en leert hij te 

veranderen. Je doet dit door:

 • Gericht te luisteren

 • Vragen te stellen

 • Waar nodig inhoudelijk advies aan te dragen.

Coaching vindt plaats tussen leidinggevende en medewerker, 

tussen medewerkers onderling en waarom zou een medewerker 

een leidinggevende niet op specifieke onderdelen kunnen coachen?!

Dat wat je nu leert is net zo goed toepasbaar op je directe collega’s 

van ‘hetzelfde niveau’, als niveau(‘s) hoger. Het is daarbij echter een 

groot verschil of je zelf vanuit een (goed verstopt) machtsdenken 

werkt, of dat je vanuit kracht werkt: persoonlijke kracht.

Wil jij meer lezen over het ontwikkelen van je persoonlijke kracht lees dan 

hoofdstuk 1: Je verlangens realiseren, in ’10 stappengids tot zelfinzicht’.

 

De vorm van begeleiding die we zullen hanteren in de Case sessies, 

is altijd gericht op twee hoofdaandachtspunten:

 • Haalt iemand zijn doelen en waar is hulp nodig?

 • Voldoet het gedrag van iemand aan de Kernwaarden? En zo 

niet: hoe laat je dat groeien?

Het coachen van medewerkers naar een grotere persoonlijke 

kracht doen wij vanuit de veronderstelling:

 • Dat ieder individu zelf eindverantwoordelijk is voor 
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het vergroten van zijn persoonlijke kracht, als ook het 

ontvouwen van zijn (verborgen) potentieel.

 • Dat indien iemand wel wil, maar (nog) niet kan, dat 

wij als leidinggevende, of als collega het als onze 

verantwoordelijkheid zien die persoon te ondersteunen. 

Er zijn een aantal zaken die een facilitator in de gaten moet 

houden tijdens het begeleiden van de GROW cases:

 • Verantwoordelijkheid 

 • Vragen stellen en luisteren

 • Observeren

 • Focus

 • Het groeiproces

 • Verbale en non-verbale communicatie

 • Feedback 

We behandelen ze stuk voor stuk.

Verantwoordelijkheid

Als coach ben jij verantwoordelijk voor het leerproces. Dit bestaat 

uit:

1. Het hanteren van het GROW model.

2. Het (samen-)werken vanuit de Kernwaarden.

De ander is verantwoordelijk voor het leerresultaat. Dit bestaat 

er uit:

1. Dat de ander de overeengekomen doelstellingen tijdig en op 

target niveau realiseert.

2. Dat de ander zich in termen van gedrag langs de 
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Kernwaarden gedraagt.

Vragen stellen en luisteren

Het stellen van vragen creëert betrokkenheid en energie.

Het stellen van vragen is een effectieve manier om alternatieven 

te verzamelen. 

Effectiever dan het spuien van oplossingen uit eigen kennis of 

ervaring. Door vragen te stellen verdiep je jezelf in de ander en 

zijn/haar situatie en toon je waarde te hechten aan de invalshoek 

van de ander. De ander wordt actief betrokken. Als je ‘voorleest 

uit eigen werk’ of directe oordelen geeft en oplossingen instrueert, 

blijft de ander passief in denken en doen. Hij/zij kan zichzelf 

mogelijk van je afkeren.

Zeker in situaties waarin je een voor de ander moeilijk thema 

moet aankaarten: de mening van de ander vragen is dan minder 

bedreigend.

De zo ontstane sfeer geeft aan de ander de ruimte om te leren: 

boor die energie bij de ander aan.

Ga na wat de persoon die je aan het coachen bent, weet: waardeer 

die kennis en ervaring.

Ga na welke support de ander van jouw verwacht. Vraag daar ook 

naar!.

Luisteren: ‘met aandacht horen om iets te vernemen’

(van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands)
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Luisteren voegt aan horen toe, dat je hetgeen je hoort ook 

verwerkt:actief luisteren.

De ander moet ervaren dat er geluisterd wordt, dat hij/zij jouw 

aandacht heeft.

Door aandacht te geven stimuleer je de ander om door te gaan.

Valkuilen voor experts

Al beheers je de stappen van het GROW-model nog zo goed, pas 

op dat je niet in de volgende valkuilen stapt:

 • Jouw eigen kennis staat het daadwerkelijk luisteren naar de 

ander in de weg. 

 - ‘ja maar’.

 • Jouw brede kennis en ervaring kan door de ander als 

bedreigend worden ervaren; de ander zal niet open met jou 

van gedachten durven te wisselen. 

 - ‘bang om als dom te worden gezien’

 • Niet open staan voor alternatieven, omdat jouw eigen 

aanpak zo succesvol was. 

 - ‘luister nou eens even…’

 • Je trots op eigen prestaties leidt er toe dat je gaat ‘voorlezen 

uit eigen werk’. 

 - ‘Ik herinner mij nog die keer dat …. en toen ….’

 • Het gevaar dat je je te veel op het doel (resultaat of KPI) 

richt en vergeet te kijken of de betrokkenen elkaar op de 

Kernwaarden niet verliezen.

Observeren

Waarnemen of observeren houdt in dat je ziet wat er gebeurt, maar 

er niet direct aan deelneemt. We kennen het allemaal, we hebben 
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allemaal wel eens dat we iets gadeslaan zonder er bij betrokken te 

zijn. Als je observeert of waarneemt vanuit die positie, dan kijk je 

als een onpartijdig iemand zonder vooroordelen, zonder (sterke) 

emotionele betrokkenheid. 

Voor een ervaring van waarnemen, doe oefening Observeren en 

vragen stellen met twee collega’s. 

Als je de oefening eenmaal hebt gedaan, probeer hem dan ook eens 

als je alleen bent. De drie posities: waarnemer, vrager en ‘ervaring-

hebber’ zijn onderdelen in ons zelf. Ze geven veel informatie over 

wat er met jezelf of in een situatie aan de hand is. Als je met deze 

drie begrippen kunt werken wordt leren en ontwikkelen een stuk 

gemakkelijker. Om gevorderd te worden in case begeleiding en/of 

coaching is het van groot belang deze vaardigheid te ontwikkelen.

Focus

De focus is grotendeels op de ander. Coaching kan pas effectief 

zijn als je als coach niet afgeleid wordt door jouw eigen behoeften, 

oordelen en plaatjes. Het gaat er om de ander van dienst te zijn. 

Het is dus belangrijk een deel van je aandacht bij jezelf te houden 

om eventuele (storende) reacties bij jezelf snel te herkennen en 

ze constructief in het gesprek te gebruiken.

Bijvoorbeeld:

 • Je zit zelf in tijdnood.

 • Je hebt net zelf onprettig nieuws gehad.

 • Je praat met iemand en wat je hoort roept een negatieve 

reactie bij je op, een reactie van boosheid, van teleurstelling 

of van verveling. 
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 - ‘Wat een zeur.’ 

 - ‘Wat is die dom.’

 • Of het beeld roept een te positieve reactie bij jou op:

Zonder dat je jezelf ervan bewust bent, kan daarmee jouw houding 

gaan verschuiven van ondersteunend / coachend- naar een ‘positie 

innemende’ houding.

Mogelijk dat je je gelijk gaat bewijzen; dat je jezelf in gedachten 

gaat afzonderen. 

Soms is dat ook zichtbaar in:

 • Horloge kijken.

 • Tikken met pen.

 • E-mail gaan checken.

 • Even wat anders ‘moeten’ doen.

Wees je dus bewust van wat er in je omgaat en wat er in de 

ander omgaat. Wat zijn jouw gevoelens ten aanzien van de ander 

of van de situatie en hoe kunnen deze gevoelens jullie gesprek 

beïnvloeden? Stel niet alleen vast wat de ander van jou als coach 

verwacht, maar stel ook vast wat jij er zelf van verwacht.

Het groeiproces

Soms blaak je van de energie. Je staat open, je luistert, je praat, 

je gaat uit. 

Je leest, je bent actief. Kortom, je probeert zoveel mogelijk uit de 

dag en uit het leven te halen. Maar er zijn ook tijden waarop die 

nieuwe ervaringen verwerkt moeten worden. Dat kóst energie. 

Dan zoek je even niet verder en probeer je eigen balans terug te 
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vinden. Je verwerkt wat je hebt ervaren, wat je hebt meegemaakt.

Beide fases (expansie en contractie) maken deel uit van een 

natuurlijk groei proces.

Coaching draait om het stimuleren van groei en om het beste uit 

iedereen te halen.

Maar hoe doe je dat? En wat moet je dan vooral niet doen of 

zeggen? 

Groeien moet iemand zelf doen. In de loop der tijd leren we van 

onze eigen ervaringen, met vallen en opstaan. Groeien vergt: 

buiten de eigen comfort zone gaan. Het vraagt tijd, energie en 

vertrouwen. Om verder te komen, moeten we het beste uit ons 

zelf kunnen halen. Dus ook dingen die we zeker weten ‘los durven 

laten’.

De één ontwikkelt zich in volle vaart, de ander hortend en stotend, 

of in stilte. Als coach houd je rekening met deze verschillen. Je 

biedt support zonder jezelf op te dringen. En zonder te eisen dat 

de ander zich op jouw manier gaat opstellen, of om op jouw manier 

met ervaringen om te gaan.

Groeien is mogelijk als we onszelf en de ander hiervoor de ruimte 

geven. Tegelijkertijd is het belangrijk om de ander eerlijke feedback 

te geven en te confronteren op het moment dat luisteren en 

vragen niet meer effectief blijken. 
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Weerstand tegen groei

Wanneer je weerstand voelt in de begeleiding van een case is 

het verstandig om te checken of er een defensiemechanisme bij 

iemand geactiveerd is (bij de ander of bij jezelf!). 

Een defensie is een automatische reactie om onszelf te beschermen 

tegen het voelen van emotionele pijn. Onze defensie wordt 

automatisch geactiveerd wanneer we ons persoonlijk aangevallen 

of bedreigd voelen. Je kunt denken aan situaties waarin we kritiek 

krijgen of wanneer we het gevoel hebben voor schut te worden 

gezet. We hebben dan vier basisreacties:

1. We vallen de ander aan

2. We trekken ons terug

3. We doen wat de ander wil zonder dat we daar zelf achter 

staan

4. We bevriezen

Deze defensies zijn vaak subtiel en kunnen door van alles aangezet 

worden (zogenaamde ‘triggers’) Vaak ervaren mensen een 

krachtverschil, een verschil in kennis, een verschil in ervaring, of 

gewoon alleen maar een verschil……..

Degene die zich dan de ‘mindere’ voelt, kan op zo’n moment 

moeilijk of ronduit niet de ruimte voor zichzelf nemen om zich 

te ontwikkelen. Hij is niet meer in staat mee te denken, mee te 

doen, zich zelf te betrekken door middel van vragen of het delen 

van informatie. 

Wat er dan gebeuren kan, is dat men zich gaat afzetten tegen het 

groeiproces door bijvoorbeeld de autoriteit in twijfel te trekken. 
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Of door af te leiden van het vermeende verschil, door te kritisch 

te zijn over neven-aspecten, of door denigrerend naar de ander 

te reageren. Of men gaat zich zelf kleiner maken dan nodig:

te vriendelijk, te afwachtend, ‘het zal wel weer aan mij liggen’, 

‘dat heb ik weer’.

Wat we willen bereiken is dat we op bovenstaande situaties 

reageren vanuit een bepaalde objectiviteit. Dat we kunnen voelen 

wat we voelen en de waarheid onder ogen zien, zonder dat we 

ons bedreigd voelen. 

Trots, angst en eigen wil veroorzaken dat we handelen uit 

negatieve intentie in plaats van verantwoordelijkheid te nemen 

voor ons gedrag.

Trots zegt: ik ben beter dan anderen, alleen zo hebben we recht 

om ‘speciaal te zijn’. De weerstand uit zich dan in een aanval.

Angst zegt: we moeten onszelf beschermen, dus alles wat we 

moeten doen om onszelf te beschermen is gerechtvaardigd. De 

weerstand uit zich vaak als terugtrekken of bevriezen.

Eigen wil zegt: We moeten krijgen wat we willen en wanneer we 

het willen en we hebben het recht om dit te doen. De weerstand 

uit zich dan in ‘Ja zeggen en Nee doen’.

Als je als coach in defensie gaat, herkennen we de volgende 

situaties:
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Degene die zich de meerdere voelt, probeert de ander ‘klein’ te 

houden:

 • ‘Sinds wanneer heb jij verstand van dit werk’?!

 • ‘Zo, lezen we tegenwoordig ook kranten?’

 • ‘Idioot idee; wie kan hier wél iets zinnigs over zeggen?

 • ‘Heb je het nu alwéér niet door?’

De ander wordt afgeremd en krijgt niet de gelegenheid om zich 

te ontwikkelen.

Dergelijk gedrag werkt demotiverend naar de leden en is contra 

productief voor het proces.

Zelf analyse: Wanneer roep ik weerstand op?

Probeer de volgende zinnen af te maken:

Ik neig tot het denigreren (het ‘kleiner’ 

maken) van de ander, wanneer

Ik neig tot het belemmeren van mijn eigen 

ontwikkelingsmogelijkheden, wanneer

Ik voel mij door anderen belemmerd, klein 

of ‘dom’ gehouden, wanneer
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Soms is een defensie een blinde vlek. Als daar meer over wil weten, 

doe dan oefening Blinde Vlekken.

Kunnen we vermijden dat we de ander of ons zelf belemmeren? 

Vaak niet.

Het is een ‘natuurlijk’ gedrag, maar je kunt jezelf wel trainen om 

er alert op te zijn.

Het belangrijkste voor een mens is dat hij of zij blijft communiceren 

vanuit zijn volwassene doener positie en zich niet negatief kritisch 

gaat opstellen vanuit zijn negatieve denker of als slachtoffer gaat 

opstellen vanuit zijn afhankelijke voeler. 

Wil jij meer lezen over de Doener, Denker en Voeler, lees dan 

hoofdstuk 2: Jezelf leren kennen, in ’10 Stappengids tot zelfinzicht’. 

Als facilitator heb je een belangrijke rol in het benoemen van de 

positie die iemand inneemt. Door het objectief benoemen wat er 

gebeurt ontstaat vaak de ruimte die nodig is om de identificatie 

met de emotie los te laten en weer van een afstandje naar onszelf 

te kijken.

Als je er zelf voor kiest om niet in (of uit je) defensie te gaan, sta 

je jezelf toe om echt contact te maken met de ander en nodig je 

de ander uit om (weer) contact te maken met jou.

Zeker tijdens coaching gesprekken is het volgende raadzaam:

 • Wees je tijdens het geven van feedback bewust van jouw 

eigen gevoelens en houding (Focus).
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 • Vraag de ander of jij in zijn/haar beleving voldoet aan de 

gedragskenmerken behorende bij de Kernwaarden.

 • Beschrijf, maar oordeel niet! Richt je in jouw terugkoppeling 

op de feiten in plaats van op jouw interpretatie van de feiten 

of jouw gevoelens over de feiten. 

 • Vergelijk de verwachtingen met de realiteit van het 

moment. Vraag ook de ander om dat te doen.

 • Bespreek de resultaten, niet de persoon! 

‘Het resultaat is ook deze keer niet zoals afgesproken’ in 

plaats van: 

‘Jij hebt wederom het resultaat niet waargemaakt’ ( = ‘wat 

ben je ook een ……..’)

 • Vraag jezelf (hardop) af, wat jouw bijdrage had kunnen zijn, 

en kan zijn.

Verbale en non-verbale communicatie 

Alle kennis van het GROW-model, van valkuilen en van blinde 

vlekken, valt of staat met hoe jij deze als coach daadwerkelijk 

gebruikt. Communicatie is daarbij jouw belangrijkste instrument. 

Niet alleen vanuit hoe je denkt dat het ‘moet’, maar vooral ook 

lettend op de ontvanger.

Communicatie is op verschillende manieren te omschrijven. Hier 

staan we stil bij verbale en non-verbale communicatie. 

Bedenk je eens hoe je (on)bewust reageert op twee manieren van 

communicatie:

 • Verbale communicatie.

 • Non verbale communicatie
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Non verbaal gedrag omvat

 • Je gezichtsuitdrukking. Bijvoorbeeld van verbazing, van 

begrip.

 • De mate van oogcontact. Bijvoorbeeld: wegdraaien als 

gevolg van meedenken, elkaar zoveel mogelijk aankijken, 

wel/niet knipperen met de ogen.

 • Gebaren; bijvoorbeeld ‘het vingertje’.

 • Je lichaamshouding. Bijvoorbeeld; benen geklemd achter 

stoelpoten, handen onder de tafel.

 • Je stem (volume, tempo, intonatie, hoogte).

‘HOE’ de boodschap wordt overgebracht bepaalt méér dan de 

inhoud (‘het WAT’), hoe de ander jou communicatie ervaart. ‘Het 

is de toon die de muziek maakt’

‘WAT’ je wil zeggen moet overeenstemmen met ‘HOE’ je het zegt, 

wil de boodschap congruent overkomen. De wijze waarop de ander 

reageert, hangt voor 2/3 af van de wijze waarop jij jouw boodschap 

brengt.

Als coach kun je het coaching gesprek effectief faciliteren door 

bewust gebruik te maken van (non) verbale communicatie.

Verbaal stuur je de communicatie door

1. Korte interventies als: 

- ‘Hummen’ 

- ‘Zo, zo’ 

- ‘Inderdaad ja’ 
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- ‘Goh’

2. Verkennende vragen: 

- ‘Hoezo? 

- ‘Waarom’ 

- Vragend herhalen van het laatste woord van de ander. 

- ‘Ja echt?’

3. Confronteren met mogelijke eigenaardigheden in verhaal: 

‘Dat is ook toevallig dat …’ 

‘Het valt me op dat er een overeenkomst is met….’

4. Stiltes laten vallen: dat geeft de ander de gelegenheid om 

gedachten te ordenen. Wees niet bang 10 – 20 seconden stil 

te zijn; observeer de ander: als je goed kijkt, zie je vanzelf 

wanneer die uitgedacht is. De kans is groot dat de ander 

toch zelf weer het woord neemt.

5. Bondig samenvatten.

6. In essentie weergeven wat je denkt dat de ander bedoelt.

De laatste twee interventies zorgen voor een tussentijdse check 

voor beiden of wat gezegd wordt, ook begrepen wordt. Ook in de 

situatie dat de ander aangeeft dat je geen correcte samenvatting 

geeft, is er de bevestiging dat je tracht actief te luisteren.
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Feedback

Enkele regels voor het geven van Feedback: 

 • Maak rapport en contact.

 • Eerst veel positief en dan een beetje wat verbeterd kan 

worden (aanmoedigen).

 • Spreek in de IK-vorm en wees specifiek en kort.

 • Concentreer je op wat te veranderen is.

 • Maak onderscheid tussen dat wat je waarneemt en jouw 

persoonlijke reactie hierop.

 • Beschrijven en niet veroordelen.

 • Bied alternatieven en controleer of de ander je begrijpt.

 • Laat de ander zelf bepalen of hij je feedback accepteert of 

verwerpt.

 • Respecteer de gevoelens, meningen en overtuigingen van de 

ander.

 • Rond af met een compliment.

Gebruik in elk feedback gesprek de opbouw: ‘wat gaat er goed en 

wat kan er beter?’. Op die manier vermijd je dat het gesprek een 

negatieve sfeer krijgt. Vraag nooit naar kritiek! Kritiek is niets 

anders dan een negatieve mening van een individu. Kritiek is 

nooit opbouwend. 

Positieve Feedback

Vertel: 

WAT volgens jou goed, effectief, passend was

WAAROM het volgens jou passend was.

Feedback voor verbetermogelijkheden



81

Vertel: 

WAT volgens jou voor verbetering vatbaar is / in aanmerking komt.

WAAROM het gebeurde (verbale & non verbale communicatie, 

activiteiten, e.d.) en het volgens jou niet passend was.

WAT volgens jou wel een passende, effectieve, goede benadering 

zou zijn.

Benadruk bij de verbetermogelijkheden dat het om jouw mening 

gaat en niet de absolute waarheid. Dit geeft de ander de ruimte 

om jouw mening aan zijn eigen ervaring te toetsen.

Vermijd focus op één ding, wat in de terugkoppeling in de lijn van 

het gesprek, de situatie, de gebeurtenis niet past… 

Spreek over wat je feitelijk hoorde en wat je ervaren hebt. Geef 

geen interpretaties; 

(dis-)kwalificeer niet de persoonlijkheid van de ander.

Eindig met een positieve, een waarderende opmerking. Bijvoorbeeld:

 • ‘Bedankt dat je mij de gelegenheid geeft om …’

 • ‘Het lijkt dat je er veel energie in hebt gestopt …’

 • ‘Het komt op mij over als een complexe omgeving om in te 

werken …’
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8.  
OEFENINGEN



Parkstraat 49
3581 PE Utrecht
T 030 238 27 82
M 06 53 45 67 67
E rogier@peoplechange.nl
I  www.peoplechange.nl

People Change 
Leiderschap - Team 

Contract  

Agenda

1. Bepalen van sterke en minder sterke kwaliteiten.

2. Analyse van People Change Leiderschap Scan.

3. Individueel ontwikkel contract afspreken.

4. Volgende afspraak afspreken.

Regels

•	 Storingen	gaan	voor.
•	 Niets,	vragen,	is	gek.
•	 Alle	informatie	is	vertrouwelijk.
•	 Verantwoordelijk	voor	je	eigen	leerproces.
•	 Feedback	direkt	uitspreken.
•	 Werken	aan	de	hand	van	voorbeelden,	die	jij	inbrengt.



Parkstraat 49
3581 PE Utrecht
T 030 238 27 82
M 06 53 45 67 67
E rogier@peoplechange.nl
I  www.peoplechange.nl

1. Vaststellen van sterke en minder sterke kwaliteiten

Wat	zijn	je	sterke	kwaliteiten?
1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

4. ..........................................................................................

5. ..........................................................................................

Wat	zijn	je	minder	sterke	kwaliteiten?

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

Wat	zijn	je	toekomstige	sterke	kwaliteiten?

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

4. ..........................................................................................

5. ..........................................................................................
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2 . Analyse van People Change Leiderschap Scan.
Belangrijkste	uitkomsten	en	inzichten:

1.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

2.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

3.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

4.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

5.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

6.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

7.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

8.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

9.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

10. ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................
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3. People Change contract

1. Leiderschap	ontwikkel	doelen: 
Welke	zijn	de	verbeteringen	en/of	veranderingen	die	je	op	leiderschap	niveau	wilt	
realiseren?	Beschrijf	deze	doelen	zo	concreet	mogelijk	(smart	geformuleerd).

1.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

2.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

3.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

2. Team	ontwikkel	doelen: 
Wat	wil	je	aan	het	eind	van	het	contract	op	team	niveau	geleerd,	verbeterd	en	veranderd	
hebben	(kennis,	houding	en	vaardigheden)? 
Beschrijf	deze	doelen	zo	concreet	mogelijk	(smart	geformuleerd).

1.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

2.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................

3.   ..........................................................................................................................
      ..........................................................................................................................
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Akties	op	korte	termijn

Op	basis	van	het	bovenstaande	zal	 ik	 in	de	komende	drie	maanden	in	 ieder	geval	het	volgende	
ondernemen:

•	 ............................................................................................................................

•	 ............................................................................................................................

•	 ............................................................................................................................

Op	basis	van	het	bovenstaande	zijn	voor	de	komende	drie	maanden	in	 ieder	geval	de	volgende	
afspraken	met	de	coach	gemaakt:

•	 ............................................................................................................................
•	
•	 ............................................................................................................................
•	
•	 ............................................................................................................................

Hoeveel	tijd	verwacht	je	per	week	nodig	te	hebben	om	dit	contract	succesvol	te	kunnen	realiseren:	..
..................................................................................................................

Welke	beloning	geef	jij	jezelf	wanneer	je	dit	contract	hebt	gerealiseerd:
.......................................................................................................................................

Welke	straf	geef	jij	jezelf	wanneer	je	dit	contract	niet	hebt	gerealiseerd:
.......................................................................................................................................

Voor	akkoord:
Plaats:	............................................................................
Datum:	...........................................................................

Ondertekening:	..............................................................

Voor	akkoord	Coach:
Plaats:	.............................................................................
Datum:	............................................................................

Ondertekening:	..............................................................
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8.1.  
Oefening: Visie oefening

Verantwoordelijkheid:

Noteer hier de voor jouw 3 belangrijkste doelen wat je wilt leren, ten aanzien 

van deze bijeenkomsten hebt:

1.  

2.  

3.  

Wat zijn de belangrijkste vragen (minimaal 3!) die je op het gebied van deze 

bijeenkomsten, leidinggeven en faciliterend leiderschap hebt?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Wat wil je graag van de afzonderlijke deelnemers en de groep in zijn geheel?

1.  

2.  

3.  
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4.  

Wat kan je zelf bijdragen aan de groep en aan de training (kennis, ervaring en 

vaardigheden)?

1.  

2.  

3.  
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8.2.  
Oefening: Ontwikkelen van een Visie poster

“Leiderschap zonder visie is niet mogelijk.”  Kets de Vries

“De enige grenzen zijn, zoals altijd, die van visie.” James Broughton

“Een visie helpt te bepalen welke kernwaarden en ideologie van de organisatie 

behouden moeten blijven en in welke richting gewerkt moet worden. Een visie 

moet zo spannend en uitdagend zijn dat ze de organisatie blijft motiveren, ook 

als de bedenkers ervan zijn vertrokken.”    Collins en Porras

“Het bedrijf als machine verdwijnt en het bedrijf als gemeenschap van mensen 

is in aantocht. Mensen willen voldoening, erkenning en waardering. De leiders 

van de toekomst breken de regels in plaats van eraan te gehoorzamen. De 

toekomstige leider moet beschikken over emotionele kwaliteiten en een compleet 

mens zijn. Essentieel worden zelfkennis, het onderkennen van angst, empathie 

en vertrouwen. Passies moet niet de rede gaan overspoelen, maar de rede mag 

ook niet de emoties gaan overspoelen.”    Bert Bakker

“Stuk voor stuk waren de klassieke ondernemers gezegend met het vermogen 

om anderen te enthousiasmeren en aan de gang te houden. Op basis van 

voorgevoelens ontwikkelden zij een visie, maakten zij ondernemingsplannen 

en gaven zij daar onvermoeibaar uitvoering aan.” Wim Wennekes

Het belang van een sterke visie

Een visie is een beeld, een plaatje van datgene wat je aan het creëren bent.

Het is een potentiële realiteit en toekomstgericht. Een visie mobiliseert en 

bundelt energie. Zonder visie heeft een organisatie de neiging te fragmenteren 

en uit elkaar te vallen. De visie bepaalt de richting, de bundeling zorgt ervoor 

dat de energie van individuen elkaar aanvult en versterkt.
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Een goede visie is:
• Realiseerbaar
• Authentiek
• Verrijkend
• Inspirerend
• Toekomstgericht

Een visie levert op:
• Focus
• Enthousiasme
• Zingeving
• ‘Commitment’
• Creatieve Spanning

Zonder bundeling van krachten heeft een organisatie de neiging energie te 

verspillen doordat steeds opnieuw veel aandacht nodig is voor onderlinge 

afstemming.

Maak voor jezelf een Visie poster waar je met foto’s, beelden, teksten, woorden 

en cijfers heel duidelijk maakt wat jij de komende tijd wilt bereiken en wilt mee 

maken.
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8.3.  
Oefening: Persoonlijke Visie

Maak tweetallen en kies A en B

 • Werk samen vanuit contact

 • Werk rustig

 • Laat ieder antwoord er zijn zoals het is

De volgende vragen graag 5 keer herhalen zonder onderbreking:

1. Waar kom je vandaan?

2. Wat doe je nu?

3. Wat wil je heel graag bereiken?

Praat tussendoor niet over de antwoorden. Steeds uitsluitend één vraag stellen, 

gevolgd door het geven van een antwoord. Schrijf het antwoord op en vraag 

dan de volgende vraag. Ga serieus door tot de laatste vraag. Deze aanpak en 

structuur is belangrijk voor een goed resultaat. Nadat beide personen de vragen 

beantwoord hebben, volgt een korte nabespreking over de antwoorden.

Antwoord:

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  
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3.  

1.  

2.  

3.  
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8.4.  
Oefening: Situationeel Leidinggeven

Vorm tweetallen en kies A en B.

1. A coacht B (via de instruerende stijl) nu een drankje te pakken.

2. B coacht A (met de overtuigende stijl) een drankje te pakken.

3. A coacht B (volgens de overleggende stijl) om voor hem (A) zijn drankjes 

voor de rest van de bijeenkomst te pakken.

4. B coacht A (overeenkomstige de delegerende stijl) om voor hem (B) zijn 

drankjes voor alle bijeenkomsten te laten pakken.

Reflectie: Wat vind je prettiger en minder prettig?

1. Bij Instructie: Wat vind jij prettig? Wat is het voordeel van instrueren?

 1.  

 2.

 Wat vind je minder prettig? Wat is het nadeel?

 1.  

 2.  

2. Bij Overtuigen: Wat vind je prettig? Wat is het voordeel van overtuigen?

 1.  

 2.

 Wat vind je minder prettig? Wat is het nadeel?

 1.  

 2.  

3. Bij Overleggen: Wat vind je prettig? Wat is het voordeel van overleggen?

 1.  

 2.  

 Wat vind je minder prettig? Wat is het nadeel?

 1.  

 2.  
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4. Bij Delegeren: Wat vind je prettig? Wat is het voordeel van delegeren?

 1.  

 2.  

 Wat vind je minder prettig? Wat is het nadeel?

 1.  

 2.  

Tips ter ontwikkeling van je leidinggevende stijl  (vul zelf aan…!)

Instrueren:

1. Duidelijk zijn.

2. Stap voor Stap uitleggen met sanctie.

3. Goede voorbereiding en duidelijk procedures.

4.  

5. 

Overtuigen:

1. Duidelijke argumenten geven.

2. Geen twijfel tonen.

3. Begrip voor de situatie van de ander hebben.

4. 

5. 

Overleggen:

1. Niet overtuigen.

2. Vragen stellen.

3. Ruimte aan de ander laten.

4. 

5. 
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Delegeren:

1. Vooral visie en verlangen vertellen.

2. Eindbeslissingen en eindverantwoordelijkheid nemen.

3. Goede capaciteiten van de ander duidelijk maken.

4. 

5. 
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8.5.  
Oefening: Je favoriete en minder favoriete leiderschapsstijl

Leidinggeven vanuit je favoriete stijl

1. Zoek een collega om deze oefening mee te doen. Kan een collega zijn  

(-medewerker of -leidinggevende), maar ook je leidinggevende of een 

van je medewerkers. 

2. A kiest zijn favoriete leidinggevende stijl en heeft een leidinggevend of 

motivatiegesprek met een medewerker.

3. B is/speelt de medewerker.

4. A begint het gesprek en nadat het gesprek is afgelopen (3-5 min.), 

verzamelt A kort feedback van B over zijn favoriete leidinggevende stijl: 

Wat er allemaal goed is gegaan en mogelijk punten te verbetering. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nu wordt/speelt B de leidinggevende en doen we dezelfde oefening nog één 

keer. A is of speelt nu de medewerker.

Leidinggeven vanuit je minder favoriete stijl

1. Vorm tweetallen en kies A en B

2. A kiest zijn favoriete leidinggevende stijl en heeft een leidinggevend of 

motivatiegesprek met een medewerker.

3. B is de medewerker.

4. A begint het gesprek en nadat het gesprek is afgelopen (3-5 min.), 

verzamelt A feedback van B over zijn favoriete leidinggevende stijl. Wat er 

allemaal goed is gegaan en mogelijk punten te verbetering.
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nu wordt B de leidinggevende en doen we dezelfde oefening nog één keer. A is 

nu de medewerker.
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8.6.  
Oefening: Observeren en vragen stellen

Vorm voor deze oefening drietallen. 

Collega A is de waarnemer. Hij neemt simpelweg alleen maar waar, hij is onthecht 

aan resultaten. De waarnemer geeft ruimte om aanwezig te zijn, zonder oordeel 

over hoe iets zou moeten zijn of over goed en fout. De waarnemer ziet de 

anderen in hun stoel zitten, hoort dat er vragen gesteld worden en dat er 

antwoord gegeven wordt. De waarnemer neemt waar buiten zichzelf. 

Collega B is de vrager. De aard van de vrager is die van het onbevooroordeelde 

kind, een gave die we nog steeds in ons hebben. De vrager stelt alleen de vraag: 

‘Wat is er in het hier en nu?’ De vrager zegt niet: ‘wat is er met je aan de hand?’ 

Deze vraagstelling gaat richting oordelen en interpreteren, dit helpt de ander 

niet verder op de ontdekkingstocht.

Collega C is de ontvanger van de vragen, de ‘ervaring hebber’. Misschien voel 

je je rug in de stoel, of warmte ergens in je lijf, of hoor je buiten iets. Wanneer 

de vrager zegt; ‘wat is er in het nu?’ kan de ‘ervaring hebber’ zeggen: ‘ik voel 

pijn in mijn buik’ of ‘ik voel koude handen’ of ‘ik hoor muziek’.

Na een paar minuten van rol wisselen.

Nadat iedereen alle rollen eenmaal heeft gehad mag je ervaringen uitwisselen.
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8.7.  
Oefening: Blinde vlekken

Een vaak voorkomende reactie wanneer mensen zich zelf terug zien op video 

is: ‘Ben ik dat??????’ ‘Ik schaam me dood’ ‘Doe ik dat altijd zo?’ Blijkbaar is dat 

dan een ‘blinde vlek’.

Iedereen heeft blinde vlekken: gewoonten en gedragingen waarvan hij/zij zich 

niet bewust is. Lastig, want anderen vinden die juist bij jou horen en zien/voelen 

ze ook.

Het is wel goed dat die ander wel ziet wat voor jou zelf een blinde vlek is (en jij bij 

die ander): door over elkaars blinde vlekken te spreken help je elkaar te groeien.

Een spreekwoord zegt:

De splinter in het oog van de ander zien, maar niet de balk in je eigen oog.

Het JOHARI WINDOW 

Het JOHARI WINDOW is een eenvoudig model voor het verkennen en herkennen 

van blinde vlekken. Dit model kun je ook tijdens coaching-sessies met je 

medewerkers gebruiken als het gaat om het beschrijven (aankaarten) en 

evalueren van vertoond of gewenst gedrag.

VRIJE
RUIMTE

BLINDE
VLEK

VERBORGEN
GEBIED

ONBEKENDE
ZELF

bekend aan
jezelf

bekend aan
anderen

onbekend aan
anderen

onbekend aan
jezelf

1. Beschrijf een paar voorbeelden van blinde vlekken die jij bij anderen hebt 
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geconstateerd. 

2. Hoe kan jij jouw eigen blinde vlekken ontdekken?

3. Bedenk een voorbeeld van hoe een blinde vlek, een coachings-sessie 

ongewenst kan beïnvloeden.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………







Hoe creëer je een succesvolle transformatie door 
cultuurverandering?

Jaren lange praktijk en wetenschappelijk onderzoek met de 
People Change Scan naar successvolle cultuurveranderingen 
bij bedrijven geven de volgende successfactoren:
• Huidige cultuur meten en nieuwe organisatiecultuur 

afspreken.
• Gewenst gedrag en waarden afspreken.
• Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden afspreken.
• Positieve feedback geven aan medewerkers.
• Tijd nemen voor de verandering en doorzetten.
• Omgeving goed meenemen en heldere 

communicatiestrategie.
• Intensieve samenwerking met hrm, communicatie en 

financiën.

De People Change Aanpak en successfactoren geven positive 
resultaten.

“Ik ben trots op dit team en de positieve resultaten die 
zij hebben bereikt! Ik ben er helemaal overtuigd dat de 

People Change Scan en het systeem werkt.” 
Ronald Luijckx, Directeur

“Wij zijn uniek. Onze nieuwe stijl van leidinggeven heeft 
veel meer betrokkenheid, openheid en 

creativiteit opgeleverd. We hebben met de People 
Change Scan en het verandersysteem een grote basis van 

waardering gecreëerd. De werkvloer wordt nu door de 
medewerkers gemanaged. Verder zien we nog steeds een 

structurele stijging in performance en zelfvertrouwen.” 
Gerard Verdonk, Client Directeur
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