
e ic i inggeven anno 1999 be te-

kent vaak dat leidinggeven-

den a l ieen nog de  kaders

aanqeyen rr 'aarbinnen mecie-

rverkers in meer of mindere mate de

vrijheid hebben hun taken zeií in te

vullen. Daarmee schenkt de manager cie

mederverker vertrouwen en doet hij een

appel op diens verantrvoordeli jkheids-

gevoel. Zell ituring heet dat dan. NÍaar

het omgaan nlet vertrou\\ 'ell en verilnt-

rvoordel i jkheid b l i ik t  i r r  veel  organis; t -
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t ies een stevige hobbel op rveg naar \r 'er-

keli jke zelfsturing. Onr erachter te

komen hoe ver zelfsturing is gevorderd,

zou ie eens kr i t isch naar de huid ige

afspraakcuituur van een organisatie of

rfdeling moeten kijken. Want de organi-

satie van nu is het resultaat van de

afspraken die mensen in het verleden

hebben gemaakt en zijn nagekomen. En

de organisatie van morgen kri jgt op haar

beurt  vorm door de (krval i te i t )  van de

.r tspraken lan nu.

Winf r ied Deijman . '  ' ; : i -43Í:í ; : : . ; : ' . .
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Het is vaak verbijsterend te zien met welk gemak afspra-

ken worden vergeten of naar eigen welbevinden worden

gel'nterpreteerd. Leidinggevenden die te maken hebben

met een dergelijke praktijk hebben de neiging steeds

harder op te treden oÍ, even erg, helemaal niet op te tre-

Cen. Het stilzwijgende wantrouwen dat daaruit voort-

vloeit is de bron van veel onheil.

In twee artikelen v/ordt bespro-

ken wat leidinggevenden kunnen

doen om de afspraakcultuur in

hun organisatie te verbeteren.

Niet hord. niet zocht
Organisaties waarin gewerkt wordt met
'harde'afspraken zijn te omschriiven als
'afrekenorganisaties' of ' tam-tam-organi-

satiesl N{edewerkers worden afgerekend

op de afspraken (targets) waar ze ia

tegen hebben gezegd. Op zich is daar

niets mis mee, zolang het gaat om orga-

nisaties die niet onder toenemende druk

(van buitenaf) staan. In dergelijke orga-

nisaties zie je vaak dat wanneer de druk

toeneemt, de harde afspraak met drei-

gend tromgeroffel gebruikt gaat rvorden

ais pressiemiddel van bovenaf om nog

meer te presteren. Stok achter de deur is

dan het jaarlijkse beoordelingsgesprek,

de bonus of een dreigend ontslag.

Dergeiijke bedriiven gaan uiteindelijk

ook vaak met veei gedonder ten onder.

Diametraal op de'harde' afspraak staat

de'zachte'afspraak, vaak te vinden in
'bla-bla-organisaties'. Zo'n organisatie

blinkt vaak uit in vrijblijvendheid.

Zolangde (subsidie)gelden bliiven bin-

nenstrornen is er weinig aan de hand.

Veel rvordt vaak onderhands even gere-

geid. lvÍaar wanneer de'bla-bla-organi-

satie' te lang onder druk komt te staan,

verzandt ze in passiviteit en is de kans

groot dat ze oplost in haar eigen vaag-

heid.

Beide qperingen van de afspraakcultuur

leiden in hun eenzijdigheid op macro-

en mesoniveau-tdfànzekerheid en one-



nigheid over de te volgen koers. OP

individueel niveau leidt dit kwijtraken

van de koers vaak tot gevoelens van

machteloosheid en moedeloosheid,

rvaardoor het vertrouwen in elkaar en in

de toekomst verdrvijnt.

In die organisaties waar vertrouwens-

krachten atbroklielen, krijgen de scha-

dunziiden ervan vrij spei. in een tam-

tam-organisatie met een'te harde

afspraken'-cultuur rvordt de schaduwzij-

cie zichtbaar ais rvantrouwen, in een bla-

bia-organisatie met een'te vri jbli jvende

cuituur' als blind vertroulven.

Voedingsbodems
voor wontrouwen
Bij een eerste ronci ie door een rvi l lekeu-

rig,e organisatie vait  op met hoeveel

o nbervuste ver!rourvenskrachten het

drgel i ikse rverk verbonden is: rr 'e ver-

trou\\ 'en erop drt cie deuren van de

hootd ingang au tomr t isch  oeengaan a ls

\\ 'e onze smartcaro g,ebruiken en ciat de

conrputer opstírt  : ls tve op een knop

drukken. Veel van de dagelijke worK-

low wordt gedragen door een soort van-

zelfsprekendheidsstroom die zich

afspeelt in onze onbewuste verwachtin-

gen en halÍbewuste gewoontes. Pas als de

deuren niet automatisch opengaan, als

de computer geen sjoege geeft of een

collega zijn afspraken niet nakomt, rvor-

den wif ons bewust van onze impliciete

aspecten waar te nemen die de rroe-

dingsbodem vorÍnen vroor een toene-

mend gebrek aan vertn)uwen:

1. kennisdeling en voorlichting: waar

onduidelijkheid heent met betrekking

tot de motieven van de ander, zijn werk-

rviize en de resultaten daarvan (bijvoor-

beeld in de vorm van een verslag oftij-

dens het uitbrengen van verslag) ont-

De orgonisotie von morgen krijgt
vorm door de (kwotiteit) von de
oftproken von nu

verwachtingen. Gebeurt dit incidenteei

dan is de daaraan verbonden irritatie

gauw verdwenen. Maar wanneer dit

soort incidenten structureei worden, kan

het basiwertrourven ernstig rvorden aan-

getasL Bijvoorbeeld:

o wanneer de berichten over slechte

onrzetcijfers steeds nadrukJielijker rvor-

den, veriies ik het vertrouwen in de toe-

komst van de organisatie;

o als er steeds meer informatie uidekt,

houdt het naïeve vertrouwen op waar-

mee ik mijn kamerdeur openlaat en

gevoeiige informatie op miin bureau laat

Iiggen;
o wanneer de cieadlines van projecten

regelmatig rvorcien overschrecien en

steeds meer afspraken niet worden nage-

komen, ga ik nviifelen aan de deskun-

digheid van mijn coilega's;

o rvanneer de ene na de andere reorga-

nisatie over mij heen valt, wordt mijn

vertrouwen in de goede bedoelingen van

het management steeds minder;

o lvanneer mij stelselmatig verkeerde

informatie wordt gegeven of juist wordt

onthouden, ga ik wijfelen aan de capaci-

teiten en de intenties van de ander.

Toegespitst op ons thema'afsprakencul-

tuur'zijn er in organisaties drie cuituur-

staat lvantrouwen. Dat wantrouwen kan

aileen weggenomen worden door alle

kennis te delen en eeriijke voorlichting

te geven;

2. controle. wie door overÍnatig gebruik

van pasjes, voorschriften, regels en pro-

cedures (inclusief de daaraan vastge-

klonken controle) probeert voortgangs-

processen te beheersen en onder contro-

Ie te kijgen, geeft aanleiding tot wan-

trouwen. Buitensporige controie kan

aileen worden voorkomen door mede-

rverkers niet méér te (laten) beloven dan

men kan overzien en waar kan maken;

3. resuhaatverwachting: wie de ander

niet vertrouwt of - meer aigemeen-

geen vertrouwen heeft in de toekomst

probeert zich in te dekken door via

afspraken en contracten allerlei vormen

van aansprakelijkheidsstelling en com-

pensatieregeiingen in te bouwen. Of die-

gene probeert de afspraken zo ruirn te

omschrijven dat ze voor allerlei inter-

pretaties vatbaar zijn om zodoende zijn

verantwoordeiijkneid te kunnen ontdui-

ken. Kijk bijvoorbeeld hoe verzekerings-

maatschappijen, computer' en software-

leveranciers met elkaar omspringen in

verband met het beruchte millennium-

probleem.
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Retoties onderhouden
Voor een aíspraakcultuur gebaseerd op

vertrouwen is het nodig de allerhoogste

prioriteit te geven aan het verzorgen van

de relatie mer elkaar. Ín Àziatische Ian-

den is het verzorgen van relaties vanzelí-

sprekend. Door eerst te investeren in de

persoonli ike relatie ontstaat een basis

van wederzijds vertroulr'en waaroP

zaken gedaan kunnen r*'orden lzie voor-

beeld op deze Pagina).

De retotie
vertrouwen/ofsproken
Wanneer keer op keer atlpraken niet

worden naqekomen of anders uitpakiien

moet daarover rvorden gePraat. \toordat

ik in een volqencj arttkel lanrviizingen ga

geven ovclroc ie dlt kunt doen zonder

Zodrq een onder voétt dqt de
woorheid gewetd wordt qongedoon

veroorzoold dot bijno onbewrJst een
oonstog oP zijn vertrouwen

onnodig te polariseren, plaats ik hier het
'r'ertrouwen' in een referentiekader door

aan Ie geven rr'aardoor in organisaties het

vertrouwen geschaad kan wordcn. Want

als niet helder is waar en rvaardoor de

vertrouwensproblematiek ontstaat, kun ie
nooit de juiste uitweg vinden. \\t kunnen

spreken van drie orièntatic van het ver'

trouwen: vertirouwgn in ideeën, vertrou-

wen in mens€n, veÍtrouwen in zaken.

Vertrouwen in ideeën
Vertrouwen in ideÉn is in organisaties

overal impliciet aanwezig. Er ziin

managers die handclen op basis van

rationaliteit en er zijn er die handelen op

basis van inrurtie. Beiden laten zich meer

o[ minder bcwust leiden door een idee

rvaarin ze vertrrouh'en hebben, hoewel ze

veelal steilig zu.llen beweren dat er achter

de verscheidenheid van hun nuchtere of

juist onberedeneerde beslissingen qeen

richtinggevend idce zit. Ook vinden rve

in organisatics ideeen terug in de vorm

van uitgewerkte modeilen en concep-

ten zoals business proces reenginee'

ring, de lerende organisatie met haar

vijf discipiines, total quality manage-

ment, en sinds kon kennismanage-

mentmodellen. Bii vemouwen in

ideeën hoort ook het vertrouwen dat

ondernemers kunneu hcbben in nieu-

we productideeën (e-commerce),

ideeën voor verbetcringen in dc werk-

proce3sen, of het verbeteren van de

overlegstructuur.

Veel bedrijven hcbbcn ook het volste

vertrouwen in de idee van kleine busi-

ness units, projeamatig werken, cen-

rralisatie of juist decentralisatie.

Vertrouwen in mensen
Vertrouwen is eigcnlijk altijd tcrug te lei-

den tot mcnscn, IdeeËn ontstaan irnmers

in de hoofden van mensen en de'zaken'

(apparaten! gereedxhap, boeken, auto's,
. . .  ,  - Í -

enz) die wij icdere drg gebruiken om
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ons wcrk te docn zijn uiteindelijk ook

door menscnhanden gemaakt.

Vertrouwensproblemen kunnen welis-

rvaar hun oorsProng hebben in ideeën of

zakcn, maar worden zichtbaar en voel'

baar door mcnsen. Door de sterke

gevoelens die een rol spelen bij vertrou'

wensvrag€n is het belangrijk een duide-

liik referenuekader te hebben' Waardoor

ontstaan mijn irritaties, eenzaamieid of

machteloosheid? Alieen door onze

gevoelens te benoemen en te relateren

aan de vraag of dat komt door ideeën'

zaken of door mensen dringen we door

tot het kerngebied van de vertrouwens-

_ waag.

Vertrouwen in zaken
Een erraren systeembeheerder weet pre-

cies hoe hij het comouterner'werk goed

moet iaten funcrioneren en welk effect

bepaalde commando's hebben' De

tapijtgarenbewerker voeir met zijn vin-

gers moeiteloos aan wanneer het garen

niet de juiste spannins heeft en de erva-

ren chirurg is zo thuis in zijn vak dat hij

ook in een voor de patient ievensbedrei-

gende situatie snei cioet wat nociig is'

Vertrouwen is het resuitaat van ervaring'

Daar waar <ie eigen ervaring ontbreekt'

ziin wij graag bereid, soms uit noodzaak

geciwongen, ciit zaak-vertrouwen uit

handen te geven aan andere mensen'

In'vertrouwen in ideeén' en'vertrouwen

in zaken is een poiariteit te zien' Ideeën

zijn abstract en immaterieel; daarente-

gen zijn zaken concreet en'gemateriali-

seerd'. Het vertrouwen ln mensen neemt

een centrale Piaas in.

lntenties en
copociteiten motchen
Zoals menscn de verbindencie factor zijn

russen ideeën en zaken' zo Yormen

aíspraken het bindenci middensruk tus-

sen intenties (bedoeiingen) en capacitei-

ten (deskundigheid)' Zie schema hier-

boven.

Afspraken
De cuituur van een organisatie tvordt

zichtbaar in de atspraak' Die ontstaat als

het sPreken wordt atgesioten, er een

Ston :  Ve r t t ouwen  a l s  l undamen t  ooo r  ' c r .  gczondc  samen l co ing '  doo r  A 'H '  Bos '

u  i t t e v e Í  C h r i s t o í o o r

belofte wordt uitgesproken (impliciet of

expliciet) en er daarna conform die

belofte wordt gehandeid. Een afspraak

komt tot stand door een zo realistisch

mogelijkc match van intenties en caPacl-

teiten.

Capaciteitei
Bij capaciteiten gaat het om het

inschatten van iemands deskundigheid

en vakmanschaP en het vertrouwen

dat daarin gesteld wordt. A.ls je bij-

voorbeeld van mening bent dat het

iemand aan een bepaalde deskundig-

heid ontbreekt, hoort dat gebrek aan

vertrouwen geen moreie lading te heb-

ben. Het heeft slechts te maken met

het feit dat je iemand een bePaalde

veranrwoordeli jkheid of taak (nog)

niet toevertrouwt vanwege bijvoor-

beeld gebrek aan ervaring. Hoewel het

gesprek daarover in principe een zalie-

lijk karakter hoort te hebben, komt het

voor dat een betrokkene zich Persoon-
lijk aangevailen voeit (meer hierover in

het volgencie arti lel).

Intenties
Capaciteiten kun je relatief makkelijk

meten door biivoorbeeld behaalde out'

put en resultaten uit assesment/develop'

ment centers. Bij intenties ligt dat moei-

liiker. We kunnen nu eenmaai vooraí

niet weten hoe iemand zal omspringen

met vertrouwe[ike informatie, geid en

bevoegdheden. intenties hebben te

maken met eigen belang, groepsbelang'

slechte en goede bedoelingen. Mensen

zien vaak over het hooíd dat de ander

alleen onze woorden en daden kan

rvaarnemen en niet onze bedoelingen.

Weer anderen maken van dat feit juist

uitbundig gebruik om hun eigen plan tc

trekJien. Iedereen is overtuigd van zijn

eigen goede bedoelingen, (vaak in het

belang van De Goede Zaak), maar reaii-

seert zich niet dat anderen hun eigen

interpretaties makcn cn hun eigen con-

clusies trekkcn. Ook zijn we ons niet

altijd even bewust hoe haaks onze woor'

den op onze daden staan. lvtaar de ander

voeh datde waarheid geweld wordt aan-

gedaan en beieeft daarin halfonbewust

een aanslag oP zijn vertrouwen.

\{infried Dciimann is a.ls rdfsundig gevcstiSd

onrwrllclingsdvirur en communKtlictnining ver'

bondcn e:n Dialoog tc Bcttcl en Rodcnriids

( c-mril: dciimmn@didoog.net)'
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W i n Í r i e d  D e i j m a n n

ln het eerste deel van dit tweeluik (zie Leidinggeven &

organiseren, augustus 1999) is aandacht besteed aan de verge-

ten reiatie tussen vertrouwen en afspraken en is aangegeven

waardoor in organisaties het vertrouwen geschaad kan worden.

Een logisch vervolg daarop zijn de in dit artikel beschreven vuist-

regels en oe vraagsystematiek waarmee managers en medewer-

kers de communicatie over hun afspraken kunnen verbeteren

zodat voorkomen wordt dat relaties onnodig polariseren.

I  In de besluitvorntins rvordt qoede

I  communic r t te  s teec is  be lancr i i ker '

I  tn aus ook de s:emri lkte aisprai<en'

I  pi.  l iggen immers in het veriensde

van een besluit .  Een atipraak is een soort

vooriopig eindpunt van de communtcatte

omdat vanaf , l .rar het spreken ophou' i t

en het doen besint. D.larna echter komt

het moment dat over de resultaten moet

rvorden geco;:rnrunicecrd. Het elkalr aan-

spreken op t(rczeggingen hoort ook bi j

het lerbeteren van de atsprukcuituur.

In deel i  van dit  art ikel zagen we al dat als

er een atsPraak gemaakt rr'ordt, er door de

gecreërde venvachtingen en athankeli jk-

heden een re;/c verbinding ontstaat tussen

mensen. Hier doorheen speelt echter de

hierarchie die de leidinggwende formele

macht geett. Op zijn beurt kan de werk-

nemer kennis en capaciteiten als informe-

le machtsmiddel€n inzenen. Maar als de

ander dirt niet erkent, ben je machteloos

en zijn wantrourt'en en strijd het gevolg.

Terwiil een goede afspraakcultuur juist

staat o[ valt met wedenijds !'enrourven.

Dat lertrourven tuss€n mensen ontstaat

niet op denkniveau of op rr'ilsniveau.

maar op het niveau van het geroel. Bii

het maken van atspral<en en het atleggen

van veranrwoordeliikheid daarover rvorcit

nog te vaak vergeten eerst duidelijk te

maken rrraarover ik mij zorgen maak en

rvaarover jf' je zorgen maakt. Dan is er

een gedeelde zorg en kun je praten vanuit

gelijkwaardigheid. Áls de gebruikelijke

antwoorden niet meer voldoen ziin het

de goede lragen die bewustmakend wer-

ken. Elkaar bewuster aanspreken op

atspraken is te leren zonder (zelf)resPea

te verliezen.

Om inzicht in een
Dynamische

Oordeelsvormin
helpt mensen

zelfstandiger te
worden.

Aanvanleiijk is he
slechb een

hulpmiddel om:

Situaties beter te

kunnen doorzien.

situatie te krijgen...

....moet je jezelf vijf
-Ïragen 

stellen...

Het belangrijkste
instrument is

'rragen stellen'.

een bewust eigen
standPunt te

en een betere
te kunnen

maken.



figuur 1 Referentle{<oder

vertrouwen
in

Woorden en doden
Zoals mensen de verbindende factor

vormen tussen ideeën en zaken' zo zijn

atlpraken het bindend middenstuk tus-

sen intenties lbecioel ingenr en capacitei-

ten (deskundigheden). De verbinding

tussen het aanqaan van een aíspraak tot

en met het rapporreren over het resul-

taat daan'an i igt op zi jn beurt rveer tn

het 'doen '  (he t  u tn 'oeren  van dc

afspraak). In t leuur 1 rvord! die samen-

hang schemat isc i r  z ich tbaar  '  z ie  ook

Leidinggeven e- Orgaruseren' nÍ' 'l van

augustus).

Proktisch e vu istregets
Ieder besluit moet rvorden verankerd in

een individuele atipraak' \Íaar dat is

niet hetzelfde als dicteren rvat de ander

moet doen. Zowel bij het atsprexen (op

zich nemen van verannvoorcielijkheid)

als het aanspreken op de atspraak (afieg-

gen van veranrwoordeliikheid) is het

zinvol een paar rrristregels in acht te

nemen die voorkomen dat mensen zich

bijvoorbceid onbedoeld persoonliik voe-

len aangevailen.

l. Ga uit van geli jkwaardigheid'

2. Investering in tijd: besef ciat je met

ti id t i jd maakt.

3. Stei geen meikende maar helpende

vTagen.

Z
\

ideeën

mensen

zaken

intenties

afspraken

capaciteiten

Gelijkwaardigheid Bij het aangaan van

een aíspraak is het belangrijk uit te gaan

t' an ge I ijkwaardigÀeid- Waarom dat

nodig is venr'oordde de Amerikaanse

managementgoeroe Peter Drucker al in

1989 in een artikel in The Economisr'Hii

veeqde daar de rvereid-economische vloer

aan met de geldende opvatting dat de

u'ereld controleerbaar en maalibaar zou

ziin. Hij ro€Pr oP tot een erkenning van

de rvederzijdse aÍhankeiijkheid ('recipro-

citli), omciat het bouwen van machts-

structuren en het eenzijdig behaien van

voordeel oneconomisch is en oP den

duur altiid negatief uiwerkt. Die gedach'

te is sindsdien op macroniveau wel

gemeengoed gervorden ( poldermodel'

overiegeconomie), maar amper doorge-

drongen tot de lverkvloeren, rvaar dage-

Iijk kleine en grote atspraken worden

gemaalr- Daar leven we nog vaak in de

illusie dat alles en iedereen rvel gepro-

grammeerd en gecontroleerd kan worden

of dat go,''enst gedrag af te drvingen is

door angst voor slechte beoordeiing of

door loonpriklieis. Zo'n behandeling

roept sleóts'vecht oi vlucht'-gedrag op'

doordat het eigenbelang steeds zrraarder

gaat wegen. Als manager heb je vanuit je

hiêrarchische positie formele macht die fe

rvel of niet kunt gebruiken. De medelver-

ker heeft echter de informele macht om

afspreken

doen

aanspreken

op vele manieren onder een afspraak uit

te kunnen komen- Gelijkwaardigheid wil

hier zeggen: voor €en mom€nt aízien van

de formele en informele macht die je

hebt zodat er een vertrouwensruimte kan

ontstaan. Vanuit het bewustzijn van de

rvedenijdse aÍhankelijkheid leg je vast

(spreek je afl rvat ieders bijdrage zal ziin

om het (samen) genomen besluit te reaii-

s€ren.

Invesreren in tiid.Het is met tijd als met

geld: met tijd maak ie tiid!. Door op het

juiste monrent en de juiste wijze tijd te

investeren in afspraken wordt uiteinde-

lijk tijdrvinst geboekt. Het systematisch

stellen van goede vngen is daarbij

essentieel (zie ook de paragraaf'lust'in'

Time'-a.fspraken).

Helpende vragen. Het is de taa.li van

zorvei de manager ais z'n teamleden mee

te denken, mee te kijken en die vragen

te stellen die helpen de afspraak realis-

tisch te houden.

O Past het in je agenda?

O Heb ie de nodige deskundigheid?

(capaciteiten)

O Heb je de nodige middelen zoals

budget, mankracht, hulPmiddelen?

O Zie je het zinen? (intenties)

O Hoe ga je het aanPakken?

Z
\

Z
\



Om het bekende'We dronken een glas,

we deden een plas en r*e lieten de zaak

zoals het was'-effect te voorkomen' kan je

als leidinggevende bij wijíel over de haal-

baarheid van een afspraak de mederver-

ker wagen wat hii denkt te gaan doen als

hij merkt dat hij de gemaakte afspraak

(waarschijnlijk) niet kan nakomen'

Het oonsPre+(en oP
ofsproken
In veei organisaties ligt kenneiijk een

soort taboe op het aansPreken van

mederverkers op hun aíspraken, vooral

rvanneer afspraken niet of maar ten dele

zijn nagekomen. Mijn ervaring is dat

veel managers schroom hebben gekregen

voor dit soort gesprekken omdat ze te

vaak ontaarden in'tam-tam'- of 'bla-

bla'-gesprekken en ze bang zijn relaties

verder te verstoren. Of ze degraderen

zichzeií tot de soort manager die - net

a ls  in  ce n-rec lame -  grommenci  en

blattenci z n mensen tot de orcie roept'

Het kan anciers. .\íet name bij het aan-

spreken van mensen op niet-nageko-

men aiipraken is het zinrol om naast

de eercierqenoemcie nog een paar vuist-

regeis in acht te nemen-
.1. Stel de (interne) klant en daarmee de

na te komen afsPraak oP de eerste

plaats.

5. De meciewerker bli jn primair zelf ver-

anwoordeli jk, maar ie zoekt wel samen

naar een oplossing.

6. Weersta in eerste instantie de verlei-

dine in ciiscussie te qaan over verkiarin-

gen en oozaken.

7. Benut cie situatre - ais de druk r*'eer

van cie ketel is - om er samen van te

leren.

8. Probeer zo lang mogcliik af te zien van

het gebruik van machtsmiddclen.

Retevante vragen hierbii zijn: Wat kun-

nen r{e doen opdat de afspraak dsnog

nagekomen wordt? Wat is haalbaar? Wat

is noo.l"akeliik?

Hoe heeft het zo ver kunnen
komen?
Pas nadat er een voor alle partijen bewe-

digende oplossing is geronden (waarvoor

de medewerker primair verannroordelijk

blijft), komen vragen aan de orde orn de

oorzaken te achterhaien Een dergeiijk

gesprek kun je het best één of twee weken

later houden, waarbij het uitermate

belangrijk is hier weer het principe van

de gelijkwaardigheid te laten gelden, want

dan wat hi zclfhceft nagelaten waardoor

het proces gecn tien vcrdicÍtl (AUIV!!).

Het spreckt vanzclfdat zo'n vraag slechs

zeldcn en allecn in een sfeer van veÍtrou'

welijlàeid gestcld kan worden, anders

werkt het tegen je.

Realktische afspraken maken levert tijd'

winst oP. De volgende praktijkcase illus-

treert dil

') ust'in'Time"ofsProken :
een voorbeetd
Voor een dienstverlenende organisatie

heb ik het principe van de'Just-in'

Time'-afspraken oP Poten gezet. Het

bedrijf verzorgde de elektronische ver'

werking van fiaancièle transacties en

'Pos bij gedeetde zoÍg {<un je

proten vonuit getijk'voordigheid'
I

Y

leren kun je alleen in vriiheid.

.{s ook deze nveecie-lijnsgesprekJcen

onbevredigend verlopen of herhaaidelijk

moeten plaatsvinden, dringt zich de

vraag op aan de manager of hij in de

positie is om te'bestraffen'en welke

belan gen daarbij vooroPíaan.

Vraag eens tiidens een eraluatiegesprek

over een afspraak aan een medewerker

rveik ciifer hij toe zou kennen aan de

afspraak en het proces eromheen. Als hij

een score lager dan een negen geeft, vraag

rvas athankelijk van zowei interne ais

externe leveranciers. Door de jaren heen

was het gewoonte govorden om bij het

aangaan van afspraken de levertijd van

het gevraagde op te schroeven. Door de

toegenomen complexheid vertrouwde

men er steeds minder op dat de ander op

tir'd zijn verplióting na zou komen en

men bourvde voor zichzelf uit voorzorg

een tijdsbuffer in. Aangezien men dit

stitrwiigend van elkaar accepteerde, maar

nooit precies wist hoeveel buffertijd de

...Eenllea samea door éen

dat ie alle
antwóorden

kent betekent...
Het gaat er uiteildelijk onl

dat polarisatie tuss€n

- meDsgn...

i * i  :
...rlordt voorkomen, en...

...dat je weet dat
je risico's looPt!
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ander had gerescrveerd, werden de spul-

len regelmatig te laat aangeleverd.

Daarmee werd keer op keer de implicie-

te opvafting bevestigd:'Zie je wel dat je

ze niet kunt l'ertrourven!'lvÍen besefte

niet dat men door het eigen gedrag de

samenzwering instandhield- En zo was

de neergaande spiraal een íeit en was er

in de agenda's van de medewerkers

rmiddels voor een gigantisch' maar

onbruikbaar kaPitaai aan manuren

opgeslagen in de vorm van bufíertijd.

Het verwerkingsbedriif rvist deze spiraai

radicaal te doorbreken cioor de moed te

hebben écht op basis van rvecienijds

vertrourven aíspraken le gaan maken en

elliaar daarop aan te spreken. De afde-

lingschefs spraken mct hun medcwer'

kers een realktischchoeveclhcid tijd af

voor een klus en de chef van afdcling A

rvist dat wanneer hij op bijvoorbceld

dinsda gochtend bepaalde informatie

niet had geleverd aan afdeling B, het sys'

teem piat ging ofdat een halve afdeling

duimen ging zitten draaien. En dus was

de informatie er, rnisschien oP maan'

dagrniddag of zeifs pas op maandag'

avond, maar in ieder geval net oP tiid!

Na negen maanden toonde een voor de

IT-branóe rePresentatieve audit aan dat

het bedijf zich aanzienlijk had verbeterd

op een aantai asPecten.'Problem manage'

ment'was op een vijfuuntsschad gestegen

van I (initiatie van...) naar 3 (controle

ovcr...). hvailability managcnrent' (de

bcchilóaarhcid) was gcstcgcn vrn 0J

naar 2 (bcwustwording nn-). Hct hierna

in het kort te schctscn modclnan Dma-
mischc Oordeelsrormingo, spcelde in het

succes van dit traject een fundamenteie

rol. AIle (rartrouwens)asPccten, aan-

dachtspunten, nrisuegels en relertante

wagen die in dit en het vorige artikel over

leidinggoren op basis van aÊpraken zijn

besprokcn, konden door dit model

inzióteliik worden gemaakt en door

oefeningen worden geopentionaliseerd.

\t-hÍried D€iimann is ccn zclÉtendig gcvctigdc trai'

ncr/consulunt cn dcclncmcr in dc Stiódnt Didoog

(c-meil dciinenn@didoog:ncr)

Betrokkenheid

a
K e n w e g - / - K e u z e w e g

- / t \

-/ 
Probreemsterinq \-l

Middelen, wegen, aanpak

Resultaat:
een

(voorlopige)

keuze

Hoe werkt dpamische oordelin gworming?

Dfnamische Oorcieeisil'orming is gericht oP een zo oPen moge[r-

ke comrnurucaue. In het kader ran het veóeteren rran een

aÉpraakcuiruur is deze methode een handige manier om jezelf

kenbaar te maken. De essentie Ligt in de bet^/t$wording rrdn je

eigen oordeeisvo rmin gsp roces en dat'ran de gesprekpanner( s )

door het stelien van vragen: wat zie en hoor ih wat denk ik daar-

bij en waarom, rrat voel ik, wat wii ik en hoc realiscer ik dat?

Meestal is dat een nogal onbewust proccs Als jc bs^ruster

omgaat met ciie wagen, ga je minder impulsief reagcren ca krijg

je me=r helderheid, waardoor je realistischer met je verantwoor-

delijkheid kunt omgaan. Elk probleem, elkc afsPradg eike vraag

d.ie op een bepaaid moment aan de orde wordt gesteld heeft een

verleden en een toekomsr Dat verleden mo€t je kennen (de ker.'

f iguur 2 Nodet dgnomische oordeetsvorming

Feiten, waarnemrngen objectteve gegevens

weg ín figuur 2). Daartoe dienen de wagen naar de feiten (Wat

zie en hoor ik?) en naar de begrippen/oprattingen (Wat denk ik

daarbii?).

De toekorrst wordt bepaa.ld door de ker-rzcs die we makcn (de

keuzrweà.Om daar een beeld'raa te kijgen diesen de vrag€n

naar de doelen (Wat wil ik?) en naar de middden (Hoc rraiiscer

ik dat?).

Aan de basis rnn ieder probleem of misgdopcn ópraak staan

altijd ge/o€iens die zich in het heden manifesteren-Vmr lmt

betreft het omgaan met aÊpraken zijn de rclevura vragcn daar-

loor opgenomen in figr:ur 3. (Op internet is ceu dynamische

versie van dit model te vinden: www.dialoog-nct).

Delen, idealen

Begrippen, gedachten, visie, referentiekader
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figuur 5 Retevonte vrogen bif het mqken von ofsproken
oordeetsvormlng

op bosls von dgnomlsche

a fspraar

Kenwes j 
7

Keuza,tcA

lvie of wat weerhoud je op dit ogenblik om cie

aíspraak zo uit te voeren zoals lij het zou wiilen?

Wat heb je tot nu toe ondernomen?

lvat werkte niet, wat werkte wel?

Door wat, wanneer en hoe merKte ie dat de afspraak

riet opschoot?
',^lat grng er toen door ie heen?

Wanneeí is voor jou de afspraak een ieir?

Wat wil je uiteindelijk bereiken?

Wat wrl je in dit gesprek?

Welk gevoel Íoeot de afspraak op dit ogenblik bij jou op?

Wat is iouw zorq?

Zorg aver

a fspraar

roe xrlk je nu aan tegen de afsPraak?
'#at maakt de afspraak nu vooí 1ou problemattscn?

Wat is voor lou erg belangrrjk in deze afspraar?

In weike van jouw opvaningen voel jij je gefrustreero?

Indíen het ie tijdens gesprel<ken lukt je helder
uit te spreken over:
O wat ie nu bezighoudt en waar dat't 'andaan komt (rvaar-

nemen);

O weiiie gevoeiens dat nu in je oproept (r'oelen);

O hoe je dat verkiaart (denkenh

O wat ie intenties 211p (wil len);

O hoe ie die wrlt reaiiseren (handelen)' dan iaat je zten waar

je nu theden) staat' waar je vanciaan komt (verieden), rvaar

je naar toe wiit en hoe je dat reaiiseert (toekomst). Daarmee

lever je een positieve bijdrage aan het bevorderen van

rvederzif ds vertrour\'en en een aansPrekende afspraalcul-

|loe kan ons doel (alsnog; bererkt worden?

Wat is daarbij jouw bi.idrage?

Wat heb ie nog (van mij) nodig?

Heb 1e al enig idee hoe je e.e.a. anden aan kunt pakken?
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