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Voorwoord 
 

Deze praktijkgids is ontstaan in discussies met de leidinggevenden van een enthousiaste klantorganisatie. 

 

Zoals de lezer – en hopelijk gebruik(st)er zal zien is het een “open” gids  geworden.  

Een adviseur kan hopelijk putten uit dit gedachtengoed, gebaseerd op Appreciative Inquiry en “sturen op 

energie”.  

De gids reikt daartoe de middelen aan. De invulling  is overgelaten aan de leidinggevenden zelf. 

Centraal staan daarbij de verhalen en ervaringen van medewerkers en leidinggevenden over kracht, 

succes, inzet en resultaten binnen de organisatie zelf. 

Of anders gezegd: deze gids is bedoeld om die alle ruimte te geven.  
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DE PRAKTIJKGIDS  

VOOR INZETBAARHEID EN ENERGIE 

 

EEN PROGRAMMA VOOR LEIDINGGEVENDEN  
 

Organisaties zoeken naar vernieuwing. Daarbij worden andere eisen gesteld aan medewerkers. En medewerkers 

zelf zijn ook aan het veranderen. Toverwoorden zijn innovatie, nieuw eigenaarschap en vitalisering. Van veel 

kanten worden daartoe visies en modellen aangereikt. Maar de vertaling naar een innovatieve en krachtige praktijk 

is vandaaruit moeilijk. In dit stuk werken we andersom. Het gaat om een praktische aanpak van waaruit “vanzelf” 

vernieuwing ontstaat. De basisvraag is: 

Wat kan je in de dagelijkse praktijk doen om te zorgen voor  

• succes in het bereiken van doelen  

• en succes t.a.v. de inzet van energieke en enthousiaste medewerkers. 

We hanteren daarbij twee uitgangspunten: 

1. Medewerkers zijn de moeite waard: ze kennen het werk, hebben ambities, zijn bereid zich in te zetten, het 

zijn verstandige mensen met ideeën en ze zijn graag trots op zichzelf en hun werk. 

2. Leidinggevenden proberen doelen te bereiken en houden daarbij rekening met de kwaliteiten en 

gedachten van hun medewerkers. Daar voegen ze ook wat aan toe: ze hebben andere kontakten en meer 

overzicht. 

WAAR GAAT HET OM? 

• De kunst is om de doelen en kwaliteiten bij elkaar te brengen op een manier die leidt tot energie, 

betrokkenheid en inzetbaarheid. En liefst ook tot motivatie en werkplezier. 

• Leidinggevenden hebben daarbij een speciale taak: door een zekere spanning toe te voegen ontstaan 

beweging, richtingsgevoel en wordt de ontwikkeling gestimuleerd.  De interne en externe waardering 

neemt toe. 

HOE DOE JE DAT? 
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Er is maar één methode om dat te bereiken: met elkaar in gesprek komen en blijven. Op een manier die werkt. 

Hieronder staat de basismethodiek. En eigenlijk gaat het steeds om hetzelfde: spreken en luisteren. En zorgen dat 

ervaringen, problemen en goede ideeën worden omgezet in concrete actie. Hieronder beperken we ons eerst tot 

wat je kan doen. Tussendoor en achteraf geven we aan waarom het werkt. En voegen we aanvullende tips en 

ideeën toe. 

STAP 1 - ENERGIE, PLEZIER EN RESULTAAT BIJ HET BESTAANDE WERK: STORYTELLING  

Afspraak: begin elke vergadering met een vraag aan de aanwezigen om heel kort een verhaal 

te vertellen over iets dat goed is gegaan of waar plezier aan is beleefd. Dat kan over het werk 

gaan, maar ook over samenwerking of een bijzondere manier waarop doelen zijn bereikt.  

Dat is het. Niet meer en niet minder. 

WAAROM HET WERKT 

Uitonderzoek blijkt dat er drie basisbehoeften bestaan bij mensen. 1 – Grip hebben op hun bestaan en 

werk. 2 – Zelfstandig beslissingen kunnen nemen op basis van eigen inzichten en behoeften. 3 – Ze willen 

op een of andere manier bij een groep (het team/de afdeling) horen. Storytelling voldoet aan alle drie die 

zaken: iemand vertelt een verhaal over iets dat hem/haar is gelukt of plezier deed (grip en ambitie), hij/zij 

heeft daarbij keuzes gemaakt en kennelijk vindt de groep zijn verhaal belangrijk. Bij een positieve feedback, 

zeker van de leiding (maar ook van collega’s) groeien zelfvertrouwen, betrokkenheid en energie. 

Tip: stel dat er per bijeenkomst een drietal mensen wat vertelt. Hou dan je mond tot de laatste klaar is en 

laat dan blijken dat je geluisterd hebt. Benoem zo mogelijk in positieve zin wat je gehoord hebt. Een mooi 

staaltje samenwerking, een manier om klanten tevreden te krijgen, slim gedaan, iets voor de collega’s?  

STAP 2 – WERKEN AAN VERBETERING VAN HET BESTAANDE WERK: GERICHT OVERLEG 

2.1 VERSTERKING VAN ENERGIE, BETROK KENHEID EN RESULTAAT VAN HET BESTAANDE WERK  

Kom eens in de 6 á 8 weken als team bij elkaar en bespreek ervaringen en 

verbetermogelijkheden rond bestaande werkprocessen.  

Het is handig dan vooraf op basis van wat in een team leeft een of meer thema’s te kiezen. Dat kan een werkproces 

zijn, maar ook een samenwerkingsproces, klantrelaties of zelfs een oefening van iets. De vorm blijft 

hetzelfde: vraag om voorbeelden. Storytelling blijft de betekenis gevende basis. En is ook makkelijker dan 

werken met abstracte ideeën. Zorg er daarbij wel voor dat de gesprekken niet blijven hangen in aandacht 

voor de oorzaken. Je krijgt meer energie als je eerst inventariseert wat de opbrengst is van mogelijke 

verbeteringen. Je moet nl niet de problemen water geven maar de opbrengst en de energie waarmee aan 

verbeteringen wordt gewerkt. En let op dat iedereen aan het woord komt en niet alleen de bijdehandjes. 

2.2 VERSTERKING VAN ENERGIE, BETR OKKENHEID: BOUWEN OP DE KRACHTEN VAN HET TEAM  

Kom eens per half jaar bij elkaar en laat de medewerkers groepsgewijs verhalen vertellen op 

basis van drie vragen: 
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• Wat zijn de sterke kanten van ons team?  

• En wat is de waarde van ons team voor ons zelf? 

• En wat is/zijn de waarden van ons team voor de buitenwacht?  

Zorg dat de antwoorden in steekwoorden worden verzameld op een flipover en hang ze daarna her en der op de 

afdeling.   Eventueel haal je er af en toe “klanten” van het team bij. 

Gebruik de door de medewerkers zelf benoemde waarden bij je teamgesprekken en je individuele 

medewerkersgesprekken, maar maak er geen ijzeren kaders van (beter: en hoe ga jij om met….?) 

WAAROM HET WERKT 

2.1 Dit werkt om verschillende redenen. En heeft verschillende positieve effecten. Om mee te beginnen: als 

je aan een medewerker vraagt of zijn werk beter kan zegt hij meestal ja. En weet hij voorbeelden. Op 

de vraag of hij kansen ziet die verbeteringen te realiseren volgt meestal een verontschuldigend lachje. 

Het zal wel ergens aan liggen. Door verbeteringen met een vaste serie bijeenkomsten op te pakken 

haal je veel stilzwijgend ongerief (energieverlies) weg en voldoe je aan twee sterke wensen van 

medewerkers: gehoord worden en feedback krijgen. Dat geeft betrokkenheid en perspectief.  

2.2 Door de sterke kanten van een team te inventariseren geef je de beste feedback (en hun eigen 

feedback) over hun eigen waarde en hun krachtbronnen. Veel grote bedrijven noemen dit appreciative 

inquiry (waarderend onderzoeken). En gebruiken de benoemde en herkende krachtbronnen bij het 

zoeken naar vernieuwing en verbetering. (“Wij hebben aandacht voor de resultaten van ons werk, voor 

klanten, kunnen goed samenwerken” enz enz). Het is het zelfgekozen houvast en het draagvlak voor 

de daverende dagelijkse dingen… 

Het heeft ook een positieve invloed op jezelf als leidinggevende. Luisteren en even op je handen zitten is 

niet makkelijk. Maar wel erg lonend. Leidinggevenden hebben meer overzicht en meer informatie. Soms 

zijn ze ook veel beter opgeleid of hebben ze meer ervaring. Ondanks alle goede bedoelingen nemen ze dan 

snel het heft in handen bij het aanduiden van de goede richting of bij de besluitvorming. Zo houd je mensen 

klein en worden het volgers/tegenwerkers (en moet je zelf meer doen). Het gaat om sturen door te 

luisteren en gerichte vragen stellen. 

HET ONDERHOUD: WERKEN AAN DE BASIS VAN ENERGIE, MOTIVATIE EN RESULTAAT  

Dit kan je het best eerst oefenen door het eerst op papier voor te bereiden en het daarna met een of meer collega-

leidinggevenden te bespreken (of er een goed voorbereide workshop van 1,5 uur aan te besteden).  

Organiseer jaarlijks een bijeenkomst waarbij antwoorden worden gezocht op cruciale vragen 

met het oog op een wat langere termijn.  

1. Zijn de competenties (kennis en vaardigheden) voldoende om het werk goed te doen? 

2. Zijn de verhoudingen op het werk goed genoeg (collegialiteit, elkaar helpen, plezier in het werk, trots op 

resultaten)? 

3. Is de waardering van onze klanten/opdrachtgevers groot genoeg? 

4. Zijn er verbeterpunten t.a.v. de werkcondities? 

5. Zijn er verbeterpunten t.a.v. de planning van het werk? 

6. Is voldoende duidelijk wat medewerkers en leidinggevenden mogen eisen en verwachten van elkaar? 
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7. Wat is de eigen inzet van de medewerkers en van jezelf als leidinggevende aan het werk? 

WAAROM WERKT HET EN HOE DOE JE DAT? 

Die vragen raken precies de motivatiepunten van je medewerkers. In de praktijk is het waarschijnlijk 

handiger om met vraag 2 te beginnen. Is je dat te abstract dan kan je het ook anders doen. Geef de 

bovenstaande punten ieder een rapportcijfer tussen de 1 en de 10. Dan blijkt vanzelf wel waar de 

aandachtspunten liggen. Je kunt de bovenstaande punten ook uitzetten bij groepjes medewerkers. Of een 

kleine Excel-vragenlijst rondsturen aan je medewerkers. Of je kunt iemand van HR bijvoorbeeld enkele 

oriënterende gesprekken laten voeren met medewerkers. Let er dan wel op dat de inzet altijd positief moet 

zijn. Met het antwoord op de vraag: waar liggen de problemen schiet je niet op. Je kan die soms wel 

inventariseren. Maar daar moet het dan niet bij blijven. Het gaat steeds om de (vervolg)vraag: waar liggen 

verbetermogelijkheden en zijn daar ideeën over? Wat kan dat opleveren voormedewerkers en team? Zo 

komen de speerpunten voor nieuw beleid vanzelf naar voren. 

STAP 3 - WERKEN AAN  VERANDERING 

Mettertijd veranderen de condities en de eisen die aan het werk worden gesteld. Vaak gebeurt dat van buitenaf. 

Maar soms ook van binnenuit. Je ziet zelf nieuwe uitdagingen. Of je merkt dat de medewerkers veranderingen 

willen. Of, maar dat is ook niet goed, ze geen uitdagingen meer hebben. Soms gaat het om technologische 

vernieuwingen, soms om budgetten of om beheers-systemen. Of om iets dat nog onduidelijk is. Je zult dan toch 

beleid moeten maken. En met iets nieuws komen zodat er een zekere (gezonde) spanning bestaat tussen het 

bestaande en de nodige of gewenste verbetering of vernieuwing. 

Bespreek in een van de onder stap 2 genoemde bijeenkomsten je keuze uit de vragen: 

1. Wat gaat er de komende paar jaar veranderen? 

2. Welke eisen worden aan ons gesteld en wat is nodig om ervoor te zorgen dat we 

over een paar jaar nog even gewaardeerd zullen worden? Wat betekent dat voor 

ons? 

3. Welke stippen op die horizon kunnen we nu al benoemen? 

4. Welke activiteiten zullen blijven en welke zullen veranderen? 

5. Hoe kunnen we daar aan werken? 

6. Welke ideeën leven onder de medewerkers? 

Het is wel belangrijk dat je een dergelijke bijeenkomst zelf goed voorbereid. Zijn er eisen, ontwikkelingen of cijfers 

bekend? Zonder transparantie van de leidinggevenden wordt veranderen en vernieuwen een stuk moeilijker. Maak 

er geen aparte serie vervolg-bijeenkomsten van maar pak het op bij de onder 2 genoemde bijeenkomsten. Het gaat 

om, zoals een collega dat noemt, piece-meal engineering: kleine organische stapjes. 

WAAROM HET WERKT 

De bekende Daverende Dagelijkse Dingen zorgen er voor dat er te weinig over de toekomst wordt 

nagedacht. Maar elke medewerker weet dat de toekomst veranderingen brengt. Het gaat dan platweg 

over de toekomst van hun inkomen, hun ambities en hun perspectief. Om die reden geeft een duidelijk 

beleidskader de vastigheid die medewerkers nodig hebben. Het zelf betrokken worden bij de invulling van 

dat beleidskader geeft ze kracht, zelfwaardering en vermindert de weerstanden. Ze hebben geen behoefte 
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aan uitgeschreven beleidsrapporten. Maar wel aan duidelijke stippen aan de horizon. En aan het werken 

aan verbeter- of verandertrajecten met duidelijke doelen op redelijk korte termijn. Naarmate je er met je 

medewerkers beter in slaagt lange termijn doelen te vertalen in korte-termijn acties en activiteiten zal het 

enthousiasme groeien. En valt er vaker wat te vieren. Uiteraard zal je eerst aan de slag moeten met de 

meest actieve werknemers. Maar zorg er voor dat je ook ruimte laat voor de gedachten van de 

middenmoters en de mensen die het minder zien zitten of stil blijven staan. De door jou gestimuleerde 

samenwerking tussen de kopgroep en de middenmoters zorgt voor een culturele omslag in je team. 

BIJLAGE 
GEDACHTEN OVER VERANDERING: MOETEN, WILLEN EN KUNNEN EN HUN OPBRENGST  

Medewerkers zijn zelfstandige weldenkende mensen. Het tot verandering overhalen met duidelijke verhalen of 

zelfs met dwang: het werkt niet of niet echt. Ga ervan uit dat ze bij zichzelf (en bij en met de collega’s!) hun eigen 

afwegingen maken. Daarbij komen dan de onderstaande vragen aan de orde. Wellicht een goede tip om die zelf 

eerst te overdenken en vervolgens die ook met hen te bespreken. 

1. Zijn de veranderingen noodzakelijk of gewenst (gaat het om “moeten” of “willen”?) 

2. Wat zijn de gevolgen als er niets verandert? En wat zijn de positieve gevolgen als er 

wel wat verandert? 

3. Zijn er opbrengsten voor het team? En wat zijn de opbrengsten voor de medewerkers? 

4. Zijn er nieuwe competenties of vaardigheden nodig en wordt daarin voorzien? 

5. Zijn er kleine stappen mogelijk waarin het “nieuwe” wordt beproefd? 

Of een heel andere gedachte. Stel dat je je medewerkers- vooraf van informatie voorzien – zou vragen om hun 

verbeter-ideeën t.a.v.  van de gewenste veranderingen. Er bestaan teams waarbij dat zoveel oplevert dat je er als 

leidinggevende alleen maar een nietje door hoeft te slaan…  

 

GEDACHTEN OVER INDIVIDUELE MEDEWERKERS: WAAR ZITTEN HUN AMBITIE - EN 

ENERGIEKNOPPEN? 

Tot nog toe hebben we vooral over leidinggevenden en teams gesproken. Maar teams bestaan uit medewerkers. 

Die hebben meer gemeen dan je denkt. Grip hebben, zelfstandig kunnen werken en je onderdeel van het team 

voelen: het werkt bij iedereen. Meer vaste werkafspraken zijn een onverdeeld verlangen bij werknemers. Maar er 

zijn ook verschillen. Jongeren zijn soms wat meer gespitst op vooruitgang en persoonlijke ontwikkeling. Ouderen 

hebben wat meer belang bij werkzekerheid. En dan zijn er nog de individuele verschillen. Als je wilt sturen en 

motiveren zou je eigenlijk van al je medewerkers moeten weten wat hen aanspreekt. Aan welke knop moet je 

draaien als je iemand wil stimuleren? Wie kan het best met wie samenwerken?  

De methode om daar achter te komen is even simpel als doeltreffend.  Zowel in individuele gesprekken als in 

groepsgesprekken kan je enkele basisvragen stellen: 
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• Vertel eens welke gebeurtenis op je werk jou energie of plezier geeft? (Hoe vaak komt 

dat voor, wat is er nodig om dat vaker te laten gebeuren, wat kan jij daar zelf aan 

bijdragen enz) 

• Wat vind jij belangrijke goede eigenschappen van jezelf? 

• Wat vind jij dat je aan het succes van het team bijdraagt (of: zou kunnen of willen 

bijdragen)? 

Zo kan je als leidinggevende medewerkers “in hun kracht” zetten. Pas overigens wel op dat je medewerkers niet te 

dicht op hun huid gaat zitten: het gaat om hun bijdragen aan het werk en niet om privé-zaken. 

PAS OP VOOR DE STAPHORSTER-ROUTE: ZET DE POORT OPEN EN ZORG VOOR VERS BLOED 

Werken aan de ontwikkeling van een team is een voortreffelijk idee. Maar zet af en toe wel de poort open anders 

groeit een team naar binnen toe. Je kent de risico’s. Een eilandjescultuur. Het hanteren van andere normen, 

waarden en criteria bij andere teams. Hogere managers die het contact met de werkvloer zijn verloren. Het 

ontstaan en beschermen van een zelfbeeld dat blind maakt voor andere gedachten en ervaringen. Het idee dat 

externe inbreng niet nodig is. Het idee dat nieuwe mensen zich moeten voegen naar de bestaande gewoonten en 

waarden…Het opdringen van een interne verdeling in “doen” op de werkvloer en “denken” bij de top en in de staf… 

Pas op voor de staphorster-route! 

Er zijn tal van manieren om de poorten open te gooien. 

• Het is bekend dat het beleid verbetert als hogere managers meer contact zoeken met de werkvloer. 

Management by listening around! Ooit zag ik de topdirecteur Wim Pijbes een halve middag inspringen bij 

de balie van de museumwinkel van het Rijksmuseum. Dat werkt twee kanten uit: inzicht bij de een en 

enorme motivatie bij de anderen… 

• Waarom zou je een verbeter-idee niet eens laten bedenken en uitvoeren door meerdere betrokken 

afdelingen samen? Verbetering in de keten…? 

• Of zouden medewerkers niet meer tijd doorbrengen op en kennis maken met andere afdelingen? 

• En welke manieren zijn er om meer met klanten/opdrachtgevers in contact te komen en te leren hoe zij 

naar het team kijken? 

De ideeën komen vanzelf zodra je denkt aan de mogelijkheden van de open poort op je werk 
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HANDREIKINGEN VANUIT DE WETENSCHAP 

Jaap Boonstra: aandacht voor resultaat en mens 

De beste vorm van leiderschap is het combineren van doelgerichtheid en aandacht voor de medewerkers. 

Nieuw is dat de leidinggevende meer rekening houdt met condities en actuele mogelijkheden bij het werk.  

Vincent Vrooland: sturen op energie 

De motor is: een volwassen arbeidsrelatie waarbij je mensen in hun kracht zet en elkaar daarin stimuleert. 

Problemen moet je serieus nemen maar je moet ze geen water geven. Voeg energie toe door te 

 vragen naar de opbrengsten van oplossingen. Leidinggevenden en medewerkers kennen elkaars ambities  

en sterke kanten en maken daar gebruik van. 

David Cooperrider: op zoek naar waardering en krachtbronnen 

Laat de medewerkers verhalen vertellen en besluit dan samen wat de krachten en sterke punten van het 

team zijn (waarderend onderzoeken). 

Bart Molenkamp: management door luisteren en peace-meal engineering 

Maak zelf een analyse, ga dan luisteren, stel je plannen bij en ontwikkel je team in kleine stapjes. Zorg wel 

dat er steeds wat spanning op staat: voor beweging en richting. Stuur door uitstraling en vragen stellen. 

Deci  en Ryan: motivatietheorie 

De motivatie van mensen is gericht op grip (competentie), autonomie (zelf beslissingen kunnen nemen) en 

relatedness (verbinding met het team) 

Wouter Hart: waar het om gaat 

Niet werken vanuit systemen maar vanuit de bedoeling. 

Renate Werkman: in dialoog stappen zetten 

Duwen met grote projecten leveren veel minder draagvlak en resultaat dan ontwikkelen in dialoog. 

Voorwaarde is wel: goed (leren) luisteren. 

Willem Mastenbroek: meer beweging op de werkvloer 

De succesfactor is: centraal beleid omlaag, actie op de werkvloer omhoog. 

Icek Ajzen: waardoor mensen in actie komen 

Medewerkers komen niet in actie vanwege de argumenten van de organisatie maar vanwege de 

argumenten binnen het team, hun inschatting of het wat oplevert en of ze competent genoeg zijn. 

Thijs Homan: blijf in contact 

Overal vertalen en beoordelen medewerkers zelf wat ze van het beleid vinden en er mee doen. (en dus is 

een positieve dialoog zowel noodzakelijk als effectief). 

 

Storytelling - Feiten en cijfers informeren. Storytelling laat de mensen ervaren en die ervaringen delen. Het is 

 een enorme stap vooruit in betekenisgeving en zingeving. 

Agile ontwikkelen: procesgericht werken - Niet de grootste plannen zijn de baas maar de betrokkenheid en 

 interacties van de mensen tijdens het proces bepalen voortgang en resultaat. 

Gewoontegedrag - 95% van het gedrag van mensen is gewoonte gedrag. Dat geeft vertraging en oponthoud bij  

 vernieuwing. Maar bereik je dat vernieuwend gedrag gewoonte wordt dan geeft het versnelling. 

Voorkantsturing - Begin met de voorhoede van je medewerkers. Betrek er dan de middenmoters bij: zo krijg je een  

 omslag in cultuur en resultaat. Hou de volgers in ere: die leren het ook, alleen wat later. 

Time-management - Blok een paar uur per week vrij voor analyse en ideeën. Of voor raad door collega’s. 

Fun –  Is er iets te vieren? Vier het! Is er niets te vieren? Zoek wat om te vieren! 
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OPBRENGST-GERICHT WERKEN AAN INZET EN INZETBAARHEID  

1 – Zo krijg je energie en enthousiasme bij de medewerkers en in je team. 

2 – Zo stuur je op enthousiasme en inzet bij verbetering. 

3 – Zo voeg je als leidinggevende zelf richting en perspectief toe. 

4 – Met als oogst een enthousiast en intern en extern gewaardeerd team. 

Uitgangspunten: sturen op motivatie en energieke actie 
• Iedereen is op het werk even volwassen als thuis 

• De basisbehoeften van mensen zijn: grip, zelfstandigheid en verbinding. Vertaald: het gaat om: 

competenties, zelfstandig werken/uitdaging en binding met het team 

• Motivatie ontstaat als mensen denken iets positiefs te kunnen bereiken. Dat wordt sterker als ze merken 

(leren!) dat dat ook daadwerkelijk gebeurt (kan gebeuren). 

Jouw rol als leidinggevende 
• Leidinggevenden zijn succesvol als ze aandacht voor doelen/resultaten combineren met aandacht voor de 

medewerkers. 

• Teams kunnen heel zelfstandig werken. Binnen het kader van een visie die zorgt voor richtingsgevoel, 

beweging en focus. Die visie verwachten ze van jou, maar dan wel in en na dialoog.  

De grondhouding voor dagelijks gebruik  
• Sturen op toevoegen van energie: niet probleemgericht stilstaan maar vragen naar de opbrengst van 

oplossingen.  Peace-meal engineering: 1 km vooruitgang vraagt om 1000 kleine stapjes. 

Het individueel programma: zet je medewerker in zijn sterke kant.  
• Bij wat voor gebeurtenissen denk jij: dit geeft me energie (ambities/drijfveren leren kennen). 

• Wat is er voornodig om dat vaker te laten gebeuren? Welke stap(jes) kan je daarbij zelf zetten? 

• Wat vindt je zelf je eigen sterke kanten? (sturen op kennis, competenties en kracht) 

• Wat vind jij jouw bijdrage aan het teamresultaat (of: de samenwerking) (eigenaarschap) 

• Denk jij dat je werk beter kan? Welke stap(jes) kan je daarbij zelf zetten? (eigenaarschap) 

Het team verbeterprogramma: sturen op kracht en waarderende feedback 
1. Vraag bij elke bijeenkomst naar voorbeeld verhalen van wat recent goed is gegaan 

2. Stuur soms door gerichte vragen (wie heeft goede ervaringen met …klanten, samenwerking enz) 

3. Organiseer minimaal eens per 6 weken een verbeterbijeenkomst met een thema 

4. Stel daarbij - in dialoog - ook verbeterdoelen vast (verbetergroep, fasering, haalbare doelen) 

5. Stuur op de voorkant maar bedenk dat meedoen van de middengroep voor de omslag zorgt 

Werk aan de basis: wat zijn de sterke kanten van ons team  
• Luister naar de verhalen. En organiseer op basis daarvan eens per half jaar een krachtmeeting waarbij je 

samen met de medewerkers door storytelling de sterke kanten van je team vaststelt (waarderend 

onderzoek, zelfvertrouwen,  hang ze aan de muur, spreek elkaar er op aan). 

Werken aan perspectief: de koers naar externe en interne waardering 
• Bedenk eens per jaar wat de toekomst  (condities, klanten, verwachte resultaten of inzet) over 2 a 3 jaar 

verlangt. Luister ook naar wat de  medewerkers daarover denken. Geef hen daartoe de goede informatie.  

Deel (half?)jaarlijks het perspectief.  

• Maak geen grootste plannen maar formuleer wel duidelijk de richting en de noodzaak tot beweging. Deel 

die met de medewerkers en vraag om verbeter-ideeën, persoonlijke ontwikkelplannen, stapsgewijze 

mogelijkheden. Gebruik de bovengenoemde mogelijkheden. Vier de vooruitgang!  


