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1. Waarom een Managementstijl Ontwikkeltool? 

Bij grote transities, die verlopen volgens de Whole Scale Change-aanpak ™, is eenheid 
van het uitgedragen beleid door managers van alle niveaus, belangrijk. Maar ook  het 

op één lijn krijgen van de managementstijl, met wat het transitieproces op dat 
moment vraagt, is een belangrijke voorwaarde voor succes. Vorm (de management-
stijl) en inhoud (beleid) moeten met elkaar kloppen, om een effectieve boodschap de 

organisatie in te zenden.  
 

Koningraad™, een adviesbureau voor zelforganisatie in de zorg,  heeft een op de 
zorgsector toegespitste MD-tool ontwikkeld: de Managementstijl Ontwikkelplanner.  
Dit paper zet de opzet en de werking van de tool uiteen.   

 
 

2. Hoofdlijnen van de Managementstijl Ontwikkeltool 

De managementstijl ontwikkeltool valt uiteen in drie hoofdonderdelen. De toepassing 

van de tool start met gezamenlijke bijeenkomsten met opvolging in  kleinschalige 
sessies, om weer in gezamenlijke bijeenkomsten te eindigen.  
 

In de startfase zijn er bijeenkomsten waarin een aantal misverstanden en valkuilen 
over management- en leiderschapsstijlen worden behandeld. Deze 

deskundigheidsbevordering vormt de basis voor de volgende stappen van de tool: 
 
- fase-analyse: in welke fase zit het transitie proces; 

- vaststellen van de gewenste managementstijl bij de fase waarin het 
transitieproces verkeerd en welke competenties daarbij horen; 

- individuele score van huidige competenties en invullen van de persoonlijke 
ontwikkelplanner. 
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3. De managementstijl ontwikkeltool in onderdelen 
 
3.1 Sessie deskundigheidsbevordering 

Een groot gedeelte van de afstemming van de gewenste managementstijl vindt plaats, 
door als voltallig management het proces samen door te maken. Aan de hand van 

een vooraf uitgereikte presentatie en paper, komen de verschillende 
managementstijlen en het verschil tussen managementstijl en leiderschapsstijl aan de 
orde. Centraal staat de vraag waarom een transitieproces onvoldoende voortgang 

heeft bij niet afgestemd management.  
Na behandeling van misverstanden en valkuilen worden er procesafspraken gemaakt 

hoe er feedback plaatsvindt over elkaars managementstijl.  
 
Welke managementstijlen kennen we? 

De laatste decennia is de gewenste managementstijl sterk geëvolueerd. Leidend 
daarbij was niet zozeer wat er van de managers gevraagd werd, maar van de 

medewerkers. 

De verwachtingen die de organisatie stelt  
aan de medewerkers wijzigden van mee-

denken, zelf mee ontwikkelen,  de 
organisatie mee helpen ontwikkelen 
naar zelfstandig functioneren in een 

netwerkorganisatie.  De manage-
mentdevelopmenttrajecten evolueerden 

mee. 
Het standaardpad zoals al in jaren tachtig 

al geformuleerd is door Hersey en 
Blanchard 'tell-sell-betrek-delegeer' (in 
'Management of organizational Behavior'), 

kreeg de daarop volgende decennia 
vervolgstappen. Hun groeischema 

hiernaast laat zien dat er naast op de 
situatie gericht gedrag, ook een tijdelijke        

 

extra investering in tijd van de manager nodig is, gericht op  de ontwikkeling van de 

medewerkers. 
 

  Nadat betrokkenheid van de medewerkers via de methodiek van Hersey en 
Blanchard, gerealiseerd is, moet de manager – in de rol van coach - de 

medewerkers ontwikkelen, in lijn met de huidige en toekomstige organisatie-
behoefte aan competenties.  

  De volgende stap is de transformerende managersrol, waarbij de 
medewerkers meegenomen worden bij een organisatie in transitie. 

   In de zorg is het eindpunt van een dergelijke transitie vaak zelfsturing 

van uitvoerende zorgteams. De daarbij horende managersrol is die van 
facilitator. De afbeelding op de volgende bladzijde  laat de verschillende 
rollen in historisch perspectief zien.  

 
 
Hebben management-ontwikkeltrajecten een vaste volgorde? 

Het onderstaande overzicht is een overzicht van verschillende managementstijlen en 
rollen zoals ze zich de laatste decennia historisch hebben ontwikkeld.  

De koninklijke weg is deze volgorde aan te houden. Indien de organisatie een 
structureel MD- en cultuurtraject wil opzetten, is de 'historische' volgorde logisch: 
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1. Zorg ervoor dat medewerkers betrokken zijn bij de huidige organisatie alvorens 

loopbaanbegeleiding te starten, gericht op  de toekomst.  
2. Medewerkers die hebben ondervonden dat de organisatie in hun ontwikkeling 

en loopbaan wil investeren, zullen eerder geneigd zijn mee te denken over een 
transitietraject, dat voor hen onzekerheid inhoudt. 

 
Bij een directe aanleiding, zoals een dringend te realiseren transitie, is er doorgaans 
onvoldoende doorlooptijd voor een koninklijk ontwikkelingspad. Een aantal 

omstandigheden binnen de onderneming zorgen ervoor dat een transitietraject dan of 
een eenvoudige of een gecompliceerde doorloop kent: 

 heeft het management de urgentie van de transitie goed gecommuniceerd 
binnen de organisatie en hebben de medewerkers vertrouwen in de uitwerking, 
die het management voor ogen staat en worden ze daarbij betrokken? 

 Hebben de medewerkers vertrouwen in dat het management oog heeft voor 
hun toekomstige belangen en worden ze bij de uitwerking van bijvoorbeeld 

nieuwe functies betrokken? 
 Hoe is het gesteld met de 'maturity' van de medewerkers: voelen ze zich 

betrokken bij de organisatie, hun taken en de onderlinge samenwerking? In de 

Nederlandse Competence Baseline wordt deze 'maturity' op basis van 
Hersey en Blanchard in vier groeifasen ingedeeld. Daar worden in deze 

methodiek drie fasen aan toegevoegd, omdat de eisen die aan medewerkers 
gesteld worden, sinds Hersey en Blanchard een evolutie doormaken, tot 
bijvoorbeeld kunnen functioneren in een zelfsturend team. 

 Hoe is is het management omgegaan met eerdere reorganisaties?   
   

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Maar ook het aspiratieniveau dat de organisatie vaststelt ten aanzien van het 
transitieresultaat, de nieuwe organisatieopzet, speelt een grote rol.  
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Zo kunnen er bijvoorbeeld bij de vorming van zelfsturende teams, per onderneming 

verschillende aspiratieniveaus worden vastgesteld. Een organisatie met vergaande 
eisen rond het allround functioneren van teams, zal formuleren dat medewerkers in de 

teams verantwoording nemen voor: alle klanten, kwaliteit van zorg, productiviteit, 
elkaar, andere teams en continu meedenken over organisatieverbetering. Bij een 

transitietraject met dergelijke zware eindtermen, zal de manager die verantwoordelijk 
is voor de teamontwikkeling, alle rollen uit het schema moeten kunnen toepassen.   
Een organisatie die rond zelfsturing minder concrete eindtermen formuleert vanuit een  

lossere  bedrijfsfilosofie, zal het management zo snel mogelijk in de eindrol van 
facilitator willen zien. 

 
De ontwikkeling van de managersstijl moet gelijk opgaan met die van de 
medewerkers.  Het ontwikkelen van een passende managersstijl is niet 

persoonsgebonden maar situatiegebonden. De 'maturity', de volwassenheid van 
werknemers, dat de manager door situationeel toepassen van tell-sell-betrek-delegeer 

moet laten groeien, wordt volgens Hersey en Blanchard bereikt als medewerkers 
gericht zijn op hun taak (resultaat) én op samenwerking. 
En ook voor de daaropvolgende stappen: via coachen werken aan de ontwikkeling van 

medewerkers, in een transformatierol de organisatie ontwikkelen, als facilitator 
zelfsturing bevorderen, is het credo steeds: ”it takes two to tango”. In deze dans heeft 

de manager de leiding en past hij de passen en het tempo aan op het ontwikkelings-
niveau van de partner: zijn medewerkers. Verschilt het niveau van medewerkers per 
team, dan moet de manager zijn ontwikkelingsgedrag per team aanpassen. 

In het volgende schema wordt aangegeven waarom Management Development niet 
los gezien kan worden van ontwikkeling van de organisatiecultuur. Medewerkers die 

gemotiveerd en betrokken zijn bij hun werk, zullen door een baas die daar niet voor 
openstaat, gedemotiveerd raken. Omgekeerd zal een manager die gezamenlijk met 
zijn teams wil opereren, weinig kunnen delegeren bij ongeïnteresseerde medewerkers 

en eerst moeten werken aan hun betrokkenheid (tell-sell). 
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3.2 Wat is de samenhang tussen managementstijl en leiderschapsstijl? 
Bij de meeste organisaties wordt er gewerkt met integraal management. Hierbij is 

iedere manager voor zijn afdeling/divisie/regio verantwoordelijk voor kwaliteit, 
budget, organisatie en personeel. De traditionele verschildiscussie tussen manager 

(doet dingen goed: primair gericht op excellent beheer van een organisatiedeel) en 
leider (doet goede dingen: gericht op richting geven en het voorbeeld geven) heeft 
daarmee aan relevantie ingeboet. De moderne integrale manager heeft zowel de 

beherende als leidinggevende vaardigheden in zijn palet en past die aan de situatie op 
zijn afdeling(en) aan. In het kader van de stijlontwikkelingtool gaat het vooral om de 

leidinggevende kant van de managementfuncties. 
 
 

3.3. Misverstanden rond ontwikkelende managementstijlen 
 

Zijn coachende managementstijlen directief genoeg? 
Goede coachende managementstijlen zijn zeer directief en geven richting. Een 
coachend manager is alert op signalen of alles op de afdelingen goed gaat en let op of 

problemen gesignaleerd en gemeld worden. Hij bekijkt het oplossend eigen vermogen 
van medewerkers en gaat actief met ze in discussie over casuïstiek, om zo lerende 

processen op gang te brengen. Hij confronteert medewerkers met rolgedrag dat voor 
verbetering vatbaar is. Als het gaat om verantwoordelijkheid nemen, geef hij het 
voorbeeld, om zo de norm voor iedereen te stellen.   

 
De managementstijl van de bestuurder beïnvloedt alle managementlagen van 

de organisatie.  
Dat de managementstijl van de hoogste manager in lijn (CEO),  bepalend is voor de 
stijl van alle managers, is een algemeen verschijnsel binnen arbeidsorganisaties. Het 

geldt ook voor de bestuurders van zorginstellingen.  
Maar in de zorgsector functioneren de bestuurders ook in een politieke dimensie. De 

overheid formuleert in een jaarcyclus nieuwe beleidsvoornemens voor de zorg, met de 
bedoeling ze het erop volgende begrotingsjaar te laten ingaan. Vanuit organisatie-  
klant en medewerkersperspectief, nemen de bestuurders in het landelijk lobbyspel, 

standpunten in rond voorgenomen wijzigingen. Bij de latere transitiefase, is het voor 
iedere medewerker transparant, in hoeverre de bestuurder achter de door te voeren 

wijzigingen staat.  
 

Af van het mecanodoossyndroom 
Tegen de tijd dat duidelijk wordt wat er bij de aanstaande jaarwisseling precies gaat 
veranderen, is er doorgaans onvoldoende tijd voor een zorgvuldige transitie binnen de 

instelling. De bijbehorende managementstijl is - noodgedwongen – meer ad hoc, dan 
gericht op het bestendig ontwikkelen van de organisatie. 

Deze van buitenaf opgelegde wijzigingen zijn, over een periode van meerdere  jaren 
opgestapeld, niet coherent en daardoor moeilijk voorspelbaar. Een groot gedeelte van 
de transitiecapaciteit (staf, administratie, ict, projecttijd) van zorginstellingen wordt 

als een mecanodoos paraat gehouden om jaarlijks, in het laatste kwartaal, te voldoen 
aan wijzigingen en nieuwe eisen. Het is voor zorginstellingen lastig om daarnaast een 

eigen meerjaren ontwikkelbeleid te onderhouden. 
 
Waarom is 'niet uitgelijnd' management problematisch tijdens 

transitietrajecten? 
Niet-uitgelijnd management creëert tijdens transitietrajecten zijn eigen weerstand. 

Ook los van lopende transitietrajecten maakt niet-uitgelijnd management (qua 
beleidsinhoud en stijl) elkaar ineffectief. Als het over verschillende afdelingen speelt, 
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kan het door medewerkers worden ervaren als oneerlijk. Speelt het binnen 'een lijn', 

dan geeft het aan medewerkers de mogelijkheid om te gaan winkelen en standpunten 
uit te spelen. 

Bij niet-uitgelijnd management binnen transitietrajecten, neemt de potentiële weer-
stand tegen de voorgenomen veranderingen toe:  

- Veranderingen houden voor alle  betrokken medewerkers risico en onzekerheid in 
door kans op wijzigingen in functie en taken. Vertrouwen in adequaat 
management kan die onzekerheid bij de medewerkers wegnemen; niet uitgelijnd 

management roept dat vertrouwen niet op.  
- Bij ieder transitietraject zijn er binnen de organisatie voorstanders , 

tegenstanders en een neutrale middengroep medewerkers die nog 
overtuigd moeten worden. De voorstanders worden aangesproken door een 
duidelijke boodschap van het management die de urgentie van de wijziging de 

vastberadenheid van het management benadrukt. Niet uitgelijnd management 
ondermijnt het vertrouwen en geeft voeding aan de tegenkrachten, waardoor het 

lastiger wordt de neutrale middengroep voor de transitie te winnen. Het 
management creëert zo onnodige en ongewenste problemen. 

 

3.4. Procesafspraken tijdens de sessie deskundigheidsbevordering 
Aan het einde van de sessie deskundigheidsbevordering worden afspraken gemaakt 

hoe in het vervolg van de transitieperiode om wordt gegaan met feedback op 
managementstijlen. Los van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om een collega 
aan te spreken als iemand een afwijkende managementstijl laat zien, kan er een 

stijlbewaker worden benoemd. Deze gaat op grond van signalen een discussie aan 
met een of meerdere managers. De bedoeling is afwijkingen te evalueren op 

leerpunten en terug te rapporteren aan een managersoverleg. 
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4. Welke stijl bij welke transitie-fase 
 
 

Zoals in paragraaf 3.1 is uitgelegd, is het ontwikkelen van een passende managersstijl 
niet persoonsgebonden maar situatiegebonden. Verschilt het niveau van 

medewerkers per team, dan moet de manager zijn ontwikkelingsgedrag per team 
aanpassen. In onderstaand voorbeeld een gedeelte van een ingevulde organisatie-
matrix. In het schema wordt bij de verschillende fases waarin teams kunnen verkeren, 

de bijbehorende managerstijl vermeld. 
 

  
 
Een beeld van de ontwikkelfase waarin de teams verkeren, wordt verkregen door de 

eigen manager per teamlid een inschatting te laten geven. Deze scores worden 
opgeteld in bovenstaande tabel. Daarbij is er altijd een zekere spreiding omdat 

betrokkenheid bij taak, collega en organisatie per medewerker varieert. Samen met 
de trainer wordt bij ieder team de meeste geschikte ontwikkelstijl voor de manager 
bepaald. 

Bij het indelen van teamleden gebruikt de manager de volgende beschrijvingen: 
 

1. Teamleden zijn alleen op hun taakuitvoering gericht en denken niet mee; 
2. Teamleden zijn betrokken bij hun eigen taken en laten dat door opmerkingen en 

suggesties blijken; 

3. Teamleden onderling helpen en ondersteunen elkaar; 
4. Teamleden willen bij het besturen van hun afdeling door het management 

betrokken worden; 
5. Teamleden willen hun taken zelfstandig uitvoeren; 
6. Teamleden willen meedenken in ontwikkelingsagenda van de organisatie; 

7. Teamleden willen ondersteuning in zelfsturing. 
 

De bijbehorende managementstijl kent vier varianten, zoals onderstaande tabel 
laat zien: 
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Welke managementstijl bij welke teamontwikkelfase? 

 

            Teamontwikkelfase     Managementstijl 

 

1. Teamleden  alleen op taakuitvoering gericht 

en denken niet mee; 

2. Teamleden zijn betrokken bij hun eigen 

taken  

3. Teamleden helpen en ondersteunen elkaar; 

4. Teamleden willen bij het besturen van hun 

afdeling betrokken worden; 

 

 

 

Bekende managementmethodiek 'tell -sell-

betrek-delegeer', waarbij de betrokkenheid 

van medewerkers gestimuleerd wordt.  
Door de noodzaak van 'tell-sell' bij (een 

deel van de) teamleden, past een 

coachende stijl nog niet.   

5. Teamleden willen hun taken zelfstandig 

uitvoeren; 

 

 
De coach stijl is passend 

6. Teamleden willen meedenken in 

ontwikkelingsagenda van de organisatie; 

 

De coach/transformator slaat een brug 

tussen de ontwikkelingsagenda van de 

organisatie en individuele medewerkers  

7. Team willen ondersteuning in een proces 

naar zelfsturing. 

 

De coach/ facilitator maakt het 

zelfstandig functioneren van het team 

mogelijk. 
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5. Compententies 
In onderstaand overzicht zijn bij iedere managementstijl de belangrijkste 
leidinggevende managementvaardigheden benoemd. Deze vormen de basis voor een 

'maatwerklijst', die voor iedere manager/teamcombinatie wordt samengesteld 
 

Competenties bij managementstijlen 
 

      Managementstijl      Karakteristieke competenties 

 

 

 

 

 

 
Bekende managementmethodiek 

'tell -sell-betrek-delegeer',  

waarbij de betrokkenheid van 

medewerkers gestimuleerd 

wordt.  
 
Door de noodzaak van 'tell-sell' 

bij (een deel van de) teamleden, 

past een coachende stijl nog niet.   

    Tell  

taakgericht leiderschap,  

heeft expertise om taken op afdeling direct en 

specifiek aan te sturen. 

Intervenieert bij complexe casuïstiek. 

Outputgericht 

Sell  

Kan taken, te bereiken resultaten en targets 

overbrengen, verkopen aan team,  

heeft overwicht,  

kan motiveren 

kan complimenteren en corrigeren 

Betrekken  

Medeleven tonen, zorgzaam 

door de eigen betrokkenheid die van teamleden bij 

werk en collega´s vergroten. 

Delegeer  

afspraken kunnen maken en evalueren,  

beoordelen, kunnen aanspreken op gedrag en 

resultaat,  

assertiviteit zelf laten zien en ontwikkelen bij de 

ander. 

Overzicht houden,  

alert op signalen klant/productiekwaliteit 

     

 

 
      De coach stijl 

Aanvullende competenties 

luisteren,  

spiegelen,  

feedback geven en ontvangen,  

lerende houding stimuleren en zelf laten zien, 

inlevingsvermogen,  

zorgvuldig sociaal handelen. 

Ontwikkelt incasseringsvermogen teamleden 

(tegenslagen) 

 
De coach/transformator  

slaat een brug tussen de 

ontwikkelingsagenda van de 

organisatie en individuele 

medewerkers  

Aanvullende competenties  

loopbaanbegeleiding,  

inlevingsvermogen,  

organisatievisie positief kunnen overbrengen en 

vertalen naar team- en individueel niveau, 

geeft urgentiedruk die motiveert, 

vertrouwen krijgen en houden 

 
De coach/ facilitator  

maakt het zelfstandig 

functioneren van het team 

mogelijk 

Aanvullende competenties 

Conflicthantering,  

Onderhandelen, 

Verwachtingenmanagement 

Anderen leren prioriteren 

Ondernemende werkhouding initiëren 

'Denken vanuit de klant' laten zien en ontwikkelen bij 

teamleden 
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6. Prioritering competenties  
 

 
Het competentie-overzicht uit de vorige paragraaf 5. vormt de basis voor de 
persoonlijke managementstijl ontwikkelplanner. Als vervolg vindt in deze paragraaf 
een prioritering plaats van competenties die relevant zijn voor de transitie.   

 
Is er onderhoud aan basisvaardigheden nodig? 

Managementbasisvaardigheden kunnen in bepaalde transitiesettings  van kritisch 
belang zijn en daarom aandacht verdienen. Denk aan de vaardigheid 'presenteren in 
groepen' om teams te informeren over belangrijke ontwikkelingen, of effectief 

overtuigen bij het hanteren van weerstand in teams. Andere basisvaardigheden die 
zijn: veranderplannen voor de eigen afdeling maken, vergadertechnieken bij large 

group-bijeenkomsten, processen analyseren. 
 

Onderhoud aan basisvaardigheden nodig? 

 

 

   Basismanagementvaardigheid     Specifieke situatie  

 

 presenteren in groepen 

 effectief overtuigen 

 plannen 

 vergadertechnieken 

 analyseren 

 

 

– teams informeren over belangrijke ontwikkelingen 

– het hanteren van weerstand in teams 

– veranderplannen voor de eigen afdeling maken 

– vergadertechnieken bij large group-bijeenkomsten 

– processen analyseren 

 

 

 
 

Situationele prioritering van managementcompetenties 
Van de competenties uit het overzicht in hoofdstuk 5 vindt een prioritering plaats: 

welke managementvaardigheden zijn bij het ontwikkeling van teams de komende 
transitieperiode, van kritisch belang?  
Het scoren, prioriteren, van de competenties vindt plaats in een overleg met de 

betrokken manager, eventueel met een collega manager die goed bekend is met de 
teams. In het voorbeeld hieronder is de prioritering vanuit de teamsituatie  in grijze 

inkleuring van de prioriteitsvakken aangegeven. 
 
Hoe ontstaat nu de Persoonlijke ontwikkelplanner? 

Door de van iedere competentie die een hoge prioriteit heeft de sterkte/zwakte van de 
manager vast te leggen, ontstaat de persoonlijke ontwikkelplanner.  

In dat overzicht  wordt het mogelijk de prioritering van nodige competenties vanuit de 
situatie te confronteren met de sterkte/zwakte analyse van de manager.  

 
De sterkte zwakte/analyse wordt opgesteld in persoonlijke overleg tussen de 
betrokken manager, zijn leidinggevende en de trainer. Vooraf kan zijn besloten dat de 

manager een persoonlijke drijfveertest (TTI/MDI) doet, zodat de trainer een 
bredere basis voor zijn bijdrage in het overleg heeft, om tot een juiste sterkte/zwakte 

analyse te komen.  Ook zal de trainer bij een discussie over competenties tussen de 
manager en zijn leidinggevende trachten het overleg te concretiseren via de STAR 
methode (onderbouw een competentie met voorbeelden: schets de Situatie, de Taak, 

Actie en het Resultaat).  
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Situationele prioritering managementcompetenties 

 

Prioritering van nodige competenties vanuit de teamsituatie   

Sterkte/zwakte analyse van de manager  X 

 

        Prioriteit 

    Tell  

taakgericht leiderschap,  

heeft expertise om  afdeling direct en specifiek aan te sturen. 

Intervenieert bij complexe casuïstiek. 

Outputgericht ( itt probleem- of procesgericht) 

Sell  

Kan taken, resultaten en targets verkopen aan team,  

heeft overwicht,  

kan motiveren 

kan complimenteren en corrigeren 

Betrekken  

Medeleven tonen, zorgzaam 

door de eigen betrokkenheid die van teamleden bij werk en 

collega´s vergroten. 

Delegeer  

afspraken kunnen maken en evalueren,  

beoordelen, kunnen aanspreken op gedrag en resultaat,  

assertiviteit zelf laten zien en ontwikkelen bij de ander. 

Overzicht houden,  

alert op signalen klant/productiekwaliteit 

<-  laag                            hoog  -> 

   X  

   X  

   X  

   X  

 

   X  

   X  

  X   

  X   

 

 X    

 X    

 X    

 

   X  

   X  

  X   

   X  

  X   

Aanvullende coachcompetenties 

Gericht luisteren,  

spiegelen,  

feedback geven en ontvangen,  

lerende houding stimuleren en zelf laten zien, 

inlevingsvermogen sociaal,  

zorgvuldig sociaal handelen. 

Ontwikkelt incasseringsvermogen teamleden (tegenslagen) 

 

  X   

  X   

  X   

 X    

 X    

  X   

 X    

Aanvullende competenties rol transformator 

loopbaanbegeleiding,  

inlevingsvermogen organisatorisch,  

organisatievisie positief kunnen overbrengen en  

vertalen naar team- en individueel niveau, 

geeft urgentiedruk die motiveert, 

vertrouwen krijgen en houden 

 

 X    

 X    

  x   

  X   

  X   

  X   

Aanvullende competenties rol facilitator 

conflicthantering,  

onderhandelen, 

verwachtingenmanagement 

Anderen leren prioriteren 

Ondernemende werkhouding initiëren 

'Denken vanuit de klant' laten zien en  

ontwikkelen bij teamleden 

 

  X   

  X   

X     

X     

X     

X     

X     

 

 
Competenties die een hoge prioriteit hebben en waarop de manager zwak scoort 

komen terecht in de persoonlijke ontwikkelplanner. In schemavoorbeeld levert dat een 
ontwikkelbehoefte op rond vier clusters:  

 motiveren/overtuigen als manager;  
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 ontwikkelend functioneren binnen de afdeling;  

 loopbaangesprekken,  
 klantgericht werken.  

 
 

Situationele prioritering managementcompetenties 

 

Prioritering van nodige competenties vanuit de teamsituatie   
Sterkte/zwakte analyse van de manager  X 

 

        Prioriteit 

    Tell sell betrek delegeer 

kan motiveren 

assertiviteit zelf laten zien en ontwikkelen bij de ander. 

Overzicht houden,  

alert op signalen klant/productiekwaliteit 

<-  laag                              hoog  -> 

  X   

  X   

   X  

  X   

Aanvullende coachcompetenties 

feedback geven en ontvangen,  

lerende houding stimuleren en zelf laten zien,  

Ontwikkelt incasseringsvermogen teamleden (tegenslagen) 

 

  X   

 X    

 X    

Aanvullende competenties rol transformator 

loopbaanbegeleiding,  

organisatievisie positief kunnen overbrengen en  

vertalen naar team- en individueel niveau, 

 

 X    

  x   

  X   

    Aanvullende competenties rol facilitator 

verwachtingenmanagement 

Ondernemende werkhouding initiëren 

'Denken vanuit de klant' laten zien en  

ontwikkelen bij teamleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X     

X     

X     

X     
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BIJLAGEN 

 
BIJLAGE    I  :  Praktische voorwaarden  voor management en teamontwikkeling 

BIJLAGE  II   :  Hoe herstel je een stijlfout 
BIJLAGE III  :  Hoe om te gaan met teamweerstand 
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BIJLAGE   I:  Praktische voorwaarden  voor management en teamontwikkeling 

In deze bijlage wordt een checklist met praktische voorwaarden voor management en 
teamontwikkeling beschreven. 

 
 

Blijft de managementcyclus gesloten? 
Tijdens transities waarbij de manager afstand neemt van bepaalde taken, die moeten 
worden overgenomen door teams/teamleden, is het zinnig om de dagelijkse gang van 

zaken op de afdeling in teamoverleg samen te evalueren. Bij de overgang zal het 
team sterke en zwakke kanten hebben. Bij transities is het van belang dat de 

managementcyclus niet ergens onder druk te staan.  
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bespreek bij start van de transitie de vijf managementgebieden:  

 
plannen & forecasten, organiseren & structureren, instrueren & delegeren, 
coördineren,  analyseren & evalueren. 

 
Spreek duidelijk af welke  van deze vijf taakgebieden bij het team liggen en evalueer 

regelmatig.  
 

 
Voorwaarden rond de praktische teamorganisatie 
Bij transities waarbij teams in meer of mindere mate zelfstandig gaan functioneren, is 

het van belang bovenstaande managementcyclus te concretiseren naar de dagelijkse 
gang van zaken. Wees alert op het tijdig en juist introduceren van nieuwe methoden 

rond: 
 bezetting/roosteren,  
 regelen van facilitaire voorzieningen 

 interne en externe communicatie/bereikbaarheid,  
 elkaar feedback geven binnen het team,  

 rapportage en informatievoorziening 
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Vaart erin houden: behoud van ontwikkeldynamiek 

Zeker bij de start van een transitietraject is er aandacht voor veranderbereidheid van 
medewerkers en het duidelijk maken van de veranderaanpak en de toekomstvisie van 

de organisatie. In de loop van de transitie is daar onderhoud op nodig, om de 
ontwikkeldynamiek op het juist niveau te houden.  

Onderstaand schema maakt duidelijk dat daarbij steeds vijf verandervoorwaarden 
ingevuld moeten zijn. Deze voorwaarden zijn aanvullend op elkaar en onderling niet 
uitwisselbaar.  Zo kan een gebrek aan nodige vaardigheden om de transitie door te 

maken, niet efficiënt worden gecompenseerd met een duidelijkere urgentie-uitleg. De 
transitie-inspanning van de organisatie moet verdeeld worden over alle vijf 

veranderdimensies, om tot effect te komen. Regelmatige evaluaties in de teams of de 
seinen op alle veranderdimensies nog 'op groen'  staan, is belangrijk om het bereikte 
momentum in de transitie te houden: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

1. is voor iedereen de visie en het eindplaatje (nog steeds) helder en 
geaccepteerd? 

2. Is de urgentie nog steeds duidelijk voor iedereen?   
3. Is het vastgestelde transitieplan nog steeds aan de orde en geloofwaardig? 
4. Is er adequate ondersteuning voor het team en voldoet dat aan de 

verwachtingen binnen het team 
5. Zijn binnen het team de benodigde vaardigheden aanwezig? 
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checklist met praktische voorwaarden voor management en 

teamontwikkeling 
 

 
Waar zijn managementtaken belegd 

 

managementgebied Bij team belegd Elders belegd 

 
plannen & forecasten 

Beschrijf: 

 
 

Beschrijf: 

 
organiseren & structureren 

 

Beschrijf: Beschrijf: 

 

instrueren & delegeren 
 

Beschrijf: Beschrijf: 

 
Coördineren 

 

Beschrijf: Beschrijf: 

 

analyseren & evalueren 
 

Beschrijf: Beschrijf: 

 

Voorwaarden rond de praktische teamorganisatie 
 

Teamtaken 
 

Werkbare methode geïmplementeerd 

 bezetting/roosteren,   

 

 regelen van facilitaire 
voorzieningen 

 

 interne en externe 
communicatie/bereikbaarh

eid,  

 

 elkaar feedback geven 

binnen het team,  

 

 rapportage en 

informatievoorziening 

 

 
Evaluatie: is er nog voldoende transitiemomentum? 

 

1. is voor iedereen de visie en het eindplaatje (nog steeds) helder en 
geaccepteerd? 

2. Is de urgentie nog steeds duidelijk voor iedereen?   
 

3. Is het vastgestelde transitieplan nog steeds aan de orde en geloofwaardig? 
 

4. Is er adequate ondersteuning voor het team en voldoet dat aan de 
verwachtingen binnen het team 

5. Zijn binnen het team de benodigde vaardigheden aanwezig 
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BIJLAGE  II   :  Hoe herstel je een managementstijlfout 

 
Alles wat fout kan gaan, gaat een keer fout. Zo zal iedere manager, wel of niet 

getraind in de gewenste managementstijl, in een voorkomende situatie onbedoeld een 
managementstijlfout maken.  

Als de fout gemeld wordt, schiet dan niet in de verdediging en geef niet de bood-
schapper de schuld. 
 

Wat zijn de uitgangspunten voor een goede herstelactie? 
– Iedere interne communicatie-inspanning, wat de aanleiding ook is, moet een 

positieve bijdrage leveren aan de lopende transitie. Heb het kort over de aanleiding, 
de fout, daarna langer over ontwikkelingen in de huidige en volgende transitiefase. 
–  Reageer eenmaal inhoudelijk op de fout. Doe dat kort maar grondig en sluit het 

incident af. Verwijs naar deze reactie als het daarna in overleg aan de orde komt en 
benoem eventuele positieve effecten, die het incident heeft gehad. 

– Een managementstijlfout voedt het wantrouwen en zal door medewerkers die nog 
geen vertrouwen hebben in de transitie, eerder aan de persoon dan aan de situatie 
toegeschreven worden ('niet te vertrouwen, zie je wel'). Beschrijf daarom kort de 

bijzondere situatie waarin de fout ontstond. Nadat de fout zo situationeel is 
bestempeld, schets meteen daarop je persoonlijk oordeel: het was een fout / dat 

had niet mogen gebeuren / je hebt ervan geleerd. 
– Bedank de partij(en) die de stijlfout onder je aandacht brachten en benoem ze als 
een positieve kracht in het transitieproces, bijvoorbeeld : 'door scherp naar elkaar te 

blijven, versterken we elkaar en bereiken we onze doelen'. 
 

Laat zorgvuldig handelen zien: 
– wacht niet te lang met de reactie nadat de fout onder de aandacht is gebracht. 
– Medewerkers die door de stijlfout persoonlijk zijn benadeeld, benader je voordat je 

de algemene, bredere reactie uit laat gaan. Hou het zakelijk, verontschuldig je voor 
de situatie en plan als dat nodig is overleg op korte termijn in om zaken te herstellen. 

– Meldt de persoonlijke herstelactie kort in de algemene brede reactie. 
– Geef de benadeelde medewerkers een cc van de algemene reactie, een aantal uren 
voor de brede verspreiding.  



Managementstijl ontwikkelplanner  19 

BIJLAGE   III :  Hoe om te gaan met teamweerstand 

 
Weerstand tegen ideeën, veranderingen is van alle tijden. In de jaren vijftig van de 

vorige eeuw kwam Kurt Lewin met een krachtveldmodel om veranderingen te kunnen 
realiseren bij betrokkenen die weerstand bieden tegen de voorgestelde transitie. 

 
Kurt Lewins krachtveldmodel schrijft voor om bij een voorgenomen verandering de 
eerste managementvoorstellen – waaronder de urgentie, noodzaak, visie, het 

eindplaatje en het veranderplan – helder en zo overtuigend mogelijk te presenteren 
aan de betrokkenen. Nadat vastgesteld is dat de boodschap is overgekomen is het 

zaak een beeld te krijgen van de weerstand die het voorstel oproept.  
 Moffel weerstand niet onder tafel maar breng ze zo volledig mogelijk in kaart.  
 Benoem realistische bedenkingen en bekijk samen of die tot wijzigen of 

verfijning van de verander-voorstellen kunnen leiden.  
 Er blijven altijd negatieve effecten, die niet gecorrigeerd kunnen worden over. 

Benoem die transparant en zet daar de voordelen die de voorgestelde transitie 
zou hebben, tegenover. 

 Naast deze objectieve discussie over de de voorgestelde transitie zelf komt er 

doorgaans ook weerstand los op andere niveaus. In het schema hieronder 
worden er vier categorieën genoemd: aanhoudende miscommunicatie als 

gevolg van wantrouwen, eigenbelang boven instellingsbelang plaatsen, 
zekerheid zoeken en een andere inschatting hebben van de noodzaak en 
gevolgen van de transitie. Van deze vier weerstandsoorzaken, leent alleen de 

laatste zich voor een objectieve groepsdiscussie over de transitievoorstellen 
zelf. Bij de overige oorzaken heeft het aandragen van extra argumenten voor de  

transitie geen zin en roept alleen extra weerstand op. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De vier weerstandsoorzaken in het schema hierboven zijn weergegeven in grijs, 
waarmee wordt aangegeven dat ze in elkaar over kunnen gaan en geen zwart/wit 
karakter hebben. Ook hoeft het teamlid dat de (meeste) weerstand laat zien, niet per 

se de (echte) drager van de weerstand te zijn.  
Werk daarom in algemene zin aan het opheffen van weerstand: 

 Geef altijd ruimte aan medewerkers om met tegenargumenten te komen, 
zonder hen erop vast te pinnen, dat zij het zijn die bezwaren naar voren 
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brengen. 

 probeer wantrouwen weg te nemen en vertrouwen op te wekken. Als de 
oorzaak van wantrouwen ligt bij eerdere negatieve ervaringen met transities 

binnen de instelling, is het zinnig daar proportioneel aandacht aan te geven op 
een wijze die afsluit en zinnige leerpunten kan opleveren voor de actuele 

veranderinspanning. 
 Verschaf zoveel mogelijk zekerheid door goede projectcommunicatie, iedereen 

een betrouwbaar perspectief te geven in de eindsituatie (loopbaan, functie en 

taak-ontwikkeling). Ook een realistisch veranderplan geeft vertrouwen. 
 Geef in individueel overleg ruimte aan medewerkers  om de (negatieve) 

gevolgen van de transitie voor hun belang, naar voren te brengen. Toon begrip, 
probeer als dat passend is, ook een positief effect in de weegschaal te leggen 
en leg afspraken met de medewerker vast. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


