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Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

werken vanuit klantmedewerkerperspectief
Amersfoort
2013
drs. M.H.M. Jansen

Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Tussen wens en werkelijkheid ….
Centraal in de geschreven en gesproken strategie
‘De klant staat bij ons op nummer 1’ en ‘onze medewerkers maken het verschil’

Maar in de praktijk minder vanzelfsprekend:
– Midden managers die integraal verantwoordelijk zijn voor klanttevredenheid,
ontwikkeling van medewerkers, samenwerking met andere afdeling,
prestatieverbetering, et cetera worstelen met hun tijdsverdeling
– En het is niet zelden de interne druk van de organisatie die domineert en de
tijdsbesteding van managers bepaalt
– Wanneer zijn managers en medewerkers gedreven en leveren zij goede
diensten? En wanneer is een organisatie daarin succesvol in de ogen van
klanten?
– Dus hoe organiseer je een win-win voor zowel de klanten, medewerkers als
de organisatie?
© Twynstra Gudde 4-4-2013
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Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Combineer en verbind perspectieven

© Twynstra Gudde 4-4-2013

Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Vraagstelling voor het onderzoek
De hoofdvraag:
Wat is een effectief handelingsrepertoire van midden managers
om waarde toe te voegen aan de interactie tussen klanten en
medewerkers?
De subvragen:
– Welke handelingen gericht op klant-medewerker interactie worden
door de midden manager verricht?
– Hoe ervaren en waarderen klanten en medewerkers dit handelen?
– Wat zijn (de)blokkerende factoren bij het waarde toevoegende
handelen van de midden manager?
© Twynstra Gudde 4-4-2013
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Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Onderzoekstraject in vijf stappen

Verkenning

Literatuurstudie

Selecteren cases

Uitvoeren
case studies

Verwerken
uitkomsten

1. Preparatie

2. Destinatie

3. Observatie

4. Interactie

5. Evaluatie

GOAL
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Detailbeschrijving casestudy (1)

1. Preparatie

Activiteiten:
•Kennismakingsgesprek (1-op-1) met 5 deelnemende middenmanagers en de hogere
manager (totaal 6 gesprekken)
•Invullen verandervoorkeurentest (Ca 20 min) door deelnemers individueel, daarna
opsturen naar onderzoeker
•Aanleveren relevante documenten aan onderzoeker (jaardocumenten, organogram,
BSC etc) per teammanager
•Inplannen van aanwezigheid van onderzoeker bij 3 werkoverleggen van
teammanager met zijn/haar team en van 3 werkoverleggen met hogere manager en
de 5 teammanagers (totaal 18 overleggen gedurende 6 maanden)
•Invullen ontwikkelplan/jaarplan (ca 30-60 minuten)

2. Destinatie

Activiteiten:
•Bespreken uitkomsten verandertest en ingevulde ontwikkelplan in 1-op-1 gesprek
(totaal 6 gesprekken)
•In zelfde gesprek bepalen van ‘veranderdoel’ en voorgenomen route daartoe
(gedrag, activiteiten, besluiten/keuzes)
•Introductie logboek sleutelmomenten voor komende maanden
•Doornemen planning en overige relevante zaken voor komende periode

© Twynstra Gudde 4-4-2013
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Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Detailbeschrijving casestudy (2)

3. Observatie

Activiteiten:
•6 deelnemers spelen gezamenlijk in halve dag het veranderkunde game (KING) als
aanscherping op ontwikkelplan/jaarplan
•Deelnemers beschrijven per week minimaal 3 en maximaal ‘sleutelmomenten’ in
het logboek (evt via dropbox) met behulp van STAR methode
•In periode van 6 maanden zal de onderzoeker deelnemen aan 3 reguliere
overleggen van elke teammanager met zijn/haar team en 3 overleggen van 5
teammanagers met hoger management. Daarbij doorloopt team normale
agenda/werkwijze, geen aanpassing aan wijze van overleggen ihkv het onderzoek
•Deelname onderzoeker is primair gericht op observatie (van gedrag, communicatie,
‘interventies’ en besluiten), indien gewenst kan ook reflectie/feedback aan einde
overleg of interventie tijdens overleg plaatsvinden
•Na elke overleg vindt een korte (30 min) debriefing plaats tussen voorzitter van het
overleg en de onderzoeker

© Twynstra Gudde 4-4-2013
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KING simulatie (Kleuren INterventie Game)
– Het game is gebaseerd op de kleurentheorie van De Caluwé/Vermaak
– Deelnemers leren interventies te kiezen
en een interventieplan te maken voor verschillende situaties
met verschillende veranderdoelen en met verschillende
mensen die de verandering gaan doen.
– Zij ervaren de gevolgen van die keuzes in termen van
vooruitgang van het verandertraject, betrokkenheid en/of
weerstand van medewerkers en betrokkenheid van klanten.
– Zij leren hun keuzes te optimaliseren, gegeven
veranderopgave en bepaalde context.
© Twynstra Gudde 4-4-2013
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Detailbeschrijving casestudy (3)

4. Interactie

5. Evaluatie

Activiteiten:
•Workshop van halve dag met 5 teammanagers en 5 klanten en 5 medewerkers. Doel is delen
van beelden over intentie, beleving en impact van handelen van alle betrokkenen bij
sleutelmomenten van de afgelopen 6 maanden (obv logboek van de teammanager)
•Insteek is van de workshop is delen van ervaringen gebaseerd op verhalen (narrative
methode), en dus geen factfinding, oplossingen vinden of ‘schuldigen aanwijzen’
•Opzet workshop nog nader uit te werken

Activiteiten:
•Opstellen lessons learned door de onderzoeker
•Beschrijven longlist acties/handelingsrepertoire door de onderzoeken
•Beschrijven motivatie/ drijfveren van klanten, medewerkers en midden managers door
onderzoeker

© Twynstra Gudde 4-4-2013

Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Interactie tussen klanten, medewerkers
en teammanagers kleurt de beelden

© Twynstra Gudde 4-4-2013
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Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Totaalbeschrijving casestudy in de tijd
Preparatie

Destinatie

Activiteiten:
•Kennismaken en
toelichten traject
•Uitwisselen
verwachtingen
•Verzamelen en
analyse
documenten
•Introduceren
ontwikkelplan en
kleurentest

Activiteiten:
•Bespreken
ontwikkelplan en
kleurentest
•Vaststellen
vertreksituatie en
veranderdoel
•Bepalen
voorgenomen
handelingsrepertoi
re (gedrag,
interventies en
besluiten)
•Introductie
logboek voor
bijhouden
sleutelmomenten

Wk 1

Wk 3

Observatie
Activiteiten:
•Observatie (3) in
teamoverleg
•Observatie (3) in MT
•Inzet spelsimulatie
King
•Bespreken observaties
en logboek critical
incidents

Wk 4-18

Interactie

Evaluatie

Activiteiten:
•Workshop met
beelden en
verhalen klanten,
medewerkers en
midden managers
obv critical
incidents over
periode van zes
maanden

Activiteiten:
•Opstellen lessons
learned
•Beschrijven
longlist acties/
•handelingsrepertoire
•Beschrijven
motivatie/
drijfveren van
klanten,
medewerkers en
midden managers

Wk 18-19

Wk 20-25
11

© Twynstra Gudde 4-4-2013

Bijlage I Introductiepresentatie onderzoek aan deelnemende middenmanagers

Verwachtingen voor onderzoek
gedurende 12 maanden
Van de deelnemers:

Van de onderzoeker:

– Geen rollenspel, naturel gedrag
vertonen

– Feedback na overleg (indien gewenst)
naar team

– Openheid en authenticiteit in
overleggen

– Managers krijgen 1-op-1
feedback/advies na overleggen

– ‘toestaan’ dat er een extra deelnemer
aan overleggen is

– Interventies door onderzoeker evt
tijdens, danwel na overleggen

– Niet afgeleid worden door extra
deelnemer en observatie/vastlegging

– Beschikbaarheid voor vragen en
bespeking casuistiek

– Tijd en inzet van deelnemers
(deelname aan overleggen en
workshops)

– Organiseren klant-medewerker
bijeenkomst: programma, werkwijze
vaststellen

– Meewerken aan invullen vragenlijsten
en mini test

– Vertrouwelijkheid rondom observaties
en uitkomsten

© Twynstra Gudde 4-4-2013
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Bijlage II Uitkomsten destinatiedocument en diepte-interview (longlist)
De hierna beschreven antwoorden zijn overgenomen uit de destinatiedocumenten, zoals die door de middenmanagers
zijn aangeleverd. Indien in de interviews de antwoorden anders zijn geformuleerd, is deze formulering aangehouden.
De antwoorden zijn qua volgorde gewisseld, zodat herkenbaarheid naar een deelnemende manager niet mogelijk is.
Ook zijn de verwijzingen naar naam of identiteit van De Bank of De Verzekeraar eruit gehaald. Bij de gedragsmatrix zijn
reacties van de deelnemers uit de interviews, cursief weergegeven.

A) Dienstverlening naar klanten

 een hoge waardering op KTV, NPS, kwaliteit en het
realiseren van de KPI’s op basis van 70% decentrale
leads.
 Zodra uit de NPS/KTV-metingen blijkt dat de cliënten
dit zijn. Uiteraard zeggen commerciële successen
ook iets over hoe de dienstverlening door cliënten
wordt gewaardeerd.
 Als wij voldoen aan de KPI welke wij vooraf hebben
bepaald en de medewerkers op een prettige manier
hun werk kunnen uitvoeren.
 De klant staat hierin centraal en moet naar mijn idee
het uitgangspunt zijn. Als de klant zeer tevreden is,
zijn wij op de juiste weg.
 Verbeterd op basis van klantsignalen.
 Elkaar aanspreekt op gedrag.

1. Wanneer ben je tevreden over de dienstverlening
van jouw team?
 Als men zichzelf kan zijn en op een natuurlijke
authentieke manier met de klant in gesprek gaat. Een
dienstbare houding en uit zichzelf een drive om het
beste voor de klant te bereiken. Elke gesprek op zich
zien.
 Ik ben tevreden als we vooraf gestelde doelen
realiseren, we een progressie zien in onze
ontwikkeling en medewerkers tevreden zijn.
 Als we de vraag achter de vraag van de klant hebben
beantwoord waardoor de klant echt verder is
geholpen. Voorbeeld: ik wil kopie polis. Klant is
tevreden als we aangeven deze toe te sturen. Echter
naar welke informatie is klant op zoek? Als klant de
huidige waarde wil weten, dan gaat hij die niet vinden
op het polisblad. Dus vraag door naar welke
informatie de klant zoekt en waarom hij op zoek is
naar deze informatie. Dit leidt tot tevredenheid bij de
klant, omdat we de klant echt verder helpen.
Daarnaast vind ik het belangrijk om aandacht te
hebben voor de mens achter de klant, dus ons in te
leven en oprecht aandacht te geven aan iedere klant.
 Ik ben tevreden over de dienstverlening van mijn
team als we verantwoordelijkheid pakken voor onze
eigen resultaten en trots zijn op het werk wat wij
doen.
 Ik ben tevreden met de dienstverlening van mijn
teamleden wanneer zij met de middelen die zij ter
beschikking gesteld krijgen, het maximaal haalbare
realiseren voor onze klant.
 Klanten via NPS en KTV een positieve beoordeling
geven na een gesprek met of e-mail van een teamlid.
 Er actief wordt geluisterd door de teamleden naar de
vragen en opdrachten die zij krijgen en zij
meedenken ten gunste van de klant.
 Als de medewerkers een ‘Zeer Goed’ krijgen van
klanten n.a.v. gevoerde telefoongesprekken.
Daarnaast ben ik tevreden als medewerkers een
eindbeoordeling krijgen die minimaal ‘Goed’ is.
 Als de collega’s in mijn team gezond verstand
gebruiken bij het antwoorden van de klanten (dus niet
vastzitten in processen), ze zelfoplossend zijn en niet
denken vanuit problemen maar in oplossingen (wat
kan wel mentaliteit).
 Ik ben tevreden, indien de klanten die mijn teamleden
servicen/adviseren tevreden zijn. Belangrijk hierbij is
dat de medewerkers weten wat ze doen (gedrag)
waardoor de klanten tevreden zijn en hoe ze dit
gedrag dus meer kunnen inzetten.
 Nooit.
 NPS-score > 100 t.o.v. target nu op 130.
 Goede vastlegging van de advisering naar de
klanten.
 Member Get Member leads.
 Als wij in staat zijn om iedere klant een ambassadeur
te maken van De Bank en zij kiezen om onze
diensten af te (blijven) nemen.
 Indien kwaliteit klant (KTV en NPS) en kwaliteit
advies (adviesrapport) op norm is (= beoordeling 3,
goed).
 Een 8 of hoger scoort op Klanttevredenheid.
 Als De Bank toonaangevend is in het adviseren en
ondersteunen van klanten bij het maken van
financiële keuzes voor de toekomst. Met als resultaat

2. Waarom kiezen klanten voor jullie?
 In eerste instantie zullen klanten bij een
tussenpersoon voor De Verzekeraar kiezen op basis
van passend product en prijs.
 In principe kiezen klanten nu nog niet voor ons, maar
bepalen tussenpersonen dat. Het intermediair is de
schakel tussen klant en ons.
 Klanten kiezen ervoor contact op te nemen, omdat
we aandacht hebben voor de klant en de mens
erachter. We willen het probleem oplossen.
 Klanten kiezen voor ons door onze natuurlijke manier
van communiceren: zonder belscripts en
vastomlijnde gespreksprotocollen. Een gesprek van
mens tot mens met doel: oplossing van het vraagstuk
van klant. Er ontstaat een band tussen klant en
dienstverlener, waardoor klanten kiezen voor ons.
 Beste advies in de markt met de beste vastlegging
(AFM).
 Specialistische medewerkers op doelgroep zakelijk
en private banking.
 Mooiste merk.
 Beste producten.
 Beste toegankelijke bank.
 Klanten kiezen voor onze medewerkers op basis van
gunnen, deskundigheid en advies. Wij moeten hun
woonwens realiseren. Daarbij spelen meer items een
rol; prijs, product, proces en imago als huisbank.
 Laagdrempelig, zichtbaar, marktconforme prijzen en
(persoonlijke) klik met dedicated medewerker.
 Op basis van goede prijs/kwaliteitsverhoudingen,
imago en dienstverlening van de front- en backoffice.
 Ons advies biedt daarbij financiële producten en
diensten (relatiemodel) aan volgens de keuze van de
klant en biedt daarbij uitstekende service en
gebruiksgemak. Dit alles tegen concurrerende
tarieven.
 Omdat wij een scherp tarief hebben en een goede
polisvoorwaarde daarnaast speelt naamsbekendheid
ook mee.
 Snelheid, professionalisme, afspraken nakomen,
acceptatiemogelijkheden en prijs.
 Klanten kiezen voor ons, omdat zij houden van
zekerheid en goede dienstverlening. Omdat wij op dit
moment alleen nog werken met tussenpersonen kiest
de klant dus niet alleen voor De Verzekeraar, maar
het totale pakket. Als de klant belt dienen wij te
voldoen aan dit beeld en de klant heeft recht op een
gedegen antwoord en dienstverlening.

1
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B) De richting

Kennisniveau verhogen.
Afwisselende werkzaamheden aanbieden.
De aanloop naar zelfsturende teams begeleiden.
Compliance.
Het beste uit mijn individuele mensen halen i.c.m. het
halen van de commerciële targets.
 KPI- doelen behalen.
 Het belangrijkste doel is om evenwicht te vinden
tussen de druk van de kosten en de doelen die we
willen behalen en wat mogelijk is vanuit de
medewerkers.







1. Welke doelen heb je voor de komende 12
maanden?
 Meer initiatief bij medewerkers, minder afwachten
 Mijn voornaamste doel is om de kwaliteit van onze
dienstverlening (telefoongesprekken en e-mail) te
verhogen. Dit kunnen we meten aan de hand van de
cijfers die klanten ons geven en aan het
terugluisteren van gesprekken.
 2e prioriteit zal liggen op efficiënter werken. Er zit nog
een hoop ‘waste’ in ons proces en daar gaan we
doelen op stellen. Hierbij kan je denken aan call
reductie en ‘first time callresolution’ verhogen.
 Ik wil met team werken aan twee zaken (hierdoor
negen plus momenten bewerkstelligen voor de klant):
1. De vraag achter vraag beantwoorden en hierdoor
meer doen dan de klant van ons vraagt
2. Aandacht voor relatie en emotie: soms zit
oplossing meer in het contact zelf dan in die
daadwerkelijke oplossing.
 Behouden van huidige medewerker tevredenheid:
1. Aanpakken van de 5 dissatifiers vanuit
moodregistratie
2. Verhogen van gesprekskwaliteit naar gemiddeld
85% per teamlid
3. Stabiele nabewerkingstijd van ieder gesprek en
van ieder e-mailbericht
4. Transformatie van klantcontact naar value center.
 Collega’s uit het team helpen om allemaal minimaal
een eindbeoordeling Goed te krijgen. De KPI’s zijn zo
ingericht dat dit leidt tot klant- en
medewerkerstevredenheid.
 Hoog over, wil ik medewerkers maximaal ontwikkelen
op hun competenties.
 Medewerkers bewust laten worden van hun
verbeterpotentieel, dit verder ontwikkelen en
vervolgens maximaal inzetten.
 Ontwikkelen van mijn groepscoachingsskills, een zelf
sturend team volledig zelf laten functioneren waarbij
ik alleen hoef te faciliteren.
 Bewustwording bij medewerkers van hun sales- en
inzetefficiency (funnel) waardoor ze met minder inzet
in een korter tijdsbestek succesvoller kunnen zijn.
 Medewerkers, maximaal langs de vier assen (agenda
management, excellent klantgesprek, intern netwerk,
extern netwerk) laten excelleren door concreet hun
eigen gemaakte CAP (Commercieel Actie Plan) te
laten uitvoeren.
 Realiseren van de geformuleerde KPI’s: KTV > 8 en
MTV> 8.
 Besparingen realiseren.
 Bezetting van mijn team op 100% krijgen.
 Uiteraard, het beste team van Nederland worden,
met Passie, Energie en Plezier!
 Team op orde (bezetting).
 Ontwikkeling van de mensen.
 Ontwikkeling van mezelf.
 Target realisatie.
 Meer ambassadeurs maken (en hogere KTV).
 Door meer ambassadeurs meer deals.
 Iedereen doet het beter en is vaardiger dan de
afgelopen 12 maanden.
 Behalen KPI’s.
 Instroom nieuwe medewerkers en doorontwikkelen
team (team naar een hoger niveau brengen).
 Engaged medewerkers.
 Klanttevredenheid (KTV) naar 8 of hoger brengen.
 Medewerkerstevredenheid naar 8 of hoger
 Kostenbesparing/Waste reductie 30%.
 Loyale klant
 Herpositionering in de markt.
 Een Team.
 Werkdruk gelijkmatiger verdelen.

2. Wat jij als de belangrijkste
verandering/veranderopgave voor je team?
 Meer initiatief. KPI’s vanuit groep en niet vanuit
manager.
 Er ligt een aantal grote veranderingen op stapel waar
we de afdeling op moeten voorbereiden:
1. Directe verkoop
2. Overgang op het nieuwe werken
3. Uitbreiden van onze dienstverlening.
 Ik zie het als mijn taak de medewerkers daarop voor
te bereiden. We moeten in een ‘modus’ blijven zitten
waarbij veranderingen worden gezien als
verbeteringen.
 Ik richt me daarbij vooral op het gedrag wat daarbij
past. Op de uitvoeringen zijn er meer
afhankelijkheden en kunnen we minder invloed
uitoefenen. Ik zal me richten op datgene waar wij wel
invloed op hebben.
 De realisatie dat het niet alleen om inhoud draait.
Zonder een juist antwoord of juiste oplossing is een
gesprek niet goed. Alleen je kunt niet tot die goede
inhoud komen zonder eerst echt contact te maken
met een klant.
 Acceptatie van randvoorwaarden waar wij als team
geen invloed hebben en dan toch het beste resultaat
blijven behalen. In de ‘can do modus’ blijven, i.p.v.
‘ja-maar’. Stabiliteit in nabewerkingstijd.
 Bewustwording van: wat doe ik, waarom doe ik dit en
wat zou mijn resultaat moeten zijn. Medewerkers
rennen hele dagen, weken, maanden als een gek
achter hun agenda aan, zonder zich met enige
regelmaat af te vragen: Wat heb ik gedaan en wat ga
ik doen? Wat hebben mijn activiteiten mij opgeleverd
en wat gaan de komende activiteiten mij opleveren?
 Samenwerking met business partners.
 Plannen en organiseren.
 Het laten tekenen van de adviesovereenkomst per
01-12-2013 (vaardigheid).
 Een breder perspectief op klantbeleving krijgen en
het belang ervan.
 Bewustwording op de onderdelen waar wij het
verschil maken (zie A2).
 Bestaande werkwijze verbreden en verdiepen.
 Op een hoger niveau brengen (agendamanagement).
 Samenwerken -met resultaat- op een hoger niveau
brengen (in- en extern netwerk).
 Rol senior meer laden en borgen.
 Agendamanagement.
 Excellent klantgesprek.
 Intern netwerk.
 Eigen verantwoordelijkheid inzien en pakken.
 Verantwoordelijkheid pakken om continu te
verbeteren.
 Belangrijkste waar ik aan ga werken is het
begeleiden van het team naar deze zelfsturendheid
 Extern Netwerk.
 Efficiency, lopen op de juiste ballen en een verdere
verbetering van de samenwerking met de business
partners.
 Op dit moment zijn we met het team aan het werk om
deze KPI te behalen.
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Bijlage II Uitkomsten destinatiedocument en diepte-interview (longlist)
te krijgen. Ook de onrust die ontstaat moet
bespreekbaar worden gemaakt.
 Ik ga de verandering niet realiseren. Ik ga het team
begeleiden in deze verandering.

3. Hoe ga jij deze veranderding realiseren? Wat heb
je daarbij nodig?
 Medewerkers verantwoordelijk maken.
 Hierover gaan we in gesprek met elkaar en probeer
zoveel mogelijk relevantie informatie te delen. Ook
geef ik de context weer zodat we begrijpen waarom
we moeten veranderen. Uiteindelijk ga ik deze
veranderingen realiseren door in dialoog te blijven,
de medewerkers laten meedenken en context te
schetsen.
 Ik wil dit samen met het team doen. Ik wil weten hoe
zij naar negen plus momenten kijken? Hoe zij denken
dat ze verwachtingen van de klant kunnen
overtreffen?
 Vervolgens wil ik hen vragen wat ze nodig hebben
om daarnaar toe te groeien? Dus een huidige en
gewenste situatie schetsen met elkaar en het pad dat
daartoe leidt.
 Duidelijke doelen neerzetten aan het begin van het
jaar: teamdoelen en individuele doelen.
 Vragen aan de teamleden wat er volgens hen nodig
is om de doelen te realiseren.
 Continu focus en coaching op gestelde doelen.
 Vasthouden van gevoel van veiligheid binnen teams
in geven en ontvangen van feedback.
 Dat is een goede vraag. Laptop en training HNW
hebben we nodig en vervolgens is het’ training on the
job’.
 Tijd en ruime om elkaar écht te leren kennen.
 Ervaringen vanuit andere teams.
 Feedbacksessies.
 Vertrouwen.
 Inzicht krijgen in huidige KTV/Managementinformatie.
 Informeren/communiceren (dialoog) over
bovenstaande doelen.
 Coachen op vaardigheden aan de telefoon.
 Coachen op houding en gedrag (zowel individueel
als team).
 Continue in gesprek met het rayon (groep) en op
individueel niveau.
 Delen van ‘Best Practices’.
 Maatwerk coaching en/of sturing.
 Funnel sturing/coaching.
 Medewerkers zelf laten nadenken en tot actie komen
op eigen verbeterpotentieel.
 Voorbeeldrol vervullen.
 Belangrijk maken focus aanbrengen.
 Ontwikkelafspraken smart formuleren op deze
onderdelen.
 Al het voorgaande is te vatten in Commercieel Actie
Plan (CAP), pijler Excellent Klantgesprek. Het
uitvoeren van dit plan meer integreren in mijn
werkwijze en voortgang bewaken.
 CAP als managers gezamenlijk terug laten komen in
managersoverleg. Delen van ‘best practices’ en door
discussie aanscherpen.
 Gefaseerd (groeps-/individueel leiderschap). Tijd en
ruimte plus coaching.
 Situationeel leiderschap.
 Samenwerken.
 Coaching/opleiding op hoe om te gaan met
groepsdynamiek, doorzettingsvermogen op de
afdeling ‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’. Focus
op sales, sturing en coaching op individueel niveau.
 Coaching afgestemd op niveau van medewerker.
 Deze verandering moeten we gezamenlijk zien te
bereiken. Omdat iedere medewerker zijn sterke en
minder sterke kanten heeft moeten we onze krachten
bundelen. Wie kan wie helpen/ondersteunen. In
gesprek met elkaar/tips delen en bepalen waar
mogelijkheden zijn. Een grote rol van mij hierin is om
aan te geven wat de noodzaak is om begrip hiervoor

C) Het team
1. Wanneer doet jouw team het goed?
 Als men verantwoording neemt voor hun acties,
openstaat voor feedback, daarvan wil leren en we
daardoor goede beoordelingen krijgen vanuit de
klant.
 Als ze gemotiveerd zijn om de klant verder te helpen
en hier hun stinkende best voor doen.
 Als ze zich bewust zijn van hoe ze hun werk doen en
elke keer een stapje beter willen doen.
 Mijn team doet het goed wanneer de gestelde doelen
gechallenged worden door hen.
 Zij de door hen geaccepteerde doelen behalen.
 Bereid zijn om een stap extra te zetten voor de
klant wanneer dit (tijdelijk) wenselijk is.
 Zij betrouwbare en prettige collega’s zijn om mee
samen te werken.
 Wanneer met plezier in het werk de KPI’s
gerealiseerd worden waarbij de klant centraal wordt
gesteld.
 Als ze zelf verbeterend kunnen opereren op harde
resultaten maar ook op zachte competenties.
 Als ze met plezier de klanten goed helpen, ze leren
van fouten, elkaar aanspreken op gedrag. En als ze
dat op een efficiënte manier doen.
 Ontwikkeling van de mens.
 Ontwikkeling van samenwerking (positieve delta in
decentrale productie).
 Ontwikkeling als team (fun, complementair, etc.)
 Als we onze doelstellingen halen, plezier hebben in
het werk en een voorbeeld zijn voor de rest van De
Verzekeraar. Wij zijn de oren en ogen van de klant
en moeten die verantwoordelijkheid pakken binnen
De Verzekeraar.
 Target realisatie.
 Als het team trots is op het werk wat zij doen (plezier
in het werk).
 Als het team trots is op de collega’s met wie zij
werken en het bedrijf waarvoor ze werken.
 Verantwoordelijkheid pakken voor eigen handelen.
 Als het bredere perspectief gedeeld wordt.
 Iedereen is gemotiveerd en committeert zichzelf aan
de doelen.
 Maakt de belofte ook waar en iedereen wordt beter.
 Doelen worden gehaald, zichtbaar in KPI’s en bij
klanten.
 Als we met plezier op normniveau werken, een hoge
mate van medewerkerstevredenheid realiseren en
trots zijn op De Bank.
 Als engagement en klantloyaliteit leidt tot out
performance.
 Wanneer zij in juiste balans privé/werk hun
commerciële targets halen.
 Als ze laten zien dat ze bezig zijn om te verbeteren.
Het is logisch dat niet alles in 1x zal worden behaald.
Als ze kleine verbeteringen laten zien en de juiste
instelling tonen dan zullen zij ook tot deze
doelstellingen komen. Verder is het belangrijk dat het
teamgevoel blijft en de sfeer zo mooi is als waar wij
bekend om staan.
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2. Wat verwachten jouw medewerkers van jouw
bedrijf?
 Een veilige werkomgeving met aandacht voor de
medewerker.
 Ik stel voor dat je deze vraag aan de medewerkers
zelf stelt.
 Zie Medewerkers onderzoek.
 Ondersteuning van de middenmanager.
 Processen op orde.
 Systemen op orde.
 Creëren rust, reinheid en regelmaat.
 Ontwikkeling.
 Hulp hij de persoonlijke ontwikkeling.
 Goed werkgeverschap.
 Een betrokken leidinggevende met aandacht voor
hun ontwikkeling.
 Gedifferentieerde aanpak.
 Vertrouwen.
 Een stabiele werkgever.
 Teamontwikkeling en –coaching.
 Positiviteit en aandacht voor procesverbetering.
 Prima faciliteiten zodat zij in staat zijn topprestaties te
leveren.
 Als nieuwe medewerker voel ik me snel thuis bij De
Bank.
 Ik ervaar een werkomgeving waar ik het beste uit
mezelf kan halen.
 Ik weet welke bijdrage mijn werk levert aan de klant
en het succes van De Bank en wordt daardoor eerlijk
beloond.
 Ik voel me aangemoedigd om te blijven ontwikkelen.
 Ik ben een trotse ambassadeur van De Bank.
 Juiste middelen om hun werk goed uit te voeren.
 Eerlijkheid en duidelijkheid over hun
werkzaamheden.
 Mogelijkheid indien gewenst op
doorgroeimogelijkheden.
 Mogelijkheid om ideeën/wensen/opmerkingen te
kunnen delen.
 Een werkgever die luistert naar verbetervoorstellen.
 Een werkgever die afwisselende werkzaamheden
biedt en doorgroeimogelijkheden heeft.
 Een werkgever die goed communiceert over alle
veranderingen.
 Goede faciliteiten om werkzaamheden uit te kunnen
voeren (zowel op kantoor als thuis).
 Goede planning die bijdraagt aan een optimale
werkbalans.
 Zekerheid en continuïteit.
 Ontwikkelmogelijkheden/doorgroeimogelijkheden.




























Gedrevenheid, passie en overtuiging.
Kwetsbaarheid.
Feedback.
Klantgericht.
Positief kritische instelling.
Staat open voor verandering.
Leert van zijn fouten.
Streeft doelen na/een bepaalde mate van ambitie.
Ontwikkeling.
Resultaat.
Ik verwacht van mijn teamleden dat zij zich aan de
afspraken houden die we hebben besproken en waar
overeenstemming over is bereikt.
Ik verwacht van hen dat zij open staan voor het
geven en ontvangen van feedback, ook richting mij.
Ik verwacht van hen dat zij proactief contact zoeken
wanneer gestelde doelen niet behaald kunnen
worden en dat ze zelf nadenken over een
oplossingsrichting.
Ik verwacht van hen dat zij zich als een betrouwbare
en prettige collega opstellen.
Passie, gedrevenheid en ondernemerschap.
Wil om te verbeteren.
Betrokkenheid. Individueel en bij het team.
Feedbackcultuur.
Maximale inzet, professionalisme, openheid en de wil
om te blijven ontwikkelen.
Een substantiële bijdrage aan het teamresultaat, in
welke zin dan ook.
Enthousiasme, energie en positieve instelling.
Ik verwacht van mijn medewerkers dat zij actief bezig
zijn met hun eigen toekomst.
Ik verwacht dus ook dat zij zelf een hulpvraag uit
zetten en komen met nieuwe ideeën en
mogelijkheden.
Inzet, passie en de wil om te verbeteren.
Ondernemerschap, gedrevenheid en passie in
combinatie met de wil om beter te worden.

D) De manager
1. Wanneer ben je een goede manager? Wat doet
een goede manager?
 Duidelijke afspraken, bereikbaar, toegankelijk.
 Een goede manager faciliteert en ondersteunt
zijn/haar team om tot goede prestaties te komen.
Ook is hij een verbindende factor binnen het team.
Hij is nadrukkelijk niet de persoon waar het om draait,
maar legt die rol bij zijn/haar team.
 Keuzes maak die in het belang zijn van De
Verzekeraar.
 Keuzes maak die in het belang zijn van de
medewerker.
 Aandacht voor medewerker/luisterend oor.
 Medewerkers tot inzicht kan laten komen met als
resultaat dat de medewerker zich ontwikkeld.
 Faciliteren van middelen om medewerker nog beter
te laten werken.
 Communiceren over ontwikkelingen/stip op de
horizon.
 Wanneer ik in staat ben om als een bevlogen leider
mijn strategie uitvoer.
 Aangeef wat mijn visie is, welke richting ik op wil.
 Medewerkers wil ontwikkelen.
 Medewerkers die niet willen en niet ontwikkelbaar
ben “begeleid” naar een andere functie (binnen of
buiten De Bank).
 Enkele agenda.
 Kwetsbaar durven opstellen.
 Situationeel leiderschap toon.
 Het goede voorbeeld geven m.b.t. houding en
gedrag.
 Focus op het ‘hoe’ i.p.v. ‘of’.

3. Wat verwacht jij van jouw medewerkers?
 Dat men zich aan afspraken houdt, klant en
klantbelang voorop stellen, proactief.
 Passie, betrokkenheid, zelfstandigheid en
eigenaarschap voor hun eigen ontwikkeling.
 100% inzet.
 Commitment.
 Loyaal.
 Winnaarsmentaliteit.
 Willen i.p.v. moeten.
 Hoe i.p.v. waarom.
 Afspraken nakomen.
 Open en eerlijke communicatie.
 Drive!
 Dat ze altijd het doel in ogen houden; de klant.
 Ik verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor
hun prestaties maar ook voor hun eigen ontwikkeling.
Dat ze aan de bel trekken wanneer ze iets nodig
hebben.
 Positieve houding en gedrag.
 Substantiële positieve bijdrage aan het
rayonresultaat.
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 In goede en slechte tijden vooruitlopen op de
troepen.
 Oprechte interesse tonen in medewerkers.
 Durven delegeren en loslaten.
 Direct en duidelijk.
 Een goede manager zorgt dat zijn team altijd goed
hun werkzaamheden kan uitvoeren. Daarnaast wordt
er altijd een goede afweging gemaakt tussen het
bedrijfsbelang en die van de collega’s.
 Als je eerlijk en oprecht bent naar de medewerkers.
 Een goede manager zet zijn medewerkers op
nummer 1 en weet wanneer zijn medewerker haar
echt nodig heeft en maakt hier dan ook tijd voor.
 Durft zaken los te laten en over te dragen naar haar
medewerkers.
 Staat open voor feedback.
 Maakt beslissingen ook al zijn deze niet altijd de
leukste.
 Helpen en ondersteunen.
 Er zijn als mensen je nodig zijn.
 Een manager doet het goed als zijn team goed
functioneert en daarmee de klanten goed geholpen
worden.
 Aandacht voor privé.
 Hij doet dat door te luisteren naar zijn team.
 Te faciliteren zodat zij hun werk goed kunnen doen.
 Het geven van verantwoordelijkheid aan het team.
 Sturen op intrinsieke motivatie.
 Betrokken, toegankelijk en positief.
 Coaching op ontwikkeling en resultaten.
 Bindende factor en inspirator.
 Voorbeeldgedrag.
 Verandermanager.
 Als het vertrouwen van mijn medewerkers/collega’s
in mij groot is en resultaten worden gerealiseerd.
 Een goede manager creëert draagvlak, schept
duidelijkheid, is transparant en geeft richting.
 Inspirerend.
 Effectief leiderschap.
 Mensen beter maken.
 De Bank beter maken.
 Als manager uitstralen dat je mensen echt in je
geloven en in de doelen die je gezamenlijk nastreeft.
Dit op basis van oprechtheid, vertrouwen en respect.
 Wanneer je, uitgaande van de talenten van de
medewerkers, positief gedrag ‘multiplied’.
 Successen vieren, sturing en richting geven welke
kant je op wil en medewerkers waar de competenties
beter tot uiting komen in een andere functie hen
daarnaartoe begeleiden.

 Zo kort mogelijk op de bal spelen.
 Keuzes tussen operationeel leidinggeven en
investeringen doen in de medewerkers zelf.
 Communicatie zo veel mogelijk F2F, of via
telefoon/cc, indien niet anders kan, per- mail of sms
 Besluiten dienen het teambelang.
 Opkomen voor de medewerkers en de sales.
 Gedifferentieerd.
 Duidelijk open en direct.
 Zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij het team
neerleggen.
 Er te zijn voor het team. Ze moeten geen drempel
ervaren om met mij in gesprek te gaan.
 Ik communiceer op een open en heldere manier.
Vertrouwen in elkaar is hierbij essentieel.
 Op resultaat.
 (Zo veel mogelijk) de verantwoordelijkheid bij het
team neerleggen.
 Combinatie groepsgericht en individugericht. Gebruik
maken van Hersey en Blanchard, leidinggevende
stijlen.
 Betrekken van mijn team in de verandering, om
daarna onderdeel van de verandering te zijn.
Bovenstroom en onderstroom. Deze pijler staat nu
eigenlijk on-hold omdat ik voorrang geef aan
Efficiency voor dit moment.
 Gedifferentieerde aansturing. Ik geef richting, keuzes
maken we samen en communicatie is helder.
 Waar mogelijk wil ik verantwoordelijkheden leggen in
het team.
 Ik wil graag de informatie die ik kan delen zoveel
mogelijk delen met het team.
 Sturen en coachen o.b.v. +20, 60 en -20.
 Sparren, sturen en coachen en hard sturen.
 Vast onderdeel van de cyclus plannen, coachen en
beoordelen.
 Verantwoordelijkheid laten nemen waar
medewerkers verantwoordelijk voor zijn (dat is veel)
en d.m.v. vertrouwen de adviseurs hun resultaat te
laten halen.
 Tijdig in gesprek zijn en blijven hierover is nodig ter
borging.
3. Wat zijn de belangrijkste acties of interventies die
je wilt doen voor de komende 12 maanden?
 Medewerkers zelf verantwoordelijk maken voor KPI’s
en resultaten.
 Agendamanagement.
 Excellent klantgesprek.
 Intern en extern netwerk.
 Voorbeeldrol als manager.
 Beoordelingscyclus van januari tot december volgens
vastgestelde mijlpalen in behapbare blokken delen.
 Geen acties of interventies op dit moment op het
netvlies.
 De gestelde doelen ook als mijn eigen doelen zien en
periodiek checken.
 Afwijkingen van het doel snel signaleren (op
persoonsniveau) en waar nodig het teamlid in staat
stellen om bij te sturen (onderzoeken wat er nodig is).
 Periodiek tevredenheid toetsen, niet 1x per jaar.
 Meer structuur aanbrengen in de werkzaamheden.
Minder ad-hoc.
 Wekelijkse salesmeeting houden.
 Minimaal eenmaal p/k ‘coaching on the job’.
 Minimaal eenmaal p/k BILA.
 Doorpakken op competenties en ontwikkelafspraken.
 Doorontwikkelen van de commerciële actieplannen
(CAP’s), van de medewerkers en mijzelf.
 Tijd vrijmaken voor mijn studie.
 Uitvoeren eigen CAP.
 Seniors aanstellen.
 Zelfsturende teams inrichten.

2. Hoe wil je het team aansturen? Welke keuzes en
besluiten maak je en hoe communiceer je die?
 Ik ben nu nog erg van het éénrichtingverkeer en zou
meer vanuit de groep willen.
 Ik wil het team aansturen met realistische en
uitdagende doelstellingen. Hierbij maak ik gebruik
van transparantie, informatie die voor iedereen
inzichtelijk is. Wat ik weet weten andere ook is
daarbij mijn motto.
 Het liefst stel ik informatie beschikbaar en halen
medewerkers zelf die informatie op als ze dat willen.
 Als leidinggevende zorg ik dat de besluiten zo goed
mogelijk in overeenstemming zijn en stuur ik hier ook
op. Als coach probeer ik middels kritische vragen de
collega te bewegen tot de juiste beslissingen.
 Ik wil mijn team aansturen vanuit de gedachte dat ik
hen ondersteun en uitdaag in het behalen van
persoonlijke en teamdoelen.
 Ik wil integer handelen, dat mijn teamleden weten wat
zij kunnen verwachten en ik wil mijn afspraken
nakomen.
 Ik wil vanuit de ‘wij’-insteek leidinggeven: naast
elkaar, niet boven of onder elkaar.
5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Eigen verantwoordelijkheid laten inzien en actie op
ondernemen (van de medewerker).
 Veelvuldig in gesprek met stakeholders vanuit De
Bank.
 Minimaal twee BOS-dagen.
 Taken delegeren aan “aandachtsheren”.
 Team op orde, bezetting drie eruit openstaande
vacatures invullen.
 Ontwikkeling op competenties.
 Met medewerker in gesprek over trots zijn op eigen
werk, collega’s etc.
 Continu verbeteren in gesprekken met klant en
interne processen.
 Fase 1 is Efficiency/agendamanagement, de basis.
Daarnaast moet mijn team kwalitatief/kwantitatief op
orde komen. Druk staat op de ketel. Ik vind het lastig
om nu interventies te plannen, aangezien ik nog op
basisniveau zit.
 Tweetal medewerkers van senior naar hogere positie
begeleiden.
 Verdelen van werkzaamheden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Geef in de matrix aan, welk gedrag je wilt
behouden, stimuleren, verdwijnen of afscheid van
wilt nemen
A. Te behouden bestaand gedrag
• Constante factor zijn (elke dag op de afdeling zijn,
niet ziek zijn, consistent in besluiten en
uitstraling, baken voor mijn mensen)
• Vrolijkheid
• Dienstbaarheid (Naar klanten; klant heeft gelijk,
Eigen ego inslikken)
• Behulpzaam (Voor iedereen klaarstaan, Hulp
aanbieden en hulp vragen, Interesse tonen, Je
thuis voelen, Vragen stellen en Steunen)
• Passie voor de klant (Bij alle keuzes
klantperspectief behouden)
• Leergierigheid (vak en gedrag)
• Enthousiasme van collega’s
• Betrokkenheid bij De verzekeraar
• Drang om continu te verbeteren
• Integriteit (afspraak nakomen, transparant zijn,
eerlijk en omgaan met persoonlijke info)
• Betrokkenheid
• Verantwoordelijkheid geven
• Kwetsbaar en open zijn
• Meedenken
• Toegankelijkheid (benaderbaar, laagdrempelig en
aanspreekbaar op werkvloer)
• Flexibiliteit (voorbeeldgedrag en inspelen op
nieuwe situaties)
• Positieve grondhouding
• Kwetsbaar opstellen
• Meedenken in oplossingen (suggesties en
voorstellen doen)
• Willen winnen (betrokken, ontevreden als
resultaten niet behaald worden, proactief zijn,
over performen en als team werken)
• Scherpte (elkaar aanspreken en fouten zien,
nakomen afspraken, initiatief nemen en
meedenken)
• Echt zijn, authentiek
• Open en transparant (duidelijk) (Communicatie,
voelen, kernachtig, mensen meenemen en stiltes
laten vallen)
• Kwetsbaar en benaderbaar
• Niet te snel oordelen
• Open over gevoel
• Onbevangen blijven, zeggen als je het niet weet
• Met mensen het net ophalen, cirkel rondmaken
• Gedrevenheid en inzet (energiek, actief, reageren
op andermans werk, positief denken en ‘can do’mentaliteit)
• Humor

•
•
•
•
•
•

Vertrouwen
Betrokkenheid (tonen interesse en vragen stellen)
Commerciële drive
Open
Motiveren
Medewerkers ontwikkelen
Gedrevenheid en inzet
Humor
Vertrouwen
Initiatief tonen
Zoeken naar mogelijkheden
Transparant
Duidelijk (Feedback geven, Uitspreken, Eerlijk
zijn, Geen dubbele agenda en Vooraf zaken
benoemen i.p.v. excuses achteraf)
Enthousiasme
Betrokkenheid
Keuzes durven te maken
Spiegelen Resultaat (Resultaatgericht zijn, deze
expliciteren en Duidelijk zijn in communicatie)
Pionier (voorstellen doen, initiatief nemen, niet
afwachten en nieuwe uitdagingen aangaan,
risico’s nemen)
Competitief
Positief
Assertief: communicatie, uitspreken
Zelfverzekerd (trots en niet aan t handje)
Winnaar willen zijn (ervoor gaan, ontdekken en
vragen stellen)
Open communicatie
Positief kritisch
Collega’s verbinden met elkaar
Toegankelijkheid
Voorbeeldfunctie
Faciliterend

B. Te stimuleren nieuw gedrag
• Meer bewust zijn van gevolgen van mijn gedrag
(feedback vragen en krijgen)
• Meer leren echt te luisteren naar mensen (leren
doorvragen, niet gelijk antwoorden of weerleggen)
• Eigen initiatief
• Dienstbaarheid
• Continue verbeteren (Focus op wat werkt/kan beter,
komen met verbetervoorstellen)
• Kritischer zijn op eigen performance en dan met
name effectiviteit
• Als we direct gaan verkopen moeten we commercieel
gedrag gaan vertonen
• ’wat kan er wel‘-gedrag
• Successen vieren
• Helder zijn wat niet goed gaat
• Talenten ontwikkelen in gesprek gaan hierover
• Meer feedback
• Meer over resultaat (elkaar aanspreken)
• Meer zakelijke benadering van vraagstukken
• Meer kwetsbaar durven opstellen (m.n. naar team:
hulp vragen en niet alles alleen)
• Los kunnen laten van zaken waar ik geen invloed op
kan uitoefenen
• Actief eigen ontwikkeling laten plaatsvinden (Kies je
koers, en wat wil je over 5 jaar, eigen
verantwoordelijkheid nemen, en proactief zijn)
• Passie, energie en plezier
• Proactief participeren (Luisteren, laten uitspreken van
anderen)
• (Ver)nieuwe(nde) ideeën
• Samenwerken in het team
• Niet alleen jezelf en eigen team
• Breder denken
• Scherpte in afspraken (vragen stellen en diepte op
inhoud halen)
• Zichtbaarheid in MT, tussen gesprekspartners (ook
door fysieke aanwezigheid)
• Aanhaken hogere manager
• Kwetsbaar en open zijn
6
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• Feedback geven en ontvangen
• Meer complimenteren en motiveren
• Minder onrust (geduld bewaren, verbaal en nonverbaal, begrip voor klantkant en daadkracht
behouden)
• Effectief communiceren
• Genieten van succes
• Loslaten
• Samenwerken
• Elkaar meer helpen/meekijken
• Meer kwetsbaar
• Feedback geven en ontvangen
• Samenwerken
• Samenwerken in het team (niet alleen jezelf en eigen
team, maar breder denken)
• Meer feedback (uitspreken, verbaal en non-verbaal)
• Meer over resultaat (elkaar aanspreken)
• Samenwerken met business partners en anderen
opzoeken
• Elkaar meer helpen (nieuwsgierig zijn, inleven en
meekijken)
• Begeleiden en coachen van groepen
• Meer delegeren
• Meer kwetsbaar: durven zeggen als je het niet weet
• Als team werken, hulp vragen, vragen stellen
• Leren faciliteren
• Voorbeeldgedrag
• Zichtbaarheid (ook fysiek op landingsplaatsen, meer
dan nu)
• Naast procesinterventies ook interventies vanuit
gevoel
• Zelf verantwoordelijk voor eigen doelen
• Actieve bijdrage in de livemeeting tijdens de dagstart
• Meer kritische vragen stellen
• Minder snel oordelen
• Coachen en ruimte geven i.p.v. leiden
• Delegerend
• Mezelf meer te laten zien
• Communiceren
• Luisteren (oprecht en zonder vooroordelen)

D. Verdwijnen van gedrag
• Laksheid
• Te laat
• Gezeik over proces
• Niet ‘idle’
• Slachtoffergedrag
• Ja, maar ….
• Impulsieve keuzes maken (in de emotie, er
bovenop duiken en puur vanuit menskant bekijken
i.p.v. KPI)
• Besluitvorming op eenzijdige informatie
• Achteroverleunen
• Waarom moet dit nu allemaal?
• Het ging toch goed, hoe het ging?
• Gezeik over proces
• Borstklopperij
• Gezeik over proces
• Negatieve instelling en deze op die manier
communiceren
• Denken in onmogelijkheden
• Moeilijke beslissingen uitstellen
• Zelf oplossend (t.o.v. anderen in staat stellen het
zelf op te lossen)
• Zeggenschap (vertrouwen hebben dat anderen
goede beslissingen nemen)
• Alles zelf beslissen

C. Waarderen en afscheid nemen van gedrag
• Geen verantwoordelijkheid nemen
• Gaten dichtlopen van andere collega’s of afdelingen
• Alleen maar focus op sales
• Water dragen (ik doe opdrachtjes)
• Tunnelvisie (verder kijken dan sales en aantallen)
• Alleen focus op individueel resultaat
• Vrijheid
• Denken in (directe) beloning
• Solistisch gedrag
• Alleen focus op individueel resultaat
• Vrijheid (niet aanspreekbaar zijn, je aan het team
onttrekken en niet gaan voor het groepsbelang)
• Denken in (directe) beloning
• Afrekenen van individuele medewerkers
• Niet ‘idle’
• Gezeik over proces
• Kantoor werken/thuis (je afsluiten voor de rest van
het team en op kantoorwerken i.p.v. naar de klant)
• Geef medewerkers meer “dekking” i.p.v. ze er alleen
voor op te laten draaien
• Meeveren met slechte beleidsbeslissingen
• Afwachten op coaching/gesprekken enz.
• Sturen op individuele KPI’s
• Van inhoud naar strategisch denken.
• Directief gedrag/sturing
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Bijlage III. Observatie notities van de bijgewoonde overlegmomenten (ingedikte veldnotities)

Middenmanager met medewerkers 20-2-2014.
Verzekeraar

-

-

-

-

-

-

-

Middenmanager opent overleg. Licht agenda toe.
Hij faciliteert de meeting door via communicator
mensen uit te nodigen
Middenmanager zit aan de op van de tafel. Hij is
voorzitter.
Middenmanager verwoordt de reacties die vanuit de
groep komen, herformuleert
Middenmanager stelt vragen (gesloten en suggestief)
Middenmanager concludeert elke slide en sluit af. Hij
bepaalt voortgang en tempo
Vragen op inhoud door de middenmanager
Middenmanager moedigt aan en is veel aan het woord
Middenmanager laat het proces los, het gaat vanzelf
zonder dat hij stuurt
Middenmanager vraagt met name aan de hele groep,
niet aan individuen
Medewerkers knikken en zijn non-verbaal instemmend
Middenmanager vertelt veel, er wordt niet verbaal
gereageerd
Middenmanager zet de toon voor een onderwerp. Dit is
een ‘moetje’
Middenmanager vraagt aan mensen en vraagt door. Er
is met name 1 op n interactie met hem. Mensen
reageren niet op elkaar
Bij inhoudelijk vraagstuk laat Middenmanager los,
omdat het team uit zichzelf al reageert op vragen en
informatie
Middenmanager geeft feedback
Middenmanager zorgt dat onderwerpen worden
afgesloten door samen te vatten en te concluderen. Dat
toetst hij daarna bij de groep.
Middenmanager laat mensen minder uitspreken, hij
onderbreekt
Middenmanager stel lachend vragen, mensen snappen
hem niet en er ontstaat verwarring
‘Dat is lastig’ zegt Middenmanager. Gevolgd door ‘wie
vindt het makkelijk?’
Stellig door Middenmanager een punt neergezet. Veel
woorden, veel ‘zo is het’ taal.
Middenmanager houdt actie bij zich, trekt actie naar
zich toe
Middenmanager is te snel en wordt door medewerker
gecorrigeerd. Middenmanager staat dat toe
Middenmanager vertelt en alle medewerkers zijn stil en
kijken hem aan. Ze luisteren
Middenmanager valt stil, dan gaat het team praten
Middenmanager laat verbaal een cynische grap lopen.
Non-verbaal laat hij wel zijn afkeuring zien
Middenmanager is afgeleid tijdens een discussie. Hij is
met techniek bezig en reageert niet op uitspraken
Middenmanager vraagt naar wat het team gaat doen
Middenmanager stuurt op de vergaderprocedure door
tijd en acties te bewaken
Middenmanager vertelt en is energiek

Middenmanager heeft een inhoudelijk punt voorbereid
en licht dat toe
Middenmanager verdeelt het werk
Middenmanager maakt de notulen en houdt de acties
vast

Middenmanager met medewerkers 26-2-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager vat samen
- Middenmanager definieert actie en neemt die zelf mee
- Team praat vooral richting middenmanager
- Middenmanager stuurt door stellen van open vraag
- Middenmanager reageert als eerst op de vraag van een
medewerker
- Middenmanager laat team met elkaar in gesprek gaan
en bewaakt de ‘proceshygiëne’
- Middenmanager informeert de medewerkers
- Middenmanager vraagt reactie op van het team
- Middenmanager legt de actie bij het team
- Middenmanager biedt structuur door tijd te bewaken en
door proces te begeleiden
- Middenmanager maakt rondje langs de deelnemers
- Middenmanager moedigt aan, geeft positieve feedback
(verbaal) en knik bevestigend (non-verbaal)
- Middenmanager stelt open vraag
- Middenmanager geeft compliment en positieve
feedback
- Middenmanager vult inhoudelijk aan, geeft informatie
- Middenmanager toetst en gaat in 1 adem door naar
‘dan gaan we het zo doen’.
Middenmanager met medewerkers 4-2-2014. Bank.
Middenmanager is niet voorzitter
- Middenmanager zit achterin de zaal, deelnemer is
voorzitter
- Middenmanager staat op en loopt naar voorkant zaal
- Middenmanager bepaalt in de agenda de timing van
onderwerpen. Zorgt voor samenvatting en concludeert
- Middenmanager beantwoord vraag van medewerker
- Middenmanager geeft feedback op lacherige sfeer
- Middenmanager corrigeert een inhoudelijk punt
- Middenmanager verwerkt aanvullingen van
medewerkers in een actieoverzicht
- Middenmanager negeert feedback van medewerkers
- Middenmanager stelt algemene, open vraag aan deel
van het team
- Middenmanager leest in stukken terwijl de medewerker
presenteert
- Middenmanager maakt kleine, cynische grappen
- Middenmanager stelt aantal vragen over de inhoud,
factfinding
- Middenmanager is gedurende meerdere onderwerpen
stil. Mensen kijken wel naar hem
- Middenmanager laat gebeuren dat 3 medewerkers meer
spreektijd nemen dan de andere 11 medewerkers
- Middenmanager lacht en zegt ‘meer heb ik niet’ hij
verontschuldigt zich bij het team voor gebrek aan kennis
1
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- Middenmanager observeert de verschillende groepjes
op inhoudelijke voortgang en teamdynamiek
- Middenmanager lacht feedback weg (over gevoel)
- Middenmanager ontvangt feedback (over procedure van
overleg)
- Middenmanager negeert ‘geklaag’ omdat ‘we daar
verder niets mee kunnen’
- Middenmanager faciliteert het team om zelf tot
afspraken te komen door voorstellen te doen en te
blijven herhalen dat er acties afgesproken moeten
worden (volhoudend) en door het SMART te maken.
Team reageert met ‘Jezus, wat pusherig’

- Middenmanager wordt onderbroken en fronst
wenkbrauwen. Medewerkers stopt direct met spreken
- Middenmanager langdurig stil, maar grijpt in als hij vindt
dat het niet meer relevant is
- Middenmanager stelt vragen ‘omdat hij het inhoudelijk
ook wil snappen’
- Middenmanager bewaakt dat iedereen kan uitspreken,
hygiëne
- Middenmanager nodigt 1 medewerker uit om deel te
nemen aan het gesprek
- Middenmanager mist de eerste keer een vraag van een
medewerker. Bij tweede keer beantwoordt hij wel
- Middenmanager legt het bij het team. Eerst open,
daarna gekaderd
- Middenmanager stuurt op overeenstemming. Wil ruimte
geven, maar zegt in dezelfde zin dat hij al we ‘iets in
gedachten heeft’
- Middenmanager maakt een inhoudelijk punt. Team valt
daarna stil
- Middenmanager zegt ‘het is zo dat …’ en vraagt daarna
om reactie. Die komt niet
- Middenmanager neemt de (vervolg)actie op zich.

Middenmanager met medewerkers 10-3-2014. Bank
- Middenmanager maakt grappen. Plagende
opmerkingen, ook naar de gasten
- Middenmanager staat voor de groep en licht de agenda
toe
- Middenmanager doet introductie van inhoudelijke
onderwerpen
- Middenmanager vertelt over ontwikkelingen in de
organisatie. Team luistert en lacht veel
- Middenmanager neemt plaats tussen medewerkers.
Zwijgt veel en werkt op de laptop
- Middenmanager kijkt rond in het overleg en betrekt
mensen bij het overleg als ze wegkijken of lang stil zijn
- Middenmanager reageert als eerste op vragen van een
gast (compliance officer)
- Middenmanager doet (meermaals) een korte
inhoudelijke aanvulling bij de gasten en kijkt dan het
team rond
- Middenmanager doet tijd interventie door te wijzen op
eindtijd
- Middenmanager geeft compliment op inhoudelijke
scherpte
- Middenmanager staat op en sluit agendapunt af
(procedureel)
- Middenmanager reageert op vraag van medewerker en
gebruikt stellende taal (‘zo is het’, ‘dit is altijd zo’)
- Middenmanager negeert vervolgvraag van de
medewerker (en feit dat medewerker daarna stilvalt)
- Middenmanager laat gesprek lopen over inhoudelijk
onderwerp en stuurt puur op tijd. Aan het einde doet hij
een procedureel voorstel
- Middenmanager stelt aan het einde zijn eigen standpunt
voor. Team reageert niet ‘dan gaan we het dus zo doen’.
Deel van het team knikt
- Middenmanager maakt veel grappen over de inhoud,
zijn medewerkers en zichzelf
- Middenmanager vat samen en sluit discussie af
- Middenmanager vraagt team over inhoud, 1 iemand
reageert, rest team lacht. Middenmanager doet hier
niets mee
- Middenmanager gaat op zoek naar feedback. En vraagt
door. ‘Ik snap het nog steeds niet ….’
- Middenmanager bevestigt (verbaal) het voorstel van een
medewerker. En voegt elementen toe

Middenmanager met medewerkers 4-3-2014.
Verzekeraar
- Medewerker opent overleg (heeft het ook voorbereid).
Middenmanager is verlaat
- Middenmanager gaat als deelnemer het in overleg
- Middenmanager stelt open vraag
- Middenmanager geeft spontaan compliment
- Middenmanager neemt voorzitter rol over, in overleg
met de medewerker
- Middenmanager stelt inhoudelijke vragen, ‘wil weten hoe
het zit’
- Middenmanager geeft inhoudelijke structuur, licht de
inhoud toe
- Middenmanager stuurt op de inhoud door toelichting te
geven
- Middenmanager laat de inhoudelijk discussie lopen
(geeft hij achteraf aan)
- Middenmanager doet een oproep voor inhoudelijke
kwaliteit
- Middenmanager vat samen en toetst vragend de
samenvatting
- Middenmanager verdeelt acties onder teamleden
- Middenmanager ‘ik neem aan dat iedereen dat weet’.
Toetst het vervolgens niet
- Middenmanager stuurt op tijd door gesloten vragen te
stellen
- Middenmanager doet procedurevoorstel
- Middenmanager beantwoord de vragen uit het team,
ook als ze niet voor hem bedoeld zijn
- Middenmanager herhaalt zijn vraag drie keer
- Middenmanager stelt een werkvorm voor om uitkomsten
MBO te bespreken
- Middenmanager stuurt op tijd, roept groepen terug
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- Middenmanager reageren met stemverheffing en met
gesloten, negatief geformuleerde vragen (‘wat doe de
medewerker nou eigenlijk…?’)
- Middenmanager doet voorstel, andere middenmanager
en Hogere manager reageren niet
- Middenmanager geven aan ‘je wordt er toch keihard op

- Middenmanager licht toe op inhoud
- Middenmanager sluit overleg af door te vragen of er
punten zijn. Maar geeft team weinig tijd.
Hogere manager met middenmanagers 14-3-2014.
Bank
- Middenmanager spreken over belonen van
medewerkers. De beste medewerker krijgt een prijs
- Middenmanager delen anekdotes over hun teams
- Middenmanager licht agendapunt toe. Andere
middenmanager doen ook procesinterventies op tijd
- Middenmanager stellen vragen aan de Hogere manager
- Hogere manager doet voorstel, daarover wordt gelachen
en er wordt niets mee gedaan
- Hogere manager betrek een middenmanager omdat
deze al langere tijd stil is
- Hogere manager vat samen en doet voorstel voor
vervolg
- Middenmanager stellen vragen, Hogere manager lost
het op, komt met inhoudelijk antwoord
- Middenmanager doet ongevraagd voorstel, neemt
initiatief
- Middenmanager neemt de actielijst door en vinkt de
acties af
- Middenmanager onderbreken elkaar in hun toelichtingen
- Middenmanager brainstormen over ideeën tbv proces
- Middenmanager trekt actie naar zich toe
- Hogere manager stelt open vragen en spreekt de
middenmanager individueel eropaan
- Middenmanager stellen inhoudelijke vragen. Gesloten
vragen met eigen idee/beeld
- Hogere manager gaat door naar volgend onderwerp, er
is geen afronding van vorige punt
- Hogere manager stelt een vraag over een punt wat hij
niet goed vindt gaan
- Middenmanager lachen over voorstel andere
middenmanager
- Middenmanager doet voorstel
- Middenmanager geven complimenten aan hun eigen
medewerkers
- Middenmanager is langere tijd stil. Is op laptop ander
werk aan het doen
- Hogere manager toetst een aanname door gesloten
vraag te stellen
- Hogere manager geeft de juiste inhoudelijke antwoorden
- Middenmanager lachen om de samenvatting van de
Hogere manager
- Hogere manager geeft aan wat hij wil dat er met het
punt moet gebeuren en doet een voorstel wie het gaat
oppakken
- Middenmanager leggen uit waarom ze zich niet aan
afspraken (kunnen) houden
- Middenmanager werpen bezwaren op tegen aanpassing
van een beleidsregel\
- Hogere manager plaatst beleidsregel in een breder
perspectief

beoordeelt? Waarom doen we zo moeilijk? Dat weten
we toch dondersgoed?’
- Middenmanager stelt suggestieve vraag ‘dat is toch niet
professioneel’?
- Middenmanager vertellen vaker hoe zij het zelf (goed)
doen. Gevolgd door een gesloten vraag?
- Hogere manager geeft aan dat hij geen antwoord krijgt
van de middenmanager
- Middenmanager delen inhoudelijke informatie met zich
- Hogere manager zegt dat hij ‘kennelijk geen antwoord
krijgt’. Middenmanager ontkennen dat en geven
voorbeelden
- Hogere manager sluit af door voorstel voor procedurele
vervolgactie te doen
- Middenmanager vult de Hogere manager aan met
inhoudelijke informatie
- Middenmanager zegt dat ‘we teveel op de details en de
inhoud zitten, toch?’
- Middenmanager maken sarcastische opmerkingen en er
wordt veel (weg)gelachen
- Middenmanager bevestigen elkaars inhoudelijke
uitspraken
- Hogere manager biedt structuur in gesprek door tijd te
bewaken en aan te wijzen wie mag reageren
- Middenmanager bepaalt de overgang naar een nieuw
agendapunt, andere middenmanager gaan hier in mee
- Middenmanager spreekt verbazing uit
- Middenmanager helpt gast met voorbereiden van
PowerPoint, is gastheer
- Middenmanager stelt vragen over inhoud, startend met
‘ja maar …..’
- Middenmanager stelt vragen, positief geformuleerd
‘mooi dat het zo werk, begrijp ik het goed dat ….’
- Hogere manager sluit het agendapunt af door de gast te
bedanken.
Middenmanager met medewerkers 17-03-2014. Bank
- Middenmanager regelt de techniek voor presentatie van
medewerker, stelt de laptop en beamer in
- Middenmanager heet de gasten welkom en licht toe
waarom ze er zijn
- Middenmanager bespreekt de agenda en hoe de punten
behandeld worden
- Middenmanager zit voor in de groep als voorzitter
- Middenmanager feliciteert een medewerker met behaald
resultaat en heeft voor taart gezorgd
- Middenmanager knikt instemmend als medewerker een
signaal aan de andere medewerkers geeft
- Middenmanager stelt een inhoudelijke vraag aan de
gast
- Middenmanager licht een inhoudelijk punt toe
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- Middenmanager lijkt afwezig, neemt niet deel aan
gesprek en bewaakt niet de tijd of de proces hygiëne
- Middenmanager vat het gesprek samen. Daarna komen
er nog meerdere aanvullingen van de medewerkers
- Middenmanager steunt de signalen van medewerkers
door ook voorbeelden te geven en door ze hierover te
complimenteren
- Middenmanager maakt meerdere cynische grappen ten
koste van medewerkers buiten het team
- Middenmanager incasseert grappen uit het team (van
medewerkers).

- Middenmanager geeft het woord aan een medewerker
die zijn vinger heeft opgestoken voor een vraag
- Middenmanager luistert langdurig naar inhoudelijk
verhaal
- Middenmanager bewaakt de tijd en kijkt op horloge,
medewerker rond snel af
- Middenmanager knikt naar gast als deze inhoudelijk een
toelichting geeft en hem aankijkt
- Middenmanager geeft een inhoudelijke aanvulling
- Middenmanager wijkt zelf af van de agenda.
Medewerkers staan dat toe
- Middenmanager vat verhaal van medewerker samen en
voegt een compliment toe
- Middenmanager zegt dat het sneller moet, want ‘we
lopen uit de tijd’
- Middenmanager stelt een vraag, medewerker geeft
antwoord. Middenmanager maakt een cynische grap,
iedereen lacht, ook de medewerker in kwestie. Vraag
wordt vervolgens niet verder uitbehandeld, antwoord
niet gekregen
- Middenmanager kijkt rond, stelt een vraag, en geeft
daarna zelf het goede antwoord. Medewerkers hebben
nog geen tijd gehad om te reageren.
- Middenmanager geeft een toelichting op zijn eigen
voorbeeldgedrag
- Middenmanager sluit agendapunt af en geeft
compliment
- Middenmanager toetst een aanname, doet dat door het
gericht aan 2 medewerkers te vragen
- Middenmanager stelt een suggestieve vraag (‘denken
jullie écht dat het zo werkt?)
- Middenmanager komt 2 keer terug op een punt, hij
houdt vast
- Middenmanager geeft zelf aan hoe hij flexibel met een
corporate beleidslijn omgaat
- Middenmanager maakt grappen en medewerkers lachen
hard
- Middenmanager geeft aan dat ‘hij het ook niet weet’. Dat
wordt door medewerkers als ‘eerlijk’ benoemd.
Medewerkers komen daarna met suggesties
- Middenmanager geeft feedback. ‘Dit wist ik niet, hier
schrik ik wel van’. Medewerkers gaan toelichten en
verdedigen hun handelingswijze
- Medewerker spreekt onzekerheid uit en middenmanager
geeft aan dat hij het dapper vindt dat hij dat doet. Er
wordt in het team gezicht naar mogelijkheden.
Middenmanager moedigt aan en zorgt dat het niet
verwijtend wordt (kondigt dat aan en grijpt in als hij
merkt dat het toch gebeurt)
- Middenmanager overtuigt de medewerkers door
inhoudelijke argumenten en zijn standpunt toe te lichten
- Middenmanager is centrale punt van alle gesprekken,
iedereen richt zich tot hem
- Middenmanager geeft feedback naar gast (risk)
- Middenmanager stuurt op ‘laten uitpraten en luisteren’
door mensen daarop aan te spreken in het overleg

Hogere manager met middenmanagers 25-3-2014.
Verzekeraar
- Hogere manager heeft een coach bij het overleg
gevraagd die hem feedback geeft (in het overleg)
- Middenmanager biedt excuses aan voor niet nakomen
van een afspraak
- Middenmanager neemt in dit overleg waar voor andere
middenmanager
- Middenmanager geeft toelichting op performance en
KPIs. Andere middenmanager luisteren en doen hun
mail, Hogere manager stelt vragen
- Middenmanager praten veel (door elkaar) en reageren
op inhoudelijke punten door vervolgvragen te stellen
- Middenmanager stelt vraag aan andere
middenmanager, ze gaan met elkaar in gesprek. Veelal
gesloten vragen
- Met name 2 middenmanagers voeren veel het woord.
Anderen zijn stil en luisteren
- Hogere manager wordt door secretaresse als ‘voorzitter’
aangesproken, waarop de middenmanager in lachen
uitbarsten
- Hogere manager geeft compliment aan
middenmanager, waarop andere middenmanager
bijvallen
- Middenmanager geven veel kleine, zachte aanvullingen
waarop door andere middenmanager niet reageren
- Middenmanager doet voorstel over proces en
inhoudelijke afhandeling. Hogere manager vraagt door
en sluit punt af met een besluit. Andere middenmanager
accepteren het besluit met geknik en ‘mee eens’.
- Hogere manager stuurt op tijd. Middenmanager
mopperen daar wat over ‘want dit is wel belangrijk’.
- Hogere manager trekt actie naar zich toe, andere
middenmanager vinden dat lastig want ‘ze willen uit de
inhoud blijven’
- Middenmanager stelt gesloten vraag. Daarop reageert
Hogere manager, en toetst of de suggestie die hij hoort,
klopt. Vervolgens wordt overgegaan op andere
agendapunt
- Hogere manager kapt middenmanager af, eerst moppert
de middenmanager, maar doordat andere
middenmanager een grap maak, moet hij ook lachen en
is de spanning eraf
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- Middenmanager vraagt door en stimuleert nieuwe
ideeën (letterlijk door dat te benoemen)
- Middenmanager reageert niet op een negatieve
opmerking/signaal van een medewerker
- Middenmanager vraagt aan team ‘hoe ze zich daarbij
voelen’
- Middenmanager geeft feedback aan een medewerker.
Medewerker accepteert dat, maar argumenteert waarom
het niet gelukt is. Middenmanager wordt daarop strenger
en zegt ‘dat het uiteindelijk wel moet gebeuren’
- Middenmanager stelt open vraag ‘wat wil je delen?’
- Middenmanager faciliteert gesprek tussen medewerkers
door procesinterventies (‘laat hem even uitpraten’), en
neem zelf niet deel aan de inhoud van het gesprek
- Middenmanager geeft zijn mening, medewerkers
reageren omdat ze denken dat hij een vraag stelt.
Discussie verloop warrig hierdoor. Onderwerp wordt niet
afgesloten
- Middenmanager geeft toelichting op onderwerp
(techniek), medewerkers snappen het niet (zeggen ze
tegen elkaar buiten gehoorafstand van de
middenmanager). Dit wordt door middenmanager niet
gezien
- Middenmanager kapt een gesprek af ‘nu gaan we
verder, dit duurt te lang’
- Gesprek gaat van ene onderwerp nar het volgende,
zonder afronding of besluit. Middenmanager doet geen
interventie
- Middenmanager is geïrriteerd ‘en nu effe serieus’
- Middenmanager herhaalt een vraag 2 keer omdat hij
geen antwoord krijgt
- Medewerker presenteert, middenmanager gaat in de
groep zitten
- Middenmanager stelt veel vragen die door de
medewerker goed beantwoord kunnen worden. Hij
steunt door te knikken en kleine tussenzinnen (‘prima’,
‘goed zo’, ‘mooi’).

- Middenmanager vraagt over de besluitvorming ‘wie doet
dat dan, wie besluit’. Hogere manager geeft antwoord,
waarop middenmanager vraagt ‘waar zie ik dat dan’.
Hogere manager zegt dat uit te laten zoeken
- Middenmanager vullen elkaar inhoudelijk met kleine
punten aan. Daarop reageert de andere
middenmanager door te knikken en ‘bedankt’
- Middenmanager reageert als eerste op een vraag van
een gast en dat is daarmee een besluit. Andere
middenmanager kijken wat verbaasd, maar de Hogere
manager stuurt door (op de tijd)
- Middenmanager stellen veel vragen aan elkaar waarbij
kleine plagerijtjes zijn. Dat doet iedereen en iedereen
lacht er ook om
- Middenmanager spreken veel 1-op-1 met de Hogere
manager. Er wordt niet veel op elkaar gereageerd
- Hogere manager stelt open, verduidelijkende vragen
- Middenmanager stellen positieve vragen aan elkaar, ze
zeggen elkaar te willen helpen en mee te willen doen
met een actie
- Middenmanager spreken door elkaar bij een nieuw,
inhoudelijk vraagstuk
- Middenmanager starten vaak gelijk met willen spreken,
maar kijken elkaar dan aan en bepalen samen wie ‘door
mag praten’
- Middenmanager doet inhoudelijk voorstel, andere
middenmanager vult aan
- Hogere manager besluit om een agendapunt over te
slaan, omdat de tijd op is
- Middenmanager vraagt hoe medewerkers geïnformeerd
gaan worden
- Middenmanager bepaalt dat andere middenmanager
een actie oppakt, die is het daar mee eens
- Hogere manager wijst ‘spreektijd’ toe aan de
middenmanager.
Middenmanager met medewerkers 27-3-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager open vergadering en licht agenda toe
- Middenmanager geeft het woord aan een medewerker
die een inhoudelijk punt toelicht
- Middenmanager vraagt aan zijn team om haar feedback
te geven
- Middenmanager geeft aan dat hij ‘op de achtergrond wil
zijn’. ‘Het draait om jullie’
- Middenmanager stelt vragen aan de groep. Doet dat
gedurende langere tijd
- Middenmanager zit aan het hoofd van de tafel en
bedient de laptop die aangesloten is op de beamer
- Middenmanager geeft duidelijke instructie. Mensen zijn
stil, maar knikken ter bevestiging
- Middenmanager stelt vragen ‘hoe denk je zelf dat je dat
kunt doen?’. Geeft compliment, met een enigszins
paternalistische toon ‘nou knap hoor, ga zo door’.
Medewerkers moeten daarom lachen
- Middenmanager vat agendapunt samen en toetst de
conclusie

Middenmanager met medewerkers 31-3-2014. Bank
- Middenmanager staat voor de groep en opent
vergadering. Gaat vervolgens in de groep zitten
- Gast (compliance) presenteert. Middenmanager en
medewerkers luisteren
- Middenmanager maakt grap over beleidsregel. Iedereen
lacht
- Middenmanager stelt open vraag
- Middenmanager schrijft en kijkt naar beneden. Wordt
onrustig omdat ‘het wel wat lang duurt’. Medewerkers
vallen hem bij
- Middenmanager geeft het woord aan medewerkers,
nadat ze hun hand hebben opgestoken
- Middenmanager sluit agendapunt af door een besluit te
formuleren. Medewerkers knikken instemmend
- Middenmanager vult aan en ondersteun een punt van
een medewerker
- Middenmanager vraagt (door) op inhoud
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- Middenmanager doet oproep voor goed gebruiken van
ICT
- Middenmanager stelt (detail)vraag. Niemand kent het
antwoord. Hij wel.
- Middenmanager pakt agendapunt over van een
medewerker die het heeft voorbereid, door inhoudelijk
toe te voegen en vragen te stellen aan medewerkers
- Middenmanager laat boosheid van medewerkers lopen.
Heeft het wel gezien en komt er na overleg bilateraal op
terug
- Middenmanager geeft aan dat hij trots is op iets wat hij
gedaan heeft. Medewerkers lachen en maken grappen
- Middenmanager spreekt medewerkers erop aan dat ze
elkaar moeten laten uitpraten
- Middenmanager stelt vragen, voorafgegaan door ‘het
belangrijkste is dat we concreet worden. Dus wat levert
dit nu op?’
- Middenmanager stelt retorische vraag (‘denken jullie
echt dat dit goed gaat?’)
- Middenmanager grijpt in (‘ik had me voorgenomen om
me er niet mee te bemoeien, maar ik doe het toch …’).
Medewerkers lachen en zeggen ‘dat wisten we al, we
kennen je beter dan je jezelf kent’)
- Middenmanager licht inhoud toe. Geeft les
- Middenmanager stelt vraag, medewerker geeft
antwoord. Middenmanager zegt ‘heel goed’
- Middenmanager neemt de actie op zich
- Middenmanager doet oproep om gericht te blijven op de
hoofdlijnen
- Middenmanager relativeert een signaal. ‘het kan nog
veel erger, dit valt wel mee’
- Middenmanager zit niet dat medewerkers naar elkaar
toe gezichten trekken als hij lang aan het woord is
- Middenmanager beantwoord zijn eigen vraag
- Middenmanager doet voorstel om een incentive te
koppelen aan een target. Medewerkers zijn direct
enthousiast
- Middenmanager maakt de notulen van het overleg
- Middenmanager licht de KPIs toe en rapporteert
- Middenmanager ziet niet dat een medewerker
meermaals het woord probeert te nemen. Hij praat zelf
door
- Middenmanager breekt een gesprek af, omdat het tijd is.
Er wordt een actie geformuleerd
- Middenmanager biedt zijn mensen aan om ze te helpen
als ze iets niet lukt
- Middenmanager sluit vergadering (op tijd).

- Middenmanager sluit agendapunt af, dank de gast. En
start een applausje
- Middenmanager staat achterin de groep. Geeft
compliment aan medewerker (‘hulde’)
- Middenmanager stuurt op tijd, kijkt vaak op horloge
- Middenmanager licht nieuw agendapunt toe, staand
voor de groep
- Middenmanager loopt pratend rond de tafel van de
groep en wijst medewerkers aan om iets te zeggen
- Middenmanager spreekt medewerkers aan die met
andere dingen bezig zijn
- Middenmanager onderbreekt een gast. Door samen te
vatten en te concluderen met een voorstel. Want hij
vindt dat het te lang duurt
- Middenmanager schrijft een actiepunt op een flip over
- Middenmanager vult aan op inhoud
- Middenmanager beschermt de gast, nadat deze kritiek
krijgt van medewerkers, door te relativeren en aan te
geven ‘dat het MT het ook gezien heeft en dat er wat
aan gedaan wordt’. Sluit daarmee ook agendapunt af en
ontneemt medewerkers kans voor nog meer kritiek
- Middenmanager vat samen en toetst bij medewerkers
- Middenmanager laat veel signalen lopen, hij ziet ze wel
(non-verbaal, hij kijkt mensen aan als ze iets zeggen),
maar doet er niets mee
- Middenmanager stuurt op proces (tijd en iedereen
betrekken)
- Middenmanager daagt medewerkers uit om het concreet
te maken. Doet dat positief ‘wat kunnen we hier verder
nog mee doen, wat zullen we afspreken?’
- Middenmanager sluit vergadering af. Medewerker geeft
aan dat er nog een ding is. Dat trekt middenmanager
naar zich toe, die neemt de actie op zich.
Middenmanager met medewerkers 7-4-2014.Bank
- Middenmanager geeft medewerker compliment voor de
start van het overleg
- Middenmanager zit aan het hoofd van de tafel en opent
de vergadering
- Middenmanager loopt heen en weer voor de groep en
praat de groep bij over ontwikkelingen. Maakt er een
show van
- Middenmanager licht agenda toe en geeft aan dat hij
strak op de tijd gaat sturen
- Middenmanager plaagt de nieuwe medewerker als deze
zich voorstelt. Stelt een vraag uit sollicitatiegesprek ‘over
een half jaar, wat hebben we dan aan je gezien?’.
Medewerker geeft antwoord, anderen lachen erom.
Middenmanager sluit af met ‘mooi! Welkom bij de club!’
- Middenmanager is snel in zijn reacties op medewerkers,
is altijd de eerste die vraagt of aanvult
- Middenmanager schakelt over op een serieus
onderwerp, en kondigt aan dat het ‘even pittig gaat
worden’
- Middenmanager vertelt verhalen over Roparun.
Medewerkers geven complimenten
- Middenmanager geeft het woord aan medewerkers

Middenmanager met medewerkers 7-4-2014. Bank
- Middenmanager open vergadering staand voor de groep
- Middenmanager stelt de agenda voor en vraagt of
iedereen akkoord is
- Middenmanager ‘vraagt’ vooraf of iedereen zijn pc dicht
wil doen en de mobiel uit wil zetten
- Middenmanager stelt inhoud van een medewerker ter
discussie, vraagt zich af of het klopt
- Middenmanager presenteert inhoudelijk onderwerp
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- Middenmanager spreekt groep aan op eerder gemaakte
afspraken. Is duidelijk ‘volgende keer moet het af zijn’
- Middenmanager ontvang suggesties op inhoudelijk
onderwerp. Formuleert 5 acties die hij allemaal zelf
meeneemt
- Middenmanager steunt medewerker die een voorstel
doet. Want groep reageert lacherig op het voorstel. Hij
zegt ‘het is geen grapje’. Daarop reageren medewerkers
met feedback naar de medewerker
- Middenmanager stuurt het proces. Luistert aandachtig,
kijkt steeds de sprekers aan
- Middenmanager grijpt in. Middenmanager zegt tijdens
de discussie ‘ik heb moeite met deze discussie’. ‘Ik zie
dat we ons niet aan de regels lijken te houden’. ‘Ik snap
dat het moeilijk is, maar we moeten het wel zo doen’.
Medewerkers reageren op zijn feedback door hem
inhoudelijk bij te vallen
- Middenmanager staat op en sluit vergadering af.

- Middenmanager vult inhoudelijk aan
- Middenmanager stuurt op tijd, door vooraf aan te geven
dat de medewerker ‘hier 10 minuten voor krijgt’. Na 10
minuten stopt hij de medewerker en formuleert een
vervolgactie voor de medewerker
- Middenmanager beantwoord vragen van medewerkers
over beleid
- Middenmanager moedigt aan dat medewerkers ten
opzichte van elkaar de beste willen zijn. ‘Een beetje
competitie kan geen kwaad’
- Middenmanager past een voorstel aan, naar aanleiding
van de feedback van medewerkers
- Middenmanager geeft een inhoudelijke mening.
Medewerkers reageren niet
- Middenmanager vraagt over drijfveren ‘hoe kunnen we
meer doen? Wat motiveert jullie daarin?’ En ’wat kun je
slimmer doen’
- Middenmanager laat medewerkers met elkaar in
gesprek gaan. Gemoederen lopen op. Middenmanager
observeert. Daarna stuurt Middenmanager het gesprek
weer terug naar de feiten. Neemt het woord en doet een
inhoudelijk voorstel
- Middenmanager rond een gesprek van medewerkers af.
Complimenteert de medewerkers over de openheid in
het gesprek. Medewerkers mompelen nog wat na
- Middenmanager valt medewerker bij ‘ik vind je punt
volledig terecht!’
- Middenmanager doet suggestie ‘ik denk dat er niemand
in deze zaal is die het daarmee oneens is’.
Medewerkers reageren niet verbaal, maar een aantal
fronst hun wenkbrauwen. Middenmanager ziet dat en
spreek ze aan ‘toch ….?’
- Middenmanager vat de discussie samen
- Middenmanager houdt vast in een gesprek met een
medewerker ‘leg het nog eens een keer uit dan, want ik
snap het nog niet’
- Middenmanager moedigt gesprek aan waarin
medewerkers elkaar helpen ‘mooi dat jullie dit samen
oppakken, want ik kan ook niet bij alles betrokken zijn’
- Middenmanager geeft feedback aan medewerker
- Middenmanager geeft mensen het woord die tot
dusverre stil zijn geweest
- Middenmanager beantwoord vraag van medewerker
over ambitie
- Middenmanager zegt ‘ik ben niet van de inhoud’, waarop
een seniormedewerker de inhoud toelicht
- Middenmanager geeft aan dat mensen elkaar moeten
laten uitpraten
- Middenmanager vraagt door. Iedereen praat door elkaar
heen. Rommelige deel van overleg
- Middenmanager vat samen en komt tot een aantal
acties. Hij wijst acties toe aan medewerkers. Die
accepteren door te knikken
- Middenmanager reageert op kritische feedback van
medewerker, door inhoudelijk te antwoorden.
Medewerker bedankt hem hiervoor

Middenmanager met medewerkers 8-4-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager staat voor de groep en opent het
overleg. Licht agenda toe
- Middenmanager geeft doel van overleg weer en vertelt
hoe hij zich voelt. Nodigt uit tot gesprek, maakt een
grapje en zegt ‘ik heb er zin in’. Medewerkers lachen en
vallen hem bij ‘leuk om elkaar weer te spreken in deze
drukke tijd, want daar komen we nauwelijks aan toe’
- Middenmanager presenteert een aantal nieuwe KPIs.
Medewerkers luisteren
- Middenmanager stelt vraag aan groep. Medewerkers
zijn stil. Middenmanager vraagt een aantal personen en
die lijken wat te schrikken (non-verbaal) maar reageren
daarna inhoudelijk. En zuchten als hij doorgaat naar een
andere medewerker
- Middenmanager complimenteert medewerker ‘goede
vraag!’ en geeft inhoudelijk antwoord
- Middenmanager beantwoord vragen over processen
- Middenmanager doet voorstel, toetst of medewerkers
het er mee eens zijn en formuleert daarna een besluit
- Middenmanager stuurt op tijd, stopt gesprek ‘omdat dit
volgens mij niet meer bij dit agendapunt hoort’
- Middenmanager stuurt op een besluit. En dat besluit is
gelijk aan zijn oorspronkelijke voorstel
- Middenmanager stelt vraag en beantwoord die
(uiteindelijk) zelf, omdat de medewerkers nauwelijks met
antwoorden komen
- Middenmanager toets het non-verbale gedrag ‘jullie zijn
zo stil, zijn we er nog bij’. Daarop reageren de meeste
medewerkers ‘ja hoor’
- Middenmanager moedigt de medewerkers aan ‘goed
idee’, ‘leuk dat je dat zegt’.
- Middenmanager luistert aandachtig terwijl medewerkers
met elkaar in gesprek gaan. Laat dat enige tijd gebeuren
- Middenmanager stelt vragen aan de medewerkers en
vat uiteindelijk het agendapunt samen
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- Middenmanager neemt de lead terug van een
medewerker en vat samen. Formuleert een actie.
- Middenmanager gaat vanwege tijd door naar een
volgend onderwerp. Geen actie of conclusie
geformuleerd
- Middenmanager vraagt ‘wat maakt het lastig, wat heb je
nodig’. Medewerkers kunnen dat op inhoud formuleren
en bedanken de Middenmanager ‘fijn dat je dat ook
eens aan ons vraagt in plaats van voor ons invult’
- Middenmanager komt tot een actie en neemt die zelf
mee
- Middenmanager steunt een medewerker die als enige
een andere mening heeft, door procesmatig te
benoemen ‘dat we goed naar elkaar moeten luisteren en
niet gelijk in de verdediging moeten gaan’
- Middenmanager vraagt aan het einde feedback aan het
team ‘hoe het overleg was’. Iedereen is positief, er zijn
geen verbetervoorstellen gedaan.

- Middenmanager stelt open vragen (niet suggestief) over
een onderwerp waar ‘hij niets van weet’
- Middenmanager koppelt antwoorden van twee
medewerkers aan elkaar door er 1 voorstel van te
maken, medewerkers vallen hem bij
- Middenmanager stopt het gesprek ‘hier hebben we het
net ook al over gehad, dus we vallen in herhaling’
- Middenmanager breekt de spanning tussen twee
medewerkers door een grap te maken
- Middenmanager bewaakt de grenzen van het gesprek
(onderwerp, tijd) door de medewerkers daar steeds op
te wijzen
- Middenmanager brengt klantperspectief in ‘hoe zouden
klanten hierop reageren’. Medewerkers zijn verrast ‘wat
goed dat je daaraan denkt’
- Middenmanager licht inhoud toe en geeft daarbij aan ‘dit
wordt een moeilijk onderwerp om te begrijpen’
- Middenmanager sluit de vergadering af en dankt de
deelnemers.

Hogere manager met middenmanagers. 26-4-2014.
Bank
- Hogere manager opent de vergadering en licht agenda
toe, zit aan het hoofd van de tafel
- Eerste agendaput is sfeer: ‘hoe zitten we er bij’
- Hogere manager doet aantal mededelingen over
beleidszaken. Middenmanager luisteren in stilte. 1
Middenmanager maakt oogcontact, rest kijkt naar laptop
en leest agenda
- Na ongeveer 10 minuten stelt een Middenmanager de
eerste vraag
- Middenmanager licht een agenda punt toe. Andere
Middenmanager stellen inhoudelijke vragen. En gaan
discussie aan ‘klopt dat wel?’ en ‘is dat eigenlijk wel zo’
- Hogere manager en 1 Middenmanager gaan in debat.
Wisselen standpunten uit. Rest is stil. Middenmanager
geeft Hogere manager gelijk ‘ja ja, dat is dan misschien
ok wel zo’. En geeft een nuancewijzing in standpunt
Hogere manager. Middenmanager heeft laatste woord
en is daar (non-verbaal) tevreden over
- Middenmanager vult inhoudelijk aan en wijst op dat ‘we
uit de tijd lopen’
- Hogere manager stelt een actiebenadering voor verkoop
voor. Middenmanager reageren enthousiast en vullen
ideeën aan
- Middenmanager doet voorzichtig een voorstel ‘het zou
mooi zijn als …’
- Middenmanager licht zijn mening toe en verklaart
waarom hij iets niet heeft gedaan. Hogere manager
neemt daar geen genoegen mee.
- Hogere manager staat bij flip over en schrijft actiepunten
op. wijst ze toe aan Middenmanager
- Middenmanager vertellen hun mening en beeld.
Niemand stelt een vraag of reageert actief op de andere
Middenmanager. Alleen de Hogere manager doet dat
- Hogere manager geeft signaal af. Middenmanager
lichten toe waarom het zo is gegaan. Hogere manager
formuleert een actie (voor hemzelf)

Middenmanager met medewerkers 15-4-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager zit achter de pc die verbonden is met
de beamer. Daarop staat de agenda. Er is een aparte
notulist
- Middenmanager doet voorstel, medewerkers reageren
voorzichtig ‘ik weet niet zeker of ik het er mee eens ben’
- Middenmanager vat besluit samen, wat identiek is aan
zijn voorstel
- Middenmanager formuleert actie en wijst die toe aan
een medewerker. ‘Dat is logisch, toch?’
- Middenmanager stelt open vragen over inhoud
- Middenmanager zet structuur neer door werkwijze ‘we
gaan er 10 minuten over in gesprek met elkaar’
- Middenmanager moedigt medewerkers aan ‘leuk van je!’
- Middenmanager neemt actie over van medewerker ‘ik
doe dat we even, dat is net zo snel’
- Middenmanager licht een onderwerp toe waarover een
seniormedewerker meer weet. Die medewerker vult aan
en corrigeert. De Middenmanager staat dat toe
- Middenmanager spreekt medewerkers aan die een
onderwerp ‘weglachen’
- Middenmanager geeft medewerker impliciet feedback
‘nou, dan is er nog werk aan de winkel voor je’
- Middenmanager stelt vraag en medewerkers reageren
direct. Medewerkers komen zelf tot een actie. Notulist
legt vast. Middenmanager luistert en constateert ‘dat we
hiermee door kunnen naar een volgend punt, mooi
gedaan!’
- Middenmanager wil toevoegen aan discussie ‘als ik mee
mag denken’, maar medewerkers doen niets met zijn
inhoudelijke voorstel. Middenmanager wordt genegeerd
- Middenmanager stelt open vragen die voor
medewerkers lastig zijn ‘wat is voor jullie een open
cultuur’. Daarop vallen medewerkers stil
- Middenmanager is (de enige) die vragen stelt
- Middenmanager complimenteert ‘dat doe je goed zeg’
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- Hogere manager blijft doorvragen. ‘Wat is je punt?’ men
richt zich steeds meer op details. Weinig hulp naar
elkaar geboden. Er worden verklaringen gevraagd, geen
oplossingen gedeeld of gezicht. Zuchtend gaat men
over naar een volgend punt
- Hogere manager bewaakt de tijd, Middenmanager doen
dat niet
- Middenmanager vertellen wat ze zelf (goed) doen als tip
aan de andere Middenmanager
- Hogere manager geeft 1 Middenmanager een
compliment. Rest reageert niet
- Hogere manager sluit de vergadering en wenst iedereen
succes met het vervolg.

- Hogere manager geeft aan begrip te hebben, maar ‘als
het fout gaat wil ik het wel weten’. Middenmanager
reageren hier niet instemmend op, maar blijven vertellen
waarom het zo gegaan is
- Hogere manager zegt ‘wat spreken we af’,
Middenmanager zeggen het tenslotte toe, maar met
kanttekening dat het lastig is
- Hogere manager vat samen en stuurt op tijd
- Middenmanager doet voorstel voor actie, Hogere
manager keurt dat goed
- Hogere manager vat samen en challengt de
Middenmanager. Die reageren met inhoudelijke
informatie en stellen acties voor
- Middenmanager geeft zelf aan ‘dat hij in de weerstand
zit. Hogere manager geeft aan dat hij dat op prijs stelt
‘maar dat het wel anders moet’
- Middenmanager stelt een andere Middenmanager een
vraag over een onderdeel waar zijn team goed op
scoort.
- Hogere manager stopt het gesprek ‘vanwege de tijd’
- Hogere manager ijsbeert voor de zaal en ‘is nog niet
tevreden’.
- Middenmanager brainstormen over oplossingen.
Spreektempo neemt toe, er wordt gelachen. En op
elkaar gereageerd. Hogere manager kan afsluiten met
concrete acties waar iedereen volmondig akkoord mee
gaat
- Middenmanager zeggen tegen elkaar dat zij ‘een rol
hebben om het team aan te jagen’
- Middenmanager nuanceert een inhoudelijk punt en vult
aan
- Middenmanager geeft Hogere manager feedback. Die
erkent dat. En geeft aan het anders te gaan doen
- Hogere manager roept Middenmanager op om ‘kort op
de bal te zitten’. Middenmanager geven aan dat ze dat
willen zoveel mogelijk doen, maar ‘dat het wel
ontzettend druk is’
- Middenmanager is ter plekke de actie al aan het doen.
Via zijn pc
- Middenmanager komt met een oplossing voor een
gesprek tussen Hogere manager en andere
Middenmanager
- Hogere manager noemt veel feiten, Middenmanager
luisteren aandachtig. Reageren op details die voor hun
team niet kloppen
- Hogere manager roept een Middenmanager ter
verantwoording. ‘ik vraag een verklaring’.
Middenmanager zegt ‘het is simpel’. Andere
Middenmanager wil hem bijvallen, maar Hogere
manager pakt het gesprek terug, ‘even duidelijk jongens,
ik wil het van hem horen, niet van iemand anders’.
Uiteindelijk is er geen afdoende verklaring te geven en
wordt er een vervolgactie geformuleerd
- Middenmanager benoemt dat hij ‘er niet een fijn gevoel
bij krijgt’. Ander Middenmanager maakt er een grap
over. Rest laat het lopen

Hogere manager met middenmanagers. 13-5-2014.
Verzekeraar
- Hogere manager is afwezig, een Middenmanager is
voorzitter (hierna Middenmanager1). Geeft de agenda
van het overleg aan
- Middenmanager1 geeft agenda weer en geeft woord
aan andere Middenmanager voor actielijst
- Middenmanager1 doet een voorstel en gebruikt veel
‘vinden jullie het goed als ..’ en ‘als jullie het ok vinden
dan …’
- Middenmanager doet een voorstel en Middenmanager1
gaat door naar ander agendapunt. Middenmanager
wordt genegeerd, maar doet er niets mee net als andere
Middenmanager
- Middenmanager geven aan dat ze veel (meer) met
elkaar moeten afstemmen
- Middenmanager stelt hulpvraag en krijgt direct veel tips.
Middenmanager is er erg blij mee ‘dank jullie wel, hier
heb ik écht wat aan’
- Middenmanager1 doet voorstel ‘mag ik jullie vragen om
…’. Andere Middenmanager gaan er direct in mee
- Middenmanager stellen elkaar inhoudelijke vragen. Veel
details. Middenmanager1 grijpt in ‘dit gaat te diep’, stelt
een vervolgactie voor. Wijst die niet toe maar vraagt wie
hem op wil pakken. Duurt even, uiteindelijk pakt een
Middenmanager de actie op
- Middenmanager maken elkaars zinnen af, onderbreken
elkaar, maar niemand vindt dat erg. Gesprektempo is
hoog
- Middenmanager1 zit achter de pc die gekoppeld is aan
de beamer. En faciliteert een conference cal tijdens het
overleg
- Middenmanager doet voorstel, Middenmanager1 hoort
deze niet en een andere Middenmanager wijst hem
hierop. Middenmanager1 ontvangt de feedback
- Middenmanager wisselen ervaringen uit hoe ze het ‘zelf
het beste hebben gezien’.
- Middenmanager geeft Middenmanager1 feedback.
Stevige kritiek.
- Middenmanager is langere tijd stil en observeert. Komt
daarna met reflectie over het overleg en geeft feedback
aan een andere Middenmanager. Die is verast, maar
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-

-

-

wel ‘blij dat je het eerlijk zegt’. Middenmanager1 geeft
aan dat hier een tip voor iedereen inzit
Middenmanager1 geeft aan ‘dit is een goede tip’. Er
worden geen afspraken gemaakt voor borgen van de
tips. Het blijft bij elkaar informeren
Middenmanager geven aan dat ze dit ‘buiten de
uitzending wel samen met elkaar zullen oppakken’
Middenmanager 1 stuurt op tijd en grijpt in omdat het te
lang duurt
Middenmanager1 stelt vragen aan Middenmanager. Die
antwoorden kort en bondig
Middenmanager maakt grap en iedereen lacht mee
Middenmanager1 constateert na afloop van een
discussie over de inhoud dat ze het met elkaar oneens
zijn. Middenmanager1 zet het onderwerp voor de
volgende keer op de agenda en wijst 2 Middenmanager
aan om het punt voor te bereiden
Middenmanager1 sluit het overleg af vanwege de tijd
(agenda is niet volledig gehaald).

-

-

-

-

het niet eens. Daarom als agendapunt doorgeschoven
naar volgende keer
Middenmanager geeft compliment aan seniors uit alle
groepen. Andere Middenmanager bevestigen dat beeld
naar elkaar
Middenmanager1 geeft compliment aan andere
Middenmanager
Middenmanager stelt een vraag, die door
Middenmanager1 gemist wordt. Middenmanager komt
er niet op terug
Middenmanager bespeurt een detailfout in de
presentatie en geeft de gast feedback. Andere
Middenmanager relativeren het signaal enigszins en
lijken geschrokken van de directheid van de feedback
Middenmanager1 sluit vergadering terwijl bespreking
laatste agendapunt nog loop ‘omdat hij weg moet naar
een volgende afspraak’.

Middenmanager met medewerkers 2-6-2014. Bank
- Middenmanager start het overleg staand voor de groep,
licht agenda toe
- Middenmanager vraagt hulp bij managen van de tijd en
geeft zijn verwachtingen aan
- Middenmanager deelt flessen wijn uit als prijs voor een
prestatie. Medewerkers feliciteren en klappen
- Middenmanager maakt veel grapjes ook ten koste van
zichzelf. Er wordt veel gelachen
- Middenmanager informeert over besluiten uit MT.
Medewerkers luisteren, maar reageren niet
- Middenmanager heeft aan dat het niet goed gaat ‘met
de tent. Die staat in de fik’. Mensen knikken en
herkennen het beeld
- Middenmanager biedt zijn medewerkers hulp aan ‘als ze
er niet uitkomen. Maar dan moet ik het wel weten!’
- Middenmanager reageert op een vraag van een
medewerker. Geeft kort antwoord en zegt vervolgens
dat ‘dit te veel detail is’. Medewerker lijkt te schrikken en
spreekt in het overleg niet meer
- Middenmanager vraagt geen feedback (Nb: geeft
achteraf aan dat bewust te hebben gedaan omdat hij
geen discussie wilde, maar wilde dat de mensen
luisterden i.p.v. argumenteerden)
- Middenmanager spreekt in de ik vorm ‘ik maak me
ongerust’ en ‘ik wil dat het beter gaat’. Medewerkers
kijken nors
- Middenmanager stelt duidelijke eisen ‘zo wil ik het
hebben’ en als iemand het niet komt ‘dan geef je dat
direct door want ik hou de lijnen kort!’. Medewerkers zijn
stil, maar luisteren wel
- Middenmanager reageert kort en bondig op een vraag:
’nee zo gaan we dat niet doen’
- Middenmanager neemt voorstellen van medewerkers in
ontvangst. Selecteert niet ‘alle goede ideeën zijn
welkom’
- Middenmanager vraagt medewerkers naar inhoud, en
vraagt door. Veel medewerkers zijn stil 3 mensen
praten. Rest knikt

Hogere manager met middenmanagers 24-5-2014.
Bank
- Hogere manager is afwezig, een Middenmanager is
voorzitter (hierna Middenmanager1)
- Dit overleg heeft veel gasten. Middenmanager1 heeft de
mensen (steeds) welkom en fungeert als gastheer
- Middenmanager1 staat voor de groep en licht de
agenda toe
- Andere Middenmanager stelt de agenda ter discussie.
Onduidelijk hoe keuzes gemaakt gaan worden. Doordat
Middenmanager1 zegt dat dit zo met Hogere manager is
afgestemd, ‘wint hij dit keer de discussie’, aldus de
Middenmanager
- Middenmanager stelt kritische, suggestieve vragen aan
een gast ‘het kan toch niet zo zijn dat …., of wel?’
- Middenmanager stelt gesloten vraag en doet direct
daarachter een voorstel (horend bij de vraag)
- Middenmanager voegt inhoudelijke punten toe aan de
gast
- Middenmanager1 stuurt op tijd door gesprek stop te
zetten en andere Middenmanager niet meer het woord
te geven tijdens verhaal van een gast
- Middenmanager bespreken hoe ze medewerkers
kunnen stimuleren. ‘We moeten iets met winnen doen.
En dat voor iedereen zichtbaar. Niemand wil toch
onderaan staan’. Andere Middenmanager zijn het daar
mee eens
- Middenmanager neemt stelling en andere
Middenmanager vallen hem bij, steunen hem
- Middenmanager wisselen inhoudelijke argumenten uit.
Door te vertellen. Iedereen neemt deel
- Er worden operationele afspraken gemaakt die voor
iedereen gelden. Middenmanager1 is deelnemer, net als
andere Middenmanager
- Middenmanager vraagt ‘wanneer zij we tevreden?’.
Daarop volgen veel voorbeelden. Middenmanager1
wordt onrustig, want gesprek duurt lang en ze worden
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- Middenmanager sluit overleg af en bedankt de
medewerker met een compliment.

- Middenmanager gaat na dit onderwerp in de groep
zitten als de gast het woord voert. Is stil
- Middenmanager vraagt (na enige tijd) een inhoudelijke
vraag aan de gast. Die weet het antwoord niet. De
Middenmanager wel
- Middenmanager vraagt gericht aan individuele
medewerkers hoe ze erin zitten
- Middenmanager leidt de nieuwe gast in. Maakt daarbij
een cynische grap, die de gast doet fronsen. En die door
de gast inhoudelijk wordt ‘rechtgezet’
- Middenmanager geeft de groep structuur door tijd in de
gaten te houden (en dat aan te kondigen)
- Middenmanager vat samen en concludeert
- Middenmanager accepteert niet dat cijfers in twijfel
worden getrokken door medewerkers ‘dit is kloppend,
dus daarover gaan we niet lopen bakkeleien’
- Middenmanager laat gesprek lopen is rommelig. Hij lijkt
afwezig en typt op de laptop
- Middenmanager stopt het gesprek i.v.m. de tijd
- Middenmanager steunt de gast door inhoudelijke
bijdrage te leveren
- Middenmanager sluit af en doet procesvoorstel voor
vervolg.
- Vergadering eindigt rommelig omdat mensen deels
eerder weggaan.

Middenmanager met medewerkers 3-6-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager opent met mededelingen over
organisatiewijzigingen. Team luistert aandachtig. Geen
vragen
- Middenmanager staat voor de groep en presenteert de
agenda (op beamer) vanaf zijn laptop
- Middenmanager stelt een korte toetsvraag.
Medewerkers reageren non-verbaal instemmend
- Middenmanager geeft compliment. Medewerker hoort
het niet. Middenmanager herhaalt compliment waarop
andere medewerkers lachen (hij wil het zeker twee keer
horen
- Middenmanager stelt vraag ‘mijn vraag aan jullie is: hoe
zien jullie dat?’ medewerkers vallen stil. Middenmanager
stelt gesloten vervolgvragen. Daar reageert het team op
met tegenargumenten
- Middenmanager reageert niet op suggestie van een
medewerker om door te gaan naar volgens onderwerp,
hij heeft het wel gehoord, maar maakt een afwerend
gebaar. Andere medewerkers fronsen hun
wenkbrauwen
- Middenmanager reageert wel op een voorstel waar hij
het mee eens is
- Middenmanager roept op tot een brainstorm. Stelt de
regels vast en bewaakt die vervolgens. Neemt niet
inhoudelijk aan het gesprek deel
- Middenmanager vat het gesprek samen en concludeert.
Medewerkers knikken instemmend
- Middenmanager beantwoord meerdere inhoudelijke
vragen (over productvoorwaarden) van medewerkers
- Middenmanager houdt gesprek gaande door
medewerkers aan te wijzen voor bijdrage
- Middenmanager knikt en humt instemmend bij
voorstellen van medewerkers. Er wordt veel gelachen
- Middenmanager benoemt de stilte. ‘Is dit moeilijk?’
medewerkers bevestigen dat. Middenmanager
ondersteunt door suggesties te doen. Daar gaan
medewerkers over in gesprek
- Middenmanager pakt gesprek terug door samen te
vatten en actie te formuleren
- Middenmanager herformuleert een vraag van een
medewerker. Suggestief, maar team is er blij mee (wordt
uitgesproken)
- Middenmanager luistert en zegt langere tijd niets.
Observeert. En geeft aan het einde feedback door
complimenten ‘goed gedaan jongens’
- Middenmanager beantwoord een hulpvraag van een
medewerker door aan te geven dat ze het herkent en
hoe hij het in een vergelijkbaar geval heeft aangepakt.
Medewerkers zijn daar verrast over en blij mee

Middenmanager met medewerkers 3-6-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager opent met vraag: hoe gaan we van dit
overleg een succes maken. Medewerkers vallen wat stil,
praten daarna door elkaar.
- Middenmanager vat samen, geeft mensen het woord.
- Middenmanager doet mededelingen over inhoudelijke
wijzigingen en over beleidzaken
- Middenmanager staat voor de groep en licht rest van de
agenda toe
- Middenmanager doet voorstel voor werkwijze overleg.
Laat medewerkers in subgroepen over een onderwerp
spreken
- Middenmanager loopt langs de groepen en moedigt aan
‘dit ziet er al goed uit, leuk zeg’
- Middenmanager doet kleine inhoudelijke suggesties in
vragende vorm ‘zouden jullie dit ook meenemen?’
- Middenmanager roept de groepen terug en geeft de
volgorde van presenteren aan
- Middenmanager ontvang feedback van medewerkers en
bedankt ze daarvoor
- Middenmanager vat samen dat er geen actie wordt
uitgezet
- Middenmanager stuurt op de tijd
- Middenmanager kan veel aan het team overlaten, die
corrigeren elkaar als ze niet uit kunnen spreken
- Middenmanager neemt deel aan een oefening die door
medewerker is geïntroduceerd
- Middenmanager vertelt een persoonlijk verhaal over wat
hem motiveert, vertelt grappige zaken over zichzelf
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- Middenmanager zoekt daarna non-verbaal contact met
de medewerker. Die knikt geruststellend terug
- Middenmanager geeft voorbeelden uit zijn eigen
werkpraktijk, waar medewerkers ‘wellicht wat aan
hebben’. Stelt zich open en kwetsbaar op (zeggen
medewerkers ook)
- Middenmanager licht een inhoudelijk punt toe, staand
voor de groep. Koppelt hier een target aan (‘dit moet
100% goed zijn’). Team moppert dat ‘ze dan ook wel de
juiste tools moeten hebben’. Middenmanager reageert
daar niet op
- Middenmanager geeft duidelijk zijn verwachting aan
‘deze actie móet slagen’. Medewerkers luisteren
- Middenmanager vraagt naar ‘wat er nodig is’.
Medewerkers hebben veel input. Middenmanager legt
uit dat ‘niet alles kan’. Reageert wat afhoudend.
Middenmanager vraagt ook ‘en wat gaan jullie er zelf
dan aan doen’. Daarna stoppen medewerkers met
aangeven wat ze nodig hebben.
- Middenmanager grijpt in ‘we kunnen niet steeds naar
anderen blijven kijken. Niet alles kan zo maar anders.
Dus kom op mannen!’ medewerkers praten door elkaar
heen, maar zijn het er niet mee eens. Er wordt niet meer
gelachen
- Middenmanager geeft ook compliment aan de
medewerkers ‘over het open en eerlijke gesprek
hierover’
- Middenmanager vat samen. Aantal acties worden
benoemd, ook de punten ‘waarover we het nog niet
eens zijn’. Samenvatting wordt door medewerkers
bevestigd en herkend
- Middenmanager ziet niet dat gesprek uit de tijd loopt. Is
afgeleid en zit op zijn mobiel te kijken
- Middenmanager grijpt in in een gesprek, omdat de tijd
op is. Medewerkers mopperen daarover. Maar
Middenmanager drukt door. ‘We moeten ook de zaal
uit’. Overleg eindigt abrupt.

- Middenmanager vraagt aan een medewerker of ze het
er mee eens is dat ‘we het zo gaan doen’. Medewerker
weet het niet. Maar andere medewerkers willen het
graag, dus ze gaan het zo doen. Middenmanager zegt
dat hij de medewerker in kwestie buiten het overleg nog
even gaat opzoeken
- Middenmanager sluit vergadering af en bedankt
iedereen.
Middenmanager met medewerkers 3-6--2014. Bank
- Middenmanager opent overleg met een aantal
persoonlijke verhalen
- Middenmanager gaat voor de groep staan en licht
agenda toe. Heet ook 3 gasten welkom
- Middenmanager ontvangt input van medewerkers op de
agenda en verwerkt die. Geeft direct aan ‘dat het wel
krap wordt allemaal’
- Middenmanager waardeert een medewerker die een
andere medewerker inhoudelijk corrigeert
- Middenmanager stelt meerdere inhoudelijke gesloten
vragen. En licht toe ‘jullie weten toch hoe dit soort
dingen gaan?’
- Middenmanager beantwoord de inhoudelijke vragen
over procesdetails
- Middenmanager heeft langere tijd het woord om beleid
en proces toe te lichten. Geen vragen van medewerkers
- Middenmanager toetst of hij de goede informatie heeft
gegeven ‘is dat antwoord op je vraag?’. Medewerker
zegt ‘nee’. Middenmanager herhaalt zijn antwoord.
Medewerker trekt zijn schouders op en reageert met ‘ok’
- Middenmanager nodigt medewerkers uit ‘wat vinden
jullie er van’ en luistert en observeert een tijd het
gesprek
- Middenmanager neemt de lead in het gesprek terug
door inhoudelijk zijn standpunt toe te lichten
- Middenmanager antwoord een vraag, waarop
medewerker zegt dat hij dat niet bedoelde. In tweede
instantie geeft de Middenmanager de informatie de die
medewerker zocht.
- Middenmanager maakt grap bij intro van gasten ‘wat
doen jullie eigenlijk’. Iedereen lacht, ook de gasten
- Middenmanager doet meerdere voorstellen over
aanpassen procedures en formats. Medewerkers geven
detailaanvullingen die door Middenmanager worden
geaccepteerd. Daarna wordt besloten dat ‘we het zo
gaan doen’
- Middenmanager luistert naar medewerker die voor de
groep staand een presentatie geeft. Middenmanager
kijkt veel naar zijn eigen pc, stelt geen vragen
- Middenmanager bewaakt de tijd en vraagt aan de
medewerkers ‘of er nog vragen zijn’. Sluit daarna het
punt af (procedureel)
- Middenmanager introduceert nieuwe gast. Onderstreept
het belang van het onderwerp
- Middenmanager valt zijn gast bij, nadat een medewerker
kritiek op hem heeft geuit

Hoger manager met middenmanagers 17-6-2014.
Verzekeraar
- Hogere manager is afwezig, hij werkt thuis. Twee
Middenmanager fronsen hun wenkbrauwen en wisselen
blikken uit. Maar zeggen niets
- Een Middenmanager wordt aangewezen als voorzitter
(hierna Middenmanager1). Hij geeft de agenda van het
overleg aan die door de Hogere manager is opgesteld
- Middenmanager1 gaat aan het hoofd van de tafel zitten
- Middenmanager1 neemt de actielijst door. Spreekt een
andere Middenmanager aan ‘dat vroeg ik drie weken
geleden al’. Middenmanager reageert met ‘ik heb ook
teveel op mijn bord liggen’. Middenmanager1 stelt voor
dat de actie dan over 2 weken af is, Middenmanager
gaat akkoord, maar maakt ook voorbehoud ‘als het me
lukt met alle bila’s’
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- Middenmanager1 vat de discussie samen en sluit
daarmee het agendapunt af
- Meerdere Middenmanager lopen inmiddels weg, omdat
de eindtijd bereikt is. Middenmanager1 sluit de
vergadering.

- Middenmanager geeft lange toelichting op wat er in zijn
team speelt. Andere Middenmanager doen hun mail.
Middenmanager1 stelt een praat vragen. Maar weinig
interactie. Middenmanager1 gaat door naar volgende
agendapunt
- Middenmanager1 behandelt een inhoudelijk agendapunt
wat hij heeft voorbereid. Loopt uit de tijd.
Middenmanager signaleert dat. Middenmanager1 geeft
aan ‘dat hij het ook door heeft’ en maakt zijn put af door
sneller te praten. Afronding is wat kort, onduidelijk wat
de afspraak is. Maar Middenmanager1 gaat door naar
volgende punt, Middenmanager in de vergadering
reageren niet
- Middenmanager1 beheert de pc die bij de beamer hoort
en clickt de slides door
- Middenmanager vraagt door op inhoudelijk onderwerp.
Is tevreden met het antwoord ‘gaaf hoor, volgens mij
wordt het een succes’
- Middenmanager vraagt aan Middenmanager1 ‘hebben
we enige idee waar dat aan ligt?’ Middenmanager1
antwoord ‘nee’.
- Middenmanager1 doet oproep om niet ‘te verklaren
waarom het gebeurt, maar te zorgen dat het niet meer
gebeurt’
- Middenmanager1 laat de actiehouder zijn eigen actie
formuleren voor het verslag
- Andere Middenmanager vullen aan. Doen dat met korte
inleidingen ‘als ik mag aanvullen’ en ‘vind je het goed
dat’ of ‘is het een idee als’
- Middenmanager stelt hulpvraag en geeft daarbij aan ‘dat
hij het ook moeilijk vindt’. Middenmanager1 komt met
meerdere mogelijke acties als hulp. Middenmanager
blijft ‘het lastig vinden’
- Middenmanager1 toetst zijn voorstel, in een vragende
vorm ‘denken jullie ook niet dat …’. Andere
Middenmanager knikken
- Middenmanager gaan inhoudelijk met elkaar in
discussie. Middenmanager1 onderbreekt het gesprek.
Hij constateert ‘dat we erg de detailinhoud ingaan’. En
vraagt ‘wat maakt dat het zo lastig is’. De andere
Middenmanager reageren met individueel aan te geven
waarom dat voor hen zo is. Spreken door elkaar, er
wordt niet naar elkaar geluisterd. Aan het einde wordt
ook geconcludeerd dat dit lastig is ‘omdat de Hogere
manager er niet bij is en dit er dan bijhoort’. ‘Laten we
dus kiezen voor het minst slechte en dat later bij de
Hogere manager toetsen.’. Dat gaat Middenmanager1
doen. Daarmee wordt dit punt afgesloten
- Middenmanager1 roept op om het gesprek centraal te
houden. Middenmanager vallen stil en gesprek stopt
geheel
- Middenmanager valt Middenmanager1 bij op een
inhoudelijk onderwerp. Geeft een voorbeeld om de
inhoud van Middenmanager1 toe te lichten
- Middenmanager kijkt naar Middenmanager1 als hij een
vraagt stelt. Deze ziet hem ook, maar laat de vraag
lopen

Middenmanager met medewerkers 23-6-2014. Bank
- Middenmanager open overleg en staat voor de groep,
licht agenda toe
- Middenmanager geeft groep complimenten voor
behaalde resultaten. Medewerkers reageren bijna niet.
Er wordt licht geknikt. Er is een gast die als enige een
vraag stelt
- Middenmanager presenteert een inhoudelijk punt over
procesverbetering. Groept stelt aantal inhoudelijke
vragen die door Middenmanager beantwoord worden
- Middenmanager geeft aan wat hij heeft gedaan aan
verbeteren samenwerking met anderen.
Voorbeeldgedrag. Medewerkers geven hem hier
compliment op
- Middenmanager doet een oproep voor ‘tandje erbij’.
Medewerkers geven aan dat ‘ze wel willen maar dat het
niet nog meer kan’. Samen wordt geconcludeerd dat het
toch moet. ‘Vooruit dan maar’ zeggen de deelnemers
- Middenmanager introduceert een gast. Geeft het belang
aan vanuit zijn oogpunt ‘zonder goede risicoprocedure
gaan we het niet redden’. Medewerkers knikken en
zeggen ‘mee eens, maar het zou wel helpen als het niet
te bureaucratisch wordt’
- Middenmanager beantwoord de inhoudelijke vraag van
de gast, nadat de Middenmanager rond heeft gekeken
en gezien heeft dat medewerkers niet reageren
- Middenmanager licht cijfers over performance toe. Die
zijn zeer goed, hij geeft compliment, maar medewerkers
blijven stil luisteren
- Middenmanager doet voorstel voor een werkwijze, staat
voor de groep, loopt heen en weer. Zegt dat het ‘bij
andere teams ook zo werkt en succesvol is’.
Medewerkers worden enthousiast, gaan met elkaar
hierover in gesprek
- Middenmanager begeleidt het gesprek door erop te
wijzen ‘dat we elkaar moeten laten uitpraten’.
- Middenmanager sluit agendapunt af door woord te
nemen en concrete acties af te spreken
- Middenmanager roept op om met elkaar voorbeelden
van ‘best practice te delen’. Dat doen medewerkers ter
plekke. Energie neemt toe
- Middenmanager zegt ‘dat we het heft meer in handen
mogen nemen’. Medewerkers vullen aan en zijn het er
mee eens
- Gast heeft workshop van 1,5 uur voorbereid. Brainstorm
over ‘beter samenwerken met andere teams’. Daar heeft
Middenmanager ruimte in de agenda voor gegeven.
- Middenmanager zit aan hoofd van de tafel en begeleidt
de terugkoppeling van de groepen (gast wordt naar
achtergrond gedrukt).
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- Vergadering gaat verder met veel door elkaar spreken
en 1 op 1 gesprekken. Middenmanager doet hier niets
mee
- Middenmanager neemt het woord en geeft feedback op
verloop van het gesprek. ‘1 iemand doet een voorstel en
die is de enige die reageert. Ga eens bij jezelf te rade
wat hier gebeurt’. Team gaat hierover in gesprek, maar
gaat snel weer de inhoud in. Middenmanager laat dat
vervolgens lopen
- Medewerker stelt een vraag ‘ik snap het niet’.
Vervolgens richt de rest van het team zich op hem om
hem te overtuigen. Hij geeft aan ‘zo is het wel genoeg
hoor’
- Voorzitter sluit het agendapunt af door actie te
formuleren
- Middenmanager vult aan en geeft het team een
compliment ‘mooie aanvullingen en output’. ‘fijn dat we
dit zo kunnen bespreken’
- Middenmanager stelt een vraag over inhoud en geeft
aan dat er meer kennis is ‘is daar behoefte aan?’ hier
komt geen antwoord op
- Middenmanager neemt deel aan het gesprek en vult
inhoudelijk aan. (NB: Middenmanager gaf later aan dat
hij ruimte wil geven, maar dit lastig te vinden omdat hij
zoveel zag wat anders/beter kan)
- Voorzitter sluit het overleg af in verband met de tijd.
Spreken af wie volgende overleg gaan voorbereiden
- Middenmanager dankt iedereen voor aanwezigheid en
specifiek ‘applausje voor de organisatie’.

- Middenmanager vult de output van de groepen aan. Hij
geeft aan ‘dat hij dit zeer belangrijk vindt’. Medewerkers
zijn het daar mee eens.
- Output van de brainstorm wordt door de
Middenmanager verzameld en hij zal het ‘op papier
zetten’. Neemt de actie op zich/over van de gast
- Middenmanager hoort suggestie van seniormedewerker
niet. Medewerker laat het lopen
- Middenmanager stuurt op de tijd en vraagt een
medewerker om ‘tot de kern te komen’. Andere
medewerkers lachen en maken er grappen over. De
eerste medewerker begrijpt de Middenmanager en zegt
‘dat ie daar wel vaker last van heeft’
- Middenmanager vat de discussie samen en zet
nogmaals de kern van zijn boodschap neer.
- Middenmanager eindigt het overleg en roept op tot
‘scherp blijven’.
Middenmanager met medewerkers 2-7-2014.
Middenmanager geen voorzitter. Verzekeraar
- Medewerkers hebben het overleg voorbereid.
Middenmanager zit in de groep
- Medewerker licht de agenda toe. Heeft veelvuldig
oogcontact met de Middenmanager. Die knikt regelmatig
- Medewerker vertelt over een bijeenkomst waar hij bij is
geweest. Andere medewerkers reageren en vullen aan
- Middenmanager neemt het woord. Zit midden in de
groep, kijkt veel rond. Doet mededelingen. Stond niet op
de agenda
- Middenmanager geeft complimenten aan de groep ‘dat
doen jullie goed’
- Middenmanager doet beleidsmededelingen. En vraagt
‘zitten jullie ergens mee, zijn daar nog vragen over?’.
Medewerkers stellen inhoudelijke vragen.
Middenmanager beantwoord de vragen en moedigt aan
‘het was best pittig’. ‘Als je vragen hebt, kom dan naar
me toe. Ik kan niet zeggen dat ik overal antwoord op
heb. Als jullie het daar mee eens zijn’
- Middenmanager verontschuldigt zich naar de twee
medewerkers ‘sorry voor de onderbreking’.
- Medewerkers gaan in groepjes aan de slag.
Middenmanager doet niet mee, maar loopt rond. Hij
houdt de tijd in de gaten voor de groepen en doet in de
tussentijd mail en checkt mobiel
- Middenmanager houdt contact met de medewerker die
voorzitter is. Stemt af over tijd en werkwijze, geeft
advies over werkwijze in vervolg overleg
- Middenmanager luister naar de terugkoppeling van de
groepen. Kijkt rond en observeert
- Middenmanager doet voorstel voor proces van het team
(dagstart) in de vorm van een vraag ‘gaan jullie er van
uit dat iedereen dit weet, of moeten we kennisdelen
organiseren?’. Daar wordt door de voorzitter een actie
van gemaakt
- Medewerker doet nieuw voorstel voor werkwijze in het
overleg. Middenmanager knikt en team is het er (ook)
mee eens

Middenmanager met medewerkers 7-7-2014.
Middenmanager geen voorzitter. Bank
- Medewerker opent de vergadering, maakt grappen over
zijn rol als voorzitter (hierna: voorzitter)
- Voorzitter wordt geplaagd en countert direct. De rest van
de groep lacht nu enigszins om de ‘plager’. Die houdt
zijn mond en de rest van de medewerkers luistert naar
de voorzitter
- Middenmanager doet een aantal mededelingen.
Medewerkers stellen vragen, middenmanager wijst ze
op hun eigen verantwoordelijkheid ‘zoek dat zelf ook
even uit
- Middenmanager heeft teveel tijd nodig. Voorzitter wijst
hem daarop. Middenmanager gaat door en loopt zijn
punten af en reageert niet op de tijdswaarschuwing
- Voorzitter behandelt ook inhoudelijke punten. Er wordt
door medewerkers geklaagd over de systemen en wat
‘de voorzitter er aan gaat doen’. Middenmanager neemt
het woord ‘kappen met dat geklaag’. ‘Waar zijn we nou
mee bezig?’ Middenmanager gaat voor de groep staan,
voorzitter staat (en zit vervolgens) aan de zijkant.
- Middenmanager geeft aan ‘ik vind dat we samen tot een
duidelijke afspraak moeten komen’ en formuleert een
voorstel. Medewerkers gaan daar mee door te hummen
en niets te zeggen
- Voorzitter neemt weer het woord en toetst bij de
Middenmanager ‘of dat akkoord is’
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- Seniormedewerker bespreekt een inhoudelijk punt.
Middenmanager bewaakt het proces en grijpt in ‘als
mensen niet de kans krijgen iets te zeggen’
- Middenmanager vat de discussie samen en komt tot een
actiepunt. Seniormedewerker knikt instemmend
- Middenmanager bewaakt de tijd, geeft medewerkers het
woord en sluit agendapunt af met samenvatting
- Gast doet een introductie. Medewerkers stellen vragen
’ja, maar als … ‘ en ‘wat nu als blijkt …’ en ‘het kan
toch niet zo zijn dat …’. Middenmanager beschermt de
gast door toe te lichten wat de context is en roept op om
‘te kijken wat er wel mogelijk is’
- Middenmanager kijkt veel rond, observeert de non
verbale communicatie en geeft het woord/ wijst mensen
aan, die naar beneden kijken of andere dingen doen.
Betrekt de medewerkers erbij
- Medewerkers weten zelf hoe ze als groep zijn ‘wij zijn
lastig’. Daar wordt door iedereen hard om gelachen
- Medewerker stelt hulpvraag ’help me op weg’. Team
geeft veel tips. Middenmanager complimenteert ze
daarover
- Middenmanager legt nieuwe commerciële actie uit met
competitief element. Medewerkers reageren enthousiast
- Middenmanager stelt vraag aan medewerker die fout
heeft gemaakt ‘komt daar nog verandering in? En ‘hoe
ga je verder?’
- Middenmanager stuurt naar afspraken ‘wat kunnen we
hier concreet voor actie aan koppelen en wie pakt dat
op?’
- Medewerker trekt actie naar zich toe. Middenmanager
kinkt naar hem
- Middenmanager neemt deel aan een inhoudelijk
gesprek. Gesprek loopt uit de tijd
- Middenmanager houdt medewerkers bij het onderwerp
‘laten we ons niet bemoeien met anderen en met dingen
waar we toch niks aan kunnen doen’
- Middenmanager stelt vraag ‘gebeurt dit vaak?’ waarop
alle medewerkers (bijna tegelijk) een voorbeeld
aangeven. En iemand zegt ‘niet iedere week’. Maar zijn
vraag feitelijk niet beantwoord wordt
- Middenmanager geeft grot compliment aan team voor
commercieel succes. Team vat stil
- Medewerkers maken cynische en relativerende grappen
‘dat had iedereen kunnen doen’ en ‘als we dit niet
hadden gehaald, had ik net zo goed ambtenaar kunnen
worden’
- Middenmanager sluit overleg af en wenst iedereen
succes.

- Voorzitter licht agendapunt over NPS-score toe.
Medewerkers stellen veel vragen over de
totstandkoming van de cijfers
- Voorzitter is stil en laat het gesprek lopen, de
afgesproken tijd wordt overschreden. Middenmanager
neemt niet deel aan het gesprek en leest stukken
- Medewerker zegt ‘je wordt door de organisatie
gedwongen’. Middenmanager staat op en geeft aan dat
‘we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en niet
moeten wijzen’. Verheft zijn stem. Medewerkers zijn stil
- Middenmanager roept een medewerker tot de orde
(door zijn naam te noemen en hem streng aan te kijken)
als deze een fout maakt. De medewerker knikt en kijkt
naar beneden
- Middenmanager vraagt wat mensen van een
beleidsregel vinden. Medewerkers dat ze het begrijpen,
’maar het er niet mee eens zijn’. Middenmanager licht
het nogmaals toe en vervolgens gaat de voorzitter door
naar een volgend punt
- Middenmanager stelt vragen over de inhoud, gesloten
vragen
- Medewerkers stellen elkaar vragen over inhoud,
Middenmanager beantwoord de meeste vragen, voordat
medewerkers dat hebben gedaan
- Middenmanager communiceert veel non-verbaal, knikt
en lacht naar mensen
- Middenmanager laat zich onderbreken door
medewerker. Blijft hier rustig onder
- Middenmanager geeft compliment, wordt door team niet
gehoord
- Middenmanager neemt het woord en gaat staan. Doet
een inhoudelijk voorstel. Voorzitter vat dit samen en
wijst een actie toe
- Middenmanager doet een oproep dat dit overleg ‘geen
praat en klaag uur mag worden’. Medewerkers reageren
verbaasd en leggen uit dat dit ‘wat hun betreft nu ook
niet zo is’.
- Middenmanager geeft aan dat ‘het team zichzelf niet te
kort moet doen’. Die oproep wordt gehoord door de
medewerkers die naast hem zitten, maar niet door de
rest van het team. De voorzitter hoort het niet
- Voorzitter sluit het overleg af, terwijl de middenmanager
naast hem staat.
Middenmanager met medewerkers 7-7-2014. Bank
- Middenmanager open het overleg en zit vooraan in de
groep
- Eerste agendapunt is zeer inhoudelijk. Middenmanager
kijkt donker ‘ik ben geen inhoudelijk deskundige’
- Middenmanager probeert tot een besluit te komen, maar
wordt inhoudelijk (meermaals) door medewerkers
gecorrigeerd
- Middenmanager stelt actiepunt vast door ‘dit voor een
volgend keer te agenderen’. Er wordt geen besluit
genomen
- Middenmanager maakt notulen van het overleg. Zaal is
klein, maar iedereen luistert aandachtig

Middenmanager met medewerkers 30-7-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager opent overleg, staand voor de groep.
Licht agenda toe (alleen mondeling) en bedient de pc
die is gekoppeld aan de beamer
- Middenmanager moppert over feit dat er zoveel mensen
(nog) niet zijn. Medewerkers leggen uit (verdedigen)
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waarom iemand er niet is. Middenmanager accepteert,
maar mimiek en toon blijven gelijk
Middenmanager start het overleg, iets verlaat. Gelijk met
de gast startend. Bedankt vervolgens de gast die
weggaat. Daarna ‘het echte overleg’
Middenmanager introduceert de gast. ‘Iedereen kent
hem, dus je mag gelijk beginnen’
Middenmanager stelt inhoudelijke vragen aan de gast.
Medewerkers luisteren en zijn stil. Gast kan de vragen
makkelijk beantwoorden
Middenmanager kijkt veel rond en toetst met kleine
knikjes en gebaren of medewerkers het snappen
Middenmanager maakt veel grappen, samen met de
gast. Een-tweetjes tussen gast en Middenmanager
Middenmanager vertelt (lang) over de werkwijze en
processen. Medewerkers zijn stil
Middenmanager doet een ronde langs medewerkers
‘hoe ze in het werk zitten’. Geeft meerdere keren aan
dat het niet om ‘goed of fout gaat’. Bij ronde langs
medewerkers vraagt hij door, met name bij degenen die
niet ‘op norm zijn’. Verklarende vragen, medewerkers
zuchten als ze ‘aan de beurt zijn geweest’
Middenmanager geeft tijdsverdeling over de
onderwerpen aan en zegt dat ze daarop gaat sturen
Middenmanager vult een medewerker inhoudelijk aan,
die bedankt de Middenmanager
Middenmanager stelt veel vragen, groep reageert.
Vragen zijn gesloten ‘kun je een voorbeeld geven?’ en
‘gaat dit goed’. Medewerkers beantwoorden ze ruimer,
er is gesprek
Middenmanager stelt toetsende vragen ‘dat is geen
probleem, toch?’
Middenmanager kondigt vragen aan ‘ik wil hier even een
vraag over stelen, want …..)
Middenmanager vat agendapunt samen. En toetst of
iedereen het er mee eens is. Meesten zeggen ‘ja’, 1
medewerker stelt een vraag die door de
Middenmanager niet gehoord is (letterlijk)
Middenmanager agendeert een ‘hoger liggend thema’.
Medewerkers vinden dat lastig (zeggen sommigen) en
vallen stil. Middenmanager blijft (door)vragen.
Medewerkers raken wat geïrriteerd. Middenmanager
geeft uiteindelijk zijn mening. Daar gaat het team mee
akkoord
Middenmanager geeft oplossing voor het probleem en
doet voorstel. Medewerker zegt ‘dit gaat wel erg snel’.
Middenmanager vraagt hierop door en medewerker zegt
‘nee, nee, het is we goed zo’.
Middenmanager steunt een medewerker in de wijze
waarop ze een casus heeft opgelost ‘ik zou het ook zo
gedaan hebben’
Middenmanager beantwoord vragen over de inhoud van
een proces
Middenmanager doet oproep ‘we klagen wel over van
alles, maar we gaan niet naar de juiste mensen die ons
kunnen helpen’. Team is het daar mee eens.

-

-

-

Middenmanager vat samen en spreekt een ‘goed
voornemen’ af
Middenmanager trekt actie naar zich toe (‘dat is de
verantwoordelijkheid van mij, dus dat ga ik doen’)
Middenmanager wordt enthousiast over een inhoudelijk
onderwerp, praat zelf regelmatig en onderbreekt
medewerkers
Middenmanager vat samen en doet een oproep ‘je bent
zelf verantwoordelijk!’
Middenmanager komen er op terug, willen concrete
acties afspreken. Middenmanager houdt dat tegen, want
‘dan gaan we alleen die lijstjes afvinken. Ik wil dat
iedereen verantwoordelijkheid neemt en zelf blijft
nadenken’. En gaat over naar ander agendapunt
Middenmanager corrigeert het team ‘we moeten
wegblijven uit het wij-zij denken’
Middenmanager sluit het overleg af. Geeft (nogmaals)
aan dat het ‘jullie overleg is’. Medewerkers zijn niet meer
aan het luisteren (sommige zijn weg, andere dingen aan
het doen, met elkaar aan het praten).

Middenmanager met medewerkers 3-11-2014.
Middenmanager is niet voorzitter. Bank
- Middenmanager zegt aan het begin van het overleg dat
hij niet gaat voorzitten, maar dat een seniormedewerker
de voorzitter zal zijn. ‘Omdat het een goede leerervaring
voor de senior (hierna: voorzitter) zal zijn.
Middenmanager zit wel vooraan de zaal ‘op zijn vaste
plek’
- Voorzitter staat voor de groep en licht agenda toe. Loopt
heen en weer
- Middenmanager is eigenaar van het eerste agendapunt.
Licht verkoopcijfers toe en doet mededelingen. Heeft
vragen aan de groep en wijst medewerkers aan om een
gerichte vraag te beantwoorden.
- Middenmanager vat de discussie samen en toetst bij
medewerkers. Die stemmen in.
- Middenmanager stelt vragen aan medewerkers,
confronteert ze met ‘dat klopt toch niet, waarom zeg je
dat dan?’ medewerkers helpen elkaar door voorbeelden
te geven en aan te geven dat ‘hij gelijk heeft’.
Middenmanager accepteert, maar geeft aan dat het
‘maar een smalle marge is’
- Voorzitter pakt het agendapunt terug en vat samen.
Middenmanager reageert ‘nee, dat is niet mijn punt’.
‘Het gaat erom dat het niet op vrijdag met hangen en
wurgen gaat gebeuren’. ‘Hoe kunnen we ons werk
evenrediger verdelen’.
- Voorzitter gaat door naar volgende agendapunt.
Middenmanager is gaan zitten en is stil. Kijkt op zijn pc
- Medewerkers gaan met elkaar inhoudelijk in overleg.
Middenmanager is stil en kijkt mensen aan, observeert
en maakt af en toe aantekeningen
- Middenmanager stimuleert, door voorbeelden te geven
en aan de medewerkers te vragen ook met voorbeelden
te komen
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‘iedereen aan bod moet komen en dat dat binnen de tijd
moet’. Hogere manager bevestigd ‘zeker’
- Middenmanager onderbreken elkaar veelvuldig.
Gesprek verloopt snel. Hogere manager sluit elk punt af
met een samenvatting en besluit. Alle besluiten worden
aangenomen
- Hogere manager sluit overleg af, op tijd.

- Voorzitter introduceert een agendapunt waar we ‘van
elkaar kunnen leren’. Medewerkers geven elkaar veel
tips.
- Middenmanager vraagt aan een medewerker die
afgeleid lijkt. Medewerker kijkt geschrokken op, maar
beantwoord de vraag wel (en goed). Moet er samen met
de middenmanager om lachen
- Voorzitter sluit het overleg. Middenmanager geeft
voorzitter een compliment.

Middenmanager met medewerkers 17-12-2014.
Verzekeraar
- Middenmanager opent overleg en geeft agenda weer
- Middenmanager stelt een vraag ‘ik vroeg me af: is het
ingezonken en zijn er reacties?’. Medewerker reageert,
‘het is ingezonken’. En ‘ik vind het leuk’. Mooi
- Middenmanager geeft medewerker het woord die meer
van de inhoud wil weten. Middenmanager beantwoord
de vraag
- Middenmanager gaat de inhoud in en vraagt een
medewerker om ‘scherp voor hem de tijd in de gaten te
houden’
- Middenmanager staat voor de groep, introduceert MTO.
Maakt grapjes over de cijfers. Team lacht
- Middenmanager geeft aan dat KPI belangrijk zijn.
Medewerkers zeggen ‘dat er naar hen geluisterd is bij
het aanpassen van de KPIs’ en ‘dat is fijn’
- Medewerkers praten door elkaar. Middenmanager grijpt
in ‘mag ik dat even vragen van jullie?’
- Middenmanager licht toe dat hij ‘het lastig vindt, omdat
het met emoties te maken heeft’. Team bevestigd
- Middenmanager deelt team in groepen, ze gaan in
kleine groepen aan de slag met de uitkomsten
- Middenmanager geeft aan dat hij ‘het echt gaat
begeleiden’. Geeft de mensen zekerheid en vertrouwen
- Medewerkers corrigeren elkaar om niet te veel ‘op de
inhoud in te gaan’. Middenmanager knikt en zegt
‘inderdaad’
- Middenmanager stuurt op tijd en let erop dat iedereen
kan uitpraten
- Middenmanager krijgt van medewerkers feedback op de
inhoud. Daar ‘is hij blij mee’
- Middenmanager sluit het overleg (op tijd) en dankt
iedereen voor bijdrage.

Hogere manager met middenmanagers 12-12-2014.
Bank
- Hogere manager opent overleg. Er is 1 agendapunt en
dat is voorbereiding beoordeling medewerkers
- Hogere manager geeft compliment, overleg is goed
voorbereid
- Hogere manager constateert dat de afdeling hun target
heeft behaald. ‘We hebben er een jaar lang hard voor
gewerkt, dus dat is bijzonder’
- Middenmanager klappen, en gaan daarna ‘snel door
met wat we vandaag moeten doen’
- Middenmanager maken grapjes over ‘het is er niet 1
meer en niet 1 minder, maar precies genoeg’
- Hogere manager zegt ze ook goed uit MTO komen. Ze
zeggen daar verder niets over. Wordt niet ‘gevierd’
- Middenmanager vraagt ‘hoeveel mailtjes heb je van
adviseurs gehad?’ en ‘en hoeveel van medewerkers’.
Niemand feliciteert ze
- Middenmanager gaan in op de inhoud van de MTO. Ze
willen ‘het snappen’. Hogere manager geeft de
waardering, Middenmanager luisteren en maken
grapjes. Ontvangen de feedback
- Hogere manager en Middenmanager gaan inhoudelijk in
gesprek. Andere Middenmanager zijn niet aangehaakt,
maar kijken naar pc
- Middenmanager komt met voorstel. Middenmanager en
Hogere manager challengen het voorstel. Stellen veel
open vragen ‘hoe ben je hiertoe gekomen’
- Hogere manager stelt ‘ik vind echt dat we iets moeten
doen, daar ontkomen we niet aan’. Middenmanager
knikken instemmend
- Middenmanager leidt agendapunt in. Doet dat door toe
te lichten en door grappen te maken. Andere
Middenmanager lachen. Hogere manager ook, maar
zegt vervolgens ‘dan gaan we nu snel beginnen’, want
‘dat we nu wel echt even aan de bak gaan’.
- Middenmanager zijn kritisch op ieders voorstel, geven
feedback vanuit hun eigen gezichtspunt
- Middenmanager licht procedure toe hoe hij tot een
besluit is gekomen. Andere luisteren en knikken
- Hogere manager stuurt op tijd en geeft het woord aan
de Middenmanager die ‘zit te popelen’. Iedereen lacht
- Middenmanager heeft uitgerekend dat er ‘maximaal 20
minuten per onderwerp zijn’. Hogere manager zegt dat
als we tijd tekort komen ‘we in de loop van de week
kunnen aftikken’. Middenmanager zegt dat hij vindt dat

Middenmanager met medewerkers 5-1-2015. Bank
- Middenmanager opent overleg en doet mededelingen.
Sfeer is los aan begin van het nieuwe jaar
- Middenmanager licht agenda toe en werkwijze, ze gaan
in groepjes aan de slag. Middenmanager loopt rond en
geeft per groep inhoudelijke feedback. Stelt vragen over
‘hoe ze hier toe zijn gekomen’
- Middenmanager stuurt op tijd, maar medewerkers zijn
uiteindelijk te laat terug
- Medewerkers koppelen hun gesprekken terug.
Middenmanager geeft complimenten, die worden wat
lacherig in ontvangst genomen door de medewerkers
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- Voorzitter doet voorstel ‘we gaan zo geen gesprek
luisteren, maar een mail terugluisteren’. Middenmanager
reageren met ‘ja maar, …’ en starten een gesprek
- Hogere manager stelt duidelijk hoe hij het wil ‘we weten
dat de werkvoorraad in de backoffice hoog is. Daar
mogen we ons niet achter verschuilen’
- Voorzitter is veel met techniek bezig, doet geen procesof tijd interventie als gesprek te lang duurt. Hogere
manager grijpt uiteindelijk in.
- Middenmanager heeft lang geluisterd (niets gezegd) en
komt met voorstel. Daar is iedereen het mee eens en
kijkt naar de voorzitter. Die kijkt op en zegt ‘dan gaan we
het zo doen’
- Hogere manager wordt onderbroken door een
Middenmanager. Die kijkt verstoord. En gaat daarna
door met zijn oorspronkelijke verhaal
- Middenmanager maakt het onderwerp kleiner en
praktisch ’laten we dat dan zo gaan doen’
- Overleg gaat veelal over ‘waar hoort iets thuis’ en ‘wie
mag hierover gaan’. Deze vragen worden gesteld door
de Middenmanager. En de voorzitter leidt deze door
naar de Hogere manager. Die beantwoord
- Hogere manager stelt vraag ‘wie voelt zich
verantwoordelijk voor dit onderwerp en is dat logisch?’.
Middenmanager reageren met antwoord op tweede
vraag. En benoemen een nieuwe verantwoordelijke
- Voorzitter heeft een eigen agendapunt. Staat voor de
groep. Loopt uit de tijd. Niemand grijpt is. Hogere
manager is bezig mail bij te werken en lijkt afgeleid
- Voorzitter sluit af en geeft aan ‘dat hij de volgende keer
meer op de tijd zal sturen’. Andere Middenmanager
lachen. Hogere manager niet.

- Middenmanager staat bij de flip over en schrijft de acties
op. houdt daarmee de structuur vast (‘elke groep
minimaal 1 actie’)
- Middenmanager vraagt door, als enige. En vat
uiteindelijk de groepen samen. Medewerkers knikken
- Middenmanager maakt zelf ook grappen, maar zegt na
enige tijd ‘en nu wel even serieus blijven’. Dat levert
hem wel wat feedback van medewerkers op ‘ja nu wel
he?’
- Middenmanager stuurt medewerkers weer in groepjes.
Nu met opdracht om zelf tijd in de gaten te houden. De
teams komen precies op tijd terug
- Middenmanager doet een oproep ‘als de handel er is
moet je rennen’. Dat wordt door medewerkers bevestigd
- Middenmanager ziet niet dat er 6 mensen zijn die al die
tijd niets gezegd hebben (en dat ook niet meer gaan
doen)
- Middenmanager licht sturing en beleidsproces toe. 2
medewerkers gaan met hem inhoudelijk in gesprek.
Rest van de groep zegt niets, maar luistert wel (met
armen over elkaar)
- Middenmanager kijkt veel rond, maar kijkt met name
naar de 3 seniors
- Middenmanager laat medewerkers met elkaar in
gesprek gaan. Loopt uit de tijd, daarna grijpt hij in. Vat
de discussie goed samen
- Middenmanager sluit overleg af. Iedereen gaat (samen)
lunch eten. Dan heeft Middenmanager nog korte
mededelingen. Grappend, team reageert ‘tjeez’.
Hogere manager met middenmanagers 10-2-2015. Een
middenmanager is voorzitter. Verzekeraar
- Overleg met Middenmanager en Hogere manager,
Middenmanager is roulerend voorzitter (hierna:
voorzitter)
- Voorzitter opent het overleg, licht toe wie er wel/niet zijn.
Heet de gast welkom
- Voorzitter vraagt naar ieders verwachtingen ‘wat zouden
jullie graag willen bespreken’. Middenmanager licht
inhoudelijk een punt toe
- Voorzitter benoemt een Middenmanager als notulist
- Voorzitter geeft het woord aan de Hogere manager voor
mededelingen. Die is geruime tijd aan het woord.
- Hogere manager heeft vertrouwelijk onderwerp. Hij
aarzelt enige tijd. Onderzoeker vraagt op de opname
even uitgezet moet worden. ‘Dat is wel even goed’. Pen
staat gedurende 10 minuten uit
- Voorzitter heeft volle agenda, onderwerpen worden
getimeboxt. Verwachtingen worden uitgesproken
- Middenmanager stellen vragen aan Hogere manager.
Veelal met introductie ‘ik heb er nog wel een vraag over,
mag dat?’
- Voorzitter komt tot een samenvatting ‘zijn we eruit?’.
Veel Middenmanager reageren met ‘het was toch zo dat
‘. Groep komt lastig tot een afronding. Hogere manager
vat nogmaals samen. Daarmee is punt afgerond

Middenmanager met medewerkers 25-2-2015.
Verzekeraar
- Middenmanager opent overleg, zittend aan de voorkant
van de vergadertafel. Hij bedient laptop met slides
- Middenmanager stelt open vragen. ‘Wat denken jullie
dat de uitkomsten zullen zijn?’. ‘Hoe denken jullie dat
dat in zijn werk gaat’. Medewerkers praten hier veel en
gemakkelijk op door. Medewerkers luisteren en laten
elkaar uitspreken
- Middenmanager wijst steeds verschillende medewerkers
aan om de vragen te beantwoorden
- Middenmanager licht de inhoudelijk slides toe. Die zijn
abstract en ingewikkeld. Medewerkers vragen niet, maar
Middenmanager ziet dat medewerkers meer dan 1 keer
uitleg nodig hebben
- Middenmanager geeft zelf ook aan dat ze ‘dit lastig
vindt’. Stelt zich kwetsbaar op. ‘dat kan dom overkomen,
dan ben ik teveel bezig met wat een andere van me
denkt’
- Medewerker vraagt ‘hoe kijk jij er zelf tegenaan’.
Middenmanager geeft inhoudelijk antwoord
- Middenmanager stelt vraag ‘heeft iemand een voorbeeld
van een complexe situatie?’ medewerkers blijven lang
stil. Een medewerker geeft aarzelend een voorbeeld.
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Middenmanager vult aan, vragend (‘zou je dan proberen
om ….’). Daar blijft het bij. Middenmanager
complimenteert de medewerker en zegt dat dit ‘ook tijd
kost om met elkaar te leren bespreken’
Medewerkers gaan met elkaar in gesprek en kijken naar
de Middenmanager voor ‘het goede antwoord’. Die lacht
en zegt bewust niets. ‘Jullie moeten er samen uitkomen’
Middenmanager vraagt naar gevoel ’hoe is dit voor jullie
om te doen?’. Medewerkers zeggen ‘lastig’ en gebruiken
nagenoeg dezelfde woorden als de Middenmanager
eerder deed. Anderen herkennen het gevoel niet. Er
wordt wat ongemakkelijk op stoelen geschoven. Iemand
vraagt aan de medewerker ‘kun je aangeven waar het
gevoel vandaan komt?’
Medewerkers stellen elkaar rustig vragen, er vallen veel
stiltes. Middenmanager sluit het agendapunt af en geeft
aan dat hij trots is op dit gesprek. ‘Dat hebben we goed
gedaan met elkaar’.
Middenmanager vraagt over ‘hoe gaan we dit
aanpakken met elkaar’. Daar hebben de medewerkers
geen antwoord op. daarom agendeert de
Middenmanager het onderwerp voor een volgend
overleg
Middenmanager sluit vergadering en bedankt iedereen
voor de openheid.

-

-

-

-

-

Middenmanager met medewerkers 2-3-2015. Bank
- Middenmanager en team worden welkom geheten door
een andere middenmanager van de Bank. Ze gaan
kennis uitwisselen
- Middenmanager vertelt wat hij eruit wil halen. Doet
oproep naar medewerkers om zoveel mogelijk vragen te
stellen
- Middenmanager vertelt de andere Middenmanager wat
zijn team allemaal doet. Houdt een presentatie
- Andere team vertelt hun verhaal. Middenmanager stelt
veel inhoudelijke vragen. Medewerkers luisteren en zijn
stil
- Middenmanager vraagt zijn medewerkers ‘stellen jullie
ook vragen?’ daarop volgt langdurig veel uitwisseling op
inhoud door medewerkers en andere middenmanager
- Middenmanager is in de tussentijd stil en werkt mail bij
(wat hij aangeeft ook veel in zijn vakantie te hebben
gedaan)
- Medewerkers constateren een issue. Middenmanager
trekt dat naar zich toe ‘dat pak ik wel op’
- Middenmanager geeft een aantal positieve voorbeelden
waar ‘het wel goed gaat’
- Groep gaat in subgroepjes werken. Middenmanager is
deelnemer. Andere Middenmanager sluit overleg af.

-

dit zo misgaat’. Proces is dus niet waterdicht. ‘Signaal
naar jullie toe, herkennen jullie dit?’ medewerkers: nee
Middenmanager zegt ‘stel dat het misgaat, laat het me
dan weten!’. Iedereen kinkt en humt
Middenmanager is stellig over de inhoud, ‘dat is het
proces!
Over een ander onderdeel is discussie, Middenmanager
trekt actie naar zicht toe ‘wat ik ga doen is dat ik voor
een passende oplossing ga zorgen’
Middenmanager doet een voorstel ‘wil je een mail
maken naar de BO, om het daar te beleggen?’. Daarna
gaat discussie door. Middenmanager herhaalt zijn
suggestie en typt die als actie in (verschijnt op scherm)
Middenmanager licht agenda toe. Die is vol. Dus strak
op de tijd zitten
Medewerker bespreekt casus. Middenmanager zit in de
groep en vraagt naar de context van de casus
Middenmanager vertelt hoe hij het doet. Medewerkers
zeggen ‘ja, inderdaad’ en geven voorbeelden hoe zij het
zelf doen. Daarmee is casus in korte tijd behandelt
Middenmanager doet oproep om meer successen te
vieren. Mensen praten door elkaar. Middenmanager
grijpt in ’laten we het centraal houden en luisteren naar
elkaar’. Daarna valt het stil
Middenmanager geeft team complimenten. Team
reageert met grappen ‘veel te vrijblijvend’
Lange toelichting van een inhoudelijk punt door
Middenmanager. Medewerkers zijn stil. Een
medewerker reageer ‘veel te veel info’, en geeft
Middenmanager feedback
Middenmanager concludeert dat het ‘beter is om het er
een volgende keer nog over te hebben’. Sluit vervolgens
overleg.

Middenmanager met medewerkers 25-3-2015. Bank
- Middenmanager opent en zit aan het hoofd van de tafel.
Geen beamer, agenda op papier
- Middenmanager start met mededeling. Resultaten gaan
goed het is we lastig omgaan met werkdruk
- Middenmanager maakt een ronde langs medewerkers
met tips op inhoud. Hij geeft het woord.
- Medewerkers gaan inhoudelijk gesprek aan,
Middenmanager observeert en luistert. Maakt
aantekeningen
- Middenmanager formuleert acties als samenvatting en
neemt alle acties mee
- Middenmanager stuurt op procesdynamiek ’laat elkaar
even uitpraten’
- Middenmanager geeft medewerkers feedback ‘het is wel
een serieus onderwerp’ als er in zijn ogen te veel
grappen worden gemaakt
- Middenmanager lost problemen op van het team en
geeft inhoudelijke antwoorden
- Medewerkers leggen uit aan de Middenmanager
waarom iets niet gaat ‘zoals hij het zou willen’
- Middenmanager vraagt medewerkers om top en flop.
Complimenteert uitgebreid op de top en zwakt de flop af

Middenmanager met medewerkers 2-3-2015. Bank
- Middenmanager opent overleg, terwijl hij vooraan de
tafel zit en de pc bedient
- Middenmanager licht een incident toe en waarschuwt
medewerkers ‘waar ben je de afgelopen tijd geweest dat
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- Gesprektoon wordt luider en er wordt meer door elkaar
gesproken. Middenmanager maant tot rust. Toon wordt
rustiger
- Middenmanager stuurt op proces ‘oké, dit is nu goed
vastgelegd in de notulen’ en ‘mensen even centraal’
- Medewerkers maken met name (slimmere) opmerkingen
en krijgen daar waardering over van de
Middenmanager. Er worden nauwelijks vragen gesteld
- Middenmanager staat voor de groep en geeft hen
complimenten ‘leuk mannen!’
- Middenmanager krijgt feedback ‘we hebben nog min 10
minuten hiervoor’. ‘Hoezo min 10?’ ‘Omdat we al klaar
hadden moeten zijn. Dus de Middenmanager sluit
gehaast het overleg.

- Middenmanager stelt duidelijke randvoorwaarden ‘op
target is de norm’. En geeft aan ‘dat we dat nog niet
altijd halen’ terwijl het over een individu gaat
- Middenmanager komt met analyse zoals hij die gemaakt
heeft. Medewerkers knikken en herkennen de punten
- Middenmanager stuurt op ‘als team de targets halen’.
Geeft signaal af ‘dat sommige dingen niet goed in
systeem staan’.
- Medewerkers kennen elkaars target en realisatie. Ze
stellen vragen aan elkaar, maar Middenmanager gaat
door op zijn eigen punt. Negeert het.
- Middenmanager heeft achter elkaar 1-op-1 gespreken in
de groep, over wijze van marktbewerking. Maakt met
iedere deelnemer een concrete afspraak, die de andere
ook (kunnen) horen
- Middenmanager geeft inhoudelijke input op een
onderwerp. Licht proces en voorwaarden toe
- Middenmanager geeft aan ‘wat mij betreft kaderen we
dit verder in, en dan zorg ik dat jullie uiterlijk volgende
week de output terug hebben’
- Middenmanager doet oproep aan de groep: ‘fouten
maken mag, maar wees eerlijk’.
- Middenmanager doet mededelingen aan het einde en
sluit het overleg.

Middenmanager met medewerkers 30-3-2015.
Verzekeraar
- Middenmanager opent informeel overleg zonder laptop
in ring
- Middenmanager stuurt op de tijd
- Middenmanager beantwoord inhoudelijke vraag uit de
groep
- Middenmanager stelt vragen aan de groep over ‘hoe ze
zich voelen’
- Middenmanager stelt hulpvraag ‘wat zou ik daarin
andere kunnen doen’. Medewerkers doen voorzichtige
suggesties
- Middenmanager houdt mensen bij de les door ze gericht
vragen te stellen en mensen uit te nodige
- Middenmanager biedt non-verbaal geruststelling door
mensen aan te kijken, te glimlachen en ze toe te
knikken. Ook geeft hij kleine aanmoedigingen ‘doe maar’
en ‘ga je gang’
- Middenmanager vraagt het team feedback ‘wat kunnen
we anders doen en wat kan ik anders doen’.
- Middenmanager geeft team complimenten. En biedt
mensen hulp aan. Die waarderen dat. Mensen gaan
lachend weg en blijven lang hangen.

Middenmanager met medewerkers 30-3-2015. Bank
- Middenmanager opent overleg en staat voor de groep.
Start met mededelingen. Maakt veel grappen
- Middenmanager stelt gesloten vragen. ‘Was t leuk?’
Vraagt niet door als hij gesloten antwoord heeft
- Middenmanager wordt geplaagd door medewerkers, hij
lacht zelf mee
- Middenmanager laat gesprek over inhoud tussen
medewerkers (uit de tijd) lopen
- Middenmanager krijgt feedback van medewerkers over
beleid. Wordt gevraagd ‘kun je dat uitleggen?’
- Middenmanager licht beleidslijn toe, krijgt veel
vervolgvragen. Stop gesprek na enige tijd. ‘ik denk dat
dat hem is’ medewerker reageert ‘nou dan moeten we
het daar mee doen’. Rest lacht ‘we nemen het wel mee’
- Middenmanager kijkt rond en observeert het gesprek.
Nodigt mensen non-verbaal uit om mee te doen, door ze
aan te kijken en een knik te geven
- Middenmanager introduceert gast. Die krijgt vrij snel
kritische vragen ‘hoe kan het nou dat ….’.
Middenmanager laat dat lopen. Als de vraag herhaald
wordt grijpt hij in. Door inhoudelijk een toelichting te
geven die aansluit bij de informatie van de gast
- Medewerkers klagen over het overleg ‘dit duurt te lang,
wat een gezeik’. Middenmanager is in eigen
aantekeningen bezig
- Middenmanager grijpt in ‘we lopen uit de tijd’. Bedankt
de gast en die vertrekt. Medewerkers mopperen nog wat
na, Middenmanager geeft aan ‘dat we nu doorgaan’
- Medewerker licht een onderzoek toe. Middenmanager
zit voor in de zaal, medewerker stuurt het proces

Hogere manager met middenmanagers 31-3-2015.
Middenmanager is voorzitter. Verzekeraar
- Overleg in aanwezigheid Hogere manager, een
Middenmanager is voorzitter (hierna: voorzitter)
- Voorzitter heet iedereen welkom, benoemt notulist en
licht agenda toe
- Grote groep mensen, Hogere manager komt later
binnen en gaat achterin zitten
- Voorzitter nodigt om de beurt deelnemers uit om hun
resultaten toe te lichten. Andere deelnemers zijn stil en
luisteren
- Een Middenmanager geeft aan dat zijn rapportage niet
klopt. Daarover spreken hij en de voorzitter kort door.
Hogere manager grijpt in en zegt ‘dan doen we dat de
volgende keer, we gaan nu door’. Kijkt enigszins streng
naar de voorzitter
- In tweede deel worden er veel vragen gesteld. Met
name ‘ik snap het niet …’ en ‘kan het kloppen dat …’.
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Uiteindelijk pakt de voorzitter de actie op, om dit uit te
zoeken.
- Voorzitter sluit het overleg. Een Middenmanager heeft
echter een nabrander. Deze wordt staand en niet
collectief besproken. Notulist agendeert het punt voor
een volgend overleg.

Iedereen licht resultaten toe, maar is ze ook ‘aan het
verdedigen’. Er worden geen afspraken gemaakt of tips
gegeven
Een Middenmanager stelt zeer veel vragen. Sturende
vragen. ‘Wat ik heb gezien is ……, klopt dat met jouw
verhaal?’ Roept mensen ter verantwoording. Die
reageren wat geïrriteerd. Voorzitter pakt het overleg
weer terug
Hogere manager leidt de notulist af door een eigen actie
met hem te bespreken. Voorzitter ziet het en is afgeleid
Voorzitter geeft aan dat ‘we aan het leren zijn en het
elke keer beter gaat’. Geeft compliment. Dat sneeuwt
onder omdat de Hogere manager zegt ‘we hebben nog
5 minuten te gaan’
Voorzitter rond het verleg af (iedereen is aan bod
geweest) vanwege de tijd. Mensen lopen zuchtend weg
‘dit was wel een gejaag zeg’.

Hogere manager met middenmanagers 10-4-2015.
Bank
- Hogere manager opent overleg met mededelingen.
Onder meer over de bankiers eed. Stelt het belang aan
de orde
- Hogere manager staat voor de groepen en licht de
agenda toe. Middenmanager stelt tussendoor een
vraag. Andere Middenmanager zegt ‘laten we t compact
houden’. Hogere manager gaat door met agenda
toelichten
- Middenmanager stelt inhoudelijke vraag over primair
proces. Andere Middenmanager geeft antwoord
- Middenmanager stelt voor om ook met dagstart te gaan
werken. Hogere manager zegt ‘goed idee’ en vervolgens
gaat men door. Geen actie
- Middenmanager stellen kritische vragen aan Hogere
manager. Die fronst en reageert wat geïrriteerd, maar
beantwoord wel de vragen naar tevredenheid. Veel ‘ja
maar, ….’
- Middenmanager geeft signaal en uit zijn zorg. Hogere
manager ‘hoort het signaal’ en neemt het mee naar
gesprek met collega’s
- Hogere manager geeft een Middenmanager de ‘gele
trui’ omdat hij vooroploopt. Veel gelachen, foto gemaakt
van het moment voor logboek
- Middenmanager zien dat er met NPS iets niet handig
gaat. Samen met de Hogere manager wordt er gelachen
om ‘dat is bijzonder hoe ze dat doen’. Samen lachen om
collega’s buiten het overleg
- Middenmanager signaleren dat nieuwe aanvragen
achterblijven. Er worden veel ervaringen uitgewisseld.
Aan het einde zegt een Middenmanager ‘dit is leuk om
zo eens met elkaar erover te praten. Daar leer ik veel
van’
- Hogere manager doet een presentatie over stukken over
proces en planning. Hier volgt een lange discussie over
de inhoud. Middenmanager stellen met name
toetsvragen
- Hogere manager stelt aan het einde ‘bedoeling is helder
he?’ geen reactie. Hogere manager zegt dat
‘Middenmanager deze presentatie ook in hun team
moeten houden’. Daarna volgen er veel vragen. Een
Middenmanager signaleert een ‘foutje’.
- Hogere manager geeft aan dat ‘er geen ruimte is om af
te wijken’. De Middenmanager reageren daarop door
‘dat is lekker’ zeggen. Een Middenmanager schudt zijn
hoofd en zegt verder niets. Hogere manager laat dat
lopen
- Hogere manager stelt Middenmanager een vraag ‘hoe
kun je dat verklaren?’ Middenmanager geeft uitgebreide

Hogere manager met middenmanagers 7-4-2015.
Verzekeraar
- Overleg in aanwezigheid Hogere manager, een
Middenmanager is voorzitter (hierna: voorzitter)
- Middenmanager stelt veel vragen aan de voorzitter,
Hogere manager grijpt in ‘daar gaat het hier niet over’
- Middenmanager geeft signaal over een overleg van
gisteren wat niet goed ging. Hogere manager duwt dat
terug door te vragen ‘wat is je voorstel?’.
Middenmanager heeft geen voorstel, wil signaal
afgeven. Andere Middenmanager geeft een tip.
- Voorzitter, Hogere manager en 1 Middenmanager zijn
veel aan het woord. Rest is stil en kijkt veel op de pc
- Hogere manager roept op om het overleg vooral positief
en constructief te maken. Hij vat samen en zegt ‘je hebt
een actie, die heb je af voor dit overleg’. Andere zeggen
‘dat is niet mijn punt’. Hogere manager zegt ‘ik begrijp
het punt ook niet’. Er is verwarring. Voorzitter stelt voor
dat hij en een andere Middenmanager dit punt voor een
volgende keer gaan beetpakken.
- Voorzitter stelt voor om iedereen (20 deelnemers) af te
gaan voor tips. Hogere manager houdt dat tegen ‘dat
duurt te lang’
- Middenmanager grijpt in bij een rommelig gesprek.
‘Laten we het centraal houden en een actie formuleren’.
Voorzitter en notulist nemen weer het voortouw hierin
- Hogere manager en een Middenmanager doen een 1op-1 die afleidt. Andere deelnemer zegt hier wat van en
gesprek stopt
- Voorzitter mist concreetheid in de acties en vraagt input.
Die geven andere Middenmanager waarna een helder
besluit wordt genomen
- Middenmanager overrulen elkaar regelmatig. Voorzitter
stuurt hier niet op, andere Middenmanager kijken veel
naar de Hogere manager als ze praten. Zijn non-verbale
instemming leidt tot besluit ja/nee
- In overleg ontstaat, buiten de agenda, en lange
discussie over de (definitie van) ziekteverzuimcijfers.
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- Andere Middenmanager challengt ‘daar kies jij voor,
toch? En ‘Maar dan moeten we het alsnog doorsturen,
of niet?
- Eerste Middenmanager verdedigt. Hogere manager
besluit dat het ‘voor nu maar even zo moet dan’
- Middenmanager vast gesprek samen en formuleert een
besluit. Hogere manager knikt en daarmee wordt besluit
genomen
- Discussie over aanpak, wordt rommelig,
Middenmanager praten door elkaar. Hogere manager
verheft stem en besluit hoe het gaat
- Techniek werkt niet, daardoor is einde van overleg
rommelig. Deelnemers waaieren uit.

toelichting, andere Middenmanager doen niet mee met
gesprek. Hogere manager gaat tussen de
Middenmanager zitten en doet oproep ‘help hem eens’.
En daarna volgen er tips
Middenmanager stemmen in met voorstel van Hogere
manager. Deze toetst per Middenmanager ‘mee eens?’
Middenmanager knikken
Hogere manager neemt actie en besluitenlijst door.
Deze is ‘niet op orde’. Vorige keer was een
Middenmanager hiervoor verantwoordelijk. Die reageert
niet. Hogere manager spreekt hem niet rechtstreeks aan
Middenmanager constateert dat ‘er veel tijd in risk gaat
zitten’. Dat wordt door iedereen bevestigd.
Hogere manager sluit vergadering af en constateert dat
‘we mooi op tijd klaar zijn’.

Middenmanager met medewerkers 4-5-2014. Bank
- Middenmanager staat voor de groep en opent
vergadering, doet mededelingen
- Er is geen agenda gedeeld. Middenmanager doet ter
plekke een paar punten als voorstel
- Middenmanager licht een incident toe, ‘iets waar we het
over moeten hebben’.
- Middenmanager stelt voor om een moodrondje te doen,
zodat iedereen aan het woord is geweest
- Middenmanager stelt gasten voor ‘ik heb zomaar het
idee dat … ook nog iets gaat zeggen
- Middenmanager sluit af met ‘Als er tijd over is gaan we
ook nog iets met sales en klanten doen’
- Middenmanager geeft medewerkers om en om het
woord. Voegt toe aan wat medewerkers zeggen, door
plaagstootjes en grapjes. Sfeer is goed.
- Middenmanager opent agendapunt met film. Na de fil
stelt hij groep een open vraag. Dat leidt tot gesprek
tussen medewerkers. Middenmanager stopt het gesprek
en draagt gesprek over aan de gast
- Middenmanager pakt het gesprek terug, tijdens
aanwezigheid gast. Doet dat door een eigen ervaring en
voorbeeld te delen. Medewerkers luisteren
- Middenmanager stelt veel ‘wat als’ vragen aan
medewerkers. Die reageren inhoudelijk
- Middenmanager doet oproep ‘blijf zelf nadenken, ik ben
er dan voor de dilemma’s als aanspreekpunt’.
- Middenmanager zegt ‘bij twijfel niet inhalen’ en ‘je moet
het goed kunnen uitleggen. ‘Dan weet ik wanneer ik kan
belonen (en bestraffen)’
- Middenmanager stelt inhoudelijke detailvraag, waar de
gast geen antwoord op heeft. Medewerkers zeggen
‘slimme vraag’. Middenmanager kijkt blij rond
- Middenmanager sluit agendapunt af door samen te
vatten
- Middenmanager stuurt op gesprekskwaliteit ‘laat elkaar
ook even aan het woord alsjeblieft’
- Middenmanager neemt inhoudelijk stelling. Weinig
vragen, veel ‘dit is gewoon hoe het feitelijk is’. Daarmee
is agendapunt af
- Middenmanager sluit vergadering ‘er is helaas geen tijd
voor sales en klant dit keer’ (nb: Middenmanager was
vooraf niet geïnformeerd over agendapunten en gasten).

Hogere manager met middenmanagers 21-4-3-2015.
Verzekeraar
- Hogere manager open t het overleg, licht de agenda toe
- Er wordt een ‘moodronde’ gehouden. Hogere manager
vraagt door en toetst. Middenmanager luistere
aandachtig
- Middenmanager stelt andere Middenmanager een
gesloten, waarderende vraag ‘gaat het verder goed met
je?’
- Middenmanager geeft andere Middenmanager een
compliment over afhandelen van een klantcasus
- Middenmanager vertelt uitgebreid over hoe ze succesvol
met een medewerker is omgegaan. Hogere manager
geeft compliment over ‘duidelijke keuze’
- Middenmanager informeren elkaar over voortgang en
managementrapportage
- Hogere manager geeft de Middenmanager feedback ’we
vinden het lastig om het concreet te maken’. Is een
Middenmanager niet mee eens ‘we zijn juist bezig om
het smart te maken’. Andere Middenmanager vallen bij.
Hogere manager gaat door naar volgend punt
- Hogere manager doet een voorbeeld over ‘ik heb wel
een mening’. En dat mensen vervolgens het laten lopen.
‘Je doet je team tekort als je niet met elkaar hierover in
gesprek gaat’. ‘Je mag er wat strakker inzitten’
- Middenmanager doet nog een nabrander, geen reactie
van anderen
- Gasten worden uitgenodigd iets te vertellen.
Middenmanager stellen veel vragen.
- Hogere manager brengt het gesprek weer terug op het
agendapunt
- Middenmanager stelt gesloten inhoudelijke vraag ‘het is
toch zo dat ….’
- Hogere manager besluit hoe het verder gaat.
Middenmanager knikken en schrijven acties op
- Middenmanager spreken elkaar aan op dynamiek ‘we
moeten elkaar wel even laten uitpraten’
- Hogere manager stelt een vraag ‘hoe doen jullie dat’?
Middenmanager geeft antwoord
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- Medewerker licht inhoudelijk punt te. Middenmanager
ondersteunt de medewerker door aan te vullen (in lijn
met de inhoud van de medewerker).
- Andere medewerkers stellen veel vragen (open).
Middenmanager en medewerker beantwoorden
gezamenlijk de vragen. Middenmanager knikt naar de
medewerker en gebruikt steunend woorden (‘oké, goed
zo, mooi). Medewerker zoekt vaak oogcontact met
Middenmanager
- Middenmanager pakt discussie terug door samen te
vatten en een voorstel te doen. Medewerkers gaan
daarmee akkoord (door te knikken)
- Middenmanager stelt inhoudelijke vragen aan de
medewerkers. Medewerkers leggen het hem uit. Er
wordt wat gelachen onder de medewerkers
- Middenmanager vraagt feedback op zijn functioneren.
‘Want het kan altijd beter’. Mensen denken daarover na
en stellen vragen over het proces (‘dat heb ik niet
voorbereid’) en over ‘hoe gaat dat bij andere
Middenmanager?’. Middenmanager legt nogmaals
intentie uit en geeft voorbeelden. Maar krijgt uiteindelijk
geen feedback. Wordt doorgeschoven naar een heidag
- Middenmanager stelt een inhoudelijke vraag. Antwoord
krijgt hij van 2 seniormedewerkers. Gaat zonder
grappen of plaagstootjes.
- Middenmanager licht een organisatiewijziging toe.
Medewerkers stellen vragen over ‘het wat’. Ze proberen
het te snappen
- Middenmanager geeft structuur door per
agendaonderdeel de werkwijze en timing toe te lichten
- Middenmanager is stil tijdens een agendapunt en
observeert. Stuurt alleen op de tijd. Doel van het
agendapunt (komen tot afspraak), wordt niet gehaald
- Middenmanager geeft team een compliment ‘dat ze de
best presterende medewerkers zijn’. Medewerkers
maken grappen en lachen
- Medewerkers zijn het oneens met de Middenmanager
en gaan de inhoudelijke discussie aan. Overleg loopt uit
de tijd. Middenmanager doet mee aan de discussie
- Middenmanager sluit overleg af en vraagt wie het de
volgende keer gaat voorbereiden. Laat dat los ‘jullie
moeten samen maar even bepalen wie dat gaat doen.
Dat hoor ik dan nog wel’.

Middenmanager met medewerkers 6-5-2014. Bank
- Medewerkers hebben direct vragen over beleid van de
Bank en over reorganisatie in een bedrijfsonderdeel.
Middenmanager beantwoord de vragen
- Middenmanager geeft aan ‘dat jij ook niet alles weet’.
Medewerkers accepteren dat
- Middenmanager doet andere mededelingen over beleid
en (commerciële prestaties). Hij informeert de
medewerkers
- Middenmanager onderbreekt een medewerker die een
casus vertelt, stelt een open vraag. Vervolgens vult de
Middenmanager aan door zelf zijn eigen vraag te
beantwoorden
- Middenmanager maakt een ‘rondje langs de
deelnemers’. Stelt hen individueel open vragen.
- Medewerkers stellen elkaar ook vragen en gaan met
elkaar in gesprek. Middenmanager observeert en maakt
aantekeningen. Knikt de medewerkers toe
- Middenmanager neemt stelling en licht dat toe. ‘We zien
hoe het loopt, en het loopt goed; . ‘Ik wil kijken hoe we
het beter kunnen maken’. Medewerkers vullen aan en
komen met ideeën.
- Middenmanager doet samenvatting en formuleert actie.
Dankt iedereen voor input
- Middenmanager stelt aan medewerkers inhoudelijke
vragen. En geeft aan hoe hij erin zit ‘ik denk wel dat we
klanten hierop moeten blijven wijzen’
- Middenmanager stuurt het proces door vragen te stellen
en door mensen het woord te geven. Stuurt tevens op
tijd
- Middenmanager luistert actief door samen te vatten en
te toetsen’. ‘Dus je schat in dat in mei … gehaald is?’
- Middenmanager geeft medewerkers complimenten voor
prestaties
- Middenmanager geeft toelichting op een inhoudelijke
casus. Eindigt met uitnodiging ‘laten we scherp blijven
op wat we beter kunnen doen’
- Middenmanager laat discussie enige tijd lopen, en pakt
hem terug door een samenvatting te maken en dat aan
te vullen met zijn eigen beeld
- Gesprek herhaalt zich. Middenmanager doet hier niets
aan
- Overleg loopt uit de tijd. Middenmanager sluit snel af.
Medewerkers zijn deels al weg.

Middenmanager met medewerkers 19-5-2014.
Verzekeraar
- Start van het overleg is verlaat omdat een
aangrenzende afdeling slecht nieuws heeft gehad
- Middenmanager start met mededeling hierover en ruimt
tijd in op de agenda om het hierover te hebben
- Middenmanager stelt veel vragen ‘hoe voelen jullie je’
en ‘hoe is dit voor jullie’.
- Middenmanager houdt medewerkers bij het agendapunt
‘ik denk dat dit voor u te ver gaat’ en ‘laten we ons
richten op wat wij zelf kunnen doen en het niet
overnemen’.

Middenmanager met medewerkers 18-5-2014. Bank
- Groot team (ze zijn gegroeid naar 18 medewerkers),
waarbij medewerkers in 2 rijen zitten
- Middenmanager zit vooraan de vergadertafel. Start met
mededeling over commercieel resultaat. Daarna licht hij
de agenda toe
- Middenmanager doet mededelingen over overleg met
andere Middenmanager. Medewerkers luisteren. En
maken grappen
- Medewerkers stellen vragen over ‘hoe loopt zo’n MToverleg nou’. Middenmanager is hier transparant over
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- Medewerker doet toelichting, Middenmanager bedient
de pc die aan de beamer gekoppeld is. Midden-manager
vraagt reacties, 1 medewerker reageert
- Middenmanager zegt tegen medewerkers ‘regel het
zelf’. En houdt daarna zijn mond
- Middenmanager stelt vraag ‘heb je daar goede ervaring
mee?’ medewerker lacht en vertelt er veel over. Andere
zeggen ‘goede tips’
- De Hogere manager doet via een webinar een update
over de bedrijfsprestaties. Middenmanager gaat na
afloop in de lead over reacties. Reageert zelf als eerste,
zet de (gematigd positieve) toon
- Middenmanager doet het verhaal nog eens over.
Medewerkers kijken in hun stukken, werken op pc.
Middenmanager/medewerkers stellen geen vragen
- Middenmanager staat voor groep en sluit het overleg.

- Middenmanager stelt aan medewerkers vraag ‘zien jullie
er tegenop om dit te gaan doen?’. Een medewerker zegt
direct nee. 2 medewerkers vallen bij. Rest team is stil.
- Medewerkers stellen veel vragen ‘om het te begrijpen’.
Middenmanager geeft antwoorden
- Middenmanager vraagt aan medewerkers ‘stel dat dit
gebeurt, wat zouden jullie dan willen?’. Medewerkers
geven veel informatie, onduidelijk wat hiermee gaat
gebeuren en wat de Middenmanager er mee doet
- Middenmanager sluit agendapunt af en geeft aan dat
medewerkers bij hem terecht kunnen. Medewerkers
vinden dat ‘erg fijn’
- Middenmanager informeert het team over prestatie van
het team en geeft compliment. Sfeer is rustig
- Middenmanager licht agenda toe, deelt de tijd in en
geeft doelen aan
- Medewerkers geven veel meningen en stellingen. Er
wordt bijna geen vraag gesteld, veel discussie.
Middenmanager observeert en (ingegeven door tijd)
vraagt hij aan het einde ‘wat we hiermee gaan doen’.
- Middenmanager vat samen en formuleert een conclusie
- Middenmanager doet oproep om ‘elkaar op te zoeken
en te blijven leren’. Medewerkers knikken.
- Medewerkers bepalen wie van hen (2) het volgende
overleg gaan voorbereiden
- Middenmanager sluit overleg en bedankt het team.
Wenst hen succes.

Hogere manager met middenmanagers 9-6-2015.
Middenmanager is voorzitter. Verzekeraar
- Overleg in aanwezigheid Hogere manager, een
Middenmanager is voorzitter (hierna: voorzitter)
- Voorzitter start het overleg met dornemen actielijst.
Geeft de mensen het woord
- Hoger manager moet onverwacht weg. Overleg gaat
door zonder de hogere manager
- Voorzitter maakt een ronde langs de middenmanagers
om de status van hun team te bespreken. Er worden
veel verduidelijkende vragen gesteld. En veel inhoudelijk
toegelicht.
- Voorzitter geeft middenmanager een compliment. Die
kijkt verbaasd
- Voorzitter licht structuurwijziging toe die door hoger
manager is voorbereid. Er volgen veel vragen (om te
snappen), waar de voorzitter geen antwoord op heeft. Er
worden procedurele afspraken gemaakt voor vervolg, op
initiatief van een middenmanager
- Middenmanagers maken veel grappen over de
voorzitter, plaagstootjes. Voorzitter gaat stoïcijns door,
reageert niet
- Middenmanager reageert streng op andere
middenmanager ‘dat is toch niet waar …?’. Inhoudelijk
gesprek gaat door. Voorzitter gaat door naar volgend
punt, discussie is niet afgerond
- Middenmanager vraagt aan voorzitter ‘wat doe jij
eigenlijk?’. Voorzitter geeft rustig antwoord
- Voorzitter grijpt in bij een discussie over inhoud. Brengt
het gesprek ‘terug naar het onderwerp’
- Voorzitter start nieuw agendapunt. Middenmanager vult
direct aan, in zelfde lijn als voorzitter
- Middenmanager vraagt ‘steekt dat zo nauw?’, andere
middenmanager reageert snel en fel ‘ja natuurlijk!’. Rest
is stil, maar kijkt elkaar aan met gefronste blikken van
afkeuring en ‘een beetje rustig mag wel’
- Middenmanagers doen voorstellen voor het
vergaderproces. Voorzitter is stil

Middenmanager met medewerkers 1-6-2014. Bank
- Middenmanager doet oproep ‘zorg dat je administratie
op orde is en dat je zichtbaar bent’.
- Medewerkers vragen ‘hoe doen we dat’.
Middenmanager heeft als antwoord ‘je moet er gewoon
zijn’.
- Middenmanager gaat door naar nieuw agendapunt.
Medewerkers zijn stil en schrijven. Niemand heeft
ingestemd
- Middenmanager licht een initiatief toe om een
teamevent te organiseren. Er wordt veel gelachen
- Middenmanager licht inhoudelijk punt toe. Veel vragen
van medewerkers, rommelig. Middenmanager stuurt op
inhoud.
- Middenmanager krijgt feedback van medewerkers.
Middenmanager legt uit ‘waarom dat niet klopt’ en legt
uit waarom hij het zo heeft aangepakt. ‘Als jij je target
haalt, dan praten we nergens meer over’. Medewerker is
stil
- Middenmanager reageert defensief over MT besluit. ‘Zo
wordt de taak verdeeld en op zich is dat legitiem’
- Middenmanager start gesprek over samenwerken in het
team. Gaat achterin de zaal zitten. Observeert de
discussie en geeft de medewerker die het gesprek leid
non-verbaal de tijd door (wijzen op horloge)
- Middenmanager staat op en sluit het agendapunt af
door een samenvatting te geven
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Bijlage III. Observatie notities van de bijgewoonde overlegmomenten (ingedikte veldnotities)

- Middenmanager levert kritiek op andere teams.
Middenmanager van dat team ‘licht het nog even toe’ en
verdedigt zijn team
- Middenmanager neemt zelf het woord, wordt door
voorzitter overheen gepraat
- Voorzitter sluit het overleg, vroeger dan gepland.
Hogere manager met middenmanagers 16-6-2015.
Verzekeraar
- Hoger manager opent vergadering door agenda toe te
lichten
- Middenmanager geeft toelichting op presentaties van
zijn team. Andere middenmanagers complimenteren
hem
- Middenmanagers stellen elkaar veel open vragen over
de inhoud van het werk
- Middenmanagers hebben veel oogcontact met de hoger
manager. Deze knik regelmatig naar de verschillende
sprekers (middenmanagers)
- Middenmanagers praten door elkaar. Hoger manager is
stil en observeert
- Veel middenmanagers zijn stil. Hoger manager geeft ze
het woord. Middenmanagers houden korte toelichting en
kijken serieus
- Middenmanager reflecteert op het gesprek ‘waarom is
dit zo moeilijk?’. Hier reageert niemand op. Hoger
manager gaat door met volgende agendapunt
- Middenmanager geeft andere middenmanager
feedback. Deze knikt en zegt ‘snap ik, dankje’
- Middenmanager pleit voor ‘strenger naar medewerkers
zijn’. Hoger manager zegt ‘ik zie dat meer als
transparant en duidelijk zijn’. Andere middenmanagers
knikken
- Hoger manager grijpt in ‘omdat we de discussie weer
over aan het doen zijn’. Middenmanagers knikken
- Terugluisteren van een klantgesprek mislukt, omdat de
techniek het laat afweten. Hoger manager is geïrriteerd,
een middenmanager probeert de techniek werkend te
krijgen, maar dat lukt maar deels
- Middenmanager doet interventie ‘jongens dit duurt te
lang, laten we doorgaan naar een volgend punt’. Andere
middenmanagers vallen bij. Hoger manager besluit om
inderdaad door te gaan
- Middenmanager spreek andere middenmanager aan ‘je
aanname klopt niet hoor, waarom vraagt je het niet eerst
even?’. Andere middenmanager legt uit ‘dat hij daarvoor
te druk is’.
- Hoger manager sluit overleg af, formuleert nogmaals de
acties en besluiten en dankt iedereen ‘voor de goede
sfeer’
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Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)
1 Aanbieden coachingsgesprek aan medewerker

Datum

3-mei-14 aanbieden coaching

Focus code: werkwoorden

Conceptueel: hoofdcodes
Coachen

Conceptueel: metacode
Interactie oriëntatie

2 Doornemen rapportage

3-mei-14 doornemen rapport

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

3 Meegeven ideeën aan medewerker voor vervolgacties

3-mei-14 meegeven ideeen

Adviseren

Interactie oriëntatie

4 Presentatie voorbereiden met manager

3-mei-14 voorbereiden presentatie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

5 Delen aanpak en best practice

3-mei-14 delen informatie

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

6 Advies geven aan medewerker

3-mei-14 advies geven

Adviseren

Interactie oriëntatie

7 Plan van aanpak opstellen met medewerker

3-mei-14 opstellen aanpak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

8 Vragen stellen aan medewerkers

27-jun-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

9 Mening vormen over een issue

27-jun-14 mening vormen

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

10 Afstemmen met MT over (mogelijke) oplossingen

27-jun-14 afstemmen MT

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

11 Besluit nemen over oplossing

27-jun-14 besluit nemen

Besluiten

Macht oriëntatie

12 Informeren genomen besluit medewerkers

27-jun-14 informatie vragen

Opvragen

Inhoudelijk oriëntatie

13 Voorzitten overleg, sturen agenda

19-jun-14 voorzitten overleg

Regie voeren

Macht oriëntatie

14 Toelichten keuzes in overleg
15 Betrekken medewerkers bij actuele issues

19-jun-14 toelichten keuzes
1-aug-14 betrekken medewerkers

Kiezen

Macht oriëntatie

Samenwerken

Interactie oriëntatie

16 Vragen stellen aan medewerkers over issues

1-aug-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

17 In gesprek met medewerker, vragen informatie
18 Ontslaan medewerkers

1-aug-14 vragen informatie
21-mrt-14 onslaan medewerker

Opvragen
Besluiten

Inhoudelijk oriëntatie
Macht oriëntatie

19 Informeren afdeling over ontslagen

21-mrt-14 informatie medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

20 Houden bila met medewerker
21 Keuze maken tussen indiviuele target en teamtarget

21-mrt-14 gesprek bila
2-jun-14 keuze maken

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

22 Presenteren feiten over casus
23 Belonen van 'zachte waarde' van het team (gewenst gedrag)

Kiezen

Macht oriëntatie

2-jun-14 presenteren feiten

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

2-jun-14 belonen gedrag

Belonen

Macht oriëntatie

24 In gesprek met medewerkers

10-feb-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

25 Berisping uitdelen

10-feb-14 bestraffen

Bestraffen

Macht oriëntatie

26 Vragen stellen aan medewerkers

10-feb-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

27 Samen met medewerker strategie bepalen

7-aug-14 bepalen strategie

Samenwerken

Interactie oriëntatie

28 Onderbouwing maken voor besluitvorming

7-aug-14 onderbouwen besluit

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

29 Escaleren naar hoger management

7-aug-14 escaleren

Escaleren

Macht oriëntatie

30 Contact opgenomen met klant

7-aug-14 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

31 Casus inhoudelijk beschreven

7-aug-14 beschrijven casus

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

32 Intern administratief afgehandeld

7-aug-14 afhandelen administratie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

33 Samen met medewerker naar klant

7-aug-14 meelopen op de werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

34 Interne vervolgafspraak gepland

7-aug-14 plannen afspraak

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

35 Regievoeren over uitvoeringsproces

7-aug-14 regievoeren over proces

Regie voeren

Macht oriëntatie

36 Stap terugzetten t.b.v. medewerker

26-aug-14 stap achteruit doen

Ruimte geven

Macht oriëntatie

37 Ervaren adviseur naar voren geschoven

26-aug-14 naar voren schuiven medewerker

Kiezen

Macht oriëntatie

38 Hulp bieden bij vinden balans werk prive

1-sep-14 bieden hulp

Steunen

Interactie oriëntatie

39 Interne onderwerp bespreekbaar maken

1-sep-14 bespreken onderwerp

Steunen

Interactie oriëntatie

1-sep-14 verschuiven deadline

40 Deadline verschuiven

Situatie

Taak

medewerker die qua
performance achterblijft

coach van medewerker prestaties
medewerkers
verbeterd

Resultaat

bespreken aanpak ijkpunt Informatieverstrekker
in MT
medewerker ziet minder
commerciele kansen
hoge werkdruk

oplossen issue

medewerkers zijn
afwachtend in dagstart

voorzitter van het
overleg

coach van medewerker medewerker heeft
meer zelfvertrouwen
Issue opgelost

medewerker logt te laat in aanspreken
medewerker

medewerkers zijn
actie in dagstart
medewerker past
werktijd aan

overbezetting op de
afdeling

kiezen van
medewerkers die
wegmoeten

heldere boodschap
aan medewerkers
die weg moeten

achterlopen op target
verkoopactie

team leiden naar
doelstelling

actieplan

fraude bij een examen

signaleerder

medewerkers
hebben feedback
ontvangen

verzoek tot assistentie van medebeslisser
andere afdeling

maatwerk oplossing
klant

klacht van klant over
proces

Tevreden klant

afhandelen klacht

verzoek voor organiseren mede afhandelaar
thema sessie voor klanten
klanttevredenheid blijft
coach
achter

sessie is gehouden

zorgen voor werk prive
balans

gedragen
doelstelling

begeleidden van
gesprek

medewerkers
tevreden

Besluiten

Macht oriëntatie

41 Informeren medewerkers over nieuwe ontwikkelingen

12-feb-14 informeren medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

medewerkers reageren op uitleggen van
vacature
verwachtingen

medewerkers zetten
sollicitatie stop

42 Feedback naar medewerker

11-mrt-14 geven feedback

Signaleren

Inhoudelijk oriëntatie

afloop van tijdelijk contract beslissen verlenging

43 Beoordelingsgesprek voeren

11-mrt-14 voeren beoordelingsgesprek

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

contract niet
verlengd

44 Sturen op prestatie/KPI voor klantgericht werken

11-mrt-14 sturen op prestatie

Kiezen

Macht oriëntatie

45 Ontslag medewerker die niet functioneert

11-mrt-14 ontslaan medewerker

Besluiten

Macht oriëntatie
overnemen team van
andere manager

verantwoordelijk voor
bezetting team

medewerker heeft
inzicht in gevraagde
prestatie

onvoldoende
eigenaarschap over KPI
bij medewerkers
klantsignaal over
werkachterstand

verantwoordelijk voor
KPI rapportage

correcte input voor
KPI rapportage

afhandelen signaal

proces verbeterd

medewerker heeft
interesse in vacature

beoordelen
contractverlenging
beoordelen of
medewerker geschikt is

tijdelijke verlenging
contract
medewerker ziet af
van sollicitatie

klachten over fouten in
proces

verantwoordelijk voor
oplossen procesfout

klantentevredenheid
verbeterd

46 Contract tijdelijke medewerker verlengen

2-mei-14 verlengen contract

Besluiten

Macht oriëntatie

47 Geven ruimte aan medewerker

2-mei-14 geven ruimte

Ruimte geven

Macht oriëntatie

48 Ondersteunen medewerkerontwikkeling door voeren gesprek
49 Template maken voor rapportage

2-mei-14 ondersteunen
16-mei-14 maken template

Coachen
Rapporteren

Interactie oriëntatie
Actie oriëntatie

50 Samen met medewerkers acties bepalen voor klantvraag

16-mei-14 bepalen actie

Samenwerken

Interactie oriëntatie

51 Organiseren outbound bellen

23-mei-14 organiseren belactie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

52 Samenwerken met andere afdeling organiseren

23-mei-14 samenwerken andere afdeling

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

53 Beoordelen contractverleningen

23-mei-14 beoordelen contractverlening

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

54 Werven nieuwe medewerkers

13-jun-14 werven

Besluiten

Macht oriëntatie

55 Sturen op KPI, met name diegenen aan de telefoon

13-jun-14 sturen op prestatie

Kiezen

Macht oriëntatie

56 Beoordelen medewerker op (klant)performance

13-jun-14 beoordelen medewerker

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

57 Herstellen fouten medewerkers

27-jun-14 herstellen fout

Overnemen

Actie oriëntatie

58 Initiëren klant actie

27-jun-14 initiëren klantactie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

59 Contact opgenomen met klant

27-jun-14 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

60 Begeleiden proces in overleg

13-mrt-14 begeleiden proces

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

61 Vragen stellen aan het team in overleg

13-mrt-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

62 Uitnodigen medewerkers voor feedback

13-mrt-14 medewerkers feedback vragen

Vragen

Interactie oriëntatie

63 Stimuleren uitwisselen tips tussen medewerkers

13-mrt-14 stimuleren kennisuitwisseling

Coachen

Interactie oriëntatie

64 Feedback naar team geven over prestaties

3-mrt-14 geven feedback

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

66 Aanmoedigen medewerkers om te blijven presteren

3-mrt-14 uitspreken verwachtingen
27-mrt-14 aanmoedigen medewerkers

Containen
Belonen

Interactie oriëntatie
Macht oriëntatie

67 Ruimte geven aan medewerker om fouten te maken

27-mrt-14 ruimte geven

Ruimte geven

Macht oriëntatie

68 Back up zijn voor vragen medewerker

27-mrt-14 back up zijn voor medewerker

Steunen

Interactie oriëntatie

69 Observeren medewerker op de werkvloer

27-mrt-14 observeren

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

70 Voorzitten dagstart

31-mrt-14 voorzitten overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

71 Complimenten aan team geven

31-mrt-14 geven complimenten

Feedback geven

Interactie oriëntatie

72 Beantwoorden vragen van teamleden

31-mrt-14 beantwoorden vragen

Rapporteren

Actie oriëntatie

73 Uitzoeken n.a.v. vragen team

31-mrt-14 uitzoeken informatie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

74 Afwegen welke communicatie past bij boodschap

17-apr-14 afwegen opties

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

75 E-mail versturen
Persoonlijke gesprekken voeren over ontwikkeling en
76 performance

17-apr-14 versturen mail

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

17-apr-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

77 Bespreken werkinhoud en planning met medewerker

8-apr-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

78 Delegeren werkzaamheden

8-apr-14 delegeren werkzaamheden

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

79 Gesprek met medewerkers voeren

6-feb-14 gesprek groep

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

80 Agenda bepalen voor vergadering

6-feb-14 bepalen agenda overleg

Kiezen

Macht oriëntatie

81 Vragen stellen aan medewerkers

6-feb-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

82 Geven feedback aan medewerkers over gedrag

6-feb-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

83 Sturen op KPI van het team

6-feb-14 sturen op prestatie

Besluiten

Macht oriëntatie

65 Uitspreken verwachtingen naar team
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aflopend tijdelijk contract

bespreken KPI in dagstart voorzitter van het
overleg

medewerkers zijn
enthousiast

ontevreden over
voortgang actiepunten

acties zijn opgepakt

operationeel
verantwoordelijk

medewerker wil beleid van begeleiden van
hoger manager snappen medewerker

inzicht in beleid
hoger manager

bespreken KPI bij dagstart inhoudelijk
verantwoordelijk

inzicht in KPI bij
medewerkers

informeren over
organisatie wijziging

eigenaar van de
informatie

informatie
overgebracht

actie voortkomend uit
audit

eindverantwoordelijk

actie afgerond

bespreken prestaties met individueel bijsturen
medewerker
prestaties

medewerker is uit
dienst

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)
84 Kaders stellen voor het team
85 Ruimte geven aan medewerker om werk te regelen

Datum

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

6-feb-14 stellen kaders

Focus code: werkwoorden

Besluiten

Macht oriëntatie

6-feb-14 ruimte geven

Regie voeren

Macht oriëntatie

86 Gesprek met medewerkers over hun prestaties

13-feb-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

87 Lijnen uitzetten voor teamontwikkeling

13-feb-14 lijnen uitzetten

Regie voeren

Macht oriëntatie

88 Overtuigen van medewerker over gekozen oplossing

13-feb-14 overtuigen medewerker

Regie voeren

Macht oriëntatie

89 Sturen op afspraken die eerder gemaakt zijn
90 Besluit nemen over de oplossing die we gaan uitvoeren

13-feb-14 sturen op afspraken
20-feb-14 besluit nemen

Besluiten

Macht oriëntatie

Besluiten

Macht oriëntatie

91 Informeren collega's over het genomen besluit

20-feb-14 informeren medewerkers

Rapporteren

Actie oriëntatie

92 Deadlines meegeven aan het team voor uitvoeren van acties

20-feb-14 deadline meegeven

Regie voeren

Macht oriëntatie

93 Werven nieuwe medewerkers

20-feb-14 werven

Besluiten

Macht oriëntatie

94 Sturen op planning

20-feb-14 sturen op planning

Regie voeren

Macht oriëntatie

95 Afscheid nemen van medewerker

27-feb-14 ontslaan medewerker

Besluiten

Macht oriëntatie

96 Sturen op kosten van de operatie

27-feb-14 sturen op kosten

Regie voeren

Macht oriëntatie

97 Informeren collega's

27-feb-14 informeren medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

98 Tonen emotie in gesprek

27-feb-14 tonen emotie

Containen

Interactie oriëntatie

99 Luisteren naar het team

17-apr-14 luisteren

Ruimte geven

Macht oriëntatie

100 Doorvragen bij collega's, diepere vraag snappen

17-apr-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

101 Observeren medewerker in een gesprek

17-apr-14 observeren

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

102 Samen problemen oplossen

17-apr-14 oplossen (samen)

Samenwerken

Interactie oriëntatie

103 Voorstel voor werkwijze opstellen met collega

17-apr-14 voorstellen werkwijze

Adviseren

Interactie oriëntatie

104 Besluit over rolverdeling

17-apr-14 besluit nemen

Besluiten

Macht oriëntatie

105 Aansporen team om de oplossing echt in te zetten

26-mrt-14 aansporen team

Ruimte geven

Macht oriëntatie

106 Open vragen stellen

26-mrt-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

107 Begrip in team kweken over wat we gaan doen

26-mrt-14 kweken begrip

Containen

Interactie oriëntatie

108 Opvragen behoefte medewerker voor meer informatie

8-mei-14 opvragen behoefte

Vragen

Interactie oriëntatie

109 Advies geven aan medewerker

8-mei-14 geven advies

Adviseren

Interactie oriëntatie

110 Inschakelen bedrijfsarts

8-mei-14 inschakelen bedrijfsarts

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

111 Informeren collega's over lopend traject

8-mei-14 informeren medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

112 Feedback geven aan team

1-mei-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

113 Geven training over nieuwe werkwijze

1-mei-14 geven training

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

114 Actief luisteren naar het team, samen met ze optrekken

22-mei-14 luisteren

Ruimte geven

Macht oriëntatie

115 Doorvragen naar achterliggende redenen en emoties

22-mei-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

116 Acties formuleren voor vervolgstappen

22-mei-14 formuleren acties

Regie voeren

Macht oriëntatie

Situatie

Taak

Resultaat

discussie over taken van
MT lid

kritische vragen stellen

uitstellen klantactie

discussie over draagvlak
voor project

gesprekleider van
sessie

project is gestopt

urgentie om snel bezetting verantwoordelijk voor
af te bouwen
bezetting team

medewerker is uit
dienst

vraag om hoger manager luisteren naar collega
in project te vervangen

rol in project

afwijking bezetting ten
opzichte van planning

voorzitter van het
overleg

inzicht bij
medewerkers over
bezetting

signaal van medewerker
over werkdruk

gesprek voeren

medwerker
arbeidsgeschikt
verklaard

waarneming dat
medewerkers weinig
feedback geven

trainen senioren initiëren training uitgevoerd

bespreken score
klanttevredenheid

initiëren van onderwerp acties voor
verbeteren
klanttevredenheid

Actie oriëntatie

onbalans werk-prive

verantwoordelijk

geen besluit

118 Prioriteren eigen werkzaamheden

12-mrt-14 stellen prioriteiten

Regie voeren

Macht oriëntatie

fout van externe partij

uitvoerende

opdracht afgerond

119 Toegeven aan externe druk

12-mrt-14 toegeven aan druk

Kiezen

Macht oriëntatie

120 Opleiding volgen

18-mrt-14 volgen opleiding

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

volgen opleiding

kiezen

ontspannen gevoel

121 Organiseren workshop met collega's

28-mrt-14 organiseren workshop

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

sessie organiseren

uitvoerende

sessie is gehouden

122 Challengen medewerkers op gekozen oplossing

31-mrt-14 challengen medewerker

Challengen

Inhoudelijk oriëntatie

sparringpartner

korting gegeven

123 Sparren met medewerkers over alternatieven

31-mrt-14 sparren met medewerker

Challengen

Inhoudelijk oriëntatie

verzoek tot korting van
klant

124 Inhoudelijke discussie met medewerkers

31-mrt-14 discussieren

Feedback geven

Interactie oriëntatie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

117 Balans zoeken in werk prive voor zichzelf

125 Gesprek met klanten op event

7-mrt-14 zoeken balans werk/privé

7-apr-14 contacten klant

Afhandelen zelf

126 Ondersteunen medewerkers bij voeren klantgesprek

14-apr-14 ondersteunen

Steunen

Interactie oriëntatie

127 regie voeren over project

14-apr-14 regievoeren over project

Regie voeren

Macht oriëntatie

128 Bila's met medewerkers voeren

14-apr-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

129 Steunen adviseurs in hun werkzaamheden

14-apr-14 steunen medewerker

Steunen

Interactie oriëntatie

130 Managen van stakeholders

14-apr-14 managen van stakeholders

Faciliteren in staat stellen

Interactie oriëntatie

131 Afstemmen met leidinggevende

14-apr-14 afstemmen met leidinggevende

Samenwerken

Interactie oriëntatie

132 Opleiding afgerond

28-apr-14 afronden opleiding

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

133 Prioriteren werk prive

28-apr-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie

134 Functioneringsgesprek medewerker

17-feb-14 functioneringsgesprek voeren

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

135 Coachen medewerker

17-feb-14 coachen medewerker

Coachen

Interactie oriëntatie

136 Bila met collega

27-feb-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

137 Feedback geven naar collega

27-feb-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

138 Actief luisteren

27-feb-14 luisteren

Ruimte geven

Macht oriëntatie

139 Stimuleren samenwerking andere afdeling

5-mrt-14 stimuleren samenwerking

Samenwerken

Interactie oriëntatie

140 initiëren afspraak collega

5-mrt-14 initiëren afspraak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

141 Exploreren samenwerkingsmogelijkheden

5-mrt-14 exploreren opties

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

142 Vragen stellen

5-mrt-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

5-mrt-14 geven feedback

143 Feedback geven

Feedback geven

Interactie oriëntatie

144 Voeren planningsgesprek

10-mrt-14 voeren planningsgsprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

145 Steunen medewerker in loopbaankeuze

10-mrt-14 steunen medewerker

Steunen

Interactie oriëntatie

146 Inzicht geven over keuzemogelijkheden

10-mrt-14 inzicht geven in opties

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

147 Voortgangsoverleg met andere afdeling voeren

17-mrt-14 voeren voortgangsoverleg

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

148 Feedback opvragen over team

17-mrt-14 opvragen feedback

Vragen

Interactie oriëntatie

149 Promoten propositie intern

25-mrt-14 promoten afdeling

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

150 Gevoel uitspreken

25-mrt-14 uitspreken gevoel

Containen

Interactie oriëntatie

151 Discussie met andere afdeling aangaan

25-mrt-14 discussieren

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

152 Werven medewerker

3-apr-14 werven

Besluiten

Macht oriëntatie

153 Selecteren medewerker

3-apr-14 selecteren

Besluiten

Macht oriëntatie

154 Voeren sollicitatiegesprek

3-apr-14 voeren sollicitatiegesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

155 Meereizen met medewerker

9-apr-14 meelopen op de werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

156 Geven feedback naar medewerker obv observaties

9-apr-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

9-apr-14 geven inzicht in functioneren

157 Inzicht geven in eigen functioneren

Feedback geven

Interactie oriëntatie

158 Voorzitten teamoverleg

23-apr-14 voorzitten overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

159 Prioriteren werk

23-apr-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie

160 Uitvoeren van opgedragen taak door hoger management

23-apr-14 uitvoeren opgekregen taak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

161 Niet kiezen tussen eigen prio en hogere prio

23-apr-14 niet kiezen

Negeren

Inhoudelijk oriëntatie

162 Evalueren klantdossier

30-apr-14 evalueren werk

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

163 Oplossen klantvraag

30-apr-14 oplossen klantvraag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

164 Opvragen feedback bij hoger management

8-mei-14 vragen feedback

Vragen

Interactie oriëntatie

165 Geven feedback aan hoger management

8-mei-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

166 Bila met zieke medewerker

13-mei-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

167 Ondersteunen bij reintegratie

13-mei-14 ondersteunen

Coachen

Interactie oriëntatie
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dubbele afspraak in
beslisser
agenda
invoeren nieuwe werkwijze verantwoordelijk voor
beslissing

afspraak
nagekomen
starten pilot

overwerken vanwege
deadline

uitvoerende

deadline gehaald

medewerker presteert
onvoldoende

coach

collega heeft negatieve
feedback gegeven

vragensteller

prestaties
medewerkers
verbeterd
excuses van collega

samenwerking met andere ketenpartner
afdeling verloop slecht

afspraken voor
verbeteren
samenwerking

regulier
voortgangsgesprek met
senior medewerker

senior medewerker
stemt in met MT
keuze

begeleiden
loopbaankeuze

samenwerking met andere ketenpartner
afdeling verloop slecht

verbeterde
samenwerking

regulier
afstemmingsoverleg met
back office

stakeholder

verbeterd aanbod
aan klanten

afwijzen van klant die
solliciteert op vacature

beslisser

klant ziet af van
sollicitatie

meeloopdag met senior
medewerker

feedback geven

medewerker heeft
tips aangenomen

conflict in agenda voor 2
heidagen

beslisser

heidagen
gecombineer

evaluatie van een
foutgelopen dossier

mede verantwoordelijk

dossier geevalueerd

gesprek met directeur van vragensteller
de afdeling

feedback ontvangen

regulier gesprek met
reintegrerende
medewerker

afspraken met
medewerker

eindverantwoordelijk

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)

Datum

Focus code: werkwoorden

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

Containen

Interactie oriëntatie

168 Verwachtingen schetsen

13-mei-14 aangeven verwachtingen

169 Vragen stellen

13-mei-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

170 Presentatie verzorgen bij ander team

21-mei-14 presentatie verzorgen

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

171 Samenwerking stimuleren met ander team

21-mei-14 stimuleren samenwerking

Samenwerken

Interactie oriëntatie

172 Voorzitten overleg

21-mei-14 voorzitten overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

173 Overnemen klantcontact van medewerker

7-jul-14 overnemen klantcontact

Overnemen

Actie oriëntatie

174 Steunen medewerker in conflictsituatie

7-jul-14 steunen medewerker

Steunen

Interactie oriëntatie

7-jul-14 oplossen klantvraag

175 Oplossen klantvraag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

176 Beoordelen medewerker

21-feb-14 beoordelen medewerker

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

177 Feiten aanreiken aan medewerker

21-feb-14 aanreiken feiten

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

178 Afstemmingsoverleg met andere afdeling

22-mei-14 afstemmen met andere afdeling

Samenwerken

Interactie oriëntatie

179 Hulp vragen andere afdeling

22-mei-14 vragen hulp

Vragen

Interactie oriëntatie

180 Performance gesprek voeren met medewerker

22-mei-14 voeren performancegesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

181 Uitspreken gevoel

22-mei-14 uitspreken gevoel

Containen

Interactie oriëntatie

182 Feedback geven medewerker

22-mei-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

183 Klant bellen

22-mei-14 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

184 Klacht klant oplossen

22-mei-14 oplossen klacht

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

185 Incentive instellen voor samenwerking andere afdeling

22-mei-14 instellen incentive

Belonen

Macht oriëntatie

186 Voorbeeldgedrag op performance tonen

22-mei-14 tonen voorbeeldgedrag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

187 Prijzen uitreiken

22-mei-14 uitreiken prijzen

Belonen

Macht oriëntatie

188 Rapporteren voortgang

22-mei-14 rapporteren voortgang

Rapporteren

Actie oriëntatie

189 Sturen op KPI

22-mei-14 sturen op prestatie

Regie voeren

Macht oriëntatie

190 Support naar collega

22-mei-14 ondersteunen

Steunen

Interactie oriëntatie

191 Hulp aanbieden aan collega

22-mei-14 aanbieden hulp

Steunen

Interactie oriëntatie
Interactie oriëntatie

192 Vragen stellen

22-mei-14 vragen stellen

Vragen

193 Keuze maken over besturingsfilosofie

22-mei-14 keuze maken

Kiezen

Macht oriëntatie

194 Pioriteren in doelstellingen

22-mei-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie

195 Meereizen met medewerker

22-mei-14 meelopen op de werkvloer

Waarnemen

196 Samenwerking stimuleren met ander team

22-mei-14 stimuleren samenwerking

Samenwerken

Interactie oriëntatie

197 Prioriteit geven aan administratief werk boven meereizen

22-mei-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie

198 Steunen collega's

5-jun-14 steunen collega

Steunen

Interactie oriëntatie

199 Koers vasthouden

5-jun-14 vasthouden koers

Regie voeren

Macht oriëntatie

200 Stimuleren samenwerking andere afdeling

5-jun-14 stimuleren samenwerking

Samenwerken

Interactie oriëntatie

201 Voorbeeldgedrag op performance tonen

5-jun-14 tonen voorbeeldgedrag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

5-jun-14 informeren medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

202 Informeren team
203 Afzeggen meereisdag

13-jun-14 afzeggen meereisdag

Kiezen

Macht oriëntatie

204 Prioriteit geven aan administratief werk boven meereizen

13-jun-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie

205 Prioriteren eigen werkzaamheden

13-aug-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie

206 Klant bellen

13-aug-14 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

207 Klacht klant oplossen

13-aug-14 oplossen klacht

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

208 Samen met medewerker naar klant

13-aug-14 meelopen op de werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

209 Signaleren kwaliteitsissue

31-jan-14 signaleren issue

Signaleren

Inhoudelijk oriëntatie

210 Doorlichten processen

31-jan-14 doorlichten proces

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

211 Inventarisatie knelpunten

31-jan-14 inventariseren knelpunt

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

212 Begeleiden medewerkers

31-jan-14 begeleiden medewerkers

Coachen

Interactie oriëntatie

213 Aansturen medewerkers

31-jan-14 sturen medewerkers

Regie voeren

Macht oriëntatie

214 Gezamenlijk plan opstellen met medewerker

31-jan-14 opstellen aanpak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

215 Escaleren naar projectleider

7-feb-14 escaleren

Escaleren

Macht oriëntatie

216 Zelf regelen van rapportages

7-feb-14 rapporteren voortgang

Rapporteren

Actie oriëntatie

217 Aandragen oplossingen

7-feb-14 aandragen oplossingen

Adviseren

Interactie oriëntatie

218 Informeren van team

19-feb-14 informeren medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

219 Uitspreken teleurstelling

19-feb-14 uitspreken teleurstelling

Containen

Interactie oriëntatie

220 Verwachtingen schetsen

19-feb-14 aangeven verwachtingen

Containen

Interactie oriëntatie

221 Sturen op performance

19-feb-14 sturen op prestatie

Regie voeren

Macht oriëntatie

222 Bijeenroepen team (ad hoc)

28-feb-14 bijeenroepen team

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

223 Probleem adresseren

28-feb-14 adresseren probleem

Signaleren

Inhoudelijk oriëntatie

224 Samen nieuwe koers bepalen

28-feb-14 bepalen koers

Regie voeren

Macht oriëntatie

225 Betrekken medewerkers

28-feb-14 betrekken medewerkers

Samenwerken

Interactie oriëntatie

226 Feedback geven aan medewerker

7-mrt-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

227 Afscheid nemen van medewerker

7-mrt-14 ontslaan medewerker

Besluiten

Macht oriëntatie

228 Overnemen werkzaamheden hoger management

28-mrt-14 overnemen werk

Overnemen

Actie oriëntatie

229 Verwachtingen ophalen bij betrokkenen

28-mrt-14 ophalen verwachtingen

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

230 Ontvangen opdracht van hoger management

25-apr-14 ontvangen opdracht

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

231 Doorrekenenen van opdracht

25-apr-14 doorrekenen opdracht

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

232 Opstellen tegenvoorstel naar hoger management

25-apr-14 opstellen aanpak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

233 Communicatie naar collega's

25-apr-14 communiceren collega's

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

234 Aanspreken hoger management

25-apr-14 aanspreken hoger mngt

Escaleren

Macht oriëntatie

235 Follow up geven naar team nav communicatie

25-apr-14 geven follow up

Rapporteren

Actie oriëntatie

236 Bespreken verwachtingen binnen het team

25-apr-14 verwachtingen bespreken

Containen

Interactie oriëntatie

237 Sturen op KPI
238 Organiseren werkoverleg

25-apr-14 sturen op prestatie
25-apr-14 organiseren werkoverleg

Regie voeren

Macht oriëntatie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

239 Verwachtingen aangeven naar team

25-apr-14 aangeven verwachtingen

Containen

Interactie oriëntatie

240 Medewerkers stimuleren tot feedback

25-apr-14 stimuleren feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

241 Aanspreken collega

25-apr-14 aanspreken collega

Feedback geven

Interactie oriëntatie

242 Oppakken actie die blijft liggen

15-mei-14 oppakken actie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

243 Voorstel maken voor probleem

15-mei-14 maken voorstel

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

244 Voorstel voorleggen aan hoger management

15-mei-14 voorleggen voorstel

Escaleren

Macht oriëntatie

245 Vervangen collega's

2-jun-14 vervangen collega

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

246 Ophalen verwachtingen bij collega's

2-jun-14 ophalen verwachtingen

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

247 Voorstel voor vervanging maken
248 Sturen op KPI

2-jun-14 maken voorstel
2-jun-14 sturen op prestatie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

Regie voeren

Macht oriëntatie

249 Uitvoeren analyse op situatie

2-jun-14 analyseren

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

250 Delen uitkomsten met het team

2-jun-14 delen uitkomsten

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie
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Situatie
medewerker

Taak

Resultaat

presentatie houden aan
afdeling waarmee
samenwerking niet goed
loopt

ketenpartner

informatie
overgebracht

medewerker ontvang
dreigement van klant

vervangen
eindverantwoordelijke

excuses klant

functioneringsgesprek
slecht presterende
medewerker
mindere samenwerking
met andere afdeling

beoordelaar

conflict met
medewerker

vertegenwoordigen
afdeling

verbeterafspraken
gemaakt

gesprek met medewerker verantwoordelijk voor
die zich niet ontwikkeld
prestatie van team

inzcht bij
medewerker

klacht van klant over duur verantwoordelijk voor
proces
tevreden klant

klacht afgehandeld

andere afdeling levert niet uitvoerende
gevraagde input

meer
klantaanvragen

manager andere afdeling
vraagt om advies over
sturing

manager stuurt
anders

sparringspartner

eindverantwoordelijk
persoonlij keuze maken
over verandering in sturing

sturing aangepast

druk op de agenda en
keuze tussen dubbele
afspraak
hoger manager geeft MT
signaal over slecht
functioneren teams
werkdruk maakt
aanwezigheid bij keten
bijeenkomst lastig

beslisser

keuze voor eigen
agenda

lid MT

geen besluit

vertegenwoordigen
afdeling

aanwezig bij keten
bijeenkomst

meereisdag komt slecht
uit

beslisser

geen meereisdag

werkachterstand na
beslisser
vakantieperiode
klacht van klant die door
bemiddelaar tussen
medewerker niet opgelost partijen
is

werkplanning

vraagbaak voor
medewerkers loopt niet
goed

extra begeleiding
medewerkers

signaleerder

klant tevreden

rapportages voor KPI niet eindverantwoordelijk
beschikbaar

geen resultaat

wekelijkse bespreking van eindverantwoordelijk
KPI, deze daalt

rapportage
aangepast

verlagen afhandeltijd en
verhogen productiviteit

deelnemer project

meer aanwezig op
werkvloer

evaluatie met senior over
medewerker die minder
presteert
hoger manager gaat met
vakantie

verantwoordelijk voor
bezetting team

medewerker uit
dienst

vervangen
eindverantwoordelijke

hoger manager
vervangen

vanuit planning blijkt dat er verantwoordelijk voor
bezetting team
op korte termijn
overbezetting is

sturing aangepast

vacature in MT is niet voor signaleerder
iedereen bekend

informatie
overgebracht

onduidelijkheid over KPI

informatieverstrekker

informatie
overgebracht

aansturing van project
leidt tot onvrede onder
medewerkers

verantwoordelijk voor
motivatie

project vlotgetrokken

vervanging MT lid

mede verantwoordelijk

opvolging geregeld

vacatures in het team

verantwoordelijk voor
bezetting team

voorstel ingevoerd

KPI wordt structureel niet
gehaald

verantwoordelijk voor
resultaat van het team

KPI op norm

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)
251 Verzamelen praktijkvoorbeelden

Datum

Focus code: werkwoorden

2-jun-14 verzamelen informatie

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

252 Deelnemen ketenoverleg

20-jun-14 deelnemen overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

253 Uitspreken feedback naar team

20-jun-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

254 Bespreken t.v.b.

20-jun-14 bespreken tvb

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

255 Oppakken klantsignaal

20-jun-14 oppakken klantsignaal

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

256 Klant bellen

20-jun-14 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

20-jun-14 tonen voorbeeldgedrag

257 Laten horen van klantgesprek aan team

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

258 Ruimte geven aan medewerker

13-aug-14 geven ruimte

Ruimte geven

Macht oriëntatie

259 Kaders stellen

13-aug-14 stellen kaders

Besluiten

Macht oriëntatie

260 Kaders weghalen

13-aug-14 stellen kaders

Besluiten

Macht oriëntatie

261 Delegeren werkzaamheden

13-aug-14 delegeren werkzaamheden

Ruimte geven

Macht oriëntatie

262 Bila's met medewerkers voeren

13-aug-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

263 Uit functie halen medewerker

13-aug-14 uit functie halen medewerker

Besluiten

Macht oriëntatie

264 Sturen op KPI

13-aug-14 sturen op prestatie

Regie voeren

Macht oriëntatie

265 Feedback geven naar medewerker

13-aug-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

266 Eigenaarschap bij team neerleggen
267 Druk bij medewerker weghalen

13-aug-14 delegeren werkzaamheden
13-aug-14 weghalen druk

Ruimte geven

Macht oriëntatie

Containen

Interactie oriëntatie

268 Ruimte geven aan medewerker

13-aug-14 geven ruimte

Ruimte geven

Macht oriëntatie

269 Motiveren van medewerker

13-aug-14 motiveren medewerker

Coachen

Interactie oriëntatie

270 Creeeren overzicht voor team

13-aug-14 creeeren overzicht

Faciliteren in staat stellen

Interactie oriëntatie

271 Ad hoc MT bijeenkomst plannen

13-aug-14 plannen afspraak

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

272 Prioriteiten stellen voor team

13-aug-14 prioriteren

Regie voeren

Macht oriëntatie

273 Gedogen van 'niet halen KPI'

23-sep-14 sturen op prestatie

Regie voeren

Macht oriëntatie

274 Verantwoordelijkheid bij team laten

23-sep-14 delegeren werkzaamheden

Ruimte geven

Macht oriëntatie

275 Ingrijpen nadat kaders zijn overschreden
276 Facilteren zelfsturend team

23-sep-14 ingrijpen na overschrijden kaders
23-sep-14 faciliteren zelfsturing

Bestraffen
Faciliteren in staat stellen

Macht oriëntatie
Interactie oriëntatie

277 Dialoog aangaan met medewerkers

23-sep-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

278 Ad hoc teambijeenkomst plannen

23-sep-14 plannen afspraak

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

279 Begeleiden zieke medewerker

23-sep-14 begeleiden medewerkers

Coachen

Interactie oriëntatie

280 Verlengen arbeidscontract

23-sep-14 verlengen contract

Besluiten

Macht oriëntatie

281 Binnenhouden talent

23-sep-14 binnenhouden talent

Belonen

Situatie

Taak

Resultaat

deelnemer aan keten
overleg wat niet goed
loopt

vertegenwoordigen
afdeling

overleg stopgezet

klanten hebben klachten
over incasso

signaleerder

signaal opgepakt

senior medewerkers
geven signaal

coach van senioren

medewerkers
tevreden

team functioneert niet en
medewerkers zien geen
oplossing

eindverantwoordelijk

prestatie team
verbeterd

medewerker behaalt haar verantwoordelijk voor
prestatie van
norm niet
medewerker

prestaties
medewerkers
verbeterd

verantwoordelijk voor
bezetting team

verbeteracties
uitgezet

overzicht van
werkzaamheden in team
ontbreekt

service levels naar klanten beslisser
worden niet gehaald

dienstverlening naar
klant verbeterd

vervangen MT lid

mede beslisser

medewerkers
verantwoordelijk
gemaakt

beslisser

contract
medewerker
verlengd

voorzitter van het
overleg

wederzijds begrip
voor KPI

Macht oriëntatie

contract van een
reïntegrerende
medewerker loopt af

282 Opvragen verwachtingen van medewerkers

19-jun-14 opvragen verwachtingen

Opvragen

Inhoudelijk oriëntatie

bespreken nut KPI

283 Voorzitten van overleg

19-jun-14 voorzitten overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

284 Zorgen dat iedereen gehoord wordt

19-jun-14 zorgen dat iedereen gehoord wordt
Faciliteren in staat stellen

285 Ontwikkelen format

19-jun-14 ontwikkelen format

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

286 Instellen extra overleg

1-apr-14 plannen afspraak

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

287 Toetsen voorstellen bij medewerkers

1-apr-14 toetsen voorstellen

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

288 Meelopen op de werkvloer

1-apr-14 meelopen op de werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

289 Meeluisteren met medewerkers

1-apr-14 meelopen op de werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

290 Samenbrengen medewerkers van verschillende team

1-apr-14 samenbrengen van medewerkers

Samenwerken

Interactie oriëntatie

Interactie oriëntatie

291 Kijken naar kwaliteiten medewerker

29-jun-14 kijken naar kwaliteit

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

292 gerichte vragen stellen tijdens sollicitatiegesprek

29-jun-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

293 Mening vormen over kandidaat

29-jun-14 vormen mening

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

294 Delen van mening met MT leden

29-jun-14 delen mening

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

295 Besluit nemen over kandidaat

29-jun-14 nemen besluit

Besluiten

Macht oriëntatie

296 Communiceren naar kandidaat

29-jun-14 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

297 Communiceren naar team

29-jun-14 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

298 Aanspreken van collega's

5-feb-15 aanspreken collega

Feedback geven

Interactie oriëntatie

299 Escaleren namens team

5-feb-15 escaleren

Escaleren

Macht oriëntatie

300 Samen zoeken naar een oplossing

5-feb-15 zoeken naar oplossing

Samenwerken

Interactie oriëntatie

301 Druk op collega's opvoeren

5-feb-15 opvoeren druk

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

302 Samenwerken met andere teammanager

5-feb-15 samenwerken met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

303 Stimuleren van collega voor uitvoeren idee

8-feb-15 stimuleren collega

Steunen

Interactie oriëntatie

304 Aanleveren contactpersoon om idee uit te voeren

8-feb-15 aanleveren contactpersoon

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

305 Vragen naar ervaringen van het team

1-mrt-15 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

306 Teamleden zelf dagstart laten doen

1-mrt-15 laten doen

Ruimte geven

Macht oriëntatie

307 Feedback geven aan teamleden

1-mrt-15 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

308 Kiezen tussen 2 opties

8-mrt-15 kiezen

Kiezen

Macht oriëntatie

309 inzichtelijk maken van consequenties

8-mrt-15 inzichtelijk maken

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie
Macht oriëntatie

310 Keuze aan medewerker voorgelegd

8-mrt-15 voorleggen keuze

Ruimte geven

311 Besloten om gesprek met medewerker aan te gaan

1-mei-15 besluiten

Besluiten

Macht oriëntatie

312 Medewerker confronteren

1-mei-15 confronteren

feedback geven

Interactie oriëntatie

313 Besloten om medewerker van functie te halen

1-mei-15 besluiten

Besluiten

Macht oriëntatie

314 Begeleiden team naar nieuwe situatie

1-mei-15 begeleiden collega

Coachen

Interactie oriëntatie

315 Besloten om te solliciteren

31-mei-15 besluiten

Besluiten

Macht oriëntatie

316 Collega's uitleggen wat het met klanten doet

15-jun-15 uitleggen aan collega

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

317 Terugleggen besluit bij stuurgroep
318 Zoveel mogelijk informatie delen en vertellen

15-jun-15 terugleggen besluit

Escaleren

Macht oriëntatie

319 Proces begeleid van werkoverleg

2-feb-15 delen informatie

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

2-feb-15 begeleiden proces

Regie voeren

Macht oriëntatie

320 Voeren persoonlijke overleggen met teamleden

23-feb-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

321 Opvragen beelden bij teamleden

23-feb-15 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

322 Opdracht meegeven aan teamleden

23-feb-15 geven opdracht

Regie voeren

Macht oriëntatie

323 Inzicht geven aan teamleden

23-feb-15 geven inzicht

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

324 Bespreken KPIs

2-mrt-15 bespreken prestaties

Regie voeren

Macht oriëntatie

325 Groep verantwoordelijk maken voor KPI

2-mrt-15 verantwoordelijk maken team

Ruimte geven

Macht oriëntatie

326 Informeren MT leden over besluit

2-mrt-15 geven informatie

Rapporteren

Actie oriëntatie

327 Bespreken MTO

9-mrt-15 bespreken prestaties

Regie voeren

Macht oriëntatie

328 Feedback opvragen bij teamleden
329 Besloot hulp te vragen

9-mrt-15 opvragen feedback

Vragen

Interactie oriëntatie

9-dec-14 vragen hulp

Vragen

Interactie oriëntatie

330 Opvragen feedback bij teamlid

9-dec-14 opvragen feedback

Vragen

Interactie oriëntatie

331 Gesprek aangaan met teamlid

9-dec-14 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

332 Benoemen eigen gevoel

9-dec-14 benoemen gevoel

Feedback geven

Interactie oriëntatie

333 Kijken naar eigen redeneringen

9-dec-14 kijken naar eigen redenering

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

334 Besloot probleem aan collega voor te leggen

15-jan-15 voorleggen keuze

Besluiten

Macht oriëntatie
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relatie met andere afdeling aanspreekpunt in MT
is niet goed
voor die afdeling

relatie met andere
afdeling is verbeterd

selecteren nieuwe
medewerker

kiezen uit kandidaten

seniors aangenomen

klachten klanten

overtuigen andere
afdeling

klachten
afgehandeld

kennen collega's niet

stimuleren medewerker medewerker heeft
actie afgerond

dagstarts zijn een 'moetje' verantwoordelijk voor
voor medewerkers
medewerkers

dagstarts verlopen
beter

probleem met planning
door bijtaken

keuze maken

medewerkerstevredenheid omhoog

nieuwe medewerkers
functioneren niet

bepalen of
medewerkers passen

medewerkers
aangezegd

vacature voor manager

kiezen sollicitatie

klantsignaal over proces

leiden project

aannemen
medewerker
beleid is aangepast

medewerkers zijn onzeker informeren van de
over organisatiewijziging
teams

medewerkers zijn
gerust gesteld

wijziging van
cultuurwaarden

inzicht bij
medewerkers over
cultuurwaarden

informatie geven

KPIs zijn bij medewerkers overdragen
onbekend
verantwoordelijkheid
over KPI
lage score
medewerkerstevredenheidonderzoek
middenmanager niet
betrokken bij project

medewerkers
kennen de KPIs

helpen medewerkers in acties gestart voor
verbeteren
voeren gesprek
medewerkerstevredenheid
inzicht voor de
opvragen informatie
middenmanager

signaal van medewerkers knoop doorhakken
over fout in proces

verbeterd
klantproces

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)

Datum

Focus code: werkwoorden

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

Besluiten

Macht oriëntatie

15-jan-15 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

22-jan-15 vervangen teamlid

Besluiten

Macht oriëntatie

22-jan-15 vasthouden aan mening

Overnemen

Actie oriëntatie

335 Besloot knoop door te hakken obv signaal team

15-jan-15 besluiten

336 Communiceren naar team via mail
337 Vervangen vertrokken teamlid
338 Vasthouden aan persoonlijke mening
339 Geven persoonlijke mening

2-mrt-15 geven mening

Feedback geven

Interactie oriëntatie

340 Team laten beslissen

2-mrt-15 laten besluiten

Ruimte geven

Macht oriëntatie

341 Overdrijven van probleem naar team
342 Aangaan gesprek met teamlid

2-mrt-15 overdrijven probleem

Challengen

Macht oriëntatie

5-mei-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

343 Achterhalen van achterliggende redenen

5-mei-15 achterhalen achterliggende reden

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

344 Spiegelen van gedrag

5-mei-15 spiegelen gedrag

Feedback geven

Interactie oriëntatie

345 Feedback geven aan teamlid

5-mei-15 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

346 Agree to disagree

5-mei-15 agree to disagree

Negeren

Macht oriëntatie

347 Communiceren via mail naar team

6-mei-15 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

348 Aanwijzen teamleden voor taak

6-mei-15 aanwijzen teamlid voor taak

Besluiten

Macht oriëntatie

349 Aannemen van signaal van collega

4-jun-15 aannemen signaal

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

350 Afstemmen met collega's

4-jun-15 afstemmen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

351 Verzamelen input en ideeen

4-jun-15 verzamelen input

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

352 Feedback geven aan teamlid

4-jun-15 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

353 Aankondigen dat dienstverband niet verlengd wordt

Besluiten

Macht oriëntatie

354 Actief uitvragen naar mening over besluit MT

10-aug-15 opvragen feedback

4-jun-15 stopzetten dienstverband

Vragen

Interactie oriëntatie

355 Weerstand actief opzoeken in 1-op-1 gesprekken

10-aug-15 opzoeken weerstand

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

356 Kiezen voor escalatie naar Credit Risk

10-jun-15 escaleren

Escaleren

Macht oriëntatie

357 Afstemmen met collega over helpen klant

10-jun-15 afstemmen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

358 Dilemma en standpunt bespreken met collega

10-jun-15 bespreken dilemma

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

359 Goed toelichten argumenten

10-jun-15 toelichten argumenten

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

360 Hulp bieden aan een teamlid die minder presteert

11-jun-15 bieden hulp

Coachen

Interactie oriëntatie

361 Kiezen van een passende interventie

11-jun-15 kiezen

Kiezen

Macht oriëntatie

362 Vragen aan teamlid om ander teamlid te coachen

11-jun-15 aanbieden hulp

Steunen

Interactie oriëntatie

363 Zelf coachen van teamlid
Fysiek aanwezig zijn op locatie om zicht te krijgen op
364 functioneren

11-jun-15 coachen

Coachen

Interactie oriëntatie

11-jun-15 meelopen op werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

365 Confronteren medewerker met noodzaak om anders te werken

11-jun-15 confronteren

feedback geven

Interactie oriëntatie

366 Hulp vragen van een rolmodel

11-jun-15 vragen hulp

Vragen

Interactie oriëntatie

367 Besloten om klantaanbod te reguleren

12-jun-15 besluiten

Besluiten

Macht oriëntatie

368 Filteren van klantvragen door manager

12-jun-15 filteren informatie

Containen

Interactie oriëntatie

369 Informeren MT leden over besluit

12-jun-15 informeren collega

Rapporteren

Actie oriëntatie

370 Hulp vragen aan leidinggevende

12-jun-15 vragen hulp

Vragen

Interactie oriëntatie

371 Hulp vragen aan andere managers

12-jun-15 vragen hulp

Vragen

Interactie oriëntatie

372 Voorbespreken oplossing met teamleden

12-jun-15 voorbespreken oplossing

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

373 Communcieren naar teamleden

12-jun-15 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

374 Team op de hoogte houden van voortgang

12-jun-15 informeren collega

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

375 Besluit tot uitnodigen klant

16-sep-15 besluiten

Besluiten

Macht oriëntatie

376 Aanbieden van excuses

16-sep-15 aanbieden excuses

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

377 Verdiepen in het (klant)dossier

16-sep-15 verdiepen in klantcasus

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

378 Laat initiatief tot gesprek bij teamlid

17-sep-15 laten initiatief bij ander

Ruimte geven

Macht oriëntatie

379 Doorvragen op ontevredenheid/signaal

17-sep-15 doorvragen op signaal

Opvragen

Inhoudelijk oriëntatie

380 Teamlid gewezen op feit dat hij regie moet nemen

17-sep-15 geven opdracht

Regie voeren

Macht oriëntatie

381 Begrip getoond naar teamlid voor situatie

17-sep-15 tonen begrip

Containen

Interactie oriëntatie

382 Doorbreken denkpatroon van individueel succes

11-mrt-15 doorbreken denkpatroon

Regie voeren

Macht oriëntatie

383 Stevig aanzetten door rekenkundige voorbeelden

11-mrt-15 stevig aanzetten mening

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

384 Afsluiten van gesprek met heldere conclusie

11-mrt-15 trekken conclusie

Besluiten

Macht oriëntatie

385 Uitleggen aan medewerkers dat het gaat om klanten helpen

9-apr-15 uitleggen aan collega

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

386 Bellen voor feitencheck

9-apr-15 bellen voor feitencheck

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

387 Zaken vastleggen over dossier

9-apr-15 vastleggen in dossier

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

388 Confronteren van medewerkers over hun gedrag

9-apr-15 confronteren

feedback geven

Interactie oriëntatie

389 Onder aandacht brengen van werkdruk bij de hoger manager

14-apr-15 geven signaal

Signaleren

inhoudelijk oriëntatie

390 Bespreekbaar maken werkdruk bij collega's

14-apr-15 bespreekbaar maken werkdruk

Challengen

Macht oriëntatie

391 Afscheid nemen van teamlid (ontslag)

4-mei-15 afscheid nemen

Besluiten

Macht oriëntatie

392 Opstellen herstelplan met teamlid

4-mei-15 opstellen herstelplan

Samenwerken

Interactie oriëntatie

393 Helpen ontwikkelen teamlid

4-mei-15 helpen collega

Steunen

Interactie oriëntatie

394 Oplossen problemen (klachtenafhandeling)

4-mei-15 oplossen klantcasus

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

4-mei-15 overplaatsen teamlid

395 Overplaatsen teamlid naar ander deel bedrijf

Besluiten

Macht oriëntatie

396 In gesprek gaan met andere afdeling

27-mei-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

397 Medewerker tips gegeven over gespreksvoering

27-mei-15 geven tips

Adviseren

Interactie oriëntatie

398 Steunen van collega's in genomen besluit

27-mei-15 steunen collega's

Steunen

Interactie oriëntatie

399 Escaleren naar een hoger niveau voor besluitvorming

27-mei-15 escaleren

Escaleren

Macht oriëntatie

400 Signaleren van werkdruk in team

3-jun-15 geven signaal

Signaleren

inhoudelijk oriëntatie

401 Zoeken naar andere mogelijkheden voor beinvloeding

3-jun-15 zoeken naar mogelijkheden

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

402 Aanhaken van hoger manager

6-aug-15 betrekken hoger management

Escaleren

Macht oriëntatie

403 Confrontatie aangaan met hoger maager in bilateraal

6-aug-15 confronteren

feedback geven

Interactie oriëntatie

404 Aanbieden van alternatieven

6-aug-15 aanbieden alternatieven

Adviseren

Interactie oriëntatie

405 Voeren exit gesprek met teamlid
406 Pro-actief initiatief nemen op probleem

6-aug-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

24-mrt-15 nemen initiatief

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

407 Samen met medewerker in beeld brengen probleem

24-mrt-15 in beeld brengen probleem

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

408 Analyse van probleem samen met medewerker

24-mrt-15 analyseren probleem

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

409 Pro-actief communiceren naar team en hoger manager

24-mrt-15 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

410 Ontvangen signaal vanuit netwerk

25-mrt-15 ontvangen signaal

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

411 Zelf contact opnemen met (ontevreden) klant

25-mrt-15 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

412 In gesprek met team (individueel)

26-mrt-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

413 In gesprek met team (collectief)

26-mrt-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

414 Aanpassen overlegstructuur

26-mrt-15 aanpassen structuur

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

415 Afstemmen met manager andere afdeling

27-mrt-15 afstemmen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

416 Ideeën opperen voor betere samenwerking

27-mrt-15 opperen ideeen

Samenwerken

Interactie oriëntatie

417 Vooraf draagvlak creeeren bij andere afdeling

27-mrt-15 creeeren draagvlak

Samenwerken

Interactie oriëntatie

418 Bevestigen gemaakte afspraken

27-mrt-15 bevestigen afspraak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie
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Situatie
over fout in proces

Taak

Resultaat
klantproces

discussie over vervanging medebeslisser/MT lid
vertrokken MT lid

geen besluit

tweedeling in het team
over issue

coaching individu en
team

team heeft gekozen

medewerker maakt
bezwaar tegen
werkzaamheden

medewerker nut laten
inzien

medewerker voert
werkzaamheden uit

MT besluit openingstijd

communiceren van
besluit

bedrijf open op
feestdag

signaal over slecht
klantgesprek

klankbord voor collega

medewerker uit
dienst

besluit verruiming
openingstijden in het
weekend

beleidsbepaler

verruimde
openingstijden

afwijzing aanvraag voor
klant

beslisser

aanvraag klant
akkoord

prestaties medewerker
blijven achter

organiseren hulp

prestaties
medewerkers
verbeterd

werkdruk medewerkers

eindverantwoordelijk
voor het resultaat

efficienter werken

afwijzing aanvraag voor
klant

eindverantwoordelijk
voor het resultaat

aanvraag klant
akkoord

klacht van klant

regisseur van de klacht

klant ontevreden

ontevreden medewerker

leidinggevende

medewerker neemt
verantwoordelijkheid

belang van targets wordt
door medewerkers niet
gezien

verantwoordelijk voor
prestatie van team

inzicht bij
medewerkers

klachten van kanten over
vertraging

coördinator klachten

verbeteren proces

hogere werkdruk/lage
signaleren
medewerkertevredenheid

geen besluit

medewerker heeft slecht
gepresteerd

eindverantwoordelijk

nog open

complexe aanvraag klant

bemiddelaar tussen
partijen

ontevreden klant

organisatie wijziging
binnen en buiten afdeling

eindverantwoordelijk

signaal genegeerd

stroef verloop van casus ondersteuner van hoger medewerker uit
vertrekkende medewerker manager
dienst

afkeuren verzoek van
klant

eindverantwoordelijk

klantaanvraag
goedgekeurd

negatief signaal over
afdeling

afhandelaar

klant tevreden

onderbezetting in het team verantwoordelijk voor
teambezetting

samenwerking met
ketenpartners

beïnvloeder

topresultaten team

gezamelijke
afspraken

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

419 Zorgen dat andere afdeling zich presenteert in werkoverleg

Datum

27-mrt-15 zorgen dat andere presenteren

Focus code: werkwoorden

Faciliteren in staat stellen

Interactie oriëntatie

420 Zelf contact opnemen met (ontevreden) klant

28-mrt-15 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

421 Intern voorstel ingediend om klant tegemoet te komen

28-mrt-15 indienen voorstel

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

422 Contact opgenomen met manager andere afdeling

28-mrt-15 afstemmen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

423 Klanten bellen

7-jul-14 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

424 Beschermen medewerker door contact over te nemen

7-jul-14 beschermen collega

Containen

Interactie oriëntatie

425 Regie over de casus overnemen

7-jul-14 regie nemen

Regie voeren

Macht oriëntatie

426 Oplossen klantvraag

7-jul-14 oplossen klantcasus

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

427 In gesprek gaan met medewerker

5-nov-14 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

428 Vragen stellen aan medewerker

5-nov-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

429 Signaal doorgeven aan hoger manager
430 Kennismakingsgesprek voeren met sollicitant

Signaleren

inhoudelijk oriëntatie

29-okt-14 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

431 Uitspreken verwachtingen naar sollicitant

29-okt-14 uitspreken verwachting

Feedback geven

Interactie oriëntatie

5-nov-14 geven signaal

432 Helder uitleggen wat gedaan moet worden

29-okt-14 uitleggen opdracht

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

433 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een sollicitant

29-okt-14 uitzoeken mogelijkheden

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

434 Feedback geven aan de medewerker

23-okt-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

435 Helderheid geven over eigen grenzen

23-okt-14 geven helderheid

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

436 Afwijzen van excuses medewerker

23-okt-14 afwijzen excuses

Bestraffen

Macht oriëntatie

437 Meelopen met een klantafspraak van medewerker

14-okt-14 meelopen op werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

438 Actief bemoeien met het gesprek/ingrijpen

14-okt-14 ingrijpen in gesprek

Overnemen

Actie oriëntatie

439 Laten lopen van een klantgesprek

14-okt-14 laten lopen

Negeren

Macht oriëntatie

440 Vragen stellen aan medewerker

14-okt-14 vragen stellen

Vragen

Interactie oriëntatie

441 Coachen van medewerker op voeren klantgesprek
442 Waarnemen van slechte voorbereiding overleg

14-okt-14 coachen

Coachen

Interactie oriëntatie

6-okt-14 waarnemen

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

443 Loslaten van overleg/laten gebeuren

6-okt-14 loslaten

Negeren

Macht oriëntatie

444 Groep stimuleren elkaar feedback te geven

6-okt-14 stimuleren feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

445 Aanmoedigen medewerker om overleg voor te bereiden

6-okt-14 aanmoedigen collega

Coachen

Interactie oriëntatie

446 Ondersteunen medewerker in loopbaangesprek

13-nov-14 ondersteunen collega

Steunen

Interactie oriëntatie

447 Actief promoten van een medewerker naar hoger manager

13-nov-14 stimuleren collega

Steunen

Interactie oriëntatie
Interactie oriëntatie

448 Samen met medewerker een gesprek voeren

13-nov-14 samen oplossen met collega

Samenwerken

449 Evalueren gesprek met medewerker

13-nov-14 evalueren gesprek

Escaleren

Macht oriëntatie

450 Afspraken maken met leidinggevende ander team

19-nov-14 afspraken maken

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

451 Aanspreken andere leidinggevende op gedrag medewerker

19-nov-14 aanspreken collega

Feedback geven

Interactie oriëntatie

452 Kwetsbaar opstellen door zelf onzekerheid aan te geven

19-nov-14 kwetsbaar opstellen

Faciliteren in staat stellen

Interactie oriëntatie

453 Voorbeeldgedrag naar medewerkers door samen te werken

19-nov-14 tonen voorbeeldgedrag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

454 Voorbeeld geven over rol en aanwezigheid in overleg

25-nov-14 tonen voorbeeldgedrag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

455 Contact opnemen met collega;s van een andere team

25-nov-14 contacten collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

456 Op andere collega's afstappen/netwerken

25-nov-14 contacten collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

457 Samen met een teamlid een overleg voorbereiden

4-dec-14 voorbereiden overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

458 Uit handen geven van een overleg aan een kritisch teamlid

4-dec-14 loslaten

Negeren

Macht oriëntatie

459 Implementeren van de ideeen van het teamlid

4-dec-14 implementeren ideeen

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

460 Gezamenlijk met het teamlid komen tot een taakverdeling

4-dec-14 samen oplossen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

461 Ondersteunen van het teamlid in het overleg

4-dec-14 ondersteunen collega

Steunen

Interactie oriëntatie

462 Gesprek voeren over reintegratie teamlid

9-dec-14 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

463 Veel luisteren

9-dec-14 luisteren

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

464 In gesprek aangeven wat grenzen zijn

Regie voeren

Macht oriëntatie

465 Feedback ontvangen in gesprek met HD

18-dec-14 ontvangen feedback

9-dec-14 aangeven grenzen

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

466 Doorcommuniceren feedback naar medewerkers

18-dec-14 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

467 Overnemen werkzaamheden collega manager

2-jan-15 overnemen van collega

Overnemen

Actie oriëntatie

468 Afspraken maken met leden ander team over productie

2-jan-15 afspraken maken

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

469 Uitvragen van stand van zaken bij teamlid

2-jan-15 uitvragen stand van zaken

Opvragen

Inhoudelijk oriëntatie

470 Aangeven wat nodig is (onderbouwd) aan teamlid
471 Houden trila met medewerker en hoger manager

2-jan-15 aangeven grenzen
1-okt-14 voeren gesprek

Regie voeren
Gesprek voeren bilateraal

Macht oriëntatie
Interactie oriëntatie

472 Afwegen belang van medewerker en bedrijf

1-okt-14 afwegen belangen

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

473 Inschakelen hoger manager voor behandelen dilemma

1-okt-14 inschakelen hoger management

Escaleren

Macht oriëntatie

474 Loslaten van situatie/overdragen aan collega

1-mei-15 loslaten

Negeren

Macht oriëntatie

475 Niet begeleiden van de collega die het overneemt

1-mei-15 niet begleiden collega

Coachen

Interactie oriëntatie

476 In het klantdossier duiken

19-feb-15 in klant dossier duiken

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

477 Beoordelen van de aanvraag van de klant

19-feb-15 beoordelen klantcasus

Onderbouwen

Inhoudelijk oriëntatie

478 Samenstellen van een dealteam
479 Beoordelen van reden mislopen klantgesprek

19-feb-15 samenstellen team
20-feb-15 beoordelen klantcasus

Besluiten
Mening vormen

Macht oriëntatie
Inhoudelijk oriëntatie

480 In het klantdossier duiken

20-feb-15 in klant dossier duiken

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

481 Zelf actie ondernemen/case overnemen

20-feb-15 oplossen klantcasus

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

482 Samen met de medewerker de klantvraag beantwoorden

20-feb-15 oplossen klantcasus

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

483 Bellen van de klant

20-feb-15 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

484 Overdragen aan de medewerker
485 Inplannen van afspraak met medewerker

20-feb-15 overdragen probleem

Ruimte geven

Macht oriëntatie

6-mrt-15 maken afspraken

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

486 Open, vragend een gesprek met medewerker ingaan

6-mrt-15 voeren gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

487 Feedback geven aan medewerker

6-mrt-15 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

488 Afspraken maken over performance met medewerker

6-mrt-15 maken afspraken

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

489 Aannemen van een vraag van een manager andere afdeling

17-apr-15 aannemen opdracht

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

490 Uitzoeken waar een proces fout is gelopen

17-apr-15 analyseren probleem

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

491 Zelf in het klantdossier gedoken

17-apr-15 in klant dossier duiken

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

492 Analyse van probleem in een klantdossier

17-apr-15 analyseren probleem

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

493 Inschakelen andere medewerker

17-apr-15 inschakelen collega

Overnemen

Actie oriëntatie

494 Bellen met manager andere afdeling

17-apr-15 contacten collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

495 Samen met medewerker de klantvraag oplossen
496 Ontvangen signaal van een medewerker

17-apr-15 oplossen klantcasus

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

18-apr-15 aannemen signaal

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

497 Beoordelen hoe het proces moet verlopen

18-apr-15 beoordelen procesverloop

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

498 Afstemmen met de medewerker

18-apr-15 afstemmen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

499 Medewerker opdragen om de klant te bellen

18-apr-15 geven opdracht

Regie voeren

Macht oriëntatie

500 Overnemen werkzaamheden medewerker

18-apr-15 overnemen van collega

Overnemen

Actie oriëntatie

501 Terugcommuniceren naar medewerker

18-apr-15 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

502 Uitnodigen medewerker voor voortgangsgesprek

2-jun-15 uitnodigen collega voor gesprek

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

503 Inschatting maken van probleem van de medewerker
Concrete afspraken maken over performance met de
504 medewerker

2-jun-15 inschatten probleem

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

2-jun-15 maken afspraken

Kiezen

Macht oriëntatie

480
6

Situatie

Taak

Resultaat

ontevreden klant

eindverantwoordelijk

tevreden klant

ontevreden klant

eindverantwoordelijk

tevreden klant

medewerker wil gesprek
over promotiekansen

medebeslisser

afspraak met hoger
manager

afwijken van interne
procedure voor een
sollicitant

eindverantwoordelijk

sollicitant
aangenomen

medewerker levert niet
zijn planning en input aan

eindverantwoordelijk

medewerker belooft
verbetering

meelopen met
medewerker

toehoorder

feedback ontvangen

meeting met
deelnemer overleg
medewerkers is door hen
slecht voorbereid

geen actie

afspraak met hoger
manager en medewerker

ondersteunen
medewerker

medewerker
teleurgesteld

afspraak met
ketenpartner/oud hoger
manager

feedback geven

afspraken
verbeteren
samenwerking

zoeken naar rol in
vertegenwoordigen
bijeenkomst ketenpartners afdeling

contacten gelegd
met ketenpartners

bespreken
mede verantwoordelijk
medewerkertevredenheid
in een bijeenkomst

medewerkertevredenheid geëvalueerd

gesprek met medewerker
die door privé situatie
lange tijd niet gewerkt
heeft
regulier overleg met back
office over uitwisselen
ervaringen
afspraken maken met
medewerker over
prestatie (vervangen
collega)

ondersteunen
medewerker

medewerker
gereïntergreed

feedback geven

feedback ontvangen

vervangen eindverantwoordelijke

conflict met
medewerker

reintegratie medewerker
na prive problemen

verantwoordelijk voor
welzijn medewerker

medewerker is
gereïntegreerd

leidinggeven aan
niet functionerende
verantwoordelijke
medewerker in tijdelijke
dienst
klant heeft opgezegd naar beoordelaar
aanleiding van gesprek
met medewerker

contract
medewerker niet
verlengd
klant tevreden

klantaanvraag wordt
afgewezen door andere
afdeling

mede verantwoordelijk

gewijzigd voorstel
aan klant

medewerker functioneert
langere tijd niet goed

verantwoordelijk voor
prestatie van
medewerker

verbeterafspraken
gemaakt

verkeerde toezegging
naar klant door andere
afdeling

bemiddelaar

klant tevreden

medewerker denkt dat
klant fraudeert

beoordelaar

geen fraude
geconstateerd

medewerker presteert
onder de maat

beslisser

verbeterafspraken gemaakt

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)

Datum

Focus code: werkwoorden

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

Feedback geven

Interactie oriëntatie

505 Geven van feedback aan de medewerker
Vrijheid geven aan de medewerker voor wijze van
506 performanceverbetering

2-jun-15 geven vrijheid

Ruimte geven

Macht oriëntatie

507 Aannemen verzoek van medewerker om workshop zelf te doen

9-jun-15 aannemen verzoek

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

508 Openen en sluiten van een klantbijeenkomst als gastheer

9-jun-15 voorzitten overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

509 Stap terugdoen en het de medewerker laten regelen

9-jun-15 stap terugdoen

Ruimte geven

Macht oriëntatie

510 Kiezen om er zelf niet bij te zijn

9-jun-15 kiezen om er zelf niet bij te zijn

Kiezen

Macht oriëntatie

511 Vertrouwen geven aan medewerkers
512 Beschermen van medewerker tegen interne druk

9-jun-15 geven vertrouwen

Containen

Interactie oriëntatie

18-jun-15 beschermen collega

Containen

Interactie oriëntatie

513 Handhaven van intern beleid

18-jun-15 handhaven intern beleid

Regie voeren

Macht oriëntatie

514 Opbellen van collega die druk uitoefent

18-jun-15 contacten collega

Containen

Interactie oriëntatie

515 Informeren van een collega over intern beleid
Overnemen van de verantwoordelijkheid en actie in een
516 klantdossier

18-jun-15 geven informatie

Rapporteren

Actie oriëntatie

18-jun-15 overnemen van collega

Overnemen

Actie oriëntatie

517 Keuze maken over agenda afspraak

19-jun-15 kiezen

Kiezen

Macht oriëntatie

518 Afwegen eigen belang en belang voor het bedrijf

19-jun-15 afwegen belangen

Kiezen

Macht oriëntatie

2-jun-15 geven feedback

519 Kiezen voor belang van het bedrijf

19-jun-15 kiezen

Kiezen

Macht oriëntatie

520 Helpen van een collega bij sollicitatiegesprek

23-jun-15 ondersteunen collega

Steunen

Interactie oriëntatie

521 Bellen met collega om te vragen naar de noodzaak

23-jun-15 contacten collega

Opvragen

Inhoudelijk oriëntatie
Actie oriëntatie

522 Overwerken op diezelfde avond

23-jun-15 overwerken

Afhandelen zelf

523 Druk wegnemen bij teamlid (interne druk)

24-jun-15 wegnemen druk

Containen

Interactie oriëntatie

524 Helpen van een teamlid bij afhandelen klantvraag

24-jun-15 samen oplossen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

525 Zelf mensen bellen

24-jun-15 contacten klant

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

526 Inplannen van een call met alle betrokkenen

24-jun-15 inplannen afspraak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

527 Inzien van het klantdossier

24-jun-15 inzien klantdossier

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

528 Terugsturen van de collega naar de klant/zelf niets doen

24-jun-15 terugsturen collega

Negeren

Macht oriëntatie

529 Aannemen directe vraag van een klant

25-jun-15 aannemen klantvraag

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

530 Meegaan op klant afspraak
531 Laten zien dat wegdrukken klanten onwenselijk is

25-jun-15 meelopen op werkvloer

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

7-sep-15 aangeven grenzen

Regie voeren

Macht oriëntatie

532 Overleg met medewerkers ingeschotem

7-sep-15 inplannen afspraak

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

533 Overleggen over reden wegdrukken

7-sep-15 overleg voeren

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

534 Aangeven wat de gevolgen voor de klanten zijn
535 Inzetten van vraagbaken voor medewerkers

7-sep-15 geven feedback

Feedback geven

Interactie oriëntatie

3-aug-15 inzetten collega's

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

536 Centraliseren van de vraagbaken

3-aug-15 organiseren werkproces

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

537 Inrichten van werkproces vraagbaak (1 telefoonnummer)

3-aug-15 organiseren werkproces

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

538 Inrichten meting KTV

13-jul-15 organiseren werkproces

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

539 Overleggen met manager

13-jul-15 overleg voeren

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie
Interactie oriëntatie

540 Afstemmen werkproces met andere afdeling

13-jul-15 afstemmen met collega

Samenwerken

541 Nadenken over nieuwe baan, loopbaankeuze

27-okt-15 nadenken nieuwe baan

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

542 Besloten om ja te zeggen tegen nieuwe uitdaging

27-okt-15 besluiten

Besluiten

Macht oriëntatie

543 Communiceren naar team in een overleg

27-okt-15 communiceren

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

544 Toelichten besluit naar andere teams

27-okt-15 informeren collega

Rapporteren

Actie oriëntatie

545 Gesprek samen met het MT meeluisteren

28-okt-15 meeluisteren gesprek

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

546 Eigen mening vormen over gesprek

28-okt-15 vormen mening

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

547 Besluiten om klant terug te laten bellen

28-okt-15 besluiten bellen klant

Besluiten

Macht oriëntatie

548 Actie op touw gezet om processen te challengen

28-okt-15 opzetten actie

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

549 Inplannen sessie voor bespreken feedback

1-jul-15 inplannen afspraak

550 Medewerkers op de hoogte brengen

1-jul-15 op de hoogte brengen medewerkersInformeren

Inhoudelijk oriëntatie

551 Sessie in goede banen leiden

1-jul-15 sessie begeleiden

Regie voeren

Macht oriëntatie

552 De juiste vragen stellen
553 Contact opgenomen met manager andere afdeling

1-jul-15 stellen vragen

Vragen

Interactie oriëntatie

2-jul-15 contact opnemen

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

554 Diverse telefoontjes en chats doen

2-jul-15 bellen en mailen

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

555 Aannemen vraag van medewerker om oplossing te vinden

2-jul-15 aannemen vraag

Overnemen

Actie oriëntatie

556 Duidelijk krijgen van het probleem

2-jul-15 duidelijk krijgen probleem

Inschatten

Inhoudelijk oriëntatie

557 Leidinggevende heeft akkoord gegeven op oplossing
558 In gesprek gaan met medewerker

2-jul-15 akkoord krijgen van hoger manager Escaleren

Macht oriëntatie

3-jul-15 spreken medewerker

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

559 Duidelijk grenzen stellen mbt wat wel/niet kan

3-jul-15 grenzen stellen

Regie voeren

Macht oriëntatie

560 Medewerker verhaal laten doen

3-jul-15 laten vertellen

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

561 Gevoel geven dat er geluisterd wordt

3-jul-15 gevoel van gehoord worden

Containen

Interactie oriëntatie

562 Team meenemen in wat er besproken is

3-jul-15 team meenemen

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

563 Medewerker laten kiezen

3-jul-15 laten kiezen

Ruimte geven

Macht oriëntatie

564 Team uitgedaagd om KPIs te zoeken

1-okt-15 uitdagen team

Challengen

Macht oriëntatie

565 Bespreken mogelijkheden binnnen kaders

1-okt-15 bespreken mogelijkheden

Ruimte geven

Macht oriëntatie

566 Betrokken blijven binnen het proces/overleg

1-okt-15 betrokken bij overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

567 Borgen dat elke medewerker mening kan geven

1-okt-15 borgen geven meningen

Containen

568 Loslaten van eerdere afspraken om team te helpen
569 Voorstel gedaan voor afschaffen PayRoll

1-okt-15 loslaten afspraken

Ruimte geven

Macht oriëntatie

2-okt-15 doen van voorstel

Adviseren

Interactie oriëntatie

570 Gesprekken voeren met Uitzendbureau

2-okt-15 spreken leverancier

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

571 Medewerkers informeren tijdens medewerkerbijeenkomst

2-okt-15 informeren medewerkers

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

572 Op beloop laten van functioneren

1-aug-15 laten lopen

Negeren

Macht oriëntatie

573 Aan medewerker gevraagd of ze op haar plek zat

1-aug-15 vragen aan medewerker

Vragen

Interactie oriëntatie

574 Spiegel voorhouden aan de medewerker

1-aug-15 voorhouden spiegel

Feedback geven

Interactie oriëntatie

1-aug-15 spreken medewerker

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

576 Ziet dat opleidingsprogramma niet voldoet aan eisen

3-okt-15 zien van fouten

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

577 Samen met 3 medewerkers programma doornemen

3-okt-15 doornemen programma

Samenwerken

Interactie oriëntatie

578 Met medewerkers voorstel gedaan voor nieuwe opleiding

3-okt-15 voorstellen alternatief

Adviseren

Interactie oriëntatie

579 Met afdeling Opleiding het voorstel besproken

3-okt-15 bespreken met collega's

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

580 Samen het nieuwe voorstel bepaald

3-okt-15 bepalen nieuwe werkwijze

Besluiten

Macht oriëntatie

581 Voorgesteld om met Ambassadeurs te gaan werken

4-okt-15 voorstellen nieuwe werkwijze

Adviseren

Interactie oriëntatie

582 Uitvragen in teams naar wie ambassadeur wil zijn

4-okt-15 implementeren ideeen

Besluiten

Macht oriëntatie

583 Volgen van de effecten van nieuwe werkwijze

4-okt-15 volgen implementatie

Faciliteren in staat stellen

Interactie oriëntatie

584 Begeleiden van teams bij implementatie

4-okt-15 coachen team

Coachen

Interactie oriëntatie

585 In rayonoverleg aangeven dat klantfocus verkeerd is

19-okt-15 geven signaal

Feedback geven

Interactie oriëntatie

586 Vraag gesteld aan team wat je zelf kunt beïnvloeden

19-okt-15 vraag gesteld aan team

Vragen

Interactie oriëntatie

587 Tegengas ontvangen op de vraag en het signaal

19-okt-15 ontvangen tegendruk

Ruimte geven

Macht oriëntatie

588 Vervolgafspraak gemaakt voor agendapunt

19-okt-15 maken afspraken

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

Waarnemen

inhoudelijk oriëntatie

1-dec-15 in beeld brengen probleem

481
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Taak

Resultaat

medewerkers willen
klantworkshop
organiseren

eigenaar workshop

geslaagde workshop

andere afdeling doet
verzoek die niet conform
regels is

afschermen
medewerker

verzoek aangepast

conflict in agenda tussen beslisser
afspraak klant en afspraak
directie

keuze voor
klantafspraak

hulpvraag door collega in
drukke tijd

beslisser

collega geholpen

andere afdeling hebben
retentiecasus klant

afschermen van
medewerker

geen besluit

klant vraag dat manager
meegaat naar afspraak

vertegenwoordiger
afdeling

afspraak klant

dienstverlening naar de
klant is niet conform
afspraak

verantwoordelijk voor
klantprestatie

dienstverlening klant
verbeterd

kennis van senior
medewerkers niet
voldoende

beslisser

functie afgeschaft

meting tevredenheid
ketenpartners ontbreekt

eindverantwoordelijk

KTV ingericht

aanbod van een nieuwe
functie aan de
middenmanager

beslisser

nieuwe functie
middenmanager

terugluisteren van een
beslisser
opgenomen klantgesprek

klacht afgehandeld

Medewerker komt vaak te organiseren
laat
bijeenkomst

Medewerkers
spreken elkaar aan

boze klant

zorgen dat andere
afdeling het oplost

structurele oplossing
voor fout in proces

lastige medewerker die
negatief is

zorgen dat medewerker medewerker heeft
ziet wat hij fout doet
gedrag aangepast

onduidelijkheid over KPI

uitdagen medewerkers

medewerkers
hebben keuze
gemaakt

Interactie oriëntatie

575 In gesprek gaan met de medewerker

589 Casus volledig in beeld brengen

Situatie

afloop van tijdelijk contract contactpersoon voor
uitzendbureau

medewerkers
hebben duidelijkheid

twijfels over motivatie
medewerker

coachen van
medewerker

medewerker uit
dienst

ontevreden over
inwerkprogramma

afnemer van interne
dienst

inwerkprogramma
aangepast

meer aandacht nodig voor verantwoordelijk voor
cross sell en klantbeleving aandachtsgebieden

voorstel ingevoerd

samenwerking met
ketenpartners is
onvoldoende

mede verantwoordelijk

verbeterpunten zijn
belegd

fout in indienen
klantaanvraag

voorbeeldrol naar
medewerkers

klantverzoek
toegewezen

Bijlage IV Sleutelmomenten van middenmanagers (longlist)

Nr.

Actie uit sleutelmoment (initiële code)

Datum

Focus code: werkwoorden

Conceptueel: hoofdcodes

Conceptueel: metacode

Onderbouwen

Inhoudelijke oriëntatie

1-dec-15 indienen voorstel

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

2-dec-15 ontvangen vraag

Coachen

Interactie oriëntatie

2-dec-15 samen oplossen met collega

Samenwerken

Interactie oriëntatie

594 Medewerker vragen om zaken uit te werken

2-dec-15 opdracht geven

Besluiten

Macht oriëntatie

595 Bespreken casus met Directeur

2-dec-15 bespreken casus

Escaleren

Macht oriëntatie

596 Voorbereiden onderdeel van de Bosdag (zelf)

3-dec-15 voorbereiden overleg

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

597 Toetsen voorbereiding bij een aantal medewerkers

3-dec-15 toetsen voorbereiding

Challengen

Macht oriëntatie

598 Vragen medewerkers zich voor te bereiden op Bosdag

3-dec-15 opdracht geven

Besluiten

Macht oriëntatie

599 Begeleiden werkvorm op de Bosdag
Verbeterpunten als ontwikkelafspraak opgenomen in
600 planningsgesprekken

3-dec-15 begeleiden overleg

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

3-dec-15 maken afspraken

Besluiten

Macht oriëntatie

601 Aanpak besproken met hoger manager

4-dec-15 bespreken aanpak

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

602 Draagvlak gecreeerd in organisatie

4-dec-15 creeeren draagvlak

Steunen

Interactie oriëntatie

603 Samen met andere manager de actie voorbereid

4-dec-15 samen voorbereiden

Samenwerken

Interactie oriëntatie

604 Actie uitgerold naar organisatie/medewerkers

4-dec-15 uitrollen actie

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

605 Regie nemen over werven van nieuwe medewerkers

5-dec-15 regie nemen

Regie voeren

Macht oriëntatie

606 Alvast kandidaten informeel spreken

5-dec-15 spreken kandidaten

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

607 Vastleggen van kandidaten in shortlist

5-dec-15 vastleggen in shortlist

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

608 Keuze maken in omgaan met boventalligheid

9-dec-15 keuze maken

Kiezen

Macht oriëntatie

609 Besloten om voorlopig af te wachten

9-dec-15 afwachten

Negeren

Macht oriëntatie

610 Gekozen om deel te nemen aan leiderschapsprogramma

9-dec-15 deelnemen aan opleiding

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

611 Communiceert rustig naar collega's
612 Uitdagen van medewerker in klachtafhandeling

9-dec-15 communiceren

Afhandelen zelf

21-dec-15 uitdagen medewerker

Coachen

Interactie oriëntatie

613 Aangeven aan medewerker dat hij geen fiat nodig heeft

21-dec-15 aangeven grenzen

Ruimte geven

Macht oriëntatie

614 Aangeven wat ik wel wil (randvoorwaarden)

21-dec-15 aangeven grenzen

Regie voeren

Macht oriëntatie

615 Vaak heen en weer mailen en afstemmen/discussie

21-dec-15 afstemmen met medewerker

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

616 Akkoord gegaan met het voorstel van de medewerker

21-dec-15 akkoord geven

Besluiten

Macht oriëntatie

617 Aangeven van eigen norm aan medewerkers

16-dec-14 overleg voeren

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

618 Mail sturen naar medewerkers

16-dec-14 mailen van informatie

Informeren

Inhoudelijk oriëntatie

619 Beoordelen van medewerkers

16-dec-14 beoodelen van medewerkers

Besluiten

Macht oriëntatie

620 Voeren gesprekken met medewerkers

16-dec-14 gesprek bila

Gesprek voeren bilateraal

Interactie oriëntatie

621 Zelf zien hoe de beoordelingen uitpakken

16-dec-14 beoordelen van informatie

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

622 Constateren dat keten afdeling niet werkt

17-dec-14 conclusie trekken

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

623 Voorstel gedaan voor kwartaaloverleg

17-dec-14 voorstellen werkwijze

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

624 Nieuwe werkwijze ingevoerd

17-dec-14 invoeren werkwijze

Afhandelen zelf

Actie oriëntatie

625 Samen met collega's naar KPI kijken

18-dec-14 samen kijken

Samenwerken

Interactie oriëntatie

626 KPI beoordeeld

18-dec-14 beoordelen KPI

Mening vormen

Inhoudelijk oriëntatie

627 Voorstel gedaan
628 Ziet dat samenwerking slecht loopt

18-dec-14 doen van voorstel

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

19-dec-14 zien en luisteren

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

629 Gooit knuppel in hoenderhok

590 Aantal scenarios uitgewerkt

1-dec-15 uitwerken scenario's

591 Intern voorstel ingediend
592 Vraag krijgen van medewerker
593 Samen met medewerker gesprek aangaan

19-dec-14 gooien/initiëren

Initiatief nemen

Actie oriëntatie

19-dec-14 overleg voeren

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

631 Oud zeer uitgesproken

19-dec-14 uitspreken

Feedback geven

Interactie oriëntatie

632 Stoppen met coaching senioren

20-dec-14 stoppen coaching

Besluiten

Macht oriëntatie

633 Zag dat medewerkers er niet uitkwamen

20-dec-14 zien en luisteren

Waarnemen

Inhoudelijk oriëntatie

634 Overleg gevoerd met medewerkers

20-dec-14 overleg voeren

Overleggen groep

Interactie oriëntatie

635 Heeft besluit verandert

20-dec-14 besluit genomen

Besluiten

Macht oriëntatie

8

Taak
medewerkers

Resultaat
toegewezen

te laat aanhaken van
medewerker

eindverantwoordelijk

verbetering proces

cultuurwijziging (gedrag
medewerkers)

voorbereider

verbeterpunten
belegd

opstellen landelijke
verkoopactie

mede verantwoordelijk

verkoopactie gestart

verwachting van vacatures verantwoordelijk voor
in het team
bezetting team

kandidatenlijst
beschikbaar

door reorganisatie
vervallen functies

geen besluit

beslisser

Actie oriëntatie

630 Heeft overleg aangevraagd

482

Situatie
klantaanvraag

complexe klantaanvragen sparringpartner
hebben een akkoord
nodig

medewerker heeft
besluit genomen

beoordelingen van
eindverantwoordelijk
medewerkers zijn te hoog

beoordelingen
aangepast

samenwerking met andere ketenpartner
afdeling is slecht

verbeterafspraken
samenwerking
gemaakt

medewerkers omzeilen de eindverantwoordelijk
KPI

nieuwe werkwijze
ingevoerd

samenwerking met
vertegenwoordigt de
ketenpartner verloopt niet afdeling
goed

verbeterde
samenwerking

onenigheid over werkwijze verantwoordelijk voor de werkwijze aangepast
bij senioren
prestaties van het team

Bijlage V Bevestigingsbrief deelnemende klanten aan bijeenkomst
Onderzoek naar Gedreven organiseren
Hartelijk dank voor uw deelname aan de bijeenkomst van <datum>. Deze bijeenkomst is onderdeel
van een promotieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam met als titel Gedreven organiseren.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Martijn Jansen, partner van Twynstra Gudde. Onderzocht wordt
hoe middenmanagers kunnen bijdragen aan een optimale dienstverlening in de ogen van u als klant,
maar ook in de ogen van de medewerkers en van de middenmanager zelf.
Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van drie hoofdvragen:
1. Wat neemt de middenmanager zich voor om te doen in bepaalde situaties?
2. Hoe handelt hij/zij daadwerkelijk in de praktijk?
3. Hoe ervaren klanten en medewerkers het handelen van de middenmanager in de praktijk?
De bijeenkomst waaraan u gaat deelnemen, staat stil bij de laatste vraag. In totaal werken vijf
middenmanagers mee aan het onderzoek. Tijdens de bijeenkomst bent u in gesprek met één van
deze middenmanagers, een medewerker en een andere klant. In deze kleine setting van vier
personen zal aan u gevraagd worden om te reageren op een voorbeeld uit de praktijk, die door de
middenmanager zal worden toegelicht. Naast uzelf, zullen ook de medewerker en de manager
reageren. En gaat u vervolgens hierover met elkaar in gesprek. De gesprekken zijn gericht op het
uitwisselen van beelden, van reacties, van indrukken en ervaringen. U hoeft dus niet gezamenlijk tot
één beeld of een besluit te komen. Elke mening is van waarde voor het verbeteren van de
dienstverlening.
Het laatste deel van de ochtend zult u, samen met andere klanten, worden gevraagd naar een
terugblik en evaluatie van wat u die ochtend gehoord heeft. Wat was daarin voor u opvallend, wat is
voor u belangrijk? Dit deel van de ochtend bent u dus alleen met andere klanten in gesprek.
Er is geen voorbereiding nodig voor de bijeenkomst en de resultaten zullen vertrouwelijk worden
behandeld. Aan de start van de bijeenkomst zal nog een nadere toelichting worden geven op de opzet
van de ochtend. In het kader van het onderzoek is er ook een interview verschenen in het blad AM.
Een copy van het interview sturen wij mee met deze brief, als achtergrond informatie.
Wij stellen het zeer op prijs dat u wilt meewerken aan dit onderzoek. De resultaten van de gehouden
workshops worden (geanonimiseerd) aan u teruggekoppeld en indien u dat op prijs stelt zullen wij u
ook informeren over het uiteindelijke onderzoeksresultaat.

1
483

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect

1-okt-14
Medewerker
1 balans vinden: wanneer benaderen
2 welke bescherming/paraplu geven, op
gepaste afstand
3 hulp/aanspreekpunt met mede RD

Balans werk-privé
Klant
1 somberheid/sfeer leidde tot: middel zoeken om
medewerker te helpen zonder relatie manager
medewerker te ondermijnen door te veel door te
gaan
2 zelf begeleiden gedurende het proces, niet
overdragen aan professionals
1 snelle keuze door maanger om medewerker voor
gezin te kunnen laten kiezen
2 snelle reïntegratie door medewerker agv adequaat
handelen manager en het opvangen van
werkzaamheden door het team
49

Middenmanager
1 Medewerker vooral trots laten zijn bij zijn gezin
2 credo: eerst privé, dan zakelijk
3 integratie later, gaat dan vlotter verlopen

Opvallende zaken

1 menselijke/gezin boven alles zetten
2 de 'keiharde' sales volledig loslaten
3 betrokkenheid
4 naast de medewerker staan

Kaartnummer

33

Effect op medewerker

1 proberen duidelijk scheidslijn te houden in de
relatie manager/medewerker
2 behoud het menselijke karakter
3 betrek 'professionals' in het proces, loslaten
en delegeren
1 goede aanvulling/intuïtief gehandeld
2 hoe hield je de boot af naar boven
3 regie voeren/probleem overzien

1 gezin centraal valt op t.o.v. 'harde sales'
1 het menselijke staat boven alles
2 prioriteit 'alles laten vallen', vanuit teambrede inzet 2 naast de medewerker
3 betrokkenheid

21-mei-14
Medewerker
Leeg

Loslaten
Klant
1 Erkenning teveel loslaten
2 Rigide wijze van oppakken van het thema,
waardoor eigen intuïtie en kennis vergeten werd
1 mentorschap gekozen én uitgevoerd
2 keuze volledig loslaten wellicht toch te rigoreuze
stap, want mentor moet nog mentorschap leren

Effect op klant

1 duidelijk gevoel van: 'when the going gets though,
the though get going'

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect
Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken
Kaartnummer
Effect op medewerker
Effect op klant

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect
Opvallende zaken
Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

1 Loslaten, delegeren aan derden
2 Wat doe je de volgende keer?
3 Niet mee bemoeien hoe de mentor moet
opereren
28
1 loslaten niet als principe zien

40
1 Loslaten versus toch allemaal zelf doen
2 Kan zich in de complexiteit inleven: dat moet je
toch samen doen in veel gevallen
3 Match medewerker-mentor icm door het team ook
loslaten heeft geresulteerd in vertrek medewerker
4 Ziet loslaten als knappe prestatie van manager
5 Bij ontbreken klik, nieuwe mentor maar wellicht
toen al duidelijk dat medewerker het niveau niet
haalde

1 Het principe 'loslaten', dit heeft betrekking op 1 teveel loslaten zonder coachingsplan
je zelf
2 Mentorschap gekozen en uitgevoerd
3 Teveel vertrouwen in mentor

7-jul-14
Medewerker
1 Probleem in eerste instantie bij de
medewerker weghalen
2 Duidelijke verwachtingen creëren bij klant
3 Alles doen wat in zijn macht ligt
1 Goed handelen manager
2 Het kan ineens snel worden opgelost
17
1 Goed aangepakt door manager

Vastlopen klantgesprek
Klant
1 Regeltjes, starheid, niet inleven in klant,
gemaktzuchtig: goed opgelost door manager,
helder, eerlijk en snel

1 Goed opgelost
2 Vraag: heb je daarna nog een gesprek
gevoerd met de medewerker: beter laten
worden?

1 Herkenbaar uit eigen ervaring

21-mei-14
Medewerker
1 Samenwerken met PriBa verbeteren. In dit
geval oorspronkelijke plan laten varen en in
gesprek gaan
1 Dilemma wel of niet afwijken van casus
36
1 Goed. je moet je doel bereiken. In dit geval
dus meeveren met PriBa. Is belangrijker dan
oorspronkelijke afspraak met collega manager

Samenwerking andere afdeling
Klant
1 Durft geplande afspraken indien de situatie er om
vraagt, aan te passen en te wijzigen naar eigen
inzicht
1 Het niet over de schutting kijken
50
1 Geeft manager gelijk, past zich aan aan de situatie

1 Samenwerken

1 Samenwerken: eendracht maakt macht

1 Bedreiging van medewerker via SMS je
2 Beleving medewerker (keuzekaart)
57
1 Uiteindelijk tevreden klant, toch op tijd geregeld

53

1 niet alleen gedaan
2 goede voelsprieten
3 niet verteld waarom je de boel afhield
4 overdrijven van de knop
1 externe professionele hulp vragen
2 wanneer kom je te dichtbij
3 na half jaar wellicht opmerking om niet te dichtbij te
komen?

Middenmanager
Leeg

7
1 Met elkaar doen om vlot te kunnen trekken
2 Loslaten heel knap
3 Wellicht eerder signaleren?

1 Principe van het loslaten, wordt professionals van
kweken
2 Keuze mentor is goed (wordt ook uitgevoerd)
1 Medewerker loslaten prima
2 Signalen van de mentor gehoord?
3 Meer mentoren opleiden
4 Door niet goed ingrijpen blijf je vastzitten in het zand

Middenmanager
1 Tevreden klant
2 In bescherming nemen adviseur
3 Hypotheek oplossen/deadlines halen

42
1 Verstandig van manager
2 Goed klanten laten uitspreken
3 Heldere communicatie
1 Goed opgelost
2 Adviseur in bescherming in positief
3 Hoe is het zover gekomen?
1 Koudwatervrees omdat deze situatie zich nog nooit
heeft voorgedaan
2 Na feedback van medewerker/client een goed gevoel
dat de keuzes die gemaakt zijn, de juiste zijn geweest

Inzicht in gedrag/effect

484
1

Middenmanager
1 Toch houden aan afspraken en ook in gesprek gaan
met collegae
48
1 Is ook afspraak: 'afspraak, maar ….
2 Flexibiliteit is belangrijk
3 Doel is gehaalden dat is belangrijk
1 Klaarblijkelijk wordt er slecht samengewerkt
2 Durf geplande afspraken te doorbreken
3 Samenwerken/eendracht maakt macht
1 Uit comfortzone om gemaakte afspraken te
doorbreken en toch het doel te halen

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect
Opvallende zaken
Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant
Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

3-apr-14
Medewerker
1 De sollicitant zelf laten inzien dat dit niets
voor hem is
1 Beiden een zeer goed gevoel overgehouden
aan gesprek
Leeg
1 Goed duidelijk gemaakt wat het profiel is.
Gevraagd wat sollicitant prettig vindty. Daarna
besproken wat goed is, perfect aangepakt.
1 Waarom raden collega's hem aan
2 waarom solliciteert iemand van 54 nog?

Beoogd effect

Opvallende zaken

Middenmanager
1 Tevreden kandidaat de deur uit en op zoek naar
nieuwe baan

1
26
1 Begrip management beslissing, heldere uitleg

47
1 Prettig om iemand te laten uitspreken dat die niet
geschikt is voor de functie
2 Een slechte boodschap is vervelend maar niet erg
als je hem goed onderbouwd
1 Middenmanager lastig: commentaar en kritiek van 1 Manager goed gehandeld
onder en van boven
2 Zelf niet meegemaakt
Bevestiging dat het makkelijker is iemand zelf tot de
ontdekking te laten komen en ergens wel of niet
geschikt voor te zijn.

13-aug-14
Medewerker
1 Face to face goede oplossing
2 Ga niet direct voor de deal maar zorg voor
herstel van vertrouwen
3 Hoor en wederhoor

Vastgelopen klantgesprek
Klant
1 Gezamenlijk doel, beter dan ontevreden klant
2 Ook voor klant duidelijk

1 Conflict
2 Star
3 Geen uitweg
4 Boos op de Bank
31
1 Voelt zich niet begrepen
2 Rugdekking door manager

1 Als adviseur sta je er niet alleen voor. Bij
problemen schakel je je manager in, omdat je er
uiteindelijk uit wilt komen

1 Klant voelt zich niet serieus genomen
2 Oplossingsgericht

1 Niet begrepen
2 Fijn dat manager ook bemoeit met de zaak
3 Adviseur positief nu, gezien nu
4 Gesterkt als baas meekijkt met adviseur

22-mei-14
Medewerker
1 Spin in het web
2 Juiste oplossing geboden in deze casus
3 Mee veren !!
4 Effectief gedrag voor een tevreden klant
1 Onherstelbare fout
2 Offerte al gemaakt

Toezegging klantrente
Klant
1 Fout toegeven van de adviseurs
2 Wil tevreden klant uiteindelijk

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment

Sollicitatiegesprek
Klant
1 Zelf reflectie

48
1 Adviseur zat vast

1 Klant ontevreden
2 Denkt bekijk het maar
3 Oplossen
4 Adviseur schakelt manager in
17
1 Fout
2 Stom
3 Toegeven fout aan klant

55
1 Fout toegeven
2 Boetekleed aandoen
3 Leereffect
4 Aantekening in het dossier is goed

Effect op klant

1 Klant voelt zich serieus genomen
2 Na vergoeding toch weer tevreden
3 Fout toegeven

1 Negatief dat je het zelf niet kunt oplossen
2 Hulp tevreden
3 Begrepen dat de Bank fout zat
4 Gewoon oplossen
5 Iedereen maakt foutje

16
1 Adviseur geeft aan toch rugdekking te hebben
2 Het voelt nadelig want het voelt of je je werk niet
hebt gedaan
3 Geen gelijk
4 Door de houding van de manager voel je je toch
gesteund
5 Alle geledingen zorgen dat er toch weer een
tevreden klant is
6 Oplossingsgericht, zo voelt de adviseur het
7 Aantekening in het dossier vindt de adviseur terecht

21-2-2014
Medewerker
1 Teveel gestuurd op feiten
2 Niet de goede dingen benoemd
3 Gesprek parkeren goede zet
1 Ontevreden medewerker
2 Manager standvast
40
1 Jarenlang goed gewerkt bij de Bank, nu ziek
en slechte beoordeling
2 Onbegrip
3 Manager niet voor rede vatbaar
Vetrouwd gezicht weg bij de Bank

Beoordelingsgesprek 2013
Klant
1 Vechter
2 Positief ook weer
3 Goed gesprek (voor ziek)
1 Klant blij met oplossinggesprek
2 Ziek
43
1 Vastgelopen
2 Ziek
3 Niet begrepen
4 Consessies doen
1 Blij
2 Ook weer nadeel dat mijn vaste adviseur er niet
meer is
3 Vertrouwen
4 Positief nieuwe adviseur, nieuwe mogelijkheden
(oude liep vast in onmogelijkheden)

Inzicht in gedrag/effect

Beoogd effect

Opvallende zaken
Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

Inzicht in gedrag/effect

36
1 Mensen staan tegenover elkaar. Door mijn
bemoeing heeft de adviseur het prettig gevonden dat
de manager als mediator heeft opgetreden
2 Gevoel van in eerste instantie niet zelf kunnen
afhandelen van zijn werk
1 Positief en klant voelt zich serieus genomen
2 Oplossingsgericht
3 Klant kan het idee hebben gelijk te krijgen nu de
manager mee kijkt
1 Compliment van de adviseur en klant gekregen voor
mijn bemoeienis
2 Klant en medewerker geven aan dat ze hetzelfde
zouden hebben gedaan in deze casus: face to face bij
elkaar komen en oplossen
3 Wetgeving en praktijk klant liepen uit elkaar in het
gesprek bij de klant.

Middenmanager
1 Klant is weer tevreden doordat hij de toegezegde
rente krijgt (lager dan marktrente)
2 Adviseur is aangesproken op zijn gedrag en
werkhouding en is voor de toekomst scherper

Kaartnummer
Effect op medewerker

Sleutelmoment

Middenmanager
1 Mijn doel was door mezelf te bemoeien met de zaak
dat de adviseur en de klant weer on speaking terms
waren en samen naar hetzelfde doel gingen.
Overigens is dit gelukt

485
2

1 Klant wil een oplossing
2 Klant wil ook gewenste voorstel
3 Klant vindt het fijn dat de manager belt
4 De klant voelt zich serieus genomen en verwacht
niet meteen een oplossing
5 Klant is weer tevreden
6 Blij met de geboden oplossing
1 Fout toegeven is heel belangrijk, juiste keuze
gemaakt
2 Ik wilde weer een tevreden klant en dat is gelukt
3 Adviseur voelt zich opgelucht omdat dossier toch is
afgerond, ondanks het feit dat hij er zelf slechter van is
geworden door de aantekening in zijn dossier.

Middenmanager
1 Op basis van de feiten wilde ik beoordelen
2 Niet gebruikt in gesprek, meerdere gesprekken nodig
49
Medewerker voelt zich onbegrepen
hard gewerkt/zich ziek gemeld en nog een slechte
beoordeling
feiten wil de medewerker niet onder ogen zien
1 Vaste adviseur is er niet meer
2 andere kant is dat je wellicht wel een adviseur krijgt,
die wel de opleiding heeft, wellicht ook een jongerer
adviseur die meer van de inhoud weet, geen 'oude
knar'
1 Teveel op de feiten gezeten
2 Te weinig ingezoomd op wat hij wel goed heeft
gedaan
3 Gesprek parkeren is een goede zet geweest)
4 Tweede gesprek wel aangegeven dat het eerste
gesprek niet goed was van mijn kant (ook goede zet
geweest.

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

19-feb-15
Medewerker
1 samen de zaken voor elkaar krijgen
2 100% vertrouwen in medewerker hebben is
krachtig
3 uurtje extra tijd krijg je heel veel voor terug.

opzegger overdragen naar Priba
Klant
1 Tevreden klant
2 Hoor en wederhoor
3 Heeft 100% vertrouwen in medewerker
4 Wil geen oordeel vellen
5 Veel vragen stellen
6 Samen werken om klant uiteindelijk te geven wat
hij wil

1 klant schijnbaar verkeerd gealloceerd, begint
daar t probleem niet
2 directe gedachte van de manager 'hoe' ga ik
dit oplossen en keuze gemaakt om zelf contact
op te nemen
3 van klacht naar ambassadeur
51
1 De vraag waarom bepaalde keuzes zijn
gemaakt
2 Is deze klant niet al negatief bevooroordeeld
door zo ver te moeten reizen
3 Interessant hoe de manager telefonisch met
de klant belt en zich een beeld vormt, terwijl de
feiten van de adviseur al bekend zijn. geen
oordeel vormen op basis van dossier
4 vragen stellen

1 Netwerk zorgt voor 2e kans
2 wat ging er mis in het gesprek?
3 mismatch in verwachtingen
4 waarom is de klant in Enschede gekomen?

19
1 Klant toch geholpen
2 Maakt klant graag ambassadeur
3 heeft vaker 2e kans gesprekken gevoerd en gaat
hier goed mee om naar eigen zeggen

50
1 Gevoel van de klant willen helpen komt boven en
had ik niet per se hoeven doen
2 Meteen actie ondernemen
3 Toelichting op foto 51, gevoel van inmasseren, van
de klant een ambassadeur maken
4 Klant heeft afspraak 50 km verderop, gaat het daar
al fout?
5 waarom niet weer dezelfde adviseur? Omdat klant
en adviseur dat beiden niet wilden

1 Hoe ga je om met subjectieve en objectieve
feiten
2 Gezicht van de Bank zijn door manager
3 Linked inn context
4 Klant zou wel openstaan om zelfde adviseur
een kans te geven
5 Door optreden manager voelt klant zich
serieus genomen

1 Waarderen
2 gevoel van begrip
3 adequaat gehandeld t.o.v. reisafstand

1 Hoe stuur je objectief en subjectief, vragen stellen en
niet oordelen
2 netwerk via linked inn werkt, belangrijk dat een
bedrijf een gezicht heeft
3 effect is serieus genomen worden en geholpen
worden

1 Toch erbij zijn geweest bij het gesprek
2 Tip: bel de klant nog eens om te vragen hoe het nu
is gegaan, nazorg

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

17-apr-15
Medewerker
1 Bij berichten van fout door zijn adviseur is hij
juist in operste staat van paraatheid
2 door ervaring in de jaren, betere manager
3 fietsen (adviseur en manager doen dit
samen) is de sleutel tot succes.
1 RD Priba kent niet de ins en outs schijnbaar
(oorzaak)
2 Vanuit netwerk opgelost, soort maatwerk

Kaartnummer
Effect op medewerker

28
1 Samen oplossen, geen oordeel vormen
2 Manager zonder specifieke vakkennis heeft
hier een voordeel
3 Grote lijnen bewaken, helicopterview
4 Goed gekozen netwerk/maatwerk oplossing
5 Problemen worden door collega's groter
gemaakt dan ze zijn (lijkt het)

Effect op klant

1 Vingerwijzen
2 Slordigheid
3 Incompetente manager Priba
4 De klant heeft weinig gevoel van vertrouwen
5 Manager vertrouwt zijn mensen
6 Röntgenfoto is niet doorlichten casus

Fout/vergoeding hypotheekadviseur
Klant
1 Niet schuldige aanwijzen
2 Blijft vertrouwen in eigen mensen
3 Beschermd eigen mensen

Middenmanager
1 Inventariseren
2 handelen om klant te helpen
3 Oplossing zoeken
4 Terugkoppelen

1 Relatiemanager niet bereikbaar
2 Vingerwijzen
3 Slordigheid
4 Manager priba incompetent
25
1 Samenwerken
2 Eerst uitzoeken
3 Manager blijft overzicht houden

31
1 Samen oplossen en uitzoeken wat er aan de hand is
2 Niet oordelen, oog voor de case klant helpen en
oplossen
3 Uitkomst is tevreden klant, maatwerkoplossing
4 Grote lijnen en niet op inhoud (bij feiten blijven)

1 Komt incompetent over
2 Slordig
3 Geeft geen vertrouwen

1 Vingerwijzen intern en de fouten intern
2 de klant ziet dat er intern iets gaande is
3 klanten vinden dat slordig, geeft niet veel vertrouwen
4 komt incompetent over
5 goed is alles goed doorlichten
6 mensen beschermen in je team is goed
7 relatiemanager Priba niet bereikbaar
1 Breng het terug naar de mens (klant) aan tafel en de
zaak is dan niet meer van belang
2 Tip: ga met je collega manager in gesprek als alles
achter de rug is

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment

Beoogd effect

Opvallende zaken
Kaartnummer

Effect op medewerker

Effect op klant

Middenmanager
1 Tevreden klant hebben n.a.v. hetgeen er was
voorgevallen bij het gesprek met de eerste adviseur

17-4-2015
Medewerker
1 Dubbbel check bij fraude om te beslissen
o.b.v. feiten, terwijl gevoel overheerst
2 bij anderen beslissen op feiten en bij jezelf op
gevoel?

Sparringpartner bij fraudevermoeden
Klant
1 Klant willen helpen
2 Als bank geen rare dingen willen doen
3 adviseur helpen
4 voelt nog steeds niet goed
5 sparringspartner
1 Dingen té perfect, waardoor het frauduleus wordt
2 onderbuik gevoel speelt grote rol

1 Tussentijd geen contact geweest met de
klant, klant niks gemerkt
2 wat heb je aangekaart
3 Nogmaals bellen met de klant, wat wordt
daar besproken?
4 Toch beslissen op feiten
48
18
1 Spel tussen gevoel en feit, waar kies je voor? 1 Spel tussen gevoel en feiten
2 Wanneer manager inschakelen, o.b.v. gevoel
3 Goed om manager als sparringspartner te
hebben

Middenmanager
1 Foto omdat het een semifraude betreft
2 Effect klant proberen te helpen
3 check check dubbelcheck of hier geen fraude in het
spel is
4 adviseur helpen in het proces

17
1 Gevoel en feiten, waar gaat het over, wat kies je
2 gevoel van hulp van de manager
3 sparringspartner van de adviseur

1 Doolhof, zoeken naar de juiste weg
2 adviseur zelf laten bellen met fraude
3 luisteren naar onderbuikgevoel, zit je er maar
een enkele keer naast
1 Doolhof, op intuïtie je weg proberen te vinden

Inzicht in gedrag/effect

486
3

1 Doolhof, wat is de juiste weg
2 Manager gaat af op intuïtie
3 klant zit nog even in onzekerheid door de vraag
1 Je kunt de adviseur ook met fraude laten bellen
2 zakelijk altijd op feiten beslissen, privé op gevoel

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

21-mrt-14
Medewerker
1 Manager was scherper in die periode op
signalen
2 Weet dat het bij het werk hoort
3 Het lastige was dat ook goed functionerende
medewerkers weg moesten
4 Het kwam ook vrij plotseling wat het lastig
maakte
1 Manager was erg begaan met het lot van de
medewerkers
2 Hoe kan ik dit het beste voor ze doen,
manager vindt het belangrijk om het zo goed
mogelijk te doen
3 de termijn was erg kort, er moet snel beslist
worden
57
1 Manager schrok van het feit dat het alsnog
onrust heeft veroorzaakt
2 Ze zou de communicatie i een soortgelijke
situatie goed overdenken en beter de groep
informeren
1 Klant begrijpt de beslissing
2 Vind dat medewerkers dan niet meer in de
lijn zouden moeten zitten (geen klantcontact
meer)
3 Klant vond de beslissing die genomen is
goed, ook om medewerkers collectief te
informeren en bij elkaar te roepen
4 Tip: meet in de periode de tevredenheid in de
rest van de groep, wat is het effect?

Ontslag groep medewerkers
Klant
1 Collectief slecht nieuws gesprek
2 Onrust voorkomen

Middenmanager
1 Zo min mogelijk onrust creeren bij medewerkers.
2 En duidelijk zijn over de reden van ontslag

1 Korte termijn wordt aangegeven, niet lange termijn
2 Niet first in, first out, maar op basis van kwaliteit

53
1 Angst en onzekerheid
2 Grote groeiproces gestart, en uit de groep kwamen
de 9 ontslagenen

48
Ondanks begrip is er toch onrust ontstaan.
Medewerker voelde zich niet bedreigd, maar voelde
onrust wel in de groep

Is niet gemeten, had wel gemoeten

Door collectieve mededeling minder
'wandelgangen'.Klant begrijpt de keuze en vraagt zich
af of medewerkers nog klantcontact konden hebben de
laatste dagen. NB: vraag van klant of MTV en KTV is
gezakt in deze periode

Door effect op medewerker ben ik me des me meer
bewust van het effect op de groep. Contact en
transparantie is zo belangrijk. Wij denken dat we hier
bewust van zijn. Maar het kan dus altijd beter

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

19-jun-14
Medewerker
1 Tip: Deel je doorbraak met de andere
managers om te zorgen voor een meer open
houding
2 Manager was blij te horen dat ik het ervaar
als een doorbraak
3 Klant geeft ook bruikbare tips waar de
manager blij mee is
1 Manager kreeg een bepaald gevoel in zijn
nieuwe team, dat er nogal wat speelt
betreffende contracten/onzekerheid
2 Heeft de beslissing genomen om daarop
dieper in te gaan en een vertrouwensband te
creeerenHet effect is nu ook te zien; mensen
durven meer te zeggen wat ze denken
12
1 Manager herkende mijn signaal met
betrekking tot de gesloten houding van de
medewerkers op zakelijk vlak (niet op
persoonlijk vlak)
2 Ik heb de ervaring dat we nog meer
toemoeten naar een open communicatie
3 Het hoge ziekteverzuim kan best komen
doordat medewerkers zich niet durven te uiten
over hoe ze er zakelijk voorstaan
1 Klant geeft aan dat in tijden van onzekerheid
de communicatie naar de klant goed moet zijn
2 Een glimlach hoor je door de telefoon,
tevredenheid is belangrijk om je werk goed te
doen
3 Spreek voor je barometer een normering af,
zorg dat het goed meetbaar wordt
4 Medewerkers kiezen voor een defensief cijfer

Bespreken teambarometer
Klant
1 Rust en duidelijkheid
2 Team barometer nu beter signaal voor status
emotie

1 Onduidelijkheid normering
2 Gesprek is beter (pizza)

36
1 Meer duidelijkheid
2 Durft nu eerlijk in te vullen

24
1 Goed om te horen
2 Ziet inderdaad dat niet iedereen eerlijk zegt wat hij
denkt/voelt
3 Hoopt dat alle managers dit gesprek gaan en blijven
voeren

Appels, peren en citroenen in 1 kist werkt niet

1 Als instrument niet duidelijk uitgelegd wordt, zal niet
iedereen er eerlijk mee omgaan
2 Normering afspreken
3 Een glimlach hoor je door de telefoon

1 Ik ben blij dat ik het gesprek ben aangegaan
2 Ik begrijp dat het instrument misschien omstreden is
3 Het is een mooie aanzet geweest voor een open
gesprek en een basis van vertrouwen

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

Middenmanager
1 Vertrouwen van de medewerkers in zijn
werkomgeving
2 Durven zeggen wat je voelt en denkt

1-apr-14
Medewerker
1 Bij elkaar kijken zorgt voor een veel beter
beeld en zo kun je makkelijker stappen maken
2 Het voelt als een overwinning dit te bereiken
3 Trots op wat er is bereikt
4 Tip: Zorg dat dit door alle afdelingen gedaan
wordt, we kunnen hier nog veel winst halen

Operationeel overleg managers bancair
Klant
1 Back office
2 Uitwisseling met back office

1 Samenwerking met andere afdeling is slecht;
wij denken in klanten, zij in dossiers
2 Door gesprekken met elkaar te voeren is er
een betere samenwerking intstaan
3 We kunnen klanten nu beter en sneller
helpen
29
1 Het is heel prettig om nu meer zelf te kunnen
doen en de klant in 1 keer te kunnen helpen
2 Door duidelijke afspraken gaat de
samenwerking een stuk beter en zijn we veel
sneller en efficienter in onze hulp

1 Weerstand back office overwinnen
2 Operationeel overleg over de muren

45
1 Bedreiging wordt samenwerking
2 Niet meer koud doorverbinden

Middenmanager
1 Betere samenwerkin
2 Snellere afhandeling
3 Hogere KTV en MTV

50
1 Kan zelf meer doen
2 MTV omhoog omdat je niet hoeft door te verbinden
3 Prettig contact met back office

1 Klant vindt het belangrijk snel geholpen te
1 Silo's verwijderen
worden
2 Samen naar de klant, geen sahara met sheiks!
2 Als er moet worden doorverbonden, dan
graag warm doorverbinden, koud
doorverbinden kan écht niet, zeer onvriendelijk
3 Goede communicatie tussen afdelingen is
heel belangrijk

1 Klant wil maar 1 x contact en goed antwoord
2 Bijenkolonie: iedereen werkt mee voor dezelfde
honing

1 Door partijen bij elkaar te brengen hebben we op
operationeel vlak grote stappen gemaakt
2 Ik ben trots op mijn initiatief en hoe het uitgepakt
heeft voor beide partijen

Inzicht in gedrag/effect

487
4

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

23-sep-14
Medewerker
1 Seniors uit de coaching
2 In de telefoon
3 Verdeeldheid onder medewerkers
4 Tip: boodschap duidelijker communiceren
naar medewerkers
1 Grote drukte
2 Maatregelen in belang van klant en
medewerker
3 Kwaliteit niet als hoogste prio
4 Tijdelijk geen coaching
31
1 Iedereen is verschillend
2 Omgaan met stress
3 Management overnemen van taken indien
nodig?
4 Iets meer ademtijd medewerkers
5 Sommige medewerkers krijgen idee er alleen
voor te staan
1 Minder lang wachten
2 Aan de ene kan minder druk medewerker
3 Aan de andere kant niet op alle medewerkers
hetzelfde effect, dus juist ook meer minder
prettige gesprekken

Focus op service levels
Klant
1 Telefoondruk verlichten is gelukt
2 Tip: toch enige ondersteuning/coaching blijven
bieden, dus niet helemaal alle seniors aan de
telefoon inzetten

23-sep-14
Medewerker
1 Contract verlengen langdurig zieke
nedewerker
2 Vertrouwen laten zien en waardering laten
blijken
3 Medewerker ondersteunen en helpen in
situatie
4 Rust kweken op de afdeling; beoogd effect
gehaald. Hoe collega herstelt is nog af te
wachten, lopend proces
1 Volg je gevoel of gevoel bedrijf
2 Verzuim, langdurig
3 Vertrouwen naar medewerker
4 Gevolgen niet alleen persoonlijk vlak

Verlengen zieke medewerker
Klant
1 Heel goed om naast risico voor het bedrijf de
baten in de overweging mee te nemen (goede
medewerkster, steunpliaar, imago de verzekeraar
als werkgever, naar medewerkers en buiten)
2 Tip: geef speciale aandacht aan deze
medewerkster om volgende burn out te voorkomen

Kaartnummer
Effect op medewerker

50
1 Wekt vertrouwen
2 Laat waardering zien
3 Zorgt voor rust op afdeling

36
1 Handen ineengeslagen
2 Moedige keus
3 Blij met keus want goede en ondersteunende
collega
4 Geeft signaal aan de werkvloer 'we doen dit met
zijn allen' in deze onzekere tijden

Effect op klant

1 Misschien hogere premie
2 (on)tevreden medewerkers
3 Gevoel van stabiele factor

1 Risico genomen in heftige tijden
2 Moedige keuze

12
1 Gevoel geven dat we heel blij dat de medewerker
nog in dienst is
3 Straalt vertrouwen uit naar de andere collega's
4 Goed voor vertrouwen tussen manager en
medewerker
5 Anno 2014 gaan de kosten voor de baten, maar in
dit geval niet
1 Flink risico genomen en moedige keuze
2 Je geeft een goed signaal af
3 Er zit een twijfel over de grootte van het risico
4 De nieuwe situatie zal voor mij als leidinggevende
ook veranderen. Ik zal beter moeten opletten
5 Goed werkgeverschap is voor de klant belangrijker
dan de kosten
1 Deze situatie zorgt ervoor dat ik waakzaam moet zijn
in de 'nieuwe situatie'
2 Hou deze collega goed in de gaten

20-jun-14
Medewerker
1 De organisatie laten voelen en de emoties
zien van klant en medewerker
2 Oplossing naar snelle duidelijkheid over
probleem
3 Probleem na 6 maanden binnen 1 maand
opgelost (pijn werd gevoeld)
1 Verstuurde brieven
2 Consequenties
3 Empathie bedrijf/klant
4 Communicatie intern
5 Voorbeelden gevoel

Laten luisteren gesprek
Klant
1 De brievenschrijversafdeling laten ondervinden
welk effect hun handelen heeft op de klant (boos,
boos, boos)
2 Geen tip, prima oplossing, blijven doen!

Middenmanager
1 Moeilijk om foto te kiezen
2 Kaart geeft aan waar de pijn zit voor de klant
3 De pijn zit in onduidelijke communicatie

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

1 Te lange wachttijden voor klant (tel./mail) door
inadequate planningsafdeling
2 Seniors ingezet als hand-on
3 Daardoor kwaliteitsverlies t.a.v. coaching
26
1 Goede beslissing, gaf adempauze
2 Collega's verdeeld hierover, konden minder
makkelijk terecht met hun verhaal
3 Plaatje: schouders eronder en gaan met zijn allen

Beide keuzes (wel of niet inzetten van seniors)
prikken natuurlijk, maar voor de klant toch goed

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

35
1 Lang slepend proces geweest
2 Veel lastige gesprekken
3 Geen oplossing en geen concreet antwoord
naar de klant
4 Waar kun je terecht met dit soort problemen?

Effect op klant

1 Onduidelijkheid
2 Frustratie
3 Oplossingsgerichte actie

44
1 Medewerker is tevreden met de keuze omdat het iets
rustiger werd
2 Ook waren er veel collega's die de coaching misten
en hun verhaal niet kwijt konden
3 Er ontstond verdeeldheid op de werkvloer door de
keuze
4 Er is geen gezamenlijk draagvlak voor de keuze
1 Buitengewoon vervelend om lang in de wacht te
staan (stomme wachtmuziek, koud doorverbinden)
2 Klant zou er voor kiezen 2 senioren uit de lijn te
houden
3 Je merkt als klant als medewerkers ontevreden zijn,
dat is ook heel erg
4 Bied je medewerkers ook een alternatief
5 Ik wacht liever langer, dan dat ik een chagrijnige
collega aan de lijn krijg
1 Beter communiceren over de keuze en wat het
alternatief is voor de medewerker
2 Goede keuze maar mogelijk minder radicaal
Middenmanager
1 Goed werkgeverschap
2 Loyaliteit
3 Trots

1 Tijdelijk contract medewerkster
2 Goede medewerkster, steunpilaar
3 Burn out, 4 maanden ziek
4 Toch verlengd met een jaar uit goed
werkgeverschap
5 Medewerker heel blij, goed voor imago de
verzekeraar

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment

Middenmanager
1 Korte wachtrij voor klanten
2 Minder werkdruk voor medewerkers

1 Onvoldoende inzicht in effect acties/brieven
2 Toch geen gedragsverandering
3 Opgenomen gesprekken met klanten inzetten
4 Binnen een maand zaak opgelost/proces
aangepast
5 Elke week 1 gesprek in overleg brengen
51
1 Probleem werd maar niet opgelost, voelde zich net
als de klant niet gehoord, roepende in de woestijn
2 Opgelucht toen gesprek met klant werd gebruik als
breekijzer

Wat een goed idee: laten zien waar de pijn zit!

Inzicht in gedrag/effect

488
5

51
1 Herkenbaar probleem
2 Einde van de tunnel was niet in zicht
3 Dit heeft tot frustraties geleid
4 Blij met mijn actie omdat ik daarmee de emotie kon
overbrengen
5 Voelde als een opluchting
6 Problemen worden vaak niet opgelost, roepende in
de woestijn
1 Opvallend dat klant en ik dezelfde kaart pakken
2 Klant stelt veel vragen
3 Ontzettend goede actie
4 Klant vindt het heel goed bedacht, een breekijzer is
nodig
1 Zowel klant als medewerker zijn erg tevreden
2 Het beoogde effect was bereikt

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect

26-aug-14
Medewerker
Leeg

Opvallende zaken

1 Goed om adviseur in te zetten
2 Bepaalde klasse om situatie/probleem uit
handen te geven

Kaartnummer
Effect op medewerker

51
1 Verschil in beleving klan en verwachting
adviseur. Adviseur kan er niet altijd wat aan
doen dat de relatie ontevreden is
2 KPI op KTV heeft iets kunstmatigs
3 KTV is lager, bij lager opgeleide klanten
4 Meer dan 4 keer terug naar relatie bevordert
niet de KTV
1 Moet meer een way of live zijn om adviseurs
te laten begeleiden door senior (opmerking
klant)

Effect op klant

Klanttevredenheid KPI
Klant 1 en 2
1 Kan de manager ook over zijn eigen team
bepalen?
2 een eigen beslissing is ok? of krijgt hij een klap op
zijn kop?
3 Waarom is dit een dilemma?
4 Kies je voor een team of een individu?
5 HR beoordelingssystematiek is niet flexibel
1 Wat is klantvriendelijk bij een bank?
2 Geen eigen baas, maar een 'vaste lijn'
3 Wat doet het met jou als manager
4 Klanttevredenheid blijft achter. Gesprekken geven
geen resultaat. Coach: ervaren adviseur erbij en
hulp van collega wordt gewaardeerd
19-28
1 Teamwork is goed
2 Medewerker weinig invloed op eindresultaat en
acceptatie

1 Snel antwoord en duidelijkheid is essentieel
2 Voorspelbaarheid!

Beoogd effect

1-sep-14
Medewerker
1 Zoek gericht op resultaat, maar staat toch
open voor discussie

Opvallende zaken

Waarom is dit zo'n groot issue?

Kaartnummer
Effect op medewerker

Finish halen
1 Opleidingen geeft veel druk, waarom moet
dat allemaal. Doe alleen het noodzakelijke en
andere zaken/opleidingen wanneer daar tijd
voor is. Business first!

Effect op klant

1 Door klant: adviseur heeft dit vak gekozen
om deals te sluiten (sales
2 Dit zou prioriteit moeten hebben (hier ben ik
het mee eens)

Klant
1 Team motiveren valkuil is korte termijn
2 Sterkere buffer naar de rest van de organisatie
4 Goed gedaan
5 Is het een team of zijn het individuele spelers?
6 Heb je de cllega afdeling ook onder druk kunnen
zetten?
Achterstand in performance. WFT modules vraagt
veel tijd. Balans voor mensen, deadline verschuivenhulp
1 Druk verhogen
2 Afspraak nakomen
3 Afhankelijk van anderen
55
Afhankelijk van andere afdelingen

1 KTV ligt aan de organisatie, niet de medewerker
2 Kortere lijnen

Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

Middenmanager
1 Juiste balans
2 Ruimte geven om te presteren

Leeg
1 Business doen zou altijd prioriteit moeten hebben
2 Waarom geen verantwoordelijkheid bij managers
om bijv opleidingen uit te stellen
3 Te weinig ruggespraak met adviseurs om
beslissingen te nemen
1 Scherp aan de wind zeilen, er moet gepresteerd
worden
2 Bij onderprestatie kun je het niet terugleggen bij de
baas
3 Jullie zijn de frontlinie van de bank
4 Middenmanager is spin in web, komt alles samen
5 Verantwoordelijkheid is teveel gespreid over
verschillende afdelingen
6 Te weinig invloed bij de adviseurs
7 Verantwoordelijkheid in een grote organisatie is
versnipperd
1 Dezelfde druk op mijn team moet andersom ook
naar boven om te faciliteren business te doen
2 Ik maak het verschil als ondernemer/manager in de
beperkingen om het resultaat te halen

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment

50
1 KTV is bewustwording: als je geen 'krediet' kunt
geven, heeft dat effect
2 Omgaan met klanten is veel breder dan alleen KTV.
Gaat ook om 'karakter'
3 Klantdoelgroep is heel bepalend: wie zet je op welke
plek?
4 Invulling middenmanager is persoonlijk/bepalend
1 Teamwork, niet alleen kijken naar individuele
productie
2 Wordt er niet teveel gekeken naar de individuele
doelstellingen?
3 Interesse in hoe er met doelstellingen wordt
omgegaan
4 KTV is lokaal verschillend binnen de Bank (per
locatie anders)
5 KTV is lastig te meten, hangt van onderwerp af
6 De bank is afstandelijk en bureaucratisch geheel
8 Medewerker bepaalt door handig te zijn of de
kredietaanvraag wel/niet lukt
9 Niemand vertrouwt een bank, dus je zit er hard in
10 Bankieren/tevredenheid hangt aan de persoon en
hoe goed hij je helpt
11 Bank vertrouw je niet. Gaat om deskundigheid en
beslissingsbevoegdheid
12 Het gaat ook om ondernemerschap
13 Het gaat niet om KTV maar om voorspelbaarheid
1 Is KTV wel een goede KPI?
2 Een juiste keuze gemaakt

Inzicht in gedrag/effect
Sleutelmoment

Middenmanager
1 Klanttevredenheid verhogen
2 Adviseur beter maken

12-jun-15
Medewerker
1 Door het initiatief van de manager om
gezamenlijk tot een doel te komen, ga je een
teamgevoel creëren
2 Het teamgevoel in in het belang van de
medewerker en de klant
3 Manager blijft de initiatiefnemer
4 Houdt in het verhaal de vinger aan de pols
1 Hyptheekaanvraag wordt in eerste instantie
afgewezen door de Bank. Later toch
toegekend, wat zijn dan de argumenten die in
een later stadium worden gepresenteerd?
2 is de fiateur in eerste instantie wel goed
geïnformeerd?
50 (handen ineenslaan om samen een goed
resultaat neer te zetten)
1 Als medewerkers sta je er niet alleen voor
2 Je kunt terugvallen op je manager
3 Er is een gezamenlijk doel en dat is de klant
4 Je krijgt het gevoel dat je wordt gesteund.

Escalatie Credit risk
Klant
Middenmanager
1 Hoeveel ruimte geeft de manager om een keuze te 1 Regie nemen, klantvraag goed analyseren
maken?
2 Indien zelf overtuigd, dan zorgen dat de aanvraag
gefiatteerd wordt, met behoud van de goede
samenwerkingsrelatie met interne collega's

1 Goed overleg intern met elkaar en duidelijke
afstemming en afweging van de beslissingen van de
verschillende divisies in de organisatie
2 De complexheid van een relatief eenvoudige
aanvraag.
45

18

1 Door zich als leidinggevende te profileren, weet de
medewerker zich gesteund in zijn afweging en
besluitvorming
2 Hij kan terugvallen indien nodig op de
ondersteuning en verantwoordelijkheden van zijnzijn
leidinggevende
1 Klant geeft aan dat hij het niet zo ervaart
1 Klant is geholpen in zijn aanvraag
2 Klant mist het gevoel dat er alles aan gedaan 2 Klant heeft hier door de juiste informatie gekregen
3 Overleg met klant en organisatie heeft hier een
wordt
3 Volgens de klant is de oplossing simpel: blijf positief resultaat geleverd
communiceren naar de klant, zodat hij het
gevoel krijgt dat er inzet is.

1 Teamgevoel, handen ineenslaan
2 Doel: hoe kunnen de belangen (klant-bankmedewerker) afgewogen worden
3 Komen tot duidelijke ja/nee voor de klant

1 Die ervaart niet een 'wij gevoel
2 Jammer dat deze case niet ervaren wordt in eigen
klantwaarneming. Namelijk een perfecte aanpak: regie
nemen, lijnen uitzette en alles doen voor de klant

Ik heb de juiste keuze gemaakt en aanpak gekozen.
Dit is wat klanten verwachten van een leidinggevende.

Inzicht in gedrag/effect

489
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Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer

12-jun-15
Medewerker
1 Constateren van een probleem
2 In gesprek gaan om tot een oplossing te
komen
3 Het belang in te zien
4 Manager weet dat bij een oplossing zowel de
klante als de medewerker echt geholpen wordt.

Keuze filter ivm werkdruk
Klant
1 Door hulp te zoeken intern, hoefde men niet extra
nieuwe krachten aan te nemen
2 hierdoor bereikt men een beter rendement van zijn
personeel.

Middenmanager
1 Werkdruk reguleren met behoud van KTV
2 Efficienter werken, meer klantvragen verwerken met
hetzelfde aantal mensen
3 Eigen problemen oplossen, maar ook wel een
structurele aanpassing realiseren
4 Hulp krijgen

1 Er wordt op tijd een probleem ontdekt
2 op zich een posistief aspect, maar als er niet
tijdig actie wordt gedaan kan het negatief
uitpakken voor zowel klant, medewerker als
manager

1 Dat er lang over gesproken moet worden als er
een aanloop van extra werkdruk is
2 Door een brede organisatie is het lastig mensen
direct aan te spreken als er piekbelasting ontstaat
3 Eindresultaat is wel dat de uitvoerende mensen blij
zijn met de oplossing
28 (we constateren een probleem, overleg, hoe 49 (samen optimale score in sales)
28
gaan we het aanpakken, wie neemt de leiding,
strategie bepalen om verder te komen)

Effect op medewerker

1 We hebben een gezamenlijk probleem, wat
door de manager wordt opgepakt
2 Uiteindelijk is het in het belang van de
medewerker om hier structuur in aan te
brengen
3 Doordat de manager tijdig signaleert, loopt
de medewerker straks het risico dat de
werkdruk te hoog wordt
4 Meer structuur verlaagt de werkdruk namelijk

1 Betere belasting van de medewerker, optimaal
gebruik van de uren die je kan gebruiken
2 Betere selectie van de inkomende aanvragen
3 Hierdoor beter voorbereid naar de prospect

1 Er is een serieus probleem. We moeten wat doen
2 De manager is de 'chauffeur' en stapt uit
3 Analyseert het probleem en zet de mensen op de
juiste plaats om het probleem op te lossen

Effect op klant

1 Klanten worden efficienter geholpen
2 Door klanten op een andere manier te
bedienen in het belang van de klant wordt
klantbeleving beter
3 Uiteindelijk is dat voor de klant beter

1 Een sneller bezoek van de adviseur en snellere
doorlooptijd van zijn hypotheek aanvraag
2 Een uitgeruste sales man

1 Er zijn veel drempels. Door de barriere gaan
2 topsport met zijn allen een goal maken
3 er zijn heel veel bedrijfsonderdelen, maar er is maar
1 Bank
1 Keuzes en acties zijn juist. Zo ervaren klant en
medewerker
2 Van mij wordt echt verwacht dat ik
verantwoordelijkheid neem, initiator ben
3 Dat ik voorop ga in de strijd en gas geef

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

7-aug-14
Medewerker
1 Goede om direct betrokken te zijn
2 Ingangen hebben bij andere afdelingen
3 Bevoegd zijn om eerste consessie te
verlenen
4 Klant weet eerder waar hij aan toe is
1 Teamwork door alle lijnen heen
2 Snelle bevoegdheden
3 Klant niet laten zwemmen
4 Moeite doen, energie, manager betrokken,
maar andere taken blijven liggen
28
1 Wel of niet beginnen aan moeilijke casus (in
je eentje een bus in beweging krijgen)
2 Afwijzing pricing: bus rolt niet
3 Doorreizen door meerdere afdelingen te
betrekken
4 Vele handen maken ligt werk
5 Uiteindelijk positief verlopen door maatwerk
te verlenen
1 Moeizaam proces
2 Jarenlange klant
3 Op klantniveau geen beslisniveau
4 Na lang wikken pas in beweging, niet zeker
over positieve uitkomst, dus shoppen
5 Verrast dat er spanningen waren
6 Maar teleurgesteld dat er er vanaf het begin
niet gelijk consessie was

Keuze maatwerkoplossing
Klant
1 Manager direct actie te ondernemen
2 Omdat anders medewerker blijft steken
3 Van belang dat medewerker niet in zijn hemd
wordt gezet
4 Voorkom dat manager geen actie onderneemt
1 Tarief is onderhandelbaar
2 Foto: meer teamwork ipv incidentenwerk

36
1 In beweging brengen
2 Hoe?
3 Meerdere partijen nodig
4 In eerste instantie afgewezen
5 Op verschillende niveaus
6 Toch uiteindelijk maatwerk

56
1 Met zijn allen 1 kant op, dan krijg je dingen in
beweging
2 Casus meerdere mensen nodig
3 Gaan voor de klant
4 Maatwerk klant

1 Lang geduurt voor het resultaat komt
2 Vervelend dat dit niet op dit niveau kan worden
beslist
3 Toch verheugd dat het gelukt is om bureaucratie
te doorbreken
4 Verrast dat er toch een oplossing mogelijk is
5 Blij dat oplossing goed resultaat oplevert.

1 Eerste reactie: moeizaam proces
2 De hele molen door
3 Merkwaardig dat manager en adviseur niet meer
bevoegdheden hebben
4 Shoppen
5 Opening was er om mij als klant te behouden

1 Meer teamwork i,p.v. incidentmanagement
2 Je moet het oppakken als manager

Inzicht in gedrag/effect
Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

Middenmanager
1 Voorbeeldrol
2 Intern en extern netwerk aanspreken

7-aug-14
Medewerker
1 Snel ingrijpen
2 Situatie snel helder krijgen
3 'schip uit koers' (Tarief)

1 Medewerkers steunen
2 Lerend effect
3 Medewerker eerder manager op de hoogte
brengen
4 Transparant in casus
8
1 Veilig gevoel, gesteund worden door
manager
2 Op tijd 'durven' schakelen met manager
3 Rijdslijnen bewaken en eerder schakelen
Kaart: vastgelopen wiel, onduidelijk wanneer
auto weer is vlotgetrokken
1 Klant overziet proces niet
2 Mogelijkheden binnen gestandaardiseerde
bureaucratie
3 Ingrijpen manager zou niet nodig moeten zijn
4 'waarin verzeild geraakt'
5 Klant haakt af en gaat verder met ander
6 Manager moet medewerker steunen,
bespreekbaar maken
7 Positief dat dezelfde medewerker het
probleem oplost

Klacht over communicatie
Klant
1 Voorzichtig zijn met andere medewerker
aanbieden
2 Context duidelijk vermelden bij het contact leggen
met deze boze klant
3 Uitleggen wat je alsnog kunt betekenen
1 Wat is de openheid binnen de organisatie?

40
1 De zaak moet weer worden opgelaten
2 Met voorrang behandelen
3 Resultaat is dat de actie toch resultaat oplevert

1 Onduidelijkheid over de voortgang in de zaak
2 Verschillende voorspiegelingen
3 Waar ben ik als klant in verzeild geraakt
4 Verrast dat de geblokkeerde situatie kan worden
doorbroken

Middenmanager
1 Duidelijk overbrengen binnen de Bank waarom
directielid zich er mee bemoeit
2 Openheid richting klant
3 Uitleggen wat je kunt beloven
4 Open en eerlijk in gedrag en houding

47
1 Klant ontevreden
2 Manager als adviseur
3 Duidelijkheid in tijdslijnen
4 Voorrang behandelen
5 Verwachtingen managen
1 Vastlopende casus richting klant
2 Onduidelijkheid over het vlottrekken in de situatie
3 Klant slecht advies

1 Blij dat je als manager ingrijpt, maar het had niet
van toepassing moeten zijn
2 Geneigd om af te gehandelen als manager
(voorzichtigheid)
3 Toetsmoment: andere adviseur

Inzicht in gedrag/effect

490
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Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

3-mei-14
Medewerker
1 (foto zonnebloem): 'kopje laten hangen',
initiatief van manager
2 Kan gebeuren, maar klant merkt dit ook
3 Stijgende lijn: vertrouwen hebben in
kwaliteiten adviseurs
1 Positief kritisch omgaan met
tegenslagen/terugval
2 Profiel medewerker: duidelijke en heldere
doelen stellen
30
1 Bedreigend overkomen, manager naar
medewerkers
2 Bila's: dossiervorming?
3 Positief kritisch geeft vertrouwen
4 Helpende hand manager/bedrijf
5 Spiegel voorhouden bij medewerker: herken
je het zelf wel?
1 Wie durft bespreekbaar te maken?
2 (foto vader-baby): wil je de medewerker aan
boord houden
3 Ben je een team?
4 Organisatie probeer je medewerker aan te
trekken
5 Grens: investeren en sturen
6 Verandering van functie
7 Opstelling van medewerker

Coachgesprek performance
Klant
1 Bewust om medewerker binnenboord te krijgen
2 Gevoel van medewerker straalt uit in gesprek met
klant
3 Ontdekken wat de medewerker wil
1 Wat is de toon van de organisatie?

12
1 Mogelijk dat je minder goed in je vel zit
2 Fijn als de manager je vertrouwen geeft
3 Goed dat er ruimte is
4 Kwetsbare situatie
5 Behoefte aan wisselwerking
6 Vereist dat manager dit aankaart
7 Kunst in bespreekbaar maken
1 Wie durft het bespreekbaar te maken?
2 Is het individueel of teamgebeuren?
3 Is er voldoende terugkoppeling?
4 Is er voldoende vertrouwen?

24-mrt-15
Medewerker
1 Klant behouden
2 Oplossing binnen de mogelijkheden
3 Aandacht, aandacht
4 Hoe in de toekomst voorkomen
5 Periodiek benaderen ivm stand van zaken
verkoop pand.

Potentiele directieklacht
Klant 1
1 Goede aanpak, persoonlijk spin in het web
2 Medewerker is weg, kan dus niet gevraagd
worden, anders had medewerker zeker moeten
aanhaken in het dossier/gesprek
3 Geluk voor de bank dat bewust pand in de verkoop
staat, wat anders gedaan?

Opvallende zaken

1 Ontevredenheid
2 Onbegrip klant
3 Persoonlijke afspraak, aandacht aan de
klant, 2e afspraak
4 Oplossing? Nu niet mogelijk voor alle partijen
5 Doc niet vindbaar
6 Relatie nooit correspondentie gehad?

1 Na 1 jaar nog niet uitgevoerd?
2 Klant ging er van uit dat het geregeld was
3 Is de casus wel in de organisatie ingebracht, of
heeft medewerker solo gehandeld?
4 Dossier binnen de Bank zoek, hoe kan dat?

Kaartnummer
Effect op medewerker

18
1 Waarom nooit overdrachtdossier destijds?
2 Adequate handeling van de manager
3 Wegwijs gemaakt in doolhof van regels,
(on)mogelijkheden en te ondernemen stappen
en consequenties van beslissingen
3 Ook onmogelijkheden gemeld: duidelijkheid
naar de klant.
1 Klantbelang centraal
2 Waardering voor oplossingsgerichtheid
3 Hierdoor herstel klantrelatie
4 Meteen actie vanuit de manager, prima
5 Goed samen met de klant tot oplossing
6 Niet duidelijk of voormalig medewerker
faalde of als organisatie
7 Opvallend dat klant niet op de hoogte was
8 Dossiervorming: overdrachtdossier bij
uitdiensttreding (controle door Bank)

Beoogd effect

Effect op klant

43
1 Herkenbare situatie, druk hoog
2 Helpende hand bieden
3 Vertrouwen geven
4 Openstellen veranderen gedrag
5 Opwaartse lijn
6 Kan bedreigend overkomen
1 Wie durft het bespreekbaar te maken
2 Waar ligt de crux, als team of individu?
3 Meer mensen aan boord houden
4 Oplossingsrichting
5 Capaciteit van adviseur en bereidheid om mee te
werken

1 Medewerkers gespiegeld aan harde en zachte
criteria
2 Toesten aan retentiekader
3 Team delen (bila)
4 Vasthoudend (niet altijd)

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment

Middenmanager
Leeg

Klant 2
1 Persoonlijke afspraak
2 Investeren in relatie
3 Rechtstreeks contact
4 In feite enige oplossing
5 Ruimte nemen om het probleem te helpen oplossen
6 Voldoende vrijheid?

Middenmanager
1 Als manager voorbeeldrol om deze klant te
behouden voor de Bank
2 Druk van de klant gezien belangen en emotie

55
1 Medewerker is weg
2 Dossier dus niet overgedragen
3 Foto, doolhof, geeft dus zelf aan dat de eigen
organisatie niet goed functioneert, onmacht?

22 (keuze vanwege oplossingsgerichtheid)
1 Betrokken medewerker is vertrokken
2 Adviseurs verder niet betrokken
3 Tweepetten beleid nodig, mede verantwoordelijkheid
aanwezig te zijn bij vertrek eerste medewerker
4 Overdracht dossier dient intern beter te worden
georganiseerd

40
1 Doolhof processen
2 Medewerker geen kant op
3 Persoonlijke aandacht voor klant
4 Uitdagend doel
5 Basis aangelegd om er uit te komen
6 Eigen organisatie doolhof

1 Boos, na 1,5 jaar niet geregeld. Klant had
vermoeden dat het geregeld was
2 Vraag aan klant: waaruit blijkt dit?
(correspondentie ontbreekt)
3 Tevreden, aandacht op niveau (man.),
oplossingsgericht, geeft vertrouwen
4 Klant gaat er vanuit dat manager zijn
afspraken/oplossingen gaat nakomen

1 Dreiging te vertrekken
2 Verrast over ondersteuning/oplossing
3 Verkoop pand
4 Oplossingsgerichtheid
5 Dankbaar dat er meegedacht wordt door de
manager
6 Vanwege ingrijpen van de manager toch zicht op
goede afloop

1 Boos
2 Oplossingsgerichtheid van Bank
3 Zeer tevreden over de aanpak
4 Prima aanpak, degene die t veroorzaakte is
vertrokken
5 Eigen organisatie doolhof
6 Klant had zelf ook aan de bel kunnen trekken
7 Een adviseur is zelf verantwoordelijk voor t
dossier risico!
1 Voorbeeldrol als manager genomen
2 Reactie van de 2 klanten (in sessie): zeer
professioneel opgepakt
3 Investeren in de relatie, niet het dossier

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

24-mrt-15
Medewerker
1 Aandacht situatie
2 Behoud klant voorop
3 Redelijkheid t.a.v. relatie
4 Ook goed communiceren naar adviseurs

Ontevreden relatie MKB
Klant 1
1 Confrontatie aangaan, gesprek met manager en
medewerker
2 Na bestudering dossier voorstel tot netto
vergoeding/coulance
3 Klant heeft geen recht op betaling, maar coulance
lost veel zo niet alles op. Het is niet altijd zwart wit

1 MKB, goede relatie
2 Niet gecommuniceerd door medewerker?
3 Kosten verlenging staat in offerte
4 Na half jaar ziet accountant dat er onkosten
in rekening zijn gebracht
5 Dreiging stoppen bankrelatie
6 Principiele kwestie
7 Afgewezen klant via 1e klachtafhandeling
8 Weer F2F gesprek met klant
9 Wel mailcontact over datums
13
1 Klacht op klacht, 1e keer niet goed
afgehandeld. Indien dreiging, toch
coulanceregeling
2 Mooi dat manager wel degelijk rol adviseur
zag (adviseur had scherper moeten zijn)
3 Klagende klanten hebben meestel intentie om
te blijven (gehoord te worden en goed
behandeld te worden n.a.v. klacht)
4 Klant behouden, ook wil klant. en wens Bank
5 Ik denk dat deze klant graag wilde blijven bij
Bank, dit geval Bank met juiste afhandeling

1 Klant stuurde mail
2 In antwoord adviseur niet gewezen op extra
provisie
3 Intern bespreken, leermoment!

1 Ontevreden over extra betaling
2 Klant heeft mail ontvangen zonder info over extra
provisie kosten
3 Accountant, klant, Bank, CKA
4 Dreiging klantrelatie te beindigen
5 formalistische beoordeling door CKA

24
1 Als offerte duidelijk is en besproken met de klant
zou de klant niet zo reageren
2 Manager moet medewerker wel betrekken in deze
casus
3 Medewerker moet klant niet laten vertrekken naar
centraal klachten loket

10
1 Allertheid medewerker om klant op provisie te wijzen
2 Medewerker had inlevend kunnen reageren
3 Leermoment

6
1 Relatie MKB klagende klant
2 Centraal klachtafhandeling op proces en wat
staat er in de offerte
3 Adviseur had eerder kunnen ingrijpen
4 Adviseur had scherper moeten zijn in dossier

1 Uiteindelijk opgelost
2 Van een bank verwacht je dit ook
3 Niet altijd zwart wit
4 Leermoment voor adviseur, ook leereffect?
5 Contact met CKA voorkomen, liever zelf
oplossen
6 Coulance naar klant is belangrijk
7 Dat je als klant hier een klacht over moet
indienen is een stap te ver
8 Geen maatwerk t.a.v. klachtenafhandeling

1 Acceptatie van oplossing, kost klant uiteindelijk
niets!
2 Bij de mail wisseling had medewerkers dit even
kunnen aangeven, waarom niet gebeurt?
3 Foto, het is niet zwart wit. Oplossing is prima,
klant meer dan tevreden

1 Klant vindt dat hij er op geattendeerd had moeten
worden door de bank bij bereidstelling tot betalen
2 Ook al was dit vermeld in het voorstel (offerte)
3 Veeleisend richting bank, klagende klant
4 Dankbaar voor coulance
5 Je wilt als klant niet gedwongen worden om een
klacht in te dienen

1 Juiste oplossing (neutrale oplossing)
2 Van een bank verwacht je maatwerk bij een
klant
3 Het is niet altijd zwart wit
4 Gelijk halen gelijk krijgen
5 Je wordt als klant gedwingen een klacht in te
dienen

Klant 2
1 contact met klant en met eigen adviseur
2 voorstel coulance in de kosten (netto), niet 100%,
maar 50%
3 ook richting medewerker
4 gericht op klanttevredenheid

Middenmanager
Leeg

1 Je wordt gedwongen om te handelen
2 Leereffect -> naar de vraag

Inzicht in gedrag/effect

491
8

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

24-mrt-15
Medewerker
1 Wilde vertrouwen creëren in team
2 Daarvoor ook steun medewerkers nodig
3 Sturend
4 Team (allemaal hetzelfde doel nastreven):
gezamenlijk doel benadrukken
5 Eigen inzicht en ervaring ingezet
1 Uitstroom medewerkers, teveel druk op
andere medewerkers
2 Hoe te organiseren? Keuzes
3 Leidinggeven, regie op afstand
4 Positief benaderen van situatie
5 Oplossing is koppels maken
6 Medewerkers ondersteunen
7 In cluster prioriteiten stellen
8 Strakke regie in tijdelijke setting
27
1 Directe actie op situatie
2 Teambelang voorop gesteld
3 Koppels maken, elkaar helpen
4 Wat wel/niet doen, prioriteit, samen juiste
doelen nastreven
5 Werkdruk verdelen
6 Ook samen naar doel, helpen in lastigere
tijden en genieten van goede tijden
1 Juiste handeling n.a.v. situatie
2 Gevoeligheid op persoonlijke beoordeling in
de organisatie
3 Gemeenschappelijk doel moet blijken

Onderbezetting cluster
Klant 1
1 Probleem onderkend
2 Goede aanpak, juiste prioriteiten gesteld. Kort
erop, veel aandacht
3 Beloofde oplossingen zijn nagekomen

Beoogd effect

31-mrt-14
Medewerker
1 Toestaan of niet

Opvallende zaken

Leeg

Kaartnummer
Effect op medewerker

31
1 Kiezen tussen wel of niet verlenen

Effect op klant

1 Zit niet op korting op advieskosten te
wachten want wil per saldo gewoon een goed
advies

Korting verlenen
Klant 1
1 Opvangen van de verandering van verborgen
kosten naar transparante kosten
2 Sterke behoefte dit niet te doen. Daarom discussie
intern
1 Verandering gaat gepaard met angst
2 Rechtstreeks vragen aan de klant had gekund
19
1 Moet dat nou?
2 Het tast mijn positie aan als ik de korting te snel
geef
1 Raar, kennelijk is het advies minder waard dan ze
er voor vragen
2 Waarom? Dat krijgen we niet te horen
3 Ik kom niet voor korting op advies, ik kom voor
financiering

Sleutelmoment
Beoogd effect

Opvallende zaken

Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

Klant 2
1 Onderscheid teambelang en individueel belang
opmerken
2 Spanning hierin proberen op te vangen
3 Is de organisatie klantgericht of gericht op
individuele beoordeling

1 Plotselinge onderbezetting
2 Veel aanvragen, dus positief

1 Vijf fte, twee fte uitgestroomd, onderbezetting
2 Sleutelmoment (sturen op afstand) behoefte aan
sturing vanwege onderbezetting
3 Individueel en gezamenlijk bespreken
4 Teamgevoel creeren om door situatie van gebrek
aan personeel te komen

28
1 Ervaart begrip vertrouwen samen oplossen
waargemaakt
2 Team medewerker voelt zich veilig te acteren door
opstelling manager

49
1 Spanningsveld tussen klantgerichtheid en individuele
gerichtheid
2 Teamwerk?

1 Foto: team aandacht geven, luisteren, vertrouwen 1 Opvallende gerichtheid op individuele beoordeling
geven, neuzen dezelfde kant op
om medewerker/door medewerker
2 Samenwerking lost (nagenoeg) alle problemen op 2 Wellicht gaat dit ten koste van klantgerichtheid:
staat het team of individu voorop?

1 Gevoeligheid in de persoonlijke beoordeling
binnen de Bank
2 Als manager vertrouwen uitstralen
3 Stapje extra
4 Team en medewerker een veilig gevoel geven

Klant 2
1 De manager krijgt het verzoek tot verlenen van de
korting en is daar eigenlijk niet mee eens. Hij vindt het
het waard, en een korting is niet passend op een
dergelijke dienst
1 Geen enkele partij is eigenlijk voorstander van de
korting
52
1 De kritische houding van de manager is gezonde
input voor de keuze om al dan niet korting te geven

Middenmanager
1 Kort plus lang plus verwend leven in beeld
(foto)

Een beetje een rare discussie. Ik als klant ben met
namen geïnteresseerd in een goed advies en als de
prijs redelijk is, heb ik geen problemen om de volle
prijs te betalen.

1 Technisch verhaal: meer in het hoofd van de
manager, spigeltjes en kraaltjes, administratief
2 Betalen is het probleem niet
3 Korting geeft verkeerd gevoel (klant zit er niet
op te wachten)
4 toegevoegde waarde is je prijs is kwaliteit
5 Klant vindt adviesprijs geen issue (is
technisch en inhoudelijk)

12
1 Er zijn 2 kampen: 1) als je korting hebt moet
je hem toepassen. 2) korting afschaffen

1 Adviesprijs is niet belangrijk, gaat om de
hypotheek
2 Prima om discussie aan te gaan, onderneemr
geeft zijn 'prijs' ook niet weg
3 Zit in het hoofd van de adviseur/manager
4 Tip: vraag het gewoon aan de klanten (als
manager), vraag feedback, los van deze casus,
is er soms angst om het aan de klant te vragen?

Inzicht in gedrag/effect

Beoogd effect

7-mrt-14
Medewerker
Leeg

Opleiding manager
Klant 1
Klant 2
1 Ik wil het wel anders, maar hoe zou ik dat kunnen? 1 Continue rush
2 Wat kunnen we laten om meer rust te brengen?
3 Oorsprong zijn oude salarismodellen die veel
potentiele beloning hadden voor hard werken
(provisieregeling)
4 Invloed uitoefenen op de verandering heeft veel bij
effecten die niet gewenstt zijn

Opvallende zaken

Leeg

Kaartnummer
Effect op medewerker

38
Zoeken naar rust en regelmaat

Effect op klant

Spanning bij de adviseur

1 Dynamische man in dynamische job, worstelt met
balans werk/prive, heeft gezin, baan en reizen en
MBA. Is druk!
2 In jaarlijkse enquete ervaren alle
hypotheekadviseurs dit
6
1 Het zij zo, maar de uitdaging om de targets binnen
de tijd te halen blijft
2 Vier weken volgepland geeft geen flexibiliteit
3 Hypotheken is veel kleine stapjes, ook met de
klant
1 Dat zien we niet en wat maakt het uit als we het
wel zien? Dan zeggen we er wat van
2 Aantal klanten per adviseur is niet zichtbaar
3 Zolang mijn verwachting van doorlooptijd maar in
balans is met de geleverde doorlooptijd

Inzicht in gedrag/effect

Leeg

Sleutelmoment
Beoogd effect

14-apr-14
Medewerker
Leeg

Opvallende zaken

Leeg

Kaartnummer
Effect op medewerker

Leeg
1 Tijd nodig

Effect op klant

1 Duurt lang

Sleutelmoment

31
1 Juiste handeling
2 Eenderde personeelsbestand wel
3 Actie ondernomen
4 Team klant voorop
5 Prioriteiten stellen (klantbelang?)
6 Steun geven en vertrouwen

Leeg

Inzicht in gedrag/effect
Sleutelmoment

Middenmanager
1 Spanningsveld individuele gerichtheid en team
en klant

Adviesrapporten
Klant 1
1 Laat zich leiden door extreme druk
2 Werkdruk
3 Hoe
1 Strijd urgent en belangrijk
2 Vraag van tevoren om de mogelijkheden bij de
klant
5
1 Passeerdatum is heilig
2 Met veel discipline inplannen en uitvoeren
3 Denken dat balans klant/baas best lastig is
Leeg

Inzicht in gedrag/effect

492
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Middenmanager
1 Dynamiek van hard werken, winnen en
verliezen, nooit opgeven (link foto)

1 Veel te druk, er zouden 40 uur in een dag moeten
zitten. Maar gelukkig is het zo. Een standaard situatie
zou hem alleen maar ongelukkig maken

45
1 Het is een self re-inforcing circle. Het hele team
ervaart de noodzaak om veel en hard te werken

49
1 Invloed op werkdruk
2 Ja, lange tijdslijnen

1 Het kan onredelijk overkomen als er zo lang over het
produceren van bijvoorbeeld een adviesrapport
gedaan wordt. Zeker als de achtergrond (hoge
werkdruk) niet duidelijk is.

1 Tijdsdruk, toename fouten
2 Normaal, wat als het niet is?
3 Hectiek niet voorzien, lang wachten, 3 weken
is lang???
4 Nu alles doen, wat je wilt, niet met je
pensioen, haal je dat?
5 Tevreden zijn met wat je hebt
1 Flying squad inrichten voor urgente zaken,
dedicated crash team
2 Dynamisch werk trekt dynamische mensen
aan (plus je lacht erbij)
3 Zo is het leven
4 Werkdruk leg je jezelf op
5 Cultuurverschillen
6 Balans werk/prive: altijd onbalans

Klant 2
Leeg

Middenmanager
1 Stap voor stap, vroegtijdig ingrijpen

Leeg
46
Leeg

30
Leeg

Leeg

1 Ook voor hen dilemma
2 Niet denken voor de klant, maar vragen
1 Vooraf: mag ik het werk later opleveren, kern!
2 Manager is belangrijk
3 Vooraf vragen of je meer tijd mag hebben
4 Wel vragen aan klant als je meer tijd nodig
hebt

Bijlage VI Uitkomsten bijeenkomst bespreken sleutelmomenten

Sleutelmoment

3-jun-14
Medewerker
1 Verandering bij hoger management
2 Ruimte voor meer ontwikkeling bij adviseur
3 Verandering proces

Job rotation
Klant 1
1 Het begint boven bij de top van het management
2 Denkt teveel voor zijn team

Klant 2
1 Frustraties
2 Niet ontwikkelbaar
3 Werkdruk
4 Kans op uitval neemt toe
1 Team manager gaat teveel uit hoe hij zelf is
1 Frustratie manager
2 Teveel intern geneuzel
2 Niet direct merkbaar bij de medewerker
40
57
1 Doorstromen is lastig binnen een club als de Bank 1 Teveel werken
2 Werkdruk is hoog/waardoor mensen ziek worden 2 Te druk voor realisatie wat manager zegt
3 Vergeten de eigen doorstroming
3 Wel met plezier

Middenmanager
1 Meer mentor
2 Proces anders

1 Door werkdruk langere wachttijd
2 Minder actief gedrag van adviseur

Leeg

1 planning

1 Druk klanten, afronden op late termijn
2 Kwaliteit is goed
3 Tijdsplanning/hectiek
4 Wel indruk van grote werkdruk
5 Voelt interne gerichtheid
1 Niet iedereen is zoals jij, voor waken!
2 Job rotation model is nodig om te verbeteren
3 Teveel schuiven en teveel lijnen (log), maar is
wat het is
4 Iets noodzaak maken, dan focus
5 Ieder groot bedrijf hetzelfde
6 Groot bedrijf: buiten raamwerk is lastig

27-mei-15
Medewerker
1 Invloed uitoefenen en beslissing kunnen
nemen waarbij voor de klant en de bank
voorwaarden worden gesteld
2 Spin in het web

Complexe klantvraag
Klant 1
1 De krachtverschillen
2 Intern moet de klant de weg weten naar directie
om dan toch wel de deal te doen

Klant 2
1 Frustratie
2 Oplossing niet te realiseren vanwege ontbreken
mandaat
3 Invloedsfeer ligt te ver weg
4 Met mandaat was het gaan lopen zoals het nu loopt

Middenmanager
1 Wereld is zo anders als deze is (refereert aan
foto)
2 Old school netwerk is sterk en zo oud als ….

Opvallende zaken

1 Invloed blijkt uiteindelijk beperkt

1 Heel veel kracht verschil intern op hoger niveau

Kaartnummer
Effect op medewerker

55
1 Frustrerend dat de uitslag veelal vaststaat
maar via een achterdeur tot stand komt
1 Tijd en negatieve emotie dat het niet direct
mogelijk is

40
1 De medewerkers hebben vaak te weinig
bevoegdheid om toch iets door te drukken
Leeg

Beoogd effect

Opvallende zaken
Kaartnummer
Effect op medewerker

Effect op klant

1 Wens om verandering
2 Frustratie dat het niet door komt
Leeg
1 Positief dat manager werk maakt van
ontwikkeling
2 Afweging tussen tijd voor dagelijks werkload
en ontwikkeling

Inzicht in gedrag/effect

Sleutelmoment
Beoogd effect

Effect op klant
Inzicht in gedrag/effect

493
10

1 Geld is macht, kan regels passeren
2 Creativiteit en frustratie leidt tot machtsmisbruik
28
1 Frustratie omdat het buiten je invloedsfeer wordt
geregeld
1 Zoekt andere wegen, geeft niet op
2 Frustratie wordt omgezet in creativiteit of illigaliteit
3 Vroeger kon het wel !!

13
1 Ervaart werkdruk
2 Eigen ontwikkeling?

5
1 Frustratie
2 Maar alles aan gedaan
1 Accepteer
2 Later een poot zetten
1 Machtige klanten; misbruiken hun macht
2 Soms goed dat krachten spelen (commerciële
afweging) boven zijn niveau
3 Geloof niet in sprookjes
4 Principe = emotie= overboord zetten!

Bijlage VII Uitkomsten groepsinterview (klanten, medewerkers en middenmanagers)
Medewerkers

- Klant goed te kunnen bedienen, wat hij zou mogen
verwachten m.b.t. kwaliteit, tijdsduur, product, prijs etc.
- Positieve werksfeer
- Flexibiliteit
- Commercieel gedreven

1) Wanneer is mijn bedrijf tevreden over haar
dienstverlening?
- Wanneer klanten tevreden zijn over hoe proces is
verlopen en de dienstverlener aanbevolen wordt door
relatie
- Nooit
- Als we blijven veranderen, dan is de dienstverlener
tevreden
- Snelheid, deskundigheid naar eindklant
- Proces
- Wanneer onze klanten tevreden zijn
- Als we staan achter onze producten en acties
- Als processen soepel verlopen
- Kwaliteit, bij kwalitatief goede hypotheken
- Bij tevreden klanten, klantbelang centraal, NPS
- Nooit. Het moet en kan altijd beter
- Goede samenwerking tussen de businessunits
- Hoge NPS
- Als wij onze gestelde targets hebben gerealiseerd
- Geen/weinig klachten van klanten
- Indien doelstellingen zijn gehaald (omzet, deals, NPS)
- Nooit
- Tevreden klanten en tevreden medewerkers
- Indien wij beter presteren dan de benchmark
- Groei in klanten
- Klanttevredenheid
- Goede kwaliteit
- Hoge NPS-score
- Bij het voorlopen op alle doelstellingen

3) Waarom kiezen klanten voor de ons?
- Kiezen voor mij
- Klant centraal, modern, trots
- De persoon als eerste
- Goede naam, bekendheid, medewerker
- Deskundigheid, vertrouwen, bekend, merk
- Snelle service, deskundigheid, merk
- Prijs - kwaliteit
- Naam
- Bekendheid
- Via via (mond tot mond)
- Gewenning (hebben al andere producten bij de
dienstverlener)
- Gespecialiseerde medewerker voor de ondernemer
- Snelheid in proces
- Goede tarieven (scherp)
- Sterk/betrouwbaar merk
- Prijs/kwaliteit
- Is al mijn bank
- Goede (rente) voorwaarden
- Reeds relatie (in tijd of met andere bedrijfsdelen)
- Kennis van zaken
- Klik met de medewerker
- Naam dienstverlener, bekend en vertrouwd
- Is al een totaalklant
- Keuze voor medewerker, gunfactor
- Via member tot member
- Onderscheidend van de rest
- Bereikbaar
- Digitaal
- Klantbelang voorop

2) Wat vind ik belangrijk in mijn werk?
- Complexe zaken tot een goed eind brengen
- Klant helpen
- Successen vieren
- Uitdaging
- Plezier
- Plezier, vrijheid, potentie
- Waardering
- Rust en regelmaat
- Klanten blij maken, goed presteren, vrijheid
- Succes
- Plezier
- Werkdruk
- Uitdaging
- Afwisseling
- Stemming op de werkvloer
- Vrijheid in planning werk
- Diversiteit in werkzaamheden
- Plezier en succes
- Buiten de standaard/kaders durven denken
- Goed gevoel na een deal
- Goed werkende systemen
- Ruimte/flexibiliteit voor eigen invulling
- Lol
- Waardering
- Een manager die 100% achter me staat
- Flexibele indeling dag en vrijheid

4) wat verwacht ik van mijn manager, wat kan hij doen wat
van toegevoegde waarde is voor mij?
- Mij begrijpen
- Inleven in de klant
- Sturen op succes
- Stimuleren om beter te worden/groeien
- Hulp als ik er zelf niet uitkom
- Helpen bij problemen
- Coach, me beter maken en steunen
- Me vrijlaten in mijn werkzaamheden
- Helpen in het uitstippelen van mijn carrier pad
- Duidelijk zijn in de informatievoorziening over het
bedrijf
- Reflectie
- Ondersteuning ook op persoonlijk vlak
- Communicatie tussen medewerkers en 'hogerop'
beslissingen
- Motivatie t.a.v. prestatie
- Ondersteuning bij lastige zaken
- Ruimte laten, niet te strak sturen
1
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-

Vrijheid geven en er zijn als t moet
Intern verbinden met andere afdelingen
Sparringpartner
Loslaten, mij mijn dingen laten doen
Praktijkcasus ondersteunen i.v.m. veranderend beleid
Dat hij voor zijn mensen staat, klant is koning,
medewerker is keizer
Flexibel, stuurt waardoor ik optimaal kan functioneren
(vrijheid en verantwoordelijkheid geven)
100% vertrouwen
Ondersteunen in complexe zaken
People manager
Vertrouwen

-

Managers
1) Wanneer is mijn bedrijf tevreden over de
dienstverlening?
- Snelheid
- Duidelijkheid
- Veel maatwerk
- Als de doelstellingen gehaald worden (ktv en sales) en
medewerker tevredenheid
- Positieve NPS
- NPS plus realisatie deals
- Klant is promotor
- Medewerker helpen
- Medewerker zit lekker in zijn vel
- Klantvriendelijk
- Efficiënt
- Klantvriendelijk
- Als er écht geluisterd is naar de klant
- Duidelijk
- Snel
- Afspraken nakomen
- Tevreden klanten
- KPIs (deals) op orde
- Als alles snel verloopt
- Pro activiteit
Marge

Ontwikkeling van mezelf
Plezier
Resultaten
Klanten
Fun
Feiten
Sales cultuur
Netwerken
Klanten
Teamprestatie neerzetten
In teamverband werken
Mandaat hebben vrijheid in maken keuzes
Klanten is ons bestaansrecht
Mensen beter maken
Eigen ontwikkeling
Resultaat

3) Waarom kiezen klanten voor ons?
- Snel leveren
- Gehoord voelen
- Klachten serieus oppakken
- Afspraken nakomen
- Prijs
- Om de medewerker die het verschil maakt en die het
regelt voor de klant
- Op basis van click/gevoel
- Afspraken nakomen door medewerker
- Prijs
- Producten
- Prijs
- Transparantie
- Duidelijkheid
- Betrouwbaarheid
- Prijs-kwaliteit verhouding
- Betrouwbaarheid
- Medewerker
- Expertise
- Kwaliteit advies
- In klip en klare taal uitleggen waarom processen zijn
zoals ze zijn
- Snel schakelen
- Oplossingsgericht
- Beheersbaar
- Persoonlijke dienstverlening
- Bereikbaarheid

2) Wat vind ik belangrijk in mijn werk?
- Ik hou van mensen
- Verantwoording
- Passie, energie, plezier
- Minder incidenten management
- Meer bevoegdheden als manager
- Afwisseling
- Dynamiek, mensen en team beter maken
- Halen van mijn teamdoelstelling, team en mensen
beter maken en organisatie verder brengen
- Medewerkers ontwikkelen
- Medewerkers helpen hun werk goed te kunnen doen
- Resultaat
- Klanten tevreden
- Plezier
- Bijdrage leveren
- Vertrouwen
- Vertrouwen

4) Hoe voeg ik waarde toe aan klanten en medewerkers,
wat is mijn effectieve handelingsrepertoire?
- Voorbeeldrol management
- Werk privé balans beïnvloeden, beperk werkdruk door
minder krappe tijdslijnen te nemen
- Scherpte
- Vraag aan klant, denk niet voor de klant
- Het waarom blijven uitleggen
- In gesprek blijven
- Niet te veel intern klankborden, maar met klanten
- Talent benutten en uitdagen
- Ontwikkelen
2
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- Dynamische werkomgeving vraagt om dynamische
medewerkers
- Medewerkers volgens, monitoren, helpen, meegaan
- Ik kan veel impact maken door mijn keuzes. Effectief is
te gaan/staan voor mijn mensen en tegenwicht geven
aan directie met 'vuurpijlen'
- Verrassen
- Vertrouwen en ruimte geven
- Faciliteren van goede werkomgeving (kennisdelen,
ontwikkeling, werkplek)
- Door medewerkers te faciliteren
- Regie, verantwoordelijkheid nemen
- Kracht team gebruiken
- Eigen expertise en mening inzetten
- Masseren tussen belangen klant en bank
- Mensen op scherp zetten en beter maken
- Medewerkers beter maken
- Regie pakken waar nodig
- Doordrukken, power gebruiken
- Vertrouwen uitstralen en ondersteunen
- Klanten +1 helpen
- Voorbeeldrol
- Regie
- Verantwoordelijkheid
- Prioriteren

- Klant tevreden
- Verdienmodel is OK
- Als zonder afspraak diepgaande dienstverlening
geboden kan worden
- Nooit!
- Als deze aansluit op de klant en uitvoerbaar is
- Wegblijven uit de hoek van BIG-data en informatie
over betaalgedrag
- Niet: te veel dienstverlening aan de balie,
baliemedewerkers wisselen teveel
- Niet: dienstverlening gaat verkeerd als een andere
medewerker bevoegd is dan degene die ik spreek
- Niet: als de dienstverlener buiten de benchmark valt
v.w.b. tempo, communicatie en pro actief denken
2) Waarom werken medewerkers bij deze dienstverlener?
- Omdat het bankvak is een mooi vak
- Klanten blij maken?
- Meedenken
- Kortingen
- Goede zekerheid
- Omdat dit bedrijf in de markt een grote speler is
- Omdat er veel carrièrekansen liggen
- Het is een baan
- Maatschappelijke uitstraling van de onderneming
- Uit noodzaak voor het verwerven van inkomen
- Regionale werkgever
- Kunnen ook thuiswerken
- Om zich te kunnen ontplooien in hun werk
- Organisatie met carrièremogelijkheden/verhouding
teamwerk en individu
- Goed gevoel en associatie met de cultuur
- Omdat het wel een bank is met visie
- Klant staat centraal
- Uitdagende omgeving
- Uitdagingen?
- Carrièrekansen?

Klanten
1) Wanneer is deze dienstverlener tevreden over haar
dienstverlening?
- Nooit
- Als klanten veel producten afnemen
- Omdat ze van bovenaf complimenten krijgen
- Niet alles ophangen aan klanttevredenheid
- Omzet
- Als problemen worden opgelost tussen klant en
medewerker
- Als de omzet is gehaald
- Als er weinig klachten zijn
- Als de targets zijn gehaald
- Vertrouwen en ruimte geven
- Faciliteren van goede werkomgeving (kennisdelen,
ontwikkeling, werkplek)
- Door medewerkers te faciliteren
- Als de dienstverlening effectief, duidelijk en plezierig
verloopt voor de klant en medewerker
- Als het contactmoment minimaal is
- Optimaal rendement
- Als de klant snel bediend gaat worden
- Als de organisatie breed gewaardeerd wordt
- Als de klanttevredenheid 'top' is
- Als de klant niet alleen krijgt wat hij wil, maar ook wat
hij nodig heeft
- Als klanten vertrouwen hebben in de
dienstverlener/ambassadeur zijn
- Als zij een respectabele reputatie heeft
- Continuïteit is geborgd
- Als doelvraag van klant is ingevuld volgens regels van
de dienstverlener

3) Waarom kies ik voor deze dienstverlener?
- Vaste klant
- Omdat ze luisteren en feedback geven naar de context
- Jarenlange relatie
- Kantoor dichtbij
- Omdat ik een goede relatiemanager heb
- Organisatie blijft meedenken
- Betrouwbaar
- Omdat ze zeer open staan voor ondernemers
- Goede medewerkers
- Goede producten
- Goede naam
- Maatschappij voor normale mensen
- Had volgens mijn tussenpersoon op dat moment de
beste rente
- Als er werkelijk klantgerichtheid is, niet
ondergesneeuwd door centralistisch denken van de
organisatie (evenwicht tussen centralisatie en
individuele behandeling)
- Zijn snel in de afwikkeling en denken mee met de klant
3
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Bijlage VII Uitkomsten groepsinterview (klanten, medewerkers en middenmanagers)
-

Is te vertrouwen, vaak persoonlijk
Lange relaties (zit altijd al bij deze dienstverlener)
Relatie vanuit het verleden
Na 15 jaar klant!
Zit bij mij in het dorp, rest van de banken vertrokken
Door het ingeslepen bedrijf/merk gevoel
Gewoon een prima bank!
Prima onlinedienstverlening

4) Wat verwacht ik van de middenmanager, wanneer is
wat hij doet van toegevoegde waarde?
- Als het goed gaat hebben wij die niet nodig, geef de
relatiemanager wat meer vrijheid
- Problemen oplossen
- Mensen aansturen en motiveren
- Dat ik van tevoren weer wat ik kan verwachten
- Als ik er met de medewerker niet uitkom, moet hij het
oplossen
- Problemen oplossen als er klachten zijn
- Team effectief maken
- Interne barrières oplossen
- Samenwerken i.p.v. Sahara met tenten
- Geen brief de deur uit zonder instructie vooraf
- Duidelijkheid in vroeg stadium
- Dat hij zijn medewerkers zo goed managet, dat ik dat
merk aan de kwaliteit van het contact met hen
- Wanneer hij een goede manager is, zodat ik goed
geholpen word
- Wanneer hij problemen oplost als de medewerker dat
niet kan
- De oplossingsgerichtheid in het spanningsveld tussen
organisatiedoelstelling en klantgerichtheid
- Denk dat het belangrijk is dat ze mee blijven denken,
ook in moeilijke tijden
- Denken in oplossingen, niet in problemen
- Sparringpartner
- Pas bemoeienis als zaken echt uit de hand lopen
- Ik wil hem niet kennen! Anders heb ik blijkbaar een
probleem!
- Focus op positieve beleving van de klant
- De snelheid erin houden
- Duidelijkheid en moet zelf beslissingen kunnen nemen

4
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Handelingsrepertoire test – instructie
Deze test geeft zicht op het handelingsrepertoire wat je inzet in verschillende situaties. Het invullen van de test kost circa
10 minuten. Bij elke vraag staan vier mogelijkheden. Per vraag heb je zes punten beschikbaar die je mag verdelen over de vier
antwoorden. Dat mag door alle zes de punten aan één antwoord te geven, of door deze te verspreiden over meerdere
antwoorden. Je kunt de punten overnemen in de bijgevoegde Excel-bestand en dit bestand vervolgens per e-mail zenden aan
mjn@tg.nl. Succes!
=================================================================================================
1.

Binnen je afdeling moet een kostenbesparing worden gerealiseerd. Vanuit de operatie ben jij verantwoordelijk voor het
realiseren van deze doelstelling. Om goed te kunnen sturen heb je rapportages nodig. Deze rapportages worden echter
niet of niet volledig opgeleverd, waardoor je moeite hebt om de voortgang te kunnen monitoren. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

2.

Wekelijks worden jullie KPI’s besproken. Een belangrijke KPI is het target wat je medewerkers moeten halen, hun
‘resultaatafspraak’. In de afgelopen weken is deze ondermaats; jij bent verantwoordelijk voor de resultaten van je team. Je
hebt het gevoel dat men onvoldoende betrokken is bij hun eigen resultaat. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

3.

B.
C.
D.

Je plant een evaluatie in van 1,5 uur met de betreffende medewerker. Hierin loop je alle resultaten en voortgang
langs. Op basis daarvan trek je een beargumenteerde conclusie of de collega wel of niet mag blijven
Het valt je op dat de betreffende collega veel op zijn bordje heeft. Je neemt een aantal taken met lagere prioriteit
tijdelijk van hem over om te zien of hij onder iets lagere workload alsnog beter gaat presteren
Je geeft de medewerker nog twee maanden om zijn prestaties te verbeteren. Wanneer dit na die tijd nog niet
veranderd is, besluit je op je onderbuikgevoel af te gaan en afscheid te nemen
Je plant een aantal coachingsessies in met de medewerker. In die gesprekken kijk je hoe je hem kunt helpen en geef
je feedback over zijn prestaties

Een collega middenmanager heeft haar contract opgezegd. Aangezien jullie overkoepelende leidinggevende op vakantie
is, komt de vervanging tussen wal en schip te liggen. Voor het verloop van een aantal projecten is het noodzakelijk om de
vervanging goed en tijdig te regelen zodat de overgang natuurlijk en soepel kan verlopen. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

5.

Je plant specifieke bila’s met iedere medewerker uit je team om naar de individuele resultaten te kijken. Hierin geef je
feedback over hun prestatie en coach je ze om weer ‘on target’ te komen
Je gaat een paar dagen meelopen op de werkvloer om de knelpunten en issues te signaleren die ervoor zorgen dat
de targets niet worden gehaald. Deze informatie gebruik je om opnieuw naar de targets te kijken of de medewerkers
te informeren
Als incentive regel je een bonusstructuur in; de medewerkers die boven hun target presteren worden beloond en de
medewerkers die ondermaats presteren ontvangen minder. Zo hoop je het eigenaarschap over hun individuele
bijdrage te verhogen
Je start direct met het tonen van voorbeeldgedrag en stelt een plan van aanpak op voor je team. Hierin staat hoe zij
het beste hun targets kunnen bereiken en wanneer ze naar jou moeten opschalen als dit niet dreigt te lukken

Je bent al een tijdje minder tevreden over één van de collega’s uit je team. Je kunt er moeilijk de vinger op leggen waarom
je dit vindt, het is een ‘onderbuikgevoel’. Je wilt hierin een doorbraak forceren en een keuze maken. Wat doe je?
A.

4.

Je escaleert het probleem richting je opdrachtgever
Je zoekt de bouwer van de rapportages op om te kijken waar het probleem zit en probeert dit zelf op te lossen
Je plant een overleg in met de collega’s die de rapportages aan jou moeten opleveren om ze feedback te geven over
de gewenste manier van oplevering en ze hierin te coachen
Je stelt een werkinstructie op met een gedetailleerde beschrijving van hoe je de rapportages opgeleverd wilt hebben
en welke informatie je nodig hebt. Die stuur je aan je collega’s

Je besluit zelf een voorstel te maken en niet te wachten op een ander. Je hebt in de komende tijd wat ruimte dus je
kunt een aantal taken van je collega tijdelijk overnemen totdat er vervanging is gevonden
Je roept het team bij elkaar om de situatie voor te leggen. Gezamenlijk komen jullie tot een oplossing voor de
vervanging van de leidinggevende
Je escaleert de situatie naar een andere overkoepelende leidinggevende die jullie eigen leidinggevende waarneemt.
Werving van een gelijke collega valt immers onder verantwoordelijkheid op hun niveau
Je informeert naar de werkzaamheden van de collega die weggaat en stelt op basis daarvan een functieprofiel op en
een inschatting van de capaciteit die nodig is om haar op korte termijn te vervangen. Dit signaleer je richting collega’s
en leidinggevenden

Eén van de KPI’s op je afdeling is het zoveel mogelijk zelf afhandelen van klantverzoeken. Zo hoef je niet door te verwijzen
naar andere afdelingen en wordt de klant direct geholpen. De teamleden geven aan dat ze aan hun top zitten terwijl jij sterk
het gevoel hebt dat er nog voldoende rek in zit. Jij bent verantwoordelijk voor de resultaten van je team. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

Je laat een analyse maken op de inhoud. Wat zijn de praktijkvoorbeelden van de afgelopen twee weken op deze KPI
waarbij jullie het niet zelf afhandelden? Deze resultaten deel je met het team
Je gaat met je team in overleg om deze verschillende percepties te bespreken. Je vraagt hen hoe het komt dat zij aan
hun top zitten en kijkt waar je hen kan faciliteren om meer klantverzoeken zelf op te pakken
Je besluit strakker de regie te gaan voeren op het afhandelen van klantverzoeken en spreekt collega’s aan wanneer
je merkt dat zij klanten onnodig naar een andere afdeling verwijzen
Je organiseert een workshop voor je team waarin hen wordt geleerd hoe ze klanten op een werkbare en efficiënte
manier zelf kunnen helpen en hun verzoek direct af te handelen
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6.

Je bent deelnemer aan een ketenoverleg. In dit overleg zitten collega’s van verschillende afdelingen die een rol hebben in
dit overleg. De meerwaarde van het overleg vind je lastig om in te zien, omdat de collega’s die erin zitten vanwege hun rol
zijn ‘verplicht’ om te gaan. Er worden weinig vorderingen gemaakt. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

7.

Op je afdeling werkt een aantal seniors die in het verleden zijn aangestuurd volgens zeer strakke kaders. Door deze kaders
mee te geven, merk je dat hun talent niet naar boven komt en ze te afhankelijk zijn van beslissingen die leidinggevenden
nemen, met onnodige vertraging in de besluitvorming tot gevolg. Jij bent nu hun leidinggevende. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

8.

Je gaat met iedere senior individueel in gesprek. Hierin bespreek je wat hun talenten zijn, wat zij graag zouden willen
doen en hoe je ze daarin kunt faciliteren
Je plant een teamoverleg in en maakt hierin een sterke-puntenanalyse van je medewerkers om het eigenaarschap en
de daadkracht te verhogen
Je legt de verantwoordelijkheid terug bij de seniors door alle kaders weg te halen en hen zelf beslissingen te laten
maken waarover ze rapporteren
Om je mening hierover goed te kunnen vormen, neem je nog eens de functiebeschrijving en de taken door die horen
bij de seniors. Op basis daarvan beoordeel je in hoeverre het noodzakelijk en gecommuniceerd is dat zij ook
daadwerkelijk beslissingen moeten nemen

Er komt een klantvraag binnen die wordt afgewezen door jouw afdeling, voorzien van goede argumenten. Maar er zijn
tevens goede argumenten om het verzoek te honoreren; bovendien heeft de klant goede relaties met collega’s van een
andere betrokken afdeling waar jij veel mee samenwerkt. Jij kunt ervoor kiezen om het besluit te laten staan of te
herroepen. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

9.

Je stelt de vorm van het overleg ter discussie en signaleert je bevindingen over het gebrek aan voortgang richting de
deelnemers aan het overleg
Je zorgt voor spreektijd in het overleg en legt hierin het issue voor aan de groep. Je vraagt hen wat ervoor kan zorgen
dat zij gemotiveerder raken voor het overleg of wie er aan het overleg zou kunnen deelnemen om de voortgang te
stimuleren
Je neemt het initiatief om zelf wat andere collega’s voor het overleg te vragen waarvan je weet dat zij gemotiveerd zijn
en de juiste capaciteiten in huis hebben om deel te nemen
Het overleg neemt veel van je tijd in beslag zonder resultaat. Je besluit je tijd anders te prioriteren en niet meer aan te
sluiten bij het overleg. Dit bespreek je met de voorzitter van het overleg

Je escaleert de situatie om ervoor te zorgen dat het besluit herroepen wordt, met als doel de klant te helpen en de
relatie met je collega’s van de andere betrokken afdeling niet te schaden
Je maakt een inhoudelijke afweging: is de aanvraag financieel wel of niet verantwoord? Aangezien je afdeling heeft
aangegeven het verzoek te willen afwijzen om inhoudelijke redenen, ga je mee met hun besluit
Je zoek contact met je eigen afdelingshoofd en het afdelingshoofd van de andere betrokken afdeling waar de klant
goede relaties mee heeft. Je besluit de aanvraag met hen te overleggen om tot een gedragen besluit te komen
Je neemt zelf contact op met de klant om zijn opties te bespreken. Op basis hiervan maak je de keuze om het besluit
te laten staan of te herroepen en dit communiceer je naar de betrokken afdelingen

Er vinden functiewisselingen plaats op het niveau van je leidinggevende. Jij hoort via via dat jullie leidinggevende zal
worden vervangen, maar dit wordt vooralsnog niet naar je team gecommuniceerd. En dat terwijl het vertrek van jullie
leidinggevende een grote mate van impact zal hebben op jullie werk. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

Je spreekt je leidinggevende aan op het feit dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen en het team moet
informeren, om te voorkomen dat het team het via via te horen krijgt
Je plant een overleg in met je team en vertelt hier zelf dat jullie leidinggevende zal worden vervangen
Je informeert bij je leidinggevende of helder is wat de impact op het inhoudelijk werk van het team zal zijn en bepaalt
wat de impact op de werkzaamheden het beste kunnen worden gemanaged
Je plant een moment in met je leidinggevende om met hem te overleggen hoe en wanneer hij het nieuws het beste
richting het team kan communiceren. Je adviseert hem over de opties en consequenties

10. Door het aantrekken van de markt dreigt je team overbelast te raken. Het aanbod van klanten is te groot. De doorlooptijd
om met klanten een contact te kunnen hebben, wordt te hoog. De werkdruk bij medewerkers dreigt te hoog op te lopen en
de dienstverlening naar klanten staat onder druk. Extra capaciteit inschakelen zit er echter niet in. Jij bent verantwoordelijk
voor de resultaten in dit werkgebied. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

Om de werkdruk iets te verlagen en je steun te betuigen besluit je zelf tijdelijk mee te werken met je teamleden en te
participeren in klantcontact, om zo de grote hoeveelheid klantverzoeken af te handelen
Je escaleert de situatie naar je leidinggevende en directe collega’s. Ook al is extra capaciteit inschakelen niet
mogelijk, toch vind je dat zij hier op de een of andere manier een verantwoordelijkheid in dienen te nemen
Je richt je op de inhoud van het soort klantverzoeken. Op basis hiervan maak je een inschatting welke klantverzoeken
prioriteit hebben en welke verzoeken langer kunnen wachten of op een andere manier afgehandeld kunnen worden
Je vraagt advies bij je directe collega’s waarvan je weet dat de werkdruk tevens hoog is. Wellicht dat zij tips hebben
hoe je dit probleem op korte termijn kunt oplossen. Directe collega’s waar de werkdruk minder hoog is, vraag je of zij
medewerkers beschikbaar hebben om tijdelijk in te springen
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11. Eens in de zoveel tijd ga je met je teamleden mee naar klantafspraken om te zien hoe deze gesprekken verlopen. Op basis
hiervan kun je inzichtelijk maken wat je team nodig heeft aan ontwikkeling en wat klanten vinden van de dienstverlening.
Op één van deze afspraken merk je dat je teamlid niet goed is voorbereid. Het gesprek loopt stroef en gaat richting een
negatieve uitkomst. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

Je grijpt in en zet het gesprek wat meer naar je eigen hand om een positieve uitkomst te bewerkstelligen en de klant
goed van dienst te kunnen zijn
Je laat je teamlid de afspraak afmaken en blijft op de achtergrond. Achteraf geef je de adviseur feedback over zijn
prestaties en coach je hem in de goede richting
Je neemt waar hoe het gesprek verloopt en schrijft achteraf een kort rapportje, waarin je feitelijk beschrijft wat in het
gesprek plaatsvond en welke resultaten dat had. Dit stuur je toe aan het teamlid
Je houdt je tijdens het gesprek op de achtergrond en spreekt het teamlid na afloop aan om te vertellen dat je
ontevreden bent over zijn prestaties. Je vindt het belangrijk om hem te laten weten dat dit niet de juiste manier is om
met klantcontact om te gaan binnen je afdeling

12. Eén van je teamleden plant een bila met je in om te praten over een eventuele promotie. Het betreffende teamlid heeft een
goed jaar gehad (op de belangrijkste KPI is goed gescoord) en ziet dit als een uitstekend moment om dit onderwerp ter
sprake te brengen. Jij bent echter van mening dat de beoogde promotie veel meer behelst dan alleen het hebben van een
goed jaar op één KPI. Wat doe je?
A.
B.
C.
D.

Je gaat het gesprek aan met het teamlid om bij hem op te vragen wat hij denkt dat ervoor nodig is om de promotie te
maken. Je daagt hem uit na te denken over de vaardigheden en verantwoordelijkheden die daarbij passen en of hij
daaraan toe is
Je weet niet zeker of hij toe is aan een volgende stap maar je waardeert dat hij initiatief neemt. Hiervoor ‘beloon’ je
hem door een afspraak in te plannen met jou en de andere leidinggevende die met jou een keuze moet maken over
de promotie
Je steunt hem in zijn ambitie en adviseert hem hoe hij een eventuele sollicitatie kan aanpakken in het gesprek wat
jullie hebben
Je zoekt uit welke cursussen hij nodig zou hebben om voor een eventuele promotie in aanmerking te komen en biedt
hem die aan

13. Eén van je teamleden is langere tijd uit de roulatie geweest vanwege de ziekte van zijn echtgenote. Bij zijn re-integratie
moet hij opnieuw klantgesprekken gaan voeren. Officieel keert hij terug naar de afdeling, maar je weet dat het mentaal nog
zwaar voor hem is. Tegelijkertijd wil je dat de kwaliteit van de klantcommunicatie gehandhaafd blijft. Hoe pak je het aan?
A.
B.
C.
D.

Je besluit de situatie bij hem zelf uit te vragen. Hoe ziet hij de nabije toekomst? Op welke manier wil hij zijn rol gaan
invullen?
Je faciliteert een coach voor hem die wekelijks met hem mee kan kijken hoe het gaat en waar hij hulp bij nodig heeft
Je voelt met hem mee, maar spreekt ook duidelijk je verwachtingen naar hem uit over de kwaliteitsstandaard die jullie
hanteren voor klantcommunicatie
Je kijkt in de eerste weken zelf regelmatig met hem mee wanneer er klantcontact plaatsvindt. Zo kun je ingrijpen op
het moment dat het niet goed dreigt te gaan

14. Binnen je afdeling vindt een evaluatie plaats van een groot en gevoelig dossier. Er zijn fouten gemaakt in de interne
organisatie waar één van je teamleden bij betrokken is. Uit betrouwbare bron weet je dat jouw eigen teamlid geen fout
heeft begaan, maar een medewerker van een andere afdeling wel. Als leidinggevende ben jij verantwoordelijk voor het
dossier en de zaken die zijn misgelopen. Hoe pak je de evaluatie aan?
A.
B.
C.
D.

Je gaat voorafgaand aan de evaluatie afzonderlijke bila’s aan met je eigen teamlid en de andere betrokken
medewerker. Zo voorkom je eventuele conflicten tijdens de evaluatie en ‘vinger-wijzen’
Je wilt achter je medewerker blijven staan; je vertrouwt hem en weet dat hij de juiste keuzen heeft gemaakt. Dit wil je
ook naar hem uitstralen. Je legt de verantwoordelijkheid daarom bij de andere betrokken werknemer, waarvan je weet
dat hij in de fout is gegaan
Je probeert tijdens de evaluatie een gezamenlijke mening te vormen over waar het fout is gegaan en stelt op basis
van feiten een ‘lessons learned’ op om eenzelfde situatie in de toekomst te voorkomen
Je zoekt zelf op waar het tijdens dit dossier is misgelopen en onderneemt actie om de fouten te herstellen. Tijdens de
evaluatie neem jij de volle verantwoordelijkheid en betrek je de teamleden er niet bij

15. Je bent twee weken op vakantie geweest en komt terug op je werk. Je hebt een grote achterstand aan mails en een lange
lijst met to-do’s. Tegelijkertijd heb je de hele dag door bila’s staan met teamleden. Hoe pak je de situatie aan?
A.
B.
C.
D.

Direct wanneer je aankomt op kantoor maak je een planning voor de komende twee weken, op basis waarvan je een
prioriteitenlijst maakt. Zo kun je snel en gericht aan de slag
Je laat de bila’s staan en besluit je mail op andere tijdstippen bij te werken. Zo weten je teamleden dat je terug bent en
krijg jij overzicht van de voortgang en issues die spelen
Je maakt een inschatting van hoeveel werk het je kost om je mail bij te werken. Hiervoor moet je een paar bila’s laten
schieten, maar dit kun je goed onderbouwen d.m.v. de inschatting die je hebt gemaakt
Zodra je overzicht hebt van wat je te doen staat, delegeer je een aantal taken naar je collega’s of teamleden. Zo houd
jij ruimte om je bezig te houden met de belangrijkste issues van de dag en creëer je rust en ruimte
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