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te zienmet welkgemakafspraHet is vaakverbijsterend
worden
of naareigenwelbevinden
kenwordenvergeten
die te makenhebben
Leidinggevenden
gel'nterpreteerd.
praktijkhebbende neigingsteeds
met eendergelijke
harderop te tredenoÍ, evenerg,helemaalnietop te trewantrouwen
dat daaruitvoortCen.Hetstilzwijgende
vloeitis de bronvanveelonheil.
In tweeartikelenv/ordtbesprokunnen
kenwat leidinggevenden
in
doenom de afspraakcultuur
hun organisatie
te verbeteren.

e i c i i n g g e v eann n o 1 9 9 9b e t e kent vaak dat leidinggevend e n a l i e e nn o g d e k a d e r s
aanqeyenrr'aarbinnenmecie-

tieseenstevigehobbelop rvegnaar\r'erkelijkezelfsturing.
Onr erachterte
komenhoever zelfsturingis gevorderd,

z o u i e e e n sk r i t i s c hn a a rd e h u i d i g e
van eenorganisatie
of
afspraakcuituur
rfdelingmoetenkijken.Wantde organivan de
satievan nu is het resultaat
afspraken
die mensenin het verleden
En
appelop diensverantrvoordelijkheids- hebbengemaakten zijn nagekomen.
van morgenkrijgt op haar
de organisatie
Zellituringheetdat dan.NÍaar
gevoel.
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rverkers
in meerof minderematede
vrijheidhebbenhun takenzeiíin te
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vullen.Daarmeeschenktde manager
hij
een
en
doet
vertrouwen
mederverker
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Niet hord. niet zocht
Organisatieswaarin gewerktwordt met
'harde'afspraken
zijn te omschriivenals
'tam-tam-organi'afrekenorganisaties'
of
wordenafgerekend
satieslN{edewerkers
(targets)
waarze ia
op de afspraken
tegenhebbengezegd.
Op zich is daar
nietsmis mee,zolanghet gaatom orgadruk
nisatiesdie niet ondertoenemende
(van buitenaf)staan.In dergelijkeorganisatieszieje vaakdat wanneerde druk
toeneemt,
de hardeafspraak
met dreigendtromgeroffelgebruiktgaatrvorden
van bovenafom nog
aispressiemiddel
Stokachterde deur is
meerte presteren.
dan het jaarlijksebeoordelingsgesprek,
de bonusof eendreigendontslag.
Dergeiijkebedriivengaanuiteindelijk
ook vaakmet veeigedonderten onder.
Diametraalop de'harde'afspraakstaat
vaakte vinden in
de'zachte'afspraak,
'bla-bla-organisaties'.
Zo'n organisatie
blinkt vaakuit in vrijblijvendheid.
bliivenbinZolangde(subsidie)gelden
nenstrornenis er weinigaande hand.
Veelrvordtvaakonderhandsevengeregeid.lvÍaarwanneerde'bla-bla-organisatie'te langonderdruk komt te staan,
verzandtze in passiviteiten is de kans
groot dat ze oplostin haareigenvaagheid.
Beideqperingenvan de afspraakcultuur
op macroleidenin hun eenzijdigheid
en oneen mesoniveau-tdfànzekerheid

nigheidover de te volgenkoers.OP
individueelniveauleidt dit kwijtraken
van de koers vaaktot gevoelensvan
en moedeloosheid,
machteloosheid
rvaardoorhet vertrouwenin elkaaren in
de toekomstverdrvijnt.
waarvertrouwensIn die organisaties
krijgende schakrachtenatbroklielen,
in eentamvrij
spei.
ervan
dunziiden

aspectenwaar te nemen die de rroedingsbodem vorÍnen vrooreen toenemend gebrekaanvertn)uwen:
1. kennisdelingen voorlichting:waar

drukken. Veelvan de dagelijke worKlow wordt gedragendoor een soort vanzelfsprekendheidsstroomdie zich
afspeeltin onzeonbewusteverwachtingenen halÍbewustegewoontes.Pasals de

onduidelijkheidheent met betrekking
tot de motievenvan de ander,zijn werkrviizeen de resultatendaarvan(bijvoor-

opengaan,als
deurenniet automatisch
de computer geensjoegegeeftof een
collegazijn afsprakenniet nakomt, rvor-

beeldin de vorm van eenverslagoftijdenshet uitbrengenvan verslag)ont-

den wif ons bewustvan onzeimpliciete

meteen'teharde
tam-organisatie
rvordtde schaduwzijafspraken'-cultuur
in eenblarvantrouwen,
ciezichtbaarais
meteen'tevrijblijvende
bia-organisatie
cuituur' alsblindvertroulven.

Voedingsbodems
voor wontrouwen

De orgonisotievon morgenkrijgt
von de
vormdoor de (kwotiteit)

Bij een eersteronciiedoor een rvillekeurig,eorganisatievait op met hoeveel

oftprokenvon nu

het
o nbervustever!rourvenskrachten
verrr'e
is:
verbonden
rverk
drgeliikse
trou\\'en erop drt ciedeurenvan de
h o o t d i n g a n ga u t o m r t i s c ho e e n g a a na l s
\\'e onze smartcarog,ebruikenen ciatde
conrputer opstírt :ls tve op een knop

Gebeurtdit incidenteei
verwachtingen.
dan is de daaraanverbondenirritatie
Maarwanneerdit
gauwverdwenen.
soortincidentenstructureeiworden,kan
het basiwertrourvenernstigrvordenaangetasLBijvoorbeeld:
o wanneerde berichtenoverslechte
rvorsteedsnadrukJielijker
onrzetcijfers
de
toevertrouwen
in
den,veriiesik het
komstvan de organisatie;
o alser steedsmeerinformatieuidekt,
houdt het naïevevertrouwenop waarmeeik mijn kamerdeuropenlaaten
gevoeiige
informatieop miin bureaulaat
Iiggen;
van projecten
o wanneerde cieadlines
rvorcienoverschrecien
en
regelmatig
worden
niet
nageafspraken
meer
steeds
komen,ga ik nviifelenaande deskundigheidvan mijn coilega's;
o rvanneerde enena de anderereorganisatieovermij heenvalt,wordt mijn
vertrouwenin de goedebedoelingenvan
steedsminder;
het management
verkeerde
o lvanneermij stelselmatig
of juist wordt
informatiewordt gegeven
onthouden,gaik wijfelenaande capaciteitenen de intentiesvan de ander.
op onsthema'afsprakenculToegespitst
drie cuituurtuur'zijner in organisaties

staatlvantrouwen.Dat wantrouwenkan
aileenweggenomenworden door alle
kennis te delenen eeriijkevoorlichting
te geven;
2. controle.wie door overÍnatiggebruik
voorschriften,
regelsen provan pasjes,
(inclusief
vastgede
daaraan
cedures
klonken controle) probeertvoortgangsen ondercontroprocessen
te beheersen
Ie te kijgen, geeftaanleidingtot wancontroiekan
trouwen.Buitensporige
aileenwordenvoorkomendoor mederverkersniet méérte (laten)belovendan
men kan overzienen waar kan maken;
wie de ander
3. resuhaatverwachting:
niet vertrouwtof meeraigemeengeenvertrouwenheeftin de toekomst
probeertzich in te dekkendoor via
afsprakenen contractenallerleivormen
en comvan aansprakelijkheidsstelling
pensatieregeiingen
in te bouwen.Of diegeneprobeertde afsprakenzo ruirn te
omschrijvendat ze voor allerleiinterpretatiesvatbaarzijn om zodoendezijn
te kunnenontduiverantwoordeiijkneid
ken. Kijk bijvoorbeeldhoe verzekeringsmaatschappijen,computer' en softwareleveranciers
met elkaaromspringenin
verbandmet het beruchtemillenniumprobleem.
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Retotiesonderhouden
op
gebaseerd
Voor eenaíspraakcultuur
allerhoogste
de
is het nodig
vertrouwen
prioriteit te gevenaan het verzorgenvan
Iande relatiemerelkaar.Ín Àziatische
vanzelívan relaties
den is hetverzorgen
sprekend.Door eerstte investerenin de
relatieontstaateenbasis
persoonliike
vertroulr'enwaaroP
van wederzijds
r*'ordenlzie voorkunnen
zakengedaan

Zodrqeen onder voéttdqt de
woorheidgewetdwordtqongedoon

een
dot bijno onbewrJst
veroorzoold
oonstogoPzijnvertrouwen

beeldop dezePagina).

De retotie
vertrouwen/ofsproken
Wanneerkeerop keeratlprakenniet
of andersuitpakiien
wordennaqekomen
\toordat
moet daaroverrvordengePraat.
ga
arttkellanrviizingen
ik in eenvolqencj
gevenovclroc ie dlt kunt doenzonder

plaatsik hier het
onnodigte polariseren,
'r'ertrouwen'
door
in eenreferentiekader
het
rr'aardoor
in
organisaties
aan Ie geven
kan wordcn.Want
vertrouwengeschaad
alsniet helderis waaren rvaardoorde
ontstaat,kun ie
vertrouwensproblematiek
nooitde juisteuitwegvinden.\\t kunnen

sprekenvan drie orièntatic van het ver'
trouwen:vertirouwgnin ideeën,vertrouwen in mens€n,veÍtrouwen in zaken.

Vertrouwenin ideeën
Vertrouwenin ideÉn is in organisaties
Er ziin
overalimpliciet aanwezig.
managersdie handclenop basisvan
rationaliteiten er zijn er die handelenop
basisvan inrurtie.Beidenlatenzichmeer
o[ minder bcwustleidendoor eenidee
rvaarinzevertrrouh'en
hebben,hoewelze
veelalsteiligzu.llenbewerendat er achter
van hun nuchtereof
de verscheidenheid
qeen
juist onberedeneerde
beslissingen
idcezit. Ook vindenrve
richtinggevend
in organisaticsideeenterug in de vorm
van uitgewerktemodeilenen concepprocesreenginee'
ten zoalsbusiness
ring, de lerendeorganisatiemet haar
vijf discipiines,total quality management, en sindskon kennismanagementmodellen.Bii vemouwenin
ideeënhoort ook het vertrouwendat
ondernemerskunneuhcbbenin nieu(e-commerce),
we productideeën
in dc werkideeënvoor verbetcringen
verbeteren
van de
of
het
proce3sen,
overlegstructuur.
Veelbedrijvenhcbbcnook het volste
vertrouwenin de ideevan kleinebusinessunits, projeamatigwerken,cenrralisatieof juist decentralisatie.

Vertrouwenin mensen
Vertrouwenis eigcnlijkaltijd tcrug te leiden tot mcnscn,IdeeËnontstaanirnmers
in de hoofdenvanmensenen de'zaken'
(apparaten!
gereedxhap,
boeken,auto's,
... , -Íenz) die wij icderedrg gebruikenom

l:rnrpc<iFv.-r
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ons wcrk te docn zijn uiteindelijk ook
door menscnhandengemaakt.
Vertrouwensproblemenkunnen welisrvaarhun oorsPronghebbenin ideeënof
zakcn,maar wordenzichtbaaren voel'
baar door mcnsen.Door de sterke
gevoelensdie eenrol spelenbij vertrou'
wensvrag€nis het belangrijkeenduidete hebben'Waardoor
liik referenuekader
ontstaanmijn irritaties,eenzaamieidof
Alieendoor onze
machteloosheid?
gevoelenste benoemenen te relateren
aan de vraagof dat komt door ideeën'
zakenof door mensendringenwe door
tot het kerngebiedvan de vertrouwens_waag.

Vertrouwen in zaken
weetpreEen erraren systeembeheerder
goed
comouterner'werk
cieshoe hij het
effect
welk
moet iaten funcrionerenen
hebben'De
bepaaldecommando's
voeir
met zijn vintapijtgarenbewerker
gersmoeiteloosaanwanneerhet garen
niet de juiste spanninsheeften de ervaren chirurg is zo thuis in zijn vak dat hij
ook in een voor de patientievensbedreigendesituatiesneicioetwat nociigis'
Vertrouwenis het resuitaatvan ervaring'
Daar waar <ieeigenervaringontbreekt'
ziin wij graagbereid,somsuit noodzaak
uit
ciit zaak-vertrouwen
geciwongen,
handente gevenaananderemensen'
In'vertrouwen in ideeén'en'vertrouwen
in zaken is een poiariteit te zien' Ideeën
zijn abstracten immaterieel;daarentegen zijn zakenconcreeten'gematerialiseerd'.Het vertrouwenln mensenneemt
eencentralePiaas in.

lntentiesen
copociteitenmotchen
factorzijn
Zoals menscnde verbindencie
Yormen
zo
en
zaken'
russenideeën
aísprakenhet bindencimiddensruktusen capaciteisenintenties(bedoeiingen)
hierschema
Zie
ten (deskundigheid)'
boven.

Afspraken
tvordt
De cuituur van eenorganisatie
zichtbaarin de atspraak'Die ontstaatals
er een
het sPrekenwordt atgesioten,

samenlcoing'door A'H' Bos'
S t o n : V e r t t o u w e n a l s l u n d a m e n to o o r ' c r . g c z o n d c
uitteveÍ Christoíoor

(vaakin het
eigengoedebedoelingen,
belangvan De GoedeZaak),maar reaiiseertzich niet dat anderenhun eigen
makcncn hun eigenconinterpretaties

(implicietof
beloftewordt uitgesproken
die
conform
expliciet) en er daarna
beloftewordt gehandeid.Eenafspraak
komt tot stand door eenzo realistisch
mogelijkc match van intentiesen caPaclteiten.

clusiestrekkcn.Ook zijn we ons niet
altijd evenbewusthoe haaksonzewoor'
den op onzedadenstaan.lvtaarde ander
voehdatde waarheidgeweldwordt aan-

Capaciteitei
gaathet om het
Bij capaciteiten
deskundigheid
van
iemands
inschatten
vertrouwen
en het
en vakmanschaP
dat daarin gesteldwordt.A.lsje bijvoorbeeldvan meningbentdat het

gedaanen beieeftdaarin halfonbewust
eenaanslagoP zijn vertrouwen.

iemandaan een bepaaldedeskundigheid ontbreekt,hoort dat gebrekaan
vertrouwengeenmoreieladingte heb-

onrwrllclingsdvirur en communKtlictniningver'

\{infried Dciimannis a.lsrdfsundig gevcstiSd

bondcne:n Dialoog tc Bcttcl en Rodcnriids
(c-mril: dciimmn@didoog.net)'

ben.Het heeftslechtste makenmet
het feit dat je iemandeenbePaalde
of taak(nog)
veranrwoordelijkheid
niet toevertrouwt vanwegebijvoorbeeldgebrekaan ervaring.Hoewelhet
gesprekdaaroverin principeeenzalielijk karakter hoort te hebben,komt het
voor dat een betrokkenezich Persoonlijk aangevailenvoeit (meerhieroverin
het volgencieartilel).

Intenties
Capaciteitenkun je relatiefmakkelijk
out'
metendoor biivoorbeeldbehaalde
put en resultatenuit assesment/develop'
ment centers.Bij intentiesligt dat moeiliiker. We kunnen nu eenmaaivooraí
niet weten hoe iemand zal omspringen
met vertrouwe[ikeinformatie,geiden
intentieshebbente
bevoegdheden.
makenmet eigenbelang,groepsbelang'
Mensen
slechteen goedebedoelingen.
zien vaakover het hooíd dat de ander
alleenonzewoordenen dadenkan
rvaarnemenen niet onzebedoelingen.
Weeranderenmakenvan dat feit juist
uitbundig gebruikom hun eigenplantc
trekJien.Iedereenis overtuigdvan zijn
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&
ln het eerstedeelvandit tweeluik(zieLeidinggeven
augustus1999)is aandachtbesteedaande vergeorganiseren,
en is aangegeven
en afspraken
ten reiatietussenvertrouwen
geschaadkanworden.
hetvertrouwen
waardoorin organisaties
vuistEenlogischvervolgdaaropzijnde in dit artikelbeschreven
en medewerwaarmeemanagers
regelsen oe vraagsystematiek
overhunafsprakenkunnenverbeteren
kersde communicatie
wordtdat relatiesonnodigpolariseren.
zodatvoorkomen

I
I

In de besluitvorntinsrvordt qoede
c o m m u n i c r t t es t e e c ibse l a n c r i i k e r '

tn aus ook de s:emrilkteaisprai<en'
pi. liggenimmers in het veriensde
van een besluit.Een atipraakis een soort
I
I

vooriopig eindpunt van de communtcatte
omdat vanaf ,l.rarhet sprekenophou'it
en het doen besint.D.larnaechterkomt

Dynamische
Oordeelsvormin
helpt mensen
zelfstandiger te
worden.

het moment dat over de resultatenmoet
rvorden geco;:rnrunicecrd.Het elkalr aanhoort ook bij
sprekenop t(rczeggingen
het lerbeterenvan de atsprukcuituur.
In deel i van dit artikel zagenwe al dat als
er een atsPraakgemaaktrr'ordt,er door de

Hier doorheenspeeltechterde
mensen.
formele
die de leidinggwende
hierarchie
machtgeett.Op zijn beurt kan de werkalsinformenemerkennisen capaciteiten
inzenen.Maaralsde
le machtsmiddel€n
anderdirt niet erkent,benje machteloos
en zijn wantrourt'enen strijd het gevolg.
juist
Terwiileengoedeafspraakcultuur
staato[ valt met wedenijds!'enrourven.
Dat lertrourventuss€nmensenontstaat
of op rr'ilsniveau.
nietop denkniveau
maarop hetniveauvan het geroel.Bii
en het atleggen
het makenvan atspral<en
daaroverrvorcit
vanveranrwoordeliikheid
nog te vaakvergeteneerstduidelijk te
ik mij zorgenmaaken
makenrrraarover
jf' je zorgenmaakt.Dan is er
rvaarover
zorgen kun je pratenvanuit
eengedeelde
Áls de gebruikelijke
gelijkwaardigheid.
antwoordenniet meervoldoenziin het
de goedelragen die bewustmakendwer-

venvachtingenen athankelijkgecreërde

op
ken.Elkaarbewusteraanspreken
(zelf)resPea
is te lerenzonder
atspraken

heden een re;/c verbinding ontstaattussen

te verliezen.

een bewust eigen
standPunt te

Aanvanleiijk is he
slechb een
hulpmiddel om: en een betere
te kunnen
maken.
Situatiesbeter te
kunnen doorzien.

Het belangrijkste
instrument is
'rragen stellen'.

Om inzicht in een
situatie te krijgen...

....moetje jezelf vijf

-Ïragen

stellen...

figuur 1 Referentle{<oder

vertrouwen
in

Z
\

ideeën
mensen
zaken

Woordenen doden
Zoals mensen de verbindende factor
vormen tussen ideeën en zaken' zo zijn
atlpraken het bindend middenstuk tussen intentieslbecioelingenren capaciteiten (deskundigheden).De verbinding
tussenhet aanqaanvan een aíspraaktot
en met het rapporrerenover het resultaat daan'an iigt op zijn beurt rveertn
h e t ' d o e n ' ( h e t u t n ' o e r e nv a n d c
afspraak).In tleuur 1 rvord! die samenh a n g s c h e m a t i s c izri c h t b a a r' z i e o o k
'l
Leidinggevene- Orgaruseren'nÍ' van
augustus).

Proktische vuistregets
Ieder besluitmoet rvordenverankerdin
eenindividueleatipraak'\Íaar dat is
niet hetzelfdealsdicterenrvatde ander
(op
moet doen.Zowelbij het atsprexen
zich nemenvan verannvoorcielijkheid)
op de atspraak(afiegalshet aanspreken
is het
gen van veranrwoordeliikheid)
in achtte
zinvol eenpaarrrristregels
mensenzich
dat
voorkomen
nemendie
voepersoonliik
bijvoorbceidonbedoeld
len aangevailen.
l. Ga uit van gelijkwaardigheid'
je
2. Investeringin tijd: besefciat met
tiid tijd maakt.
3. Steigeenmeikendemaarhelpende
vTagen.

Z
\

intenties
afspraken

Z
\

de Amerikaanse
nodigis venr'oordde
PeterDruckeral in
managementgoeroe
1989in eenartikel in The Economisr'Hii
vloer
veeqde
daarde rvereid-economische
opvattingdat de
aanmet de geldende
zou
en maalibaar
u'ereldcontroleerbaar
van
erkenning
een
tot
oP
ziin.Hij ro€Pr
('reciproaÍhankeiijkheid
dervederzijdse
citli), omciathet bouwenvanmachtsstructurenen het eenzijdigbehaienvan
is en oP den
voordeeloneconomisch
duur altiidnegatiefuiwerkt. Die gedach'
te is sindsdienop macroniveauwel
gervorden(poldermodel'
gemeengoed
maaramperdoorgeoveriegeconomie),
rvaardagelverkvloeren,
de
tot
drongen
worden
Iijk kleineen groteatspraken
gemaalr-Daarlevenwe nog vaakin de
illusiedat allesen iedereenrvelgeprokan worden
grammeerden gecontroleerd
of dat go,''enstgedragaf te drvingenis
door angstvoor slechtebeoordeiingof
door loonpriklieis.Zo'n behandeling
op'
roeptsleóts'vechtoi vlucht'-gedrag
zrraarder
steeds
eigenbelang
het
doordat
gaatwegen.Als managerhebje vanuitje
positieformelemachtdie fe
hiêrarchische
rvelof niet kunt gebruiken.De medelverkerheeftechterde informelemachtom

doen
aanspreken

capaciteiten

GelijkwaardigheidBij het aangaanvan
eenaíspraakis het belangrijkuit te gaan
Waaromdat
t'an geIijkwaardigÀeid-

afspreken

op velemanierenondereenafspraakuit
wil
te kunnen komen-Gelijkwaardigheid
hier zeggen:voor €enmom€ntaízienvan
de formeleen informelemachtdieje
kan
hebt zodater eenvertrouwensruimte
ontstaan.Vanuit het bewustzijnvan de
rvedenijdseaÍhankelijkheidlegje vast
(spreekje afl rvat iedersbijdragezal ziin
om het (samen)genomenbesluitte reaiis€ren.
in tiid.Het is met tijd alsmet
Invesreren
geld:met tijd maakie tiid!. Door op het
juistemonrenten dejuistewijzetijd te
wordt uiteindein afspraken
investeren
Het
lijk tijdrvinstgeboekt. systematisch
stellenvan goedevngen is daarbij
(zie ookde paragraaf'lust'in'
essentieel
Time'-a.fspraken).
Helpendevragen.Het is de taa.livan
mee
zorveide manageraisz'n teamleden
te denken,meete kijkenen die vragen
te stellendie helpende afspraakrealistisch te houden.
O Pasthet in je agenda?
O Heb ie de nodigedeskundigheid?
(capaciteiten)
O Heb je de nodigemiddelenzoals
budget, mankracht,hulPmiddelen?
O Zie je het zinen?(intenties)
O Hoe gaje het aanPakken?

Om het bekende'Wedronkeneenglas,
we dedeneenplasen r*e lietende zaak
zoalshet was'-effectte voorkomen'kan je
bij wijíel overde haalalsleidinggevende
baarheidvan eenafspraakde mederverker wagenwat hii denkt te gaandoen als
hij merkt dat hij de gemaakteafspraak
niet kannakomen'
(waarschijnlijk)

oP
Het oonsPre+(en
ofsproken
ligt kenneiijkeen
In veeiorganisaties
van
aansPreken
het
op
taboe
soort
vooral
op hun aíspraken,
mederverkers
rvanneerafsprakenniet of maarten dele
Mijn ervaringis dat
zijn nagekomen.
schroomhebbengekregen
veelmanagers
omdatze te
voor dit soortgesprekken
'blaof
in'tam-tam'vaakontaarden
en zebangzijn relaties
bla'-gesprekken
Of zedegraderen
verderte verstoren.
zichzeiítot de soortmanagerdie - net
i
a l si n c e n - r e c l a m -e g r o m m e nec n
z n mensentot de orcieroept'
blattenci
.\íetnamebij het aanHet kan anciers.
van mensenop niet-nagekospreken
men aiiprakenis het zinrol om naast
nogeenpaarvuistde eercierqenoemcie
regeisin achtte nemende
.1.Stelde (interne)klanten daarmee
oP de eerste
na te komenafsPraak
plaats.
blijn primairzelfver5. De meciewerker
anwoordelijk,maarie zoektwel samen
naareenoplossing.
6. Weerstain eersteinstantiede verleite qaanoververkiarindine in ciiscussie
genen oozaken.
- aisdedruk r*'eer
7. Benutciesituatre
van cieketelis - om er samenvan te
leren.

8. Probeerzo lang mogcliikaf te zien van
het gebruik van machtsmiddclen.
Retevantevragenhierbii zijn: Wat kunnen r{e doen opdat de afspraakdsnog
Wat
nagekomenwordt?Wat is haalbaar?

dan wat hi zclfhceft nagelatenwaardoor
het procesgecntien vcrdicÍtl (AUIV!!).
Het sprecktvanzclfdat zo'n vraagslechs
zeldcnen allecnin eensfeervan veÍtrou'

is noo.l"akeliik?

welijlàeid gestcldkan worden,anders
werkt het tegenje.

Hoeheefthetzoverkunnen
komen?

afsprakenmakenleverttijd'
Realktische
winst oP. De volgendepraktijkcaseillus-

Pasnadater eenvoor allepartijenbewedigendeoplossingis geronden(waarvoor
de medewerkerprimair verannroordelijk
blijft), komen vragenaande orde orn de

treert dil

oorzakente achterhaienEendergeiijk
gesprekkun je het bestéénof tweeweken
laterhouden,waarbijhetuitermate
belangrijkis hier weerhet principevan
de gelijkwaardigheidte latengelden,want

organisatie
Voor een dienstverlenende
heb ik het principevan de'Just-in'
oP Potengezet.Het
Time'-afspraken
bedrijf verzorgdede elektronischever'

')ust'in'Time"ofsProken
:
een voorbeetd

werking van fiaancièletransactiesen

'Posbij gedeetde zoÍg{<unje
protenvonuitgetijk'voordigheid'
I

Y

lerenkun je alleenin vriiheid.
.{s ook dezenveecie-lijnsgesprekJcen
verlopenof herhaaidelijk
onbevredigend
dringt zich de
moetenplaatsvinden,
of hij in de
de
manager
vraagop aan
welke
positieis om te'bestraffen'en
belangendaarbijvooroPíaan.
Vraageenstiidenseeneraluatiegesprek
aaneenmedewerker
overeenafspraak
rveikciiferhij toezou kennenaande
Als hij
afspraaken het proceseromheen.
eenscorelagerdan eennegengeeft,vraag

rvasathankelijkvan zoweiinterneais
Door de jarenheen
externeleveranciers.
washet gewoontegovordenom bij het
aangaanvan afsprakende levertijdvan
Door de
op te schroeven.
het gevraagde
toegenomencomplexheidvertrouwde
men er steedsminder op dat de anderop
tir'dzijn verplióting na zou komenen
men bourvdevoor zichzelfuit voorzorg
men dit
eentijdsbufferin. Aangezien
maar
stitrwiigendvan elkaaraccepteerde,
de
precies
wist
hoeveel
buffertijd
nooit

...Eenllea samea door éen

dat ie alle
antwóorden
kent betekent...

...dat je weet dat
je risico's looPt!
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Het gaat er uiteildelijk onl
dat polarisatie tuss€n
- meDsgn...

:
i*i

...rlordt voorkomen, en...

-+-

werdende spulanderhad gerescrveerd,
len regelmatigte laataangeleverd.
Daarmeewerd keerop keerde implicieje weldatje
te opvaftingbevestigd:'Zie
besefte
ze niet kunt l'ertrourven!'lvÍen
de
gedrag
niet dat men door het eigen
En zo was
instandhieldsamenzwering
spiraaleeníeit en waser
de neergaande
van de medewerkers
in de agenda's
voor
eengigantisch'maar
rmiddels
onbruikbaarkaPitaaiaan manuren
in de vorm van bufíertijd.
opgeslagen
rvistdezespiraai
verwerkingsbedriif
Het
cioorde moedte
radicaalte doorbreken
hebbenéchtop basisvan rvecienijds
le gaanmakenen
vertrourvenaíspraken
elliaardaaropaante spreken.De afde-

lingschefssprakenmct hun medcwer'
kers een realktischchoeveclhcidtijd af
voor een klus en de chef van afdclingA

ovcr...).hvailability managcnrent'(de
bcchilóaarhcid) wasgcstcgcnvrn 0J
naar2 (bcwustwordingnn-). Hct hierna

rvistdat wanneerhij op bijvoorbceld
dinsdagochtendbepaaldeinformatie
aanafdelingB, het sys'
niet had geleverd

in het kort te schctscnmodclnan DmamischcOordeelsrormingo,spceldein het
succesvandit trajecteenfundamenteie
aanrol. AIle (rartrouwens)asPccten,

teempiat gingofdat een halveafdeling
duimengingzittendraaien.En dus was
de informatieer,rnisschienoP maan'
dagrniddagof zeifspas op maandag'
avond,maar in ieder gevalnet oP tiid!
Na negenmaandentoonde eenvoor de
audit aandat
IT-branóe rePresentatieve
het bedijf zichaanzienlijkhad verbeterd
manage'
op eenaantaiasPecten.'Problem
ment'wasop eenvijfuuntsschadgestegen
van I (initiatievan...)naar3 (controle

dachtspunten,nrisuegelsen relertante
wagendie in dit en het vorigeartikel over
leidinggorenop basisvan aÊprakenzijn
kondendoor dit model
besprokcn,
inzióteliik worden gemaakten door
wordengeopentionaliseerd.
oefeningen
\t-hÍried D€iimann is ccn zclÉtendig gcvctigdc trai'
ncr/consulunt cn dcclncmcr in dc Stiódnt

Didoog

(c-meil dciinenn@didoog:ncr)

Hoe werkt dpamische oordelin gworming?
wegín figuur2). Daartoedienendewagennaarde feiten(Wat
zie en hoor ik?) en naar de begrippen/oprattingen(Wat denk ik

is gerichtoP eenzo oPenmoge[rDfnamischeOorcieeisil'orming
In het kaderran het veóeterenrraneen
ke comrnurucaue.
jezelf
aÉpraakcuiruuris dezemethodeeenhandigemanierom
rrdn
Ligtin de bet^/t$wording je
kenbaarte maken.De essentie
s)
rmingsprocesen dat'rande gesprekpanner(
eigenoordeeisvo
daarik
denk
wat
ih
hoor
en
zie
wat
vragen:
door het stelienvan

daarbii?).
die we makcn (de
De toekorrst wordt bepaa.lddoor de ker-rzcs
keuzrweà.Omdaareenbeeld'raate kijgen diesende vrag€n
naar de doelen(Wat wil ik?) en naarde middden (Hoc rraiiscer
ik dat?).
Aan de basisrnn ieder probleemof misgdopcn ópraak staan
altijd ge/o€iensdie zich in het hedenmanifesteren-Vmrlmt
betreft het omgaanmet aÊprakenzijn de rclevura vragcn daarloor opgenomenin figr:ur 3. (Op internet is ceu dynamische

bij en waarom,rrat voel ik, watwii ik en hoc realiscerik dat?
Meestalis dat eennogal onbewustproccsAls jc bs^ruster
omgaatmet ciiewagen,gaje minderimpulsiefreagcrenca krijg
je me=r helderheid,waardoorje realistischermet je verantwoordelijkheid kunt omgaan.Elk probleem,elkcafsPradgeikevraag
d.ieop eenbepaaidmomentaande ordewordt gesteldheefteen
je
verledenen eentoekomsrDatverledenmo€t kennen(de ker.'

versievan dit model te vinden: www.dialoog-nct).

figuur 2 Nodet dgnomischeoordeetsvorming
Delen, idealen

gegevens
objectteve
Feiten,waarnemrngen
Betrokkenheid

Resultaat:
een
(voorlopige)
keuze

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

-

-/
visie,referentiekader
gedachten,
Begrippen,

/

t

\

Probreemsterinq

\-l
Middelen,wegen,aanpak

figuur 5 Retevontevrogenbif het mqkenvon ofsprokenop bosls von dgnomlsche
oordeetsvormlng
op dit ogenblikbij jou op?
WelkgevoelÍoeotde afspraak
Watis iouwzorq?

lvie of wat weerhoudje op dit ogenblikom cie
aíspraakzo uit te voerenzoalslij het zou wiilen?
Wat heb je tot nu toe ondernomen?
lvat werkte niet,wat werktewel?

Wanneeíisvoorjou de afspraak
eenieir?
je
Watwil uiteindelijk
bereiken?
Watwrlje in dit gesprek?

Doorwat, wanneeren hoe merKteie dat de afspraak
riet opschoot?
',^lat
grnger toendoorie heen?

Zorg aver
afspraar

j
Kenwes

7

Keuza,tcA

|loe kan ons doel (alsnog;bererktworden?

roe xrlkje nu aantegende afsPraak?
'#at maakt de afspraaknu vooí 1ouproblemattscn?

Wat is daarbijjouw bi.idrage?

Wat is voor lou erg belangrrjkin dezeafspraar?
In weikevan jouw opvaningenvoeljij je gefrustreero?

Wat hebie nog (van mij) nodig?
Heb1eal enig idee hoe je e.e.a.anden aan kunt pakken?

lukt je helder
Indíen het ie tijdensgesprel<ken
uit te sprekenover:
komt (rvaaren waardat't'andaan
O watie nu bezighoudt
nemen);
dat nu in je oproept(r'oelen);
O weiiiegevoeiens
O hoeje dat verkiaart(denkenh
(willen);
O watie intenties211p
(handelen)'
dan iaatje ztenwaar
O hoeie die wrlt reaiiseren
rvaar
komt (verieden),
je nu theden)staat'waarje vanciaan
(toekomst).
Daarmee
je naartoewiit en hoeje dat reaiiseert
leverje eenpositievebijdrageaanhet bevorderenvan
afspraalculen eenaansPrekende
ds vertrour\'en
rvederzif
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