Lean Team Coach
Dag 3: change (Caluwe, stakeholder analyse)
2020

Empowerment
Goldstein methode

Sociale vaardigheden aanleren met cognitief sociale leertheorie. Het bestaat uit de elementen:
Modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging, transfer training.
De gedragsvaardigheden betreffen:
- Luisteren
- Iets bespreken
- Gevoelens van anderen begrijpen
- Opkomen voor je mening
- Uiten van je boosheid en
- Omgaan met kritiek
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Empower voor brede actie
Kleurenmodel van de Caluwé en Vermaak

• Elke kleur is een andere manier waarop iemand naar de wereld kijkt of een weerspiegeling
van de cultuur in een bedrijf.
• Als je een groep wilt veranderen moet het plan zijn afgestemd op hun ‘kleur’.
• Anders gezegd: elke groep heeft een eigen aanpak nodig.
– B.v.: Blauw veranderen van een rode groep werkt niet.

• Ook een veranderaar heeft een kleur (of een paar kleuren). Je hebt voor een verandering een
veranderaar nodig met dezelfde kleur als de voorgenomen verandering, dus een blauwe
veranderaar voor een blauw verandertraject.

Zie ook het standaardwerk: ‘Leren veranderen’ van L. de Caluwé en H. Vermaak.
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Kleurenmodel

Samengevat:
• Geel is de wereld van macht en politiek
• Blauw is de wereld van ratio en processen
• Rood is de wereld van gevoel en aandacht voor de mens
• Groen is de wereld van leren en ontwikkelen
• Wit is de wereld van creativiteit en ondernemerschap

Naar mate je hoger in de organisatie komt zal de kleur veranderen? Vraag: naar welke kleur?
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Geel

• Bij GEEL denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt
met hun (eigen) belang of wanneer je hun kan verleiden of dwingen tot bepaalde
opvattingen
• Bij GEEL denken in een veranderingstraject zal je proberen om meningen of standpunten bij
elkaar te brengen en coalities of machtsblokken te vormen.
• Toepassingen in trajecten waarbij complexe doelen of partijen (met eigen belangen)
betrokken zijn.
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Blauw

• Bij BLAUW denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je van te voren
een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, alle stappen minutieus plant en zowel het
resultaat als de weg er naar toe goed beheerst.
• Een BLAUW verandertraject is een uitingsvorm van deze manier van denken.
• Toe te passen in trajecten waarbij het resultaat en de weg er naar toe goed zijn te
omschrijven en voorspelbaar zijn.
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Rood

• Bij ROOD denken wordt verondersteld dat mensen (en dus organisaties) pas zullen
veranderen als je de juiste HRM instrumenten inzet (en op de goede manier gebruikt)
• ROOD denken gaat uit van veranderen door belonen en straffen (b.v. door salaris, promotie,
bonus, goede beoordeling, demotie, slechte beoordeling)
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Groen

• Bij GROEN denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als ze gemotiveerd
zijn om te leren
• Veranderen en leren liggen heel dicht bij elkaar
• Mensen moet je effectieve methoden aanreiken om een andere werkwijze te leren.
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Wit

• Bij WIT denken wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je ruimte biedt
voor spontane evolutie.
• Bij WIT denken stelt men dat alles in verandering is, alles stroomt.
• Complexiteit is verrijkend en niet storend
• Een WIT denker/veranderaar wil de dynamiek van zijn omgeving beïnvloeden om zo nieuwe
mogelijkheden te creëren. Hij zoekt het niet in het sturen van de verandering.
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Overzicht met kleuren
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Overzicht met kleuren

Tailormade Consultancy
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OPDRACHT
Tweetallen, 15 min, 10 min nabespreken

• Wat is de kleur van jouw organisatie?
• Wil je dit delen met de groep?
• Welk type interventie hoort hierbij?
• Delen met de groep.

Lean Team Coach
Dag 3: de coach nader beschouwd
2020

Teach back en huiswerk
Wat kun je terug halen?

Teach back?

Lean strategie
De belangrijkste kenmerken van een strategisch wendbare organisatie zijn in het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meervoudige waardecreatie in plaats van winstmaximalisatie.
Extreem markt- en klantgericht.
Gericht op de lange én korte termijn: visie én actie.
Verbindend leiderschap op alle niveaus.
Snelle besluitvorming en uitvoering.
Resultaatgedreven (high performance) cultuur.
Platte (netwerk)organisatie met korte lijnen en weinig hiërarchie.
Flexibel businessmodel.
Flexibele inzet van zelforganiserende multidisciplinaire teams (en medewerkers).
Flexibele lean processen en ICT-ondersteuning.
Openheid, transparantie en maximale beschikbaarheid van informatie.
Lerende organisatie: evolutionair, incrementeel en continu verbeteren.

14

Herhaling verandermanagement
Kotter
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Lean Team Coach
Dag 3: change (stakeholder analyse)
2020

Stakeholders
Wie zijn je stakeholders?
•

Wie zijn het?

•

Hoe is hun relatie met het project?

•

Wat is de afstand tot het project?
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Define ► Stakeholderanalyse en -management
Wie zijn je stakeholders?

Stakeholders:
• worden geraakt door de verandering;
• zijn betrokken bij het project/proces;
• zijn klanten, leveranciers, aandeelhouders of betrokken partijen
• kunnen invloed uitoefenen op je project
Zonder helder beeld van de stakeholders nemen de risico’s op weerstand toe.
Rationeel
• Verlies van baan
• Verandering van rol
• Verhuizing door werk
• Toekomst onbekend
Politiek
• Gebrek aan doorgroei
• Relatie met superieuren onder druk
• Eigen koninkrijk onder druk

Emotioneel:
• Verlies van reputatie en vertrouwen
• Interpersoonlijke afwijzing
• Verlies van zelfvertrouwen
• Angst voor het onbekende
• Demotie
• Bedreiging van bekende contacten

Rationeel

Politiek

Emotioneel
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Define ► Stakeholderanalyse en -management
Stappenplan

6. Review en
herhaal

1. Wie zijn de
stakeholders

5. Neem actie
om te beïnvloeden

2. Wat willen ze,
documenteren.

4. Management
verwachtingen
stakeholders

3. Analyseer
stakeholders,
invloed en belang
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Define ► Stakeholderanalyse en -management
Wie zijn de stakeholders en wat willen ze?

Invloed

Hoog

Tevreden houden

Samenwerken

Nuttige groep voor het verzachten van
de impact en formuleren van besluiten.

Met deze kritieke groep intensief
samenwerken.

Wekelijks of tweewekelijks contact
onderhouden

Vrijwel dagelijks contact onderhouden

Monitoren

Informeren

Minst belangrijke groep.

Belangrijke groep dus betrekken bij het
project.

Monitoren met minimale
investeringen.

Tweewekelijks of maandelijks updaten.

Laag

Belang
Laag

Hoog

22

Define ► Stakeholderanalyse en -management
Analyseer en onderneem actie!

Stakeholder analyse
Afdeling/ stakeholder

Contactpersoon

Rol

Mapping

Methode

Frequency

Ilonka
Sanne

Opgavemanager
uitvoerder

actief betrekken
actief betrekken

persoonlijk, mail
persoonlijk, mail

(twee)wekelijks
wekelijks

Sudeh

uitvoerder

informeren

mail

maandelijks

Anja

toetser

informeren

mail

maandelijks

Opgave Openbare Ruimte

Aad

advies

informeren

mail

maandelijks

Burgemeester

Michel

beslisser

actief betrekken

mail, voorstel

wanneer nodig

Exploitant

informeren

brief, mail,

indien nodig

Intern
Opgave Openbare orde en Veiligheid

Extern
Aanvrager (ondernemer)

Politie
Brandweer

Diederik
Joost

Openbare orde
Veiligheid

informeren
informeren

mail
mail

1-malig voor advies
1-malig voor advies

BIBOB

Priscilla

BIBOB-toets

informeren

brief

1-malig voor advies
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Open discussie

• Wanneer gebruik je de stakeholders analyse?
• Hoe beïnvloed je:
– Management
– Medewerkers die betrokken worden
– Hoger management (directie)
–…
(Maak dit zo concreet mogelijk)

Stakeholder analyse
Waardenetwerk
• Wie zijn de belanghebbenden van dit project
• Hun relatie met het project dmv gezichtjes
• De relatieve afstand tot het project

Define ► Stakeholderanalyse en -management
Analyseer en onderneem actie!
Key stakeholder
Jan Boersen

Rol

huidige support / gewenste support
sterk
sterk
tegen
tegen neutraal
voor
voor

afdelingschef

Anna van Zomeren

reden voor support of weerstand

Actie

Wie

P - nog nooit betrokken geweest …

…

T - weet niet wat het oplevert

…

…

C-

Waar je DENKT dat ze zitten
Waar je WEET (geverifieerd) dat
ze zitten
Waar ze heen moeten

Reden:
P - politieke reden
T - technische reden
C - komt voort uit cultuur
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Define ► Stakeholderanalyse en -management
Analyseer en onderneem actie!
Heeft inlvoed op
Stakeholder

1

1 Jan Boersen

X

2 Kees de Leeuw
3 Arie de Bolster
4 Peter van Anseren

2

3

4

5

6

7

X
X
X
X

5 George Halsteren

X

6 Annete Kettet

X

7 Joyce van Sprong

B

C

Veel invloed
Wat invloed
Geen invloed
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Define ► Stakeholderanalyse en -management
Analyseer en onderneem actie!
“To-be”

Voorbeelden van communicatiemiddelen:
• 1-op-1 meetings
• CEO speech voor personeel

Overgang

• Discussiegroepen of workshops
• Memo’s en andere brieven
• Email en voice mail

“As-is”

• Posters en publicatieborden
• Feedback formulieren en ideeënbus
• Video's
• Audio & video conferencing
• Etc.

Stem de communicatie af op de
‘verwachtingen van de ‘ontvanger’ en de
‘eigen’ projectdoelen.

Define ► Stakeholderanalyse en -management
Tips

• Begin bij de problemen die stakeholders ervaren
• Vertaal deze naar hun drijfveren
• Luister goed en vraag door (LSD)
• Wees duidelijk en manage verwachtingen
• Laat zien dat je expertise hebt
• Neem ze mee in je doelstelling, aanpak en keuze van de oplossingen
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Define ► Stakeholderanalyse en -management

• Checklist
• Begin bij de problemen die stakeholders ervaren
• Vertaal deze naar hun drijfveren
• Luister goed en vraag door (LSD)
• Wees duidelijk en manage verwachtingen
• Laat zien dat je expertise hebt
• Neem ze mee in je doelstelling, aanpak en keuze van de oplossingen
• Beoordeel hoe je de stakeholders kan beïnvloeden om ze mee te krijgen
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Oefening 2 Stakeholders(2 groepjes)

• Vul het stakeholders diagram in voor kermisexploitanten die weer willen draaien in Coronatijd.
• Maak een inschatting van de invloed van iedere stakeholder
• Vul het actieplan om de stakeholders te gaan managen
• Presenteer het resultaat
B

• Tijd: 25’

Heeft inlvoed op

C

Stakeholder

1

1 Jan Boersen

X

2

3

4

5

6

7

X

2 Kees de Leeuw

X

3 Arie de Bolster

X

4 Peter van Anseren

X

5 George Halsteren

X

6 Annete Kettet

X

7 Joyce van Sprong

Veel invloed
Wat invloed
Geen invloed

Heeft inlvoed op
Stakeholder

1

1 Jan Boersen

X

2 Kees de Leeuw
3 Arie de Bolster
4 Peter van Anseren

2

3

4

5

6

7

X
X
X
X

5 George Halsteren

X

6 Annete Kettet

X

7 Joyce van Sprong

Veel invloed
Wat invloed
Geen invloed

Lean Team Coach
Dag 3: Coaching en de persoonlijkheid
2020

Opdracht
Tweetallen, 10 min

• Noteer dat wat een coach allemaal doet
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Coaching
oefening: hoe doet de coach het? (individueel invullen 10 min, noteren op flipover en evalueren 15 min)

Hoe vaak heb ik de afgelopen week….
1. iemand onvoorwaardelijk geprezen
2. Constructieve feedback gegeven
3. De motivatie van een collega gecontroleerd
4. Een collega geinspireerd
5. om feedback gevraagd
6. Bewust een taak gedelegeerd
7. Een echt effectieve teamvergadering gehouden
8. Een meerdere feedback gegeven
9. Het moreel van een team gecontroleerd
10. Als mentor gefungeerd voor een junior medewerker
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Coaching
Doel

Het verbeteren van de prestaties en de leermogelijkheiden van anderen zodanig dat ze worden
geholpen om zichzelf te helpen.
Door middel van:
- Zingeving of motiveren
- De juiste vragen stellen
- Feedback
- Stijl aanpassen aan de bereidwilligheid en persoonlijke stijl (Myers Briggs) van de coachee
- Ontwikkeling van competenties en vaardigheden
- On the job training
- Mentorschap
- Structuur in coachingssessie (doel, actuele situatie, opties, conclusie)
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Coaching
Voordelen

• Beter gebruik menselijke vaardigheden en capaciteiten (slechts 20% wordt gebruikt!)
• Draagt bij aan ontwikkeling, eigenaarschap en kwaliteit van de arbeid
• Leidt tot betere prestaties en productiviteit
• Managementcultuur van coaching betekent voor de organisatie een grotere flexibiliteit en
slagvaardigheid in het reageren op veranderingen
• Het levert ook groei op voor de coach (ook manager die coacht) zelf.

36

Coaching
Coach doelen nav oefening (bepaal 3 doelen, 5 min, nabespreking 10 min)
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Lean Team Coach
Dag 3: Coaching en de persoonlijkheid (zingeving)
2020

Motivatie
• Er zijn een paar niveaus van motivatie
1.

‘Motivatie 1.0’: Jouw basis behoefte zit in heel primaire zaken als eten, drinken, voortplanten. Daar zit de eerste
laag van motivatie. Je kan dit ook koppelen aan je reptielenbrein.

2.

‘Motivatie 2.0’: Een veel toegepaste vorm van motivatie is die van straffen en belonen. Er is angst en pijn bij straf
en plezier bij beloning. Je kan dit koppelen aan je limbisch systeem. Er zijn nadelen:

3.

•

als de kans op straf of beloning weg valt is de motivatie ook weg.

•

Er is geen innovatie, geen initiatief, enkel dat wat tot beloning leidt of straf voorkomt.

•

Een gespannen mens presteert slechter dan een ontspannen mens

•

Het blijkt niet goed te werken bij meer complexe taken. (Het meeste wat jouw mensen doen is complex)

Denk ook aan de pyramide van Maslov.
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Motivatie

• Hoogste niveau van motivatie is ‘Motivatie 3.0’, maar ook voor velen het moeilijkst. Je speelt
in op de behoeften van mensen op het gebied van:
1.

autonomie

2.

persoonlijke ontwikkeling

3.

zingeving.

Op de volgende slides meer over deze drie punten.
Medewerkers gaan ‘vliegen’ als je dit bereikt. Het lijkt wel of zaken vanzelf gaan. Je hoeft niet
meer te sleuren en douwen om iets voor elkaar te krijgen of aan de gang te houden.
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1. Autonomie
• Mensen hebben behoefte aan regelruimte
• Uitspraak van Daniel Pink: “Controle leidt tot gehoorzaamheid, autonomie leidt tot
betrokkenheid”.
• Let wel: je geeft mensen niet de volledige vrijheid om te doen en laten wat ze willen. (ik zou
bijna zeggen: in tegendeel)
• Zorg dat er afspraken worden gemaakt over wat het team wil bereiken, de doelen, zijn er
regelmatig voorgangsgesprekken en vraag dan hoe je als coach iemand kan helpen om het doel
te bereiken.
• Soms gaat er iets fout. Geeft niet, hoort erbij. Zorg wel dat iemand leert van deze fouten. Vraag
hoe dit een volgende keer kan worden voorkomen en reken hem/haar er niet op af.
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2. Persoonlijke ontwikkeling

• Sommigen denken dat ze zijn zoals ze zijn en er niets te leren valt. Vrijwel altijd klopt dit niet.
• Leren kost energie (en tijd). Je gaat geautomatiseerd gedrag vervangen door nieuw gedrag.
• Doen in plaats van enkel in klasje zitten is veel effectiever. Er is een soort ranglijst van
effectiviteit om iets te leren. “zelf doen” staat vrij hoog en aanmerkelijk hoger dan passief in
een klas zitten. Zie leerpyramide van Bales (volgende slide)
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Bepalend voor jouw gedrag

• Vanuit de psychologie kennen we de termen nature en nurture. Dit kan je samenvatten:
1.

Aanleg en je fysiek (je erfelijke eigenschappen die in je DNA zitten en hormonen)

2.
3.

Leerervaringen (hier hoort zeker je opvoeding bij)
Jouw actuele gemoedstoestand (emotionele status)

4.

De context van het moment

• Aan 1. kan je niets veranderen. Op 2, 3 en 4 heb je wel invloed.
• Kijk eens naar jouw eigen leerervaringen, jouw eigen historie. Dit heeft jou deels gemaakt hoe je
bent en dus reageert.
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Hoe is jouw historie?
Levenlijn: Pietje Puk
Leeftijd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Ervaring
Leren
Wonen
Hobby
Werkgever
Functie
Liefdesrelatie
vrienden
Ingrijpende voorvallen

basisschool

HAVO

Utrecht

Breukelen
Ballet

Bedrijf a
Assistent
Kees, Gerard
Oma overleden
verhuizing

Gevoel

universiteit
Amsterdam1
Volleybal vereniging a

Fleur
Hendrik
Hans, Jan, Mohammed
Kees, Frank
Fietsongeluk
zelfstandig wonen

MBA
Amsterdam2
Volleybal vereniging b
Bedrijf b
Projectleider
Roos

bedrijf c
teamleider

samenwonen
getrouwd
slechte manager
vader overleden

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
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Opdracht Levenslijn

• Maak je eigen levenslijn
• Dit doe je thuis
• Hoef je niet te delen of presenteren
• Wees eerlijk naar jezelf
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Context en levenslijn
• Ieder heeft een eigen historie, een eigen context.
• Jouw levenslijn kan je helpen met:
– Bepalen waarom je bepaalde keuze hebt gemaakt
– Waarom je je voelde zoals je dat deed
– Wat maakt je gelukkig en wat niet
– Wat geeft je energie en wat niet.
– Welke omgeving / situatie werkt wel voor jou en welke niet
– Welke issues, pijnpunten je nog hebt te verwerken of op te lossen
– Waarom je soms op bepaalde situatie zo hevig reageert.
– Zie je een rode draad?

• Binnen een bedrijf is ook een context. Ken je die?
• Maak iedereen duidelijk wat die context is. Doe aan verwachtings-management. Het gaat je
verrassend veel opleveren. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn.
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Leerpiramide van Bales:

10% van waar we
naar luisteren
20% van wat we lezen
30% van wat we zien en horen
50% van wat we zien, horen en nadoen
70% van waar we over gediscussieerd hebben
80% van wat we zelf ervaren hebben
95% van wat we uitleggen aan anderen
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3. Zingeving

• Het lijkt wel eens anders, maar mensen werken graag aan een groter doel.
• Wat dat grotere doel is verschilt per mens.
• Het gaat niet om abstracte dingen als omzet, kosten, targets.
• Het gaat om directe en/of persoonlijke zaken als:
– Betekenis geven aan klanten
– Eigen werk optimaal doen
– Collega’s helpen
– Omgeving helpen (kunnen ook buren of de wijk zijn)
– Nageslacht helpen

• Het ‘waarom’ van dingen is heel belangrijk. Het zet iemands brein open en verlaagt de
weerstand.
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Bevlogenheid

• Op de hoogste trede van motivatie kan iemand bevlogen raken in het werk. Dit merk je o.a.
aan:
– Vitale uitstraling
– Hoog energie niveau (lichamelijk en geestelijk)
– Bereidheid om extra dingen te doen
– Volledig opgaan in het werk. Verlies van tijdsbesef, last om te stoppen
– Veel toewijding. Betrokken, enthousiast, trots, geïnspireerd.

Je zou willen dat je alleen maar zulke types hebt in je team. ‘The sky is the limit’.
Zaken die dit tegengaan zijn o.a.: te hoge werkdruk (of dit zo ervaren)
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Andere bronnen van motivatie

• Om bevlogen te raken heeft een medewerker ook nodig:
– Support van collega’s
– Support van managers
– Positieve feedback van de eigen manager
– Goed voorbeeld gedrag en goed energieniveau van de eigen manager
– Taakvariatie
– Ontwikkeling van zelfvertrouwen

De ultieme staat die kan ontstaan is “flow”. Dat is een hoogste vorm van bevlogenheid. Dat kan
je niet afdwingen. Je kan wel helpen een situatie te creëren om dit mogelijk te maken.
Wat kan de coach doen?
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- burn-out
- angst
- boosheid
- frustratie
- twijfel
- zorgen

- topervaring
- gelukkig
- sterk
- uitdaging
- blij
- tevreden

- bore-out
- verveling
- desinteresse
- luiheid
- moedeloos
- futloos
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Randvoorwaarden voor flow
• Het gaat om vijf factoren:
1.

De juiste balans tussen taakcomplexiteit en taakvolwassenheid

2.

Een koppeling tussen persoonlijke zingeving en zingeving in het werk

3.

Een heldere scope van de reikwijdte van de functie

4.

Een duidelijke doelstelling

5.

Goede feedback

Heb jij als coach hier invloed op? Wat kan je doen?
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Lean Team Coach
Dag 3: Coaching en de persoonlijkheid (vragen stellen)
2020

Coaching
Vragen en stellen: oefening (tweetallen, 10 min, nabespreking 10 min)

Meer delegeren vs meer controleren
- Vragen stellen en parafraseren
- Suggesties doen
- Laten zien
- Advies geven
- Stellen
Wat past het meest bij jouw stijl?
Hoe verhoudt dit zich tot: kwaliteit van de taakuitvoering, Leereffect bij de coachee, Motivatie,
tijdsduur die nodig is, leereffect bij de coach.
Wanneer te gebruiken?
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Vraagtechnieken
Wat wil je te weten komen?

Algemene technieken

Open vragen
(w-vragen)

Speciale technieken

Verduidelijkende vragen
(bedoel je…)

Inschalen
(Als je een score zou geven tussen 1 en 10….)

Gesloten vragen

(ja/nee, alternatieven)

Hypothetisch vragen
(Stel dat)

Suggestieve vragen
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Vraagtechnieken
Open vragen
Elementen

Doel

• W-vragen (Wat? Waarom? Wie? Waar? en: Hoe?)
• Kunnen niet worden beantwoord met ja/nee, maar vragen toelichting
• Gesprekspartner aanmoedigen om te praten
• Versterkt het moeten nadenken bij de ander
• Wat kun je doen om …?
• Wat is de reden om … te doen?

Voorbeelden

• Met wie zou je dit willen delen?
• Hoe kijk je tegen dit voorstel aan?
• Wat houdt je tegen?
• Waarom zou je dit willen veranderen?

Wanneer te
gebruiken

• Wanneer je het frame of reference van een ander wilt verkennen
• Meestal gebruiken we te weinig open vragen

Opmerking

• Waarom wordt vaak beschouwd als indringen
• Reageer, onderzoek wat je nodig hebt
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Vraagtechnieken
Gesloten vragen

• Begint bijna altijd met een werkwoord
Elementen

• Kan worden beantwoord met ja of nee
• Een-woord antwoord

Doel

• Specifieke informatie / antwoorden krijgen
• Als ik het juist begrijp, is het voor jou belangrijk om …?
• Ben je je ervan bewust dat je de mogelijkheden hebt om …?

Voorbeelden

• Heb je al besloten …?
• Wil je A of B?
• Kunnen we het er over eens zijn dat …?

Wanneer te gebruiken
Opmerking

• Om resultaten of besluiten te bevestigen
• Aan het eind van een gesprek
• Intensief gebruik geeft gevoel van ondervraging
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Vraagtechnieken
Speciale technieken
• Wat bedoel je precies?
Verduidelijkende

Zijn geen conclusie,

vragen

evaluatie of verzoek

• Welk effect heb je gezien?
• Wanneer treedt het probleem op?
• Heb je enig idee waarom dit zo is?
• Wat zou jou aandeel hierin kunnen zijn?

Inschalen

Hypothetisch
vragen

Suggestieve vragen

Check op relatieve
verschillen

Focust op oplossingen
verschillen in voor en
na

Leidt tot negatieve
emotie en irritatie

• Als je hiervoor een cijfer moest geven …
• Op een schaal van 1 tot 100 …
• Wat is belangrijker, A of B?
• Wat zou er moeten gebeuren om …
• Stel, je hebt … wat zou er dan gebeuren?
• Wat is nodig om de situatie nog erger te
maken?
• Vind je ook niet dat …
• Ben je er mee eens dat …
• Wil jij ook niet …
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Lean Team Coach
Dag 3: Coaching en de persoonlijkheid (feedback)
2020

Coaching
Feedback oefening: hoe doet de coach het? (Klassikaal 5 min)

Reageer op de volgende stellingen:
Feedback heeft altijd betrekking op gedrag.
Feedback geef je alleen als de ander er open voor staat.
Feedback heeft altijd betrekking op wat niet goed gaat/beter kan.
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Coaching
Feedback

Kernpunt: om feedback te krijgen moet je actief kunnen luisteren!
Het HEG principe toepassen:
H: Handelingen. De dingen die de gecoachte goed of slecht doet in het gebied dat wordt
geevalueerd. Beschrijf feiten en geef geen meningen/oordelen.
E: Effect. Het gevolg van deze handelingen
G: Gewenste resultaat. De manieren waarop de gecoachte persoon de dingen beter kan doen.
Maak gebruik van positieve en constructieve feedback.
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Coaching
Checklist van goede feedback

• Maak afspraken over de dingen die besproken zullen worden.
• Houd rekening met de gevoelens van de coachee
• Richt je op vaardigheden en niet op de persoon
• Geef een duidelijk beeld van de verlangde vaardigheid
• Geef praktische stappen aan
• Geef duidelijk aan dat het voor de coachee nodig is om zich verder te ontwikkelen
• Breng balans tussen positieve en minder positieve aspecten
• Verifieer door middel van vragen of alles is begrepen, vraag om alles nog eens samen te
vatten
• Vraag de coachee de eigen prestaties te evalueren en biedt hulp aan als er behoefte aan is.
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Feedback
• Ontvangers hebben vaak de neiging om
bij 3. een excuus te geven. Dat is niet
nodig.
• Dit is voor velen een beetje soft. Goede
begeleiding / een goede coach of
facilitator is cruciaal. Ken je mensen,
maatwerk.
• Andere techniek is het
Kernkwadrantenspel van Daniel Ofman.
• Andere techniek is TIP TOP
– Zeg wat je goed vindt (=TOP) en geef een TIP.
– Deze kan je ook doen vanuit het
Kernkwadrantenspel
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KERNKWALITEIT

VALKUIL

ALLERGIE

UITDAGING

service-gericht

grenzeloos

hard en star

grens stellen

consensus-gericht

egocentrisch

dwang

gezagsgetrouw

optimistisch

naief

pessimisme

alert

beheerst

onpersoonlijk

onbereikbaar

empatisch
experimenteel

stabiel

traag

onbezonnen

efficiënt

statisch

chaotisch

creatief

empathisch

sentimenteel

afstandelijk

beschouwend

betrokken

dwepend

onverschillig

beschouwend

realistisch

cynisch

zweverig

idealistisch

profilerend

arrogant

onzichtbaar

bescheiden

gedisciplineerd

dwang-neurotisch

ongedisciplineerd

los laten

innovatief

zwevend

statischenstar

efficiënt

kritisch

rebels

ja-knikken

respectvol
ordenend

flexibel

wispelturig

star

daadkrachtig

drammerig

passief

geduldig

geduldig

passief

drammerig

daadkrachtig

beschouwend

afstandelijk

sentimenteel

empatisch

zelfverzekerd

arrogant

middelmatig

bescheiden

bescheiden

onzichtbaar

arrogant

profilerend

autonoom

dwars

onderdanig

meegaand

besluitvaardig

forcerend

besluiteloos

ontvankelijk

ingetogen

passief

opdringerig

initiatiefrijk

rust(ig)

afwachtend

opdringerig

initiatiefrijk

gezagsgetrouw

ja-knikken

anarchistisch

concensus

volgzaam

onderdanig

eigengereid

initiatiefrijk
autonoom

gehoorzaam

slaafs

eigenzinnig

loyaal gezag

onderdanig

ongehoorzaam

kritisch

behulpzaam

bemoeizuchtig

onverschillig

los laten
hulpvaardig

toegewijd

fanatiek

laisser-faire

relativerend

onzichtbaar

opgeblazen

overtuigd

overtuigd

fanatiek

meningloos

relativerend
bedachtzaam

moed(ig)

roekeloos

aarzelend

bedachtzaam

beducht

roekeloos

moedig

meegaand

onzichtbaar

eigengereid

autonoom

wederkerig

gelijkvormig

eenzijdig

fair

idealistisch

zweverig

cynisch

realistisch

harmonisch

toedekken

conflict

direct

gestructureerd

bureaucratisch

inconsistent

aanpassing

ordenend

star

wispelturig

flexibel

rationeel

afstandelijk

willekeur

betrokken

betrouwbaar

saai

arbitrair

innovatief
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Zelf feedback ontvangen
Practice what you preach

Het kan je bewust maken van je blinde vlekken. Het kan je helpen met een lastig issue.
Dit zijn enkele Do’s en Don’ts:
– Interpreteer feedback niet als een aanval op jou als persoon
– Schiet niet onmiddellijk in de verdediging (Denk aan stap drie bij feedback geven)
– Beoordeel de feedback
– Vraag door naar wat de ander precies bedoeld en probeer de feedback te begrijpen
– Doe iets met de feedback
– Toon waardering voor de feedback (Zeg b.v. dank je wel. Realiseer dat dit niet altijd makkelijk is voor een ander. Motiveer hem/haar om
dit vaker te doen)
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Complimenten

• Verbetering, verandering, vernieuwing
brengt voor veel mensen onzekerheid met
zich mee
• Er is vaak behoefte aan bevestiging
• Geef complimenten (veel)
• Dit geldt voor iedereen (vergeet de
managers niet)
• TOP en TIPS
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Oefening in tweetallen

• Geef de ander feedback volgens
de 4 stappen. Je kan ook een
compliment geven.
• Doe dit om en om twee keer per
persoon.
• Lukt dit ook de komende dagen?
• Door het vaak te doen, maak je er
een gewoonte van.
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Coaching
Feedback: oefening (tweetallen 15 min, nabespreking 15 min)

Benoem ieder een bij voorkeur zakelijke gebeurtenis of situatie waarover je graag feedback zou
willen hebben. Beschrijf deze dus eerste duidelijk.
Gebruik de checklist voor de feedback.
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Lean Team Coach
Dag 3: De coach en zijn gedrag (assertiviteit)
2020

Ken jezelf (als coach)
De betere coach werkt eerst / ook aan zichzelf
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Coach
Persoon: oefening (3 min, afstemmen met buurman/vrouw, 5 min nabespreking)

Oefening: welk (erfelijk) overlevingsgedrag past het meeste bij jou en geef een voorbeeld.
Fight
Flee
Freeze
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Coach
persoon

Het is niet alleen te verwachten dat het leven ons voor problemen zal stellen, er mag ook
worden verwacht dat we allemaal het vermogen bezitten ons met deze problemen te verstaan.
Door: verbale communicatie!
Dat vraagt een assertieve instelling en gedrag!
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Coaching
De persoon: oefening (tweetallen 10 min, nabespreking 10 min)

Wat vinden jullie van de volgende stellingen en in hoeverre zijn deze van toepassing op jouw
denken en doen?
• Niemand kan je emoties of je gedrag manipuleren als je dat zelf niet wilt.
• Jouw assertieve rechten vormen een fundamenteel kader voor een gezonde deelname aan
menselijke betrekkingen.
• Je mag geen onafhankelijk oordeel vormen over jezelf en je daden. Je moet je oordeel
afhankelijk maken van regels, voorschriften en gezag van buitenaf, die wijzer en machtiger
zijn dan jijzelf.
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Coaching
Persoon: assertieve grondrechten

Grondrecht assertiviteit:
Je hebt het recht zelf te oordelen over je gedrag, gedachten en gevoelens. Voor de
consequenties ervan, zoals verbale uitingen en gedrag, ben jij alleen verantwoordelijk.
- Het recht geen excuses of verklaringen voor je gedrag te geven
- Het recht zelf te bepalen of je een oplossing moet zoeken voor andermans problemen.
- Het recht om van mening te veranderen
- Het recht om fouten te maken en er zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.
- Het recht om te zeggen: ik weet het niet
- Het is niet nodig dat anderen u aardig vinden om er een verstandhouding mee te hebben.
- Het recht onlogisch te zijn bij het nemen van beslissingen.
- Het recht om te zeggen: ik begrijp het niet.
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Coaching
Assertieve grondrechten: oefening (tweetallen, 10 min individueel, daarna bespreken 15 min)

Noem 2 concrete situaties waarbij je geen of te weinig gebruik hebt gemaakt van het
grondrecht en twee waarbij je dat wel hebt gedaan.
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Lean Team Coach
Dag 3: De coach en zijn gedrag (emoties)
2020

Leider – emoties - stemming

• De emotie van de coach kan veel invloed hebben op het team. Ook vice-versa en er is
interactie.
• Ieder heeft een basisstemming.
• Daarnaast gebeurt er iedere dag van alles dat invloed heeft op ieders stemming/emotie:
– Te lang in de file
– Fietsen in de regen
– Ruzie met partner
– Deal die onverwacht niet door gaat
– Lastig gesprek met collega of je manager
– ……

77

We hebben allemaal last van angsten
• Eén van de meest bepalende emoties is angst
• Angst bepaalt in hoge mate ons doen en laten (en dus de interactie met ons team)
• Dit geldt voor heel veel mensen (inclusief de managers).
• Angst om:
1. Controle kwijtraken
2.
3.

Iemand in het team doet iets niet goed ondanks jouw uitleg of aanwijzingen
door te mand vallen

4.
5.
6.

niet goed genoeg bevonden worden
eigen positie en carrière staat op het spel
niet geaccepteerd worden
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A of B?

• Je zou ook de volgende twee gemoedstoestanden kunnen onderscheiden:
– A: Playing to win. (sterk, veel durven, iedereen wil met je meedoen, …)
– B: Playing not to loose. (angstig, geen fouten durven maken, stress, weinig risico’s nemen, op je hoede zijn)

• Met welke gemoedstoestand coach jij?
• Met welke gemoedstoestand bereik je het meest?
• Welke gemoedstoestand zie je binnen je team en bij je eigen manager?
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Johari-venster

Bekend voor
anderen

Onbekend voor jezelf

Open

Blinde vlek

Onbekend voor
anderen

Onbekend
Bekend
voor
voor
jezelf
jezelf

Verborgen

Onbekend
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Johari na persoonlijke effectiviteit

Bekend voor
anderen

Bekend voor jezelf

Open

Onbekend
voor jezelf

feedback
vragen

Open

Blinde
vlek

Onbekend
voor
anderen

kwetsbaar opstellen

Verborgen

Onbek
end
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Rol van emoties

• Onze belangrijkste emoties zijn:
– Angst
– Agressie
– Vreugde
– Verdriet

• Emoties ontstaan voortdurend.
• Ratio en emotie zoeken balans, strijden om prioriteit.
• Emotie, gevoel wint vaker dan je denkt.
• Ratio moet goedpraten wat emotie heeft bepaald.
• Velen worden gedreven door emoties en ingesleten patronen
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ANGST
• Angst is een centraal thema en daarmee vaak leidend in ieders handelen
• Het handelen van mensen wordt vaak gedreven door o.a. de volgende (vaak onbewuste)
angsten:
– Controle kwijtraken
– De ander voert de taak niet goed uit waar ik verantwoordelijk voor ben
– Door de mand vallen
– Niet goed genoeg zijn
– Carrière/toekomst staat op het spel
– Niet worden geaccepteerd
– Het onbekende
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PIJN

• Ons handelen en besluiten blijkt vooral voort te komen uit:
– De wil om plezier te zoeken
– De wil om pijn te vermijden

• Die laatste is veruit de sterkste en beïnvloedt ons veel en vaak. Het is de sterkste van de
onbewuste drijfveren.
• Pijn kan zowel fysiek als mentaal (angst, onveilig) zijn.
• Angst en pijn zijn centrale thema’s in ons handelen, besluiten. Dit geldt dus ook voor een
coach!
• Wat drijft jou?
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Angst, pijn en veranderen

• Angst voor een conflict is pijn. Vergroten (of verliezen van) goede sfeer op de afdeling gaat
over plezier.
• Als een verandering niet op de automatische piloot kan, kost het veel moeite en dat zullen de
meesten dit (on)bewust vermijden.
• Ingesleten patronen, voortdurend ‘brandjes blussen’ zijn erg hardnekkig en moeilijk te
veranderen.
• Wat gebeurt er als iemand steeds complimenten krijgt omdat hij/zij het weer voor elkaar
heeft gekregen (=‘brandje geblust’).
• Is jouw HR-systeem gericht op dit soort beloningen of is er een beloning voor nieuwe ideeën
voor blijvende, structurele verbeteringen
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Veiligheid

• Een onveilige situatie creëert een trying-not-to-loose gemoedstoestand.
• Iemand met een minderwaardigheidscomplex kan ook bovengemiddeld angstig zijn om te
falen met als gevolg trying-not-to-loose
• Iemand zal zich niet uitspreken
• Er is angst (wat gaat die ander, mijn manager ervan vinden?)
• Het geeft pijn als een reactie negatief is, dat wil je vermijden, dus is iemand passief. Er is geen
initiatief, geen innovatie, zijn geen verbetervoorstellen, enz.
• Wat is de tegenhanger van negatief reageren?
– Vertrouwen?
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(on)bewuste wens

• Iedere medewerker wil gewoon lekker werken
• Iedere medewerker wil iets betekenen voor klanten, de organisatie of zichzelf
• Iedere groep of persoon vult dat net even anders in
• Dit vraagt om maatwerk en geen algemene trucjes

• Praktijk: te weinig regelruimte, te weinig autonomie, te weinig zingeving, te weinig richting,
te weinig leren en groeien, te weinig ontwikkelen. Ieder gaat voor zichzelf. Als ik iedere
maand de rekeningen kan betalen is het oké.
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Bewust en onbewust

• Onze historie is er één van overleven en voortplanten
• We denken dat we dit zijn ontgroeid
• Bijna 95% van ons doen is onbewust
• We worden m.n. gedreven door emoties en onbewuste beslissingen.
• Angst en pijn spelen de hoofdrol. Daarnaast proberen we ‘plezier’ te vergroten.
• Heb jij voorbeelden uit je eigen praktijk van onbewust reageren?
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Korte en lange termijn

• De meeste mensen zijn meer gericht op de korte termijn dan de lange termijn.
• Het vermijden van pijn is een sterke drijfveer. Pijn vermijden is sterker dan plezier verkrijgen
(4x sterker).
• Wat nu met de belofte van plezier op de lange termijn met concrete pijn op de korte termijn?
Slagingskans?
• Denk eens aan Lean implementeren, reorganiseren, veranderen, afvallen, stoppen met roken,
drugsverslaving.
• Een niet-veilige omgeving of niet-veilige situatie zal zeer waarschijnlijk tot pijn leiden. Dus …..
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Stress

• De meeste mensen hebben enige stress nodig om tot goede prestaties te komen.
• Er is positieve en negatieve stress
• Teveel stress is b.v. negatief voor creativiteit; een leider onder stress wordt nogal eens
autoritair.
• Er zijn testjes om na te gaan hoe iemand gaat reageren onder druk
– Wel eens gedaan?

• Stress wordt beïnvloed door:
– Mate van invloed
– Eisen met betrekking tot de werkdruk
– Sociale steun

• Dus hoge werkdruk, weinig invloed en weinig steun geven een overdosis stress
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Stress
• Schema van Theo Compernolle:

92

Stress

• Bij een verandering verminder je als coach stress door:
– Mensen steun geven
– Werkdruk aanvaardbaar houden (let goed op dat de werkdruk niet te hoog oploopt)
– Geef mensen invloed (of het gevoel van) waardoor betrokkenheid ontstaat
– Complimenteer

• Vaak wordt angst gebruikt als motivator voor veranderingen. Doe dit niet. Angst geeft extra
stress en kan leiden tot verlamming in de organisatie.
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Emoties
• Emoties zijn o.k., maar kunnen jouw professionele
waarneming kleuren. Wees je hier goed van bewust. Beslis
niet op basis van je eigen emotie.
• Teamleden hebben graag een coach die af en toe laat zien
ook een mens te zijn (tonen van emoties = menselijk
gedrag)
• We zagen: gedrag wordt gestuurd vanuit aanleg,
leerervaringen, emoties en context.
• Dit geldt voor je medewerkers én voor jou als coach.
• Wees je hiervan bewust.
• Als iemand bij jou een emotie oproept, wat dan? Betekent
dit dat hij/zij niet goed is in het werk, is het punt onterecht?
Reageer je vanuit de ontstane emotie of kan je
professioneel omgaan met de situatie.
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Risicomijdend gedrag
• In ons automatisme om pijn te vermijden kiezen we vaak voor de weg met de minste weerstand
(en de minste risico’s).
– Wat is je doel?

• Is dit op langere termijn wel goede weg?
– Is het pappen en nathouden, weer een tijdje zonder gezeur overbruggen?
– Mensen blijven vaak lang voorthobbelen in een vertrouwde situatie.
– Je weet wat je hebt en weet niet wat je krijgt ook al is het nu niet top wat je hebt.

• Vraag je af hoe het over een jaar of twee jaar is als je niet nu ingrijpt en de pijnlijke weg kiest en
hoe het kan zijn als je nu wel ingrijpt?
– Welke resultaat bevalt beter en ga daarvoor.

• Kan jij als coach kiezen voor het lange(re) termijn succes middels korte termijn pijn in plaats van
wegkijken en voort te hobbelen.
– Wat is je grootste angst om dat te doen?
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HEEL
• Jouw emoties hebben een grote impact op effectiviteit en prestaties van het team.
• De tool HEEL kan je helpen om te gaan met je emoties.
• HEEL staat voor Herkennen, Erkennen, Expressie geven, Loslaten.
1.

Herken de emoties
– Ga je zweten, hogere hartslag, pijn in je maag, andere / snellere ademhaling?

2.

Erken dat de emotie er is.
– Je herkent de emotie. Erken of bevestig dat deze er is. Doorgaans krijg je door herkenning een scherper beeld van de
emotie.
– Er is niets mis met jouw emotie. Het is een onderdeel
van wie je bent.
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HEEL
3.

Expressie geven
– De eerste twee stappen zijn al cruciaal, nu gaan we een stap verder
– Vertel je partner, manager of de ander wat het met je doet (vorm van Feedback?).

4.

Loslaten
– Je zal merken dat als de eerste drie stappen steeds beter gaan het ook makkelijker wordt om ‘het’ los te laten

• Hoe ga je om met een opborrelende emotie?
– Neem even de tijd (b.v. halve minuut) om de emotie te verwerken (laat het gebeuren). Geef jezelf even de tijd. Niet
gelijk reageren op een mail, laat het even rusten. Slaap er een nachtje over.
– Zorg dat er een pauze komt in dat wat de emotie veroorzaakt. (Gesprek met een ander, punt op de agenda in
vergadering) Zo kan je even tijd nemen om de emotie te verwerken.
– Voorkom dat je emotie je gedrag bepaalt.
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Lean Team Coach
Dag 3: De coach en zijn gedrag (Boven en onderstroom)
2020

Boven- en onderstroom
De ijsberg van McClelland

Gedrag
Kennis
Vaardigheden

Overtuigingen
Normen & Waarden

Eigenschappen
Drijfveren
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Boven- en onderstroom
Hulpvragen
BOVEN DE WATERLIJN
Gedrag
•

Wat zeg je?

•

Wat doe je?

Vaardigheden
•

Kun je het?

•

Welke technieken pas je toe?

•

Zijn je handelingen effectief?

Kennis
•

Weet je genoeg om te kunnen handelen?

•

Waarom pak je dat zo aan?

•

Heb je genoeg informatie?

•

Waar kun je eventueel meer kennis vandaan
halen?

ONDER DE WATERLIJN
Overtuigingen
• Wat maakt dat je zo denkt?
• Wat levert het je op om zo te denken?
• Welke reden heb je om deze overtuiging vast te houden?
• Wat zou het je kunnen opleveren om hier anders naar te gaan kijken?
Normen en waarden
• Vind jij dat het hoort, vind jij dit gepast?
• Past dit bij jouw rol?
• Wat vinden anderen hiervan? Hoe weet je dat?
• Wanneer ben je teleurgesteld?
• Welke rol vind jij dat je moet spelen?
• Wat vind jij erg belangrijk in de samenwerking met elkaar?
• Hoe wil jij zelf behandeld worden?
• Waarover kun jij je heel erg kwaad maken?
• Hoe ver kan een wederpartij gaan bij jou?
• Wat zoek je in collega’s?
• Wat blokkeert je?
• Wanneer ben je teleurgesteld?

Eigenschappen
• Wat zou je kenmerkend noemen voor jouzelf, in deze aanpak?
• Welke eigenschap vinden anderen kenmerken voor jou?
• Is dit een automatische reactie?
• Waar sta je voor?
• Hoe denk je over …; hoe zie jij …; hoe kijk jij naar …?
• Wat is jouw mening over?
Drijfveren
• Haal je er nu energie uit?
• Wat wil je echt?
• Waar geniet je van?
• Wat wil je het liefst doen?
• Wat drijf jou?
• Waar ga je voor?
• Wat motiveert jouw?
• Wat vind je belangrijk in je werk, in je leven?
• Waar zie je jezelf over vijf of tien jaar?
• Wat geeft je plezier en voldoening in je werk?
• Hoe is het voor jou om …?
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Boven- en onderstroom
In teams

Herken je team:
• Het bovenstroomteam heeft vooral oog voor zaken als:
–
–
–
–

Beleid: waar naar toe en hoe gaan we dat doen
Resultaten: behalen van doelstellingen, sturen op resultaat, oplossingsgericht
Targets: welke resultaat gaan we halen
Spreadsheets: cijfers & feiten inzichtelijk

• Het onderstroomteam heeft vooral oog voor zaken als:
– Emoties
– Motivatie
– Sfeer

• In beide gevallen kan het gaan om je team als ook om de diverse afdelingen waar het team voor
werkt.
• Er is meestal een mix van boven- en onderstroom. De meesten zijn meer op de bovenstroom
gericht.
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Boven- en onderstroom
In organisaties
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Huiswerk voor de volgende keer

• Maak een scan voor jouw team,
• Maak een keuze uit de aangeboden scans,
• Volgende keer uitslag en keuze presenteren.
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Tips

• Creëer de randvoorwaarden voor
bevlogenheid
• Stap uit je eigen comfortzone. Verleg je
grenzen (ook die van je organisatie), maak
fouten, leer ervan
• Ken je eigen leerstijl
• Wees open, durf goed naar jezelf te kijken en
herken je sterke en zwakke punten.
• Streef naar een emotioneel tevreden team (en
klant) bij coaching

104

Lean Team Coach
Dag 3: Wie ben je? (DISC)
2020

Wie ben je?
DISC: oefening (20 min, incl. bespreking)
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Lean Team Coach
Dag 4: (Team)coaching: (Leerstijlen)
2020

Leerproces van Maslow
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Leerstijlen
• Volgens Kolb zijn er vier “hoofd”stijlen van leren. Ieder heeft zijn eigen voorkeursstijl (en dat wil
niet zeggen dat we één stijl kunnen toepassen):
1.

Doener: leren door het te doen, toe te passen

2.

Bezinner: eerst goed over nadenken (abstract observeren)

3.

Denker: nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis en ervaring (reflectief observeren)

4.

Beslisser: gaat aan de slag met nieuwe informatie en wil ervan leren (actief experimenteren)

•

Wat is jouw voorkeursstijl?

•

Elke stijl heeft zijn goede punten.
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Leren volgens Kolb

110
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Leren

• C. Argyris schreef dat veel mensen (incl. coaches) zelf niet echt openstaan om te leren.
• Hij onderscheidt: protection mode en learning mode (beschermmodus en leermodus).
– Dit lijkt op de eerdergenoemde fixed en growth mindset

• Hoe zit dat met jou?
– Geef jij weleens toe dat je het niet weet?
– Hoe leer jij iets nieuws (kennis, inzichten, werkwijzen?
– Wat heb je hiervoor nodig?

• Het verliezen van een bestaande, beproefde methode, werkwijze (zelfs als die niet perfect is)
weegt veel zwaarder dan het plezier van iets anders.
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I hear and I forget
I see and I remember
but when I do I understand
- Confucius
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Leerpiramide van Bales:
Weet je nog?

10% van waar we
naar luisteren
20% van wat we lezen
30% van wat we zien en horen
50% van wat we zien, horen en nadoen
70% van waar we over gediscussieerd hebben
80% van wat we zelf ervaren hebben
95% van wat we uitleggen aan anderen
114

Lean Team Coach
Dag 4: (team)coaching met Toyota Kata
2020

Toyota Kata: De routine van continu leren en verbeteren en van coachen

116

Achtergrond KATA
• Bedrijven die werkten met de tools van Lean Six Sigma merkten dat ze vaak niet de resultaten
haalden die Toyota haalt. Er was blijkbaar nog iets nodig.
• Er zat iets in de manier van werken en bij Toyota noemen ze dat KATA
• KATA gaat meer over cultuur dan over tools en methoden
• Er is op alle niveaus een bepaald gedrag nodig en dat krijg je niet zomaar voor elkaar.
Twee smaken:
• Verbeter KATA
• Coaching KATA
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Essentie voor een cultuur van continu verbeteren

1.

Weten wat je wilt

2.

Veel kleine stapjes na elkaar richting je ‘doel’

3.

Gedragsverandering op alle niveaus

4.

Medewerkers komen zelf met ideeën over hun eigen werk

5.

Voortdurende coaching op het juiste gedrag

6.

Niet praten, maar doen, doen, doen
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KATA en doel, visie, strategie

• KATA veronderstelt dat het management een visie heeft. Die visie is vooral richtinggevend en
top-down.
• Bottom-up ga je in haalbare, overzichtelijke stappen naar het doel / in de richting van de visie
toewerken.
• Je doet vele kleine stapjes (soms heel veel en kort achter elkaar). Na een tijdje zie je dat je
grote vooruitgang hebt geboekt.
• Geen grote programma’s, geen Big Bang. Als de wereld verandert, pas je de richting van de
stapjes aan.
• De nieuwe constante is de manier waarop je iedere keer een stapje maakt, dat is een vaste
routine. Het is de vaste manier waarop je met verandering omgaat. Dat geeft mensen hun
houvast.
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Doel – richting - doeltoestand

• Doel gaat om het WAT. Dit kan heel goed een
resultaat zijn dat je wilt halen, maar het kan ook
een visie zijn die je nastreeft.
• Doeltoestand is meer een volgend stapje op weg
naar het doel.
• Met veel kleine stappen, vele doeltoestanden ga je
richting het doel.
• Je bepaalt steeds de volgende doeltoestand, maar
HOE je die gaat bereiken staat nog open en daar
heb je je mensen voor nodig.
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Doel versus Doeltoestand

• Dit verschil is belangrijk
• Een Doel is een gewenste uitkomst (WAT, zegt niets over hoe je de uitkomst bereikt)
• Een Doeltoestand gaat om HOE een proces moet werken. Hoe je het resultaat gaat halen.
• Je gebruikt getallen als doel, b.v.:
– Kwaliteitsniveau, productiviteit, effectiviteit van een machine, doorlooptijd, arbeidskosten, omloopsnelheid, enz.

• Jouw focus ligt op de manier waarop je het doel gaat bereiken, het HOE.
• Het HOE is waar het in de verbeter Kata om gaat. Het resultaat komt ‘vanzelf’.
• Je kan als DOEL hebben dat de voorraad omlaag moet, maar vervolgens zal je na moeten
denken HOE je dat voor elkaar krijgt. DOEL versus DOELTOESTAND
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De vaste routine

• De vaste routine bestaat uit vier, ogenschijnlijk hele simpele stappen:
1.

Wat is het doel, de visie, waar willen we naar toe?

2.

Hoe is het nu?

3.

Waar willen we als volgende stap naar toe (volgende doeltoestand)

4.

Wat houdt ons tegen? (Welk obstakel zien we?)

• We gebruiken voor deze 4 stappen steeds de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act)
• Punt 2 is er eentje waar het vaak fout gaat. We hebben al een tegenmaatregel voor we goed
snappen wat er aan de hand is. Laat jouw teamlid gaan kijken en het eventueel zelf
ondervinden.
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Film: Improvement KATA
• Film: Kata in 10 minutes
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‘Stomme’ opmerking

Werk alleen aan datgene waar u echt aan moet werken.
• Dit lijkt heel logisch, maar in de praktijk gaat het vaak anders.
• Vraag je steeds of jouw team bezig is richting het doel, zo niet: laat ze stoppen. Zo ja: geen
actie, laat ze doorgaan.
• Soms is er zoveel te verbeteren dat mensen maar ergens beginnen. Dat is doelloos en niet
handig. Geef richting aan de verbeteracties van jouw team.
– B.v. ‘elke 10 minuten een factuur’ en dan: Wat houdt ons tegen om dit te bereiken?
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Focus en uitdaging

• Als iedereen in je team hetzelfde nastreeft, krijg je meer gerichte verbeterinitiatieven en
daarmee ga je beter, sneller richting je doel.
• Door de betere gerichtheid krijg je betere samenwerking, de neuzen in dezelfde richting.
• Alle energie, creativiteit, enz. in jouw team staat in dienst van hetzelfde doel i.p.v. dat ieder
iets roept wat hem goed lijkt.
• Mensen houden wel van een uitdaging, maar het moet haalbaar blijven. Niet te moeilijk of te
ver weg anders gaat het niet werken. Liever meerdere kleine stapjes, dan één grote.
• Te makkelijk is niet uitdagend. Te moeilijk gaat ook niet werken.
• Het is normaal om een doel vast te leggen en nog niet te weten hoe je dit bereikt.
• Weten waarvoor je het doet en resultaat zien werkt zeer motiverend.
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Tijdhorizon
• Wanneer wil je jouw team de doeltoestand bereikt hebben?
– Eén jaar: dit voor de meesten te lang, te ver weg. Ze verliezen interesse enthousiasme, e.d. Ga in dat geval met
tussendoelen werken.
– Drie maanden: zie dit als een maximum. Als het langer gaat duren kan je beter tussendoelen stellen.
– Eén tot vier weken: dit lijkt goed te werken.
– Paar dagen: werkt soms heel goed als je kort na elkaar in kleine stapjes wilt verbeteren

• Algemeen: hoe verder weg de horizon hoe groter het belang van een goed plan. Bij een duur
van een paar dagen tot een week kan je zonder uitgewerkt plan. Richtlijn: > 6 weken= goed
doordacht plan. (Als een plan schrijven een week kost is dat weer niet zo zinvol.)

• Dit geldt algemeen in verbeterprojecten! ( verbeteren volgens DMAIC: 1 week Define, 3
weken M, 3 weken A, 3 weken I, 1 week C = samen 12 weken)
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Kata
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Film over coaching Kata
• Film: Voorbeeld Kata Coaching
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Coaching KATA, vijf vragen
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de doeltoestand? (waar willen we
in deze stap naartoe?)
Wat is de actuele toestand?
Welke obstakels houden je tegen om de
volgende doeltoestand te bereiken?
Wat is de volgende stap? (start een
nieuwe PDCA cyclus)
Wanneer kunnen we gaan kijken wat we
hebben geleerd van het zetten van deze
stap?
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2. Wat is de actuele toestand?

• Is jouw mentee gaan kijken? Wees niet afhankelijk van rapportages
• Vraag of er een helder beeld is van het probleem.
– Wat zou er moeten gebeuren?
– Wat gebeurt er daadwerkelijk?
– Als het probleem te groot is, probeer je er kleine problemen van te maken.

• Is jouw mentee duidelijk wanneer het probleem optreedt? Begin niet aan een onderzoek
naar de grondoorzaak als je niet weet wanneer het optreed.
• Begrijpt jouw mentee wat er gebeurt op het moment van optreden?
• Identificeer en bevestig de directe, echte oorzaak van de afwijking
• Zijn er tijdelijke maatregelen nodig (b.v. om klant tevreden te houden en/of tijd te winnen
voor een definitieve oplossing)?
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3. Welke obstakels?
• Welke problemen of obstakels houden jou op dit moment tegen om de volgende doeltoestand
te bereiken?
• Heeft jouw mentee het proces of de situatie nauwkeurig geobserveerd?
• Heeft jouw mentee een focus op één probleem?
• Voorkom Pareto-verlamming. Laat de mentee zich niet druk maken over het vinden van het
grootste probleem. Bij snelle cycli komt jouw mentee deze snel genoeg tegen.
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4. Wat is de volgende stap?
• Dit is de start van de volgende PDCA cyclus
• Zet slechts één stap tegelijk, maar wel in snelle cycli
• De volgende stap hoeft niet de grootste, beste of
belangrijkste te zijn. Hou de vaart erin. Het zetten
van een stap is belangrijk.
• Veel volgende stappen zijn verdere analyses. Geen
tegenmaatregelen. Behoedt je mentee voor deze
valkuil.
• Als de volgende stap een analyse is: wat verwacht
jouw mentee te weten te komen?
• Als de volgende stap een tegenmaatregel is, wat
verwacht jouw mentee dat er zal gebeuren?
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5. Wat hebben we geleerd?
• Laat jouw mentee hier niet mee wachten. Hoe eerder hoe beter. Liever vandaag dan morgen.
• Stimuleer jouw mentee tot snelle cycli.
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Tips coaching Kata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beperk de eerste paar doeltoestanden van jouw mentee tot een tijdhorizon van maximaal een week
Wacht niet met het coachingsmoment tot het einde van de dag.
Gebruik iedere keer de vijf vragen.
De laatste vraag is soms een knelpunt. In veel gevallen gaat het enkel om een verdieping van het
begrip van de situatie.
Hou de coachingscycli kort en snel. 15 minuten is een mooi doel.
Geen discussies
Niet wachten met een volgende stap
Kleine stappen, korte coaching momenten
Laat jouw mentee werken met ambassadeurs. Laat jouw mentee in alle teams of op alle afdelingen
een ambassadeur hebben.
Laat jouw mentee met iets kleins beginnen.
Kata gaat om het veranderen van gedrag op alle niveaus en dat kost jaren.
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Nadeel KATA

• Geen focus op de mens
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Lean Team Coach
Dag 4: Teamcoaching
2020

Agenda dag 2
Het team

•

De vijf kritische succesfactoren van teamcoaching

•

Teamontwikkeling
–

Tuckman

–

Lencioni

–

Film: Struggle & Co

•

Psychologie in teams en een veranderende omgeving

•

Boven- en onderstroom

•

Tips

N.B. De dagopbouw is meer een richtlijn dan dat we die strak zullen volgen.
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5 Kritische Succes Factoren

1. Meetlat
2. Eigenaarschap
3. Context
4. IJsberg
5. Hier en nu
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1. Meetlat

• Waar staat het team nu: is dit noemen we de huidige situatie
• Waar wil het team naar toe: dit is de gewenste situatie
• Ziet het team de kloof?
• Ziet het team de kloof als ongewenst?
• Geen ongewenste kloof is geen motivatie

• De meetlat volgt uit de klantwaarde!!
• Kent het team de gehele waardestroom?
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2. Eigenaarschap

• Het team is eigenaar
• Het team is verantwoordelijk
– Leden zijn individueel verantwoordelijk voor delen van het geheel

1. Hoe (-> methode of werkwijze)
2. Kunnen (-> vaardigheid of competentie)
3. Wij (-> in eigen hand hebben en houden)
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3. Context
• Context = omgeving
• Managers, andere teams, afdelingen,
klanten
• Context is niet statisch
• Wederzijdse beïnvloeding
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4. IJsberg

• IJsberg = zichtbare en onzichtbare competenties in jouw team.
• Omgang, werkgedrag, taakopvatting, betrokkenheid
1. Er is zichtbaar gedrag en er is zichtbare interactie in het team
2. Minder zichtbaar: vele aannames
3. Onzichtbaar: motieven, drijfveren, waarden

3. beïnvloed 2. en die beïnvloed 1.
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5. Hier en nu

• Manier van gedrag en interactie
onderling = idem met context
• Wat zie je en wat zie je niet
• De teamcoach herkent gewenst en
ongewenst gedrag en koppelt dit o.a.
aan de vier andere KSF’s.
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Het verschil team coaching en Lean team coaching

• Lean team coaching is:
– Meer resultaat gericht
– Meer focus op meetlat
– Meer focus op context
– Vanuit klantwaarde en waardestroom

• Lean team coach kijkt vanuit twee dimensies:
– Het leervermogen van het team (zoals blijkt uit onderlinge interacties)
– Mate waarin het team zich focust op het resultaat (en het eigen werk daarbij kan organiseren)
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Teamontwikkeling volgens Tuckman

Teamprestatie

Performing
Forming
Norming

Storming
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Forming

• Geen team, maar verzameling individuen
• Ieder voor zich, niet voor het team
• Slecht naar elkaar luisteren (kippenhok)
• Gesprek tussen ‘ikken’. Er is geen ‘wij’
• Niet verantwoordelijk voor teamdoel
• Vakinhoudelijke communicatie via leidinggevende
• Typische uitspraak: ‘Ik heb geen probleem’.
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Storming

• Meer interactie, meer misverstanden
• Onderlinge competitie, conflicten
• Kleine groepjes
• Emoties kunnen hoog oplopen
• Persoonlijk taalgebruik
• ‘ik’ versus ‘jij’
• Macht en invloed wordt ter discussie gesteld
• Vakinhoudelijke communicatie groepsgewijs via
leidinggevende
Typische uitspraak: ‘ Zeg ons wat wij moeten doen, dan
vertellen wij waarom dat niet kan’.
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Norming

•
•
•
•
•

Team loopt lekker
Nieuwkomers hebben het moeilijk
‘wij’ tegen ‘zij’
Interne focus
LeIdinggevende is schakel met
buitenwereld

Typische uitspraak: ‘Geef ons de klus, dan
pakken wij die op op onze eigen manier’.
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Performing

• Team kent elkaars talenten (en
zwakheden)
• Open voor invloeden van buiten
• Conflict is geen beschuldiging
• Team is onderdeel van groter geheel
• Team is proactief voor vragen van buitenaf

Typische uitspraak: “dat signaal had ons al
bereikt, dus dit hebben we in overleg met
andere teams opgepakt”
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Tuckman
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Teamontwikkeling volgens Lencioni
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Lencioni: samenhangend team en niet-functionerend team
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Aanpakken gebrek aan vertrouwen
• Kwetsbaar opstellen, veilig voelen in het team
• Iets over jezelf vertellen op basis van een lijst met vijf vragen
• Opstellen van een DISC of MBTI en deze delen met elkaar.
• 360 graden feedback onderling
• Vertel over ieder ander teamlid wat je ziet als het grootste talent en dus potentiele bijdrage aan
het team én het grootste verbeterpunt (dit vraagt al wel om een basis van vertrouwen en veilig
voelen)
• De rol van de leider en/of coach is belangrijk. Voorbeeldrol in kwetsbaar opstellen en niet
afstraffen als je iets hoort dat je niet bevalt.
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Aanpakken van kunstmatige harmonie
• Conflictzoeker: iemand in het team krijgt de
opdracht om zoveel mogelijk de meningsverschillen
boven tafel te halen.
• Team als geheel: stimuleer debat, bewaak wanneer
het conflict te ver gaat, blijf aangeven dat het nodig
is.
• Oefen met het Thomas-Kilmann Conflict Model.
Teamleden krijgen beter begrip van het nut van
conflicten en welke aanpak in welke situatie het
best werkt.
• Rol van de leider of coach: afstand houden, niet
(direct) mee bemoeien, stuur het conflict zodat het
niet persoonlijk wordt, soms aanscherpen
verschillende meningen
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Aanpakken van vaagheid en gebrek aan betrokkenheid
• Ga niet voor teamconsensus,
• Start met betrokkenheid op makkelijke punten (die met een laag risico) en werk van daaruit
‘omhoog’.
• Aan het einde van een overleg de besluiten samenvatten en ieder laten zeggen dat hij/zij er
achter staat,
• Stel deadlines en hou daar aan vast,
• Stel vooraf een contingency plan op (plan B om doel toch te bereiken),
• Bespreek het worst-case scenario van een bepaalde beslissing,
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Aanpakken van lage standaarden, gebrek aan verantwoordelijkheid
• Bevorder groepsdruk,
• Motiveer en/of verbeter iemands prestatie door te benadrukken dat iemand zijn/haar team
teleurstelt bij niet slagen,
• Publiceer doelen en standaarden (van het team en ieders rol daarin),
• Regelmatige en eenvoudige voortgangsbewaking,
• Vier teamsuccessen (en niet de individuele successen).
• Rol van de leider of coach: steeds weer het team als geheel aanspreken op
verantwoordelijkheid. Accepteer geen individuele schuldigen.
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Aanpakken van status en ego
• Publiceer (team)resultaten
• Beloon het team op basis van
resultaten en het juiste gedrag of acties
die nodig zijn om het resultaat te halen.

• De leider of coach zet de toon voor een
focus op resultaten. Geen
vriendjespolitiek o.i.d. Ze zijn objectief,
hebben geen persoonlijk belang,
neutraal, resultaat staat voorop.
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Oefening Teamcoaching met Lencioni

In groepen van 3 of 4:
1. Inbreng van een case waarin een team niet lekker
loopt
2. De anderen stellen verhelderende vragen
3. Waar zit het team in het model van
Lencioni?
4. Wat zou een interventie kunnen zijn?
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Rollenspel team coaching met Lencioni (deel 2)

Casus inbrengen:
Ken je een uitdagende situatie binnen een operationeel team of managementteam die graag
eens uitgespeeld ziet?
Voorbespreken:
• Wat is de situatie?
• Wat is je doel?
Tijdens het rollenspel:
• Waar wil je dat wij op letten?
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Film

• Film: Lean Teamroles
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Lean Team Coach
Dag 4: Zelfsturende teams
2020

Inhoud Zelfsturende teams:

• Hoe niet?
• Bezint eer ge begint
• Randvoorwaarden
• Invoeringsfasen
• Nodige vaardigheden
• Jouw rol als coach
• Eigenschappen van het zelfsturende team
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Naar zelfsturende teams: hoe niet?
• Allereerst: zelfsturende teams invoeren doe je
niet snel even tussendoor.
• Niet zelden spelen bezuinigingsoverwegingen
(ook) een rol.
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Bezint eer ge begint
• Initiatief voor zelfsturing breed delen en uitwerken
– Informeer én betrek het middenkader en medewerkers
– Hebben ze de mogelijkheid om ‘NEE’ te zeggen of is het opgedwongen?

• Zelfsturend = Collectief leiderschap
– Kiezen voor zelfsturing betekent dat er (veel) meer besluiten genomen zullen gaan worden in gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
– Collectief leiderschap heeft minimaal op twee manieren consequenties voor iedereen binnen de organisatie:
• Samen verantwoordelijkheid dragen betekent samen besluiten nemen.
• Wie in bepaalde situaties 'in de lead' is, wordt niet meer als
vanzelfsprekend bepaald door iemands formele leidinggevende positie,
maar door wat de specifieke taak of klus aan kwaliteiten vraagt.
Volgen en leiden wisselen elkaar af.
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Bezint eer ge begint
• Zelfsturing lijkt meer geschikt in een
continu omgeving dan in een
ontwikkelomgeving
– Meer bekende situaties versus vooral nieuwe situaties

• Systemen, instrumenten en stafdiensten
moet je afstemmen op teams
• De keuze voor zelfsturing vraagt om een
breed draagvlak. Is of was die er?
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Randvoorwaarden voor succesvolle invoering
• Invoeren kost tijd en energie. Omschakelen is voor alle
betrokkenen lastig.
• De implementatie van zelfsturende teams moet vorm
krijgen als een ontwikkeltraject. (geen big bang)
• Geef een grote rol aan aan het middenkader en
management bij de realisatie van zelfsturing.
• Investeer in werken aan de bereidheid om individuele
belangen en voordelen in te passen in de belangen van
en voordelen voor het team (of de organisatie): van
‘what’s in it for me’ naar ‘What’s in it for us’
• Besteed voldoende aandacht aan het ontwikkelen van
vaardigheden die nodig zijn om collectief leiderschap in
alle lagen van de organisatie te realiseren (= coaching).
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Randvoorwaarden voor succesvolle invoering
• Investeer in het ontwikkelen van de coachingsvaardigheden die leidinggevenden en/of
teamcoaches nodig hebben om de teams door de verschillende ontwikkelingsfasen richting
meer en meer zelfsturing heen te loodsen.
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Fasen bij invoering van zelfsturende teams

• Fase 0 (de voorbereiding)
– De basis is een volledig commitment van de beslissers. Zij geven helderheid creëren over de veranderrichting.
– Een kritische massa creëren die bereid en in staat is om naar zelfsturing toe te werken.
– Vaststellen welke taken en verantwoordelijkheden gefaseerd naar de teams gaan.
– Samenwerking is het centrale thema: vaststellen welke competenties daarvoor organisatiebreed en van hoog tot
laag ontwikkeld moeten worden.

• Fase 1 (1e stap)
– Er gaan taken en verantwoordelijkheden naar de teams.
– Leidinggevenden trekken zich terug.
– De teamdoelen en -normen worden nog wel vastgesteld voor de teams, maar de teams zijn zelf verantwoordelijk
voor de prestaties.
– De nieuwe taken die aan de teams zijn toebedeeld vragen mogelijk om een ander beloningssysteem.
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Fasen bij invoering van zelfsturende teams
• Fase 2
– Doelen en normen worden niet meer door het management
bepaald, maar worden in overleg met de afzonderlijke
teams afgesproken.
– De taken waar de teams verantwoordelijk voor zijn, worden
moeilijker.
– Teamleden gaan elkaar bijvoorbeeld beoordelen op
functioneren en conflicten moeten de teamleden met elkaar
oplossen.
• Fase 3
– Er gaan nog meer en complexere taken naar de teams, zoals
bijvoorbeeld het vaststellen en doorvoeren
van verbeteringen en vernieuwingen.
– Het team is in hoge mate onafhankelijk van het
management.
– Het team functioneert op dit niveau als zelfsturend team.
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Te ontwikkelen vaardigheden binnen het team

Als coach zie je de knelpunten in noodzakelijke
vaardigheden:
• Leren om in gezamenlijkheid besluiten te nemen
• Werken aan draagvlak
• Probleemanalyse
• Omgaan met onderlinge spanningen en conflicten
• Feedback / complimenten geven en ontvangen
• Afwisseling van leiden en volgen
• Werken vanuit de bedoeling, niet vanuit de regels
• Loslaten vanuit vertrouwen
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Jouw rol als coach bij zelfsturende teams
• Loslaten vanuit vertrouwen.
• Vanuit vertrouwen loslaten, vraagt om vertrouwen in twee betekenissen:
1.

2.

Vertrouwen dus dat het team het vermogen heeft om (te leren) onafhankelijk van een
leidinggevende te opereren.
Zonder deze vorm van vertrouwen zijn er twee keuzes die beide niet bijdragen aan de
ontwikkeling van het team richting zelfsturing
a.

Loslaten omdat het moet, je er zo weinig mogelijk mee bemoeien, afwachten wanneer het misgaat
en dan zeggen: "Zie je wel!”

b.

Proberen los te laten, maar daarbij toch steeds het stuur niet echt kunnen overgegeven, en
daarmee impliciet de boodschap geven dat zelfsturing wat jou betreft niet de bedoeling is.

In de tweede plaats gaat het om vertrouwen 'op maat’. Je laat het team steeds een
beetje meer los. Op afstand blijf je nog beschikbaar voor situaties waarin ondersteuning
op maat (weer even) nodig blijkt te zijn.
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Jouw rol als coach bij zelfsturende teams
• Individuele coaching en teamcoaching
Met het vertrouwen dat je team in staat is om (te leren
om) autonoom te functioneren, moet jij je team de
gelegenheid helpen om vaardigheden te ontwikkelen zoals
hiervoor beschreven.
– Welke nieuwe teamtaken en -verantwoordelijkheden
worden door het team al goed opgepakt en waar is nog
behoefte aan of noodzaak van ondersteuning?
– Let op de leidinggevende: dat een team coachen naar
zelfsturing heel andere vaardigheden vraagt dan
leidinggeven aan een team, behoeft geen betoog.
– Welke vaardigheden iemand als voorheen
leidinggevende eventueel nog moet ontwikkelen om de
rol van teamcoach goed te kunnen vervullen, is
uiteraard van persoon tot persoon verschillend.
– Behoefte aan steun, coaching of training hierbij zal er in
veel gevallen zijn.
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Zelfsturende teams: Alignment vs. Autonomie

Autonomie - De vrijheid om onafhankelijk van anderen te handelen. Dit impliceert:
• Creativiteit
• Betrokkenheid
• Verantwoordelijkheid

Alignment – Alle betrokkenen (teams) op een lijn met een erkend en uitgesproken
gemeenschappelijk doel. Dit impliceert:
• Multidisciplinair samenwerken
• Strategische doelen naar taken
• Delen van een gedeelde purpose
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Zelfsturende teams: Alignment vs. Autonomie
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Zelfsturende teams: Intrinsieke motivatie volgens D. Pink

Autonomie

•
•
•
•

Delegeren
Mandaat
Geen micromanagement
Flexibel (nieuwe) werken

+

“Mastery”

•
•
•
•

Juiste competenties
Juiste ervaring
Juiste taken toebedeeld
Support & genoeg tijd

+

“Purpose”

•
•
•
•

Persoonlijk
In het project
Op de afdeling
In de organisatie

=

Intrinsieke
motivatie

•
•
•
•

Uitdaging
Passie
Spannend
Plezier
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Zelfsturende teams: Eigenschappen

• Team verantwoordelijk voor het resultaat
• Gedragen visie en heldere kaders
• Teamdoelen
• Van functie naar flexibele rollen
• Ondersteunende werkprocessen voor het team (als HR, marketing en financiën)
• Continu leren, feedbackloops
• Kwalitatieve en kwantitatieve informatievoorziening (metrics)
• Coach voor ontwikkeling en ondersteuning
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Certificaat op zak….en nu??

Theorie:

Praktijk:
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Volg ons op LinkedIn!

• Volg ons op LinkedIN om op de hoogte te blijven over:
ü Evenementen
ü Klantcases
ü Tips over Lean Six Sigma
ü Alumni borrels
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