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I n t r o d u c t i e

Meer bereiken in je werk. Een toename van voldoening in wat je doet. Zorgen
dat je b�drage gezien wordt door degenen die in een positie zitten om je
hogerop te laten komen. Dit z�n drie van de meest gehoorde doelen van
medewerkers in een verscheidenheid aan organisaties. En vraag je mensen
hoe daar te komen? Dan vertellen ze je waarsch�nl�k dat het vr�wel
onmogel�k is om de meest effectieve aanpak te kiezen om deze doelen ook
daadwerkel�k te bereiken.

Het internett�dperk heeft allerlei soorten vaardigheids-trainingen en
opleidingen toegankel�k gemaakt voor een groot aantal mensen. Of ze nu
hun eigen prestaties willen bevorderen, effectiever willen samenwerken met
collega’s of het maximale willen halen uit de medewerkers die ze aansturen:
het bepalen van de best passende optie uit het overweldigende aanbod
leidt al snel tot paralysis by analysis¹. In bekend Nederlands: 'door de
bomen het bos niet meer zien'.

Laten we deze mogel�kheden eens wat nader bek�ken.

¹ Roberts, Lon (January–February 2010). "Analysis Paralysis: A Case of Terminological Inexactitude"

We duiken erin 



Verschillende opties onder de loep

Hieronder bek�ken én vergel�ken we een viertal mogel�ke aanpakken, die erop
gericht z�n om werkprestaties en -tevredenheid te bevorderen. Want wát kun je
doen? Je kunt ervoor kiezen om geen actie te ondernemen. Optie twee is een
communicatie- (soft skills) training volgen die gerelateerd is aan het onderwerp.
Ten derde kun je een technische of kennisgerichte (hard skills) training volgen. Als
laatst kun je ervoor kiezen om je emotionele competenties te vergroten. 

Waar zit de winst?

Het kiezen van de optie die het beste b� jou past kan het proces om te starten met
het verbeteren van je prestaties én meer uit je werk halen versnellen. Dat helpt je
vervolgens om je doelen te bereiken. Of het nu gaat om het vergroten van je
zichtbaarheid voor het management of het toenemen van je effectiviteit in het
leiden van een team.
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Deze handleiding helpt je

We nemen je mee langs de meest gekozen opties door mensen die in een
vergel�kbare situatie zitten als j�. En we zoeken uit welke mogel�kheid het beste
werkt voor jóú en jouw specifieke situatie. Om de meest passende optie te
ontdekken, staan we stil b� een aantal onderdelen: de t�dsinvestering die een
aanpak vergt, of deze zich richt op techniek en kennis of op mensen en
communicatie, en of het een brede of nauwe focus heeft qua vaardigheden waarop
wordt ingezet.

Dus. Of je nu zoekt naar manieren om effectiever te worden in het omgaan met
werkgerelateerde kwesties, je medewerkers of collega’s beter wil motiveren of je
zichtbaarheid en prestaties wil vergroten: deze handleiding is voor jou! 



      Aanpak 1 - niets doen

Wat is het? 

In iedere situatie waarin een probleem bestaat, is er ook alt�d de optie om
niets te doen. Het is belangr�k om je te realiseren dat de optie om niet te
kiezen op zichzelf ook een keuze is die je maakt, of dit nu bewust is of
niet. Daarom is niets doen óók een aanpak die je kunt overwegen.

Hoe helpt het me mijn doelen bereiken?

Het grote voordeel van niets doen wanneer je wordt geconfronteerd met
een lastige kwestie, is dat je jezelf t�d geeft zonder dat je de situatie
verergert. De hiermee gekochte t�d kan je helpen om tot bedaren te komen
of meer informatie te vergaren. En daardoor kun je het probleem beter
begr�pen en potentiële oplossingen bepalen. Zo heb je uiteindel�k de
benodigde informatie om de best passende aanpak te kiezen - om de
situatie aan te pakken.  

Wat zijn de nadelen?

Niets doen levert je t�d op, maar het is onwaarsch�nl�k dat het probleem
zichzelf daarmee oplost. Een ander risico is analyseverlamming, waarb�
een overschot aan informatie het maken van een keuze onmogel�k maakt.
Dat staat de stap naar actie die nodig is om tot een oplossing te komen in
de weg. Door de situatie niet actief op te lossen is het, zelfs wanneer het
probleem uiteindel�k zichzelf oplost, onwaarsch�nl�k dat je met deze
aanpak in het vizier komt b� degenen die je ervoor kunnen belonen. Of dat
het je een gevoel van voldoening oplevert².

Wanneer is dit de meest effectieve aanpak?

Niets doen is de meest passende oplossing wanneer je een kleine
hoeveelheid t�d wil creëren om je te richten op het bepalen van de meest
passende aanpak in een uitdagende situatie. 

² Voor een diepgaandere analyse van de nadelen van niets doen; lees The Ken Blanchard Companies (2009) The
High Cost of Doing Nothing Whitepaper
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      Aanpak 2 - soft skills training 

Wat is het?

Simpel gezegd bepalen soft skills hoe je je verhoudt tot andere mensen. Hieronder
vallen b�voorbeeld interpersoonl�ke vaardigheden, communicatievaardigheden,
luistervaardigheden, timemanagement en empathie. De zogenoemde hard skills,
daarentegen, z�n technisch van aard. Zoals leiderschapsgoeroe Simon Sinek
echter opmerkt, z�n soft skills helemaal niet soft.  Naar z�n mening dekken, in het
bepalen van de twee categorieën die mensen op de werkvloer toepassen, de
termen harde vaardigheden en mensel�ke vaardigheden de lading beter. 

Wat is dan het meest effectief qua vorm van soft skills trainingen? Decennia
geleden is er al onderzoek gedaan naar de opbrengst van de twee belangr�kste
vormen: aan de ene kant trainen van buiten naar binnen (primair gericht op het
nieuw aan te leren gedrag) en het trainen van binnen naar buiten (dat zich eerst
richt op de onderliggende emotionele of psychologische blokkade om de
noodzakel�ke stap te zetten). Hoewel beide uiteindel�k dezelfde vaardigheid
aanleren of vergroten, concludeerden deze onderzoeken dat het prioriteren van het
aan te leren gedrag de meer effectieve aanpak is van de twee³.

³ Molen, H. T. V. D. (1985) Hulp als onderw�s. Effecten van cursussen voor verlegen mensen. s.n.
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Hoe helpt het me mijn doelen bereiken?

Oké. Dus trainen van buiten naar binnen is de meest
effectieve optie. Maar dat is nog steeds slechts één deel
van de puzzel. Het tweede deel is de vraag: hoe helpt
het trainen van soft skills me überhaupt? Het trainen
van soft skills stelt je in staat om ze doeltreffend in te
zetten in specifieke werksituaties. Voorbeelden van deze
vaardigheden z�n conflicthantering, situationeel
leiderschap, motiverende gespreksvoering, en nog legio
andere. Gezien het feit dat het hier gaat om mensel�ke
vaardigheden, vormen ze de basis voor b�na alle
facetten van zakel�ke activiteiten. 

Door de gehele organisatie heen, in ieder
bedr�fsonderdeel en elke werknemersrol, z�n soft skills
nodig om nieuwe cliënten te werven, de dienstverlening
aan klanten te verbeteren en om aan een sterkere
teamdynamiek te bouwen. Dat draagt dan weer b� aan
een effectievere samenwerking, betere teamprestaties
en een positievere klantervaring. Hoe meer je als
werknemer b�draagt aan deze resultaatgebieden, hoe
productiever en waardevoller je wordt voor je
werkgever. En hoe meer voldoening je uit je werk zal
halen.
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Wat zijn de nadelen?  

Het trainen van je soft skills is specifiek en beperkt. Dat
betekent dat je leert hoe je in een vooraf bepaalde
situatie op een methodische manier bepaalde acties kunt
toepassen. Dat maakt dat het over het algemeen lastig
te vertalen is naar andere situaties of werkgebieden.
Hoewel b�voorbeeld de vaardigheden van feedback
geven en het houden van een functioneringsgesprek
deels overeenkomen, maakt een training in het ene
onderwerp je niet automatisch ook bedreven in het
andere.



Dat betekent dat, b� het aanleren van aanvullende vaardigheden, ook een
aanvullende training om de hoek komt k�ken.

De grootste potentiële valkuil? Een groot aantal verschillende vaardigheden
aanleren zonder een heldere en stabiele basis. Op die manier eindig je namel�k
met een verzameling aan trucjes die gewoonl�k voldoende zullen z�n in reguliere
situaties, maar tekort zullen schieten in uitdagende en stressvolle omstandigheden.
Op dat moment wordt de combinatie van het moeten signaleren en omgaan met je
eigen emoties én het lastige gedrag van een andere persoon vaak te complex om
alsnog tot het gewenste resultaat te komen.

Wanneer is dit de meest effectieve aanpak?

Soft skills training is de meest passende oplossing wanneer je een korte t�ds-
investering wil doen, gericht op één of een klein aantal vaardigheden die gericht
z�n op het beter communiceren met andere mensen.
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     Aanpak 3 - technische/kennistraining 

Wat is het? 

Naast soft skills trainingen op het gebied van communicatiest�len en dergel�ke z�n
hard skills trainingen een andere optie. Waar soft skills vooral gericht z�n op het
mensel�ke aspect, z�n de hard skills meer gericht op de productiekant. Hierb�
vergroot je meetbare, functiespecifieke vaardigheden die je carrièreontwikkeling
ondersteunen⁴.

Voorbeelden hiervan z�n een IT-professional die een training volgt over de
standaardisering van computerprogrammering, of een verpleegkundige die leert hoe
h� of z� vaccinaties moet toedienen.

Hoe helpt dit mij mijn doelen bereiken?

Het groeien van je professionele doeltreffendheid is een goede stap om te werken
aan doorgroeimogel�kheden in je carrière. Wanneer je in staat bent om complexe
technische uitdagingen op te lossen, zeker daar waar anderen er niet toe in staat
z�n, neemt jouw waarde voor je organisatie snel toe⁵.

Die st�gende waarde kan leiden tot meer salaris en aanverwante beloningen. Maar
kan je ook op minder tastbare gebieden iets opleveren. Hogere waardering van een
werknemer leidt ook vaker tot een toegenomen eigenwaarde. Dit stimuleert de
ontwikkeling van betere onderlinge werkrelaties. Een ander voordeel kan z�n dat,
door het vergroten van je kennis, ook de kwaliteit van je werk toeneemt. Ook dit
laatste is een factor in de mate van tevredenheid die mensen uit hun werk halen.
Tot slot kun je jouw specifieke kennis en vaardigheden aan je collega’s overbrengen
door middel van technische instructie, wat de kans op een promotie doet toenemen.

⁴ Voor uitleg over de bewering dat hard skills makkel�ker toe te passen z�n in praktische werksituaties dan soft skills: Laker,
D. & Powell, J. (2011)
⁵ Voor hoe een situationeel leiderschapsprogramma een groot bedr�f in de financiële dienstverlening hielp om productiviteit
van werknemers 5-12% te doen groeien: Leone, P. (2006) Take Your ROI to Level 6 [Training Industry Quarterly]
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Wat zijn de nadelen? 

Technische en vakinhoudel�ke kennis kunnen zeker helpen om je zichtbaarheid op
het werk en je mate van tevredenheid te vergroten. Maar er is ook zoiets als te
veel van het goede. Een potentiële valkuil die je voortgang in de weg kan staan
komt in het spel wanneer je gepromoveerd wordt vanwege je technische
vaardigheden of diepgaande inhoudel�ke kennis. Dit uit zich in een nieuwe set
van functie-eisen die ingr�pend verschillen ten opzichte van je vorige functie⁶.
Voor veel pas gepromoveerde werknemers zorgt het gebrek aan de vereiste
vaardigheden om hun technische kennis en competenties aan te vullen voor een
uitdaging – vooral wanneer het gaat om de verantwoordel�kheden die horen b�
een rol als direct leidinggevende⁷.

Ook wanneer dit niet het geval is en je je al snel thuis voelt in je nieuwe rol, zal de
verandering van functie ervoor zorgen dat de t�d die je op het werk doorbrengt
anders wordt ingedeeld. Voor sommigen zal dit geen probleem z�n, maar anderen
kunnen er op dat moment achterkomen dat deze nieuwe situatie niet goed past.
Om dit te voorkomen kan het helpend z�n om jezelf de volgende vragen te stellen:
Waar wil ik m�n t�d op het werk aan besteden? Merk ik dat ik meer energie kr�g
van technische taken of van het werken met mensen? Zoek ik nieuwe uitdagingen
of wil ik m�n huidige vaardigheden door ontwikkelen? De antwoorden op deze
vragen gebruik je om te ontdekken wat echt b� je past.

Wanneer is dit de meest effectieve aanpak?

Een technische- of kennistraining is de meest passende oplossing wanneer je een
middellange t�dsinvestering wil doen om één of een klein aantal vaardigheden te
vergroten of kennis te vergaren op technisch gebied of productievaardigheden.

⁶ Zo een w�dverspreide ervaring dat hier een theorie naar vernoemd is; the Peter Principle. Zie Peter, L. & Hull, R. (1970)
The Peter Principle
⁷ Lazear, E. (2000) The Peter Principle: Promotions and Declining Productivity
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In het tot stand komen van teamprestaties gaat het minder om wie er in een

team zit en meer om de w�ze waarop het team met elkaar samenwerkt.

De belangr�kste factor in het bouwen van een hoog functionerend team is

psychologische veiligheid. 

Andere factoren z�n betrouwbaarheid, structuur en helderheid, betekenis

geven en impact. 

Aanpak 4 - vergroten van emotionele competenties

Wat is het? 

Emotionele Intelligentie (EI of EQ) is in de afgelopen jaren veelvuldig besproken.

Het is het vermogen om je eigen emoties te begr�pen, gebruiken en beheren en dit

samen met je rationaliteit bewust in te zetten om de door jou gewenste resultaten

te behalen. Deze vaardigheden z�n na verloop van t�d onderverdeeld in een aantal

leerbare, handelende competenties. Dit betekent dat het mogel�k is om je

bekwaamheid op het gebied van emotionele intelligentie te ontwikkelen ⁸ ⁹.

Hoe helpt dit mij mijn doelen bereiken? 

Uit onderzoek bl�kt dat iemands mate van emotionele intelligentie bepalend is

voor ongeveer 60% van z�n of haar werkprestaties¹⁰, vooral binnen

leidinggevende posities. Emoties z�n de primaire dr�fveer van ons gedrag. In 2012

startten onderzoekers van Google een project om antwoord te geven op de vraag:

"Hoe maak je een effectief team?” Uit dit project, met de codenaam Aristotle¹¹ (als

een hommage aan z�n uitspraak ‘Het geheel is groter dan de som der delen’)

kwamen de volgende conclusies:

1.

2.

3.

⁸Watkin, C. (2000). Developing emotional intelligence
⁹Druskat, V. U., and Wolff, S. B. (2001). Building the emotional intelligence of groups.
¹⁰Joseph, D. L., Jin, J., Newman, D. A., and O’Boyle, E. H. (2014). Why does self-reported emotional intelligence predict job performance
¹¹https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
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Alle bovenstaande conclusies worden sterk beïnvloed door emotionele
competenties. Dat betekent dat meer dan de helft van de bepalende factoren voor
het creëren, in stand houden of het z�n van een hoog functionerende
medewerker of team gebaseerd z�n op het niveau van aanwezige emotionele
intelligentie. Oftewel: of je nu een individueel teamlid bent of zelf leiding geeft aan
een team; jouw emotionele competenties spelen een doorslaggevende rol in het
behalen van successen.

Wat zijn de nadelen? 

Een van de belangr�kste nadelen op dit gebied is t�d: het oefenen en verder
ontwikkelen van je emotionele intelligentie is geen snelle of korteterm�noplossing.
Het kost t�d om de competenties te ontwikkelen die je in staat stellen om je
emotionele intelligentie volledig in te kunnen zetten. Een ander nadeel is dat
emotionele intelligentie, als vaardigheid, niet door iedereen even serieus wordt
genomen. Sommige mensen in het bedr�fsleven geloven dat de werkvloer geen
plaats is voor gevoelens; de logica moet regeren en emoties laat je thuis. In
soortgel�ke werkomgevingen zal een keuze voor een aanpak gestoeld op EQ over
het algemeen ontmoedigd worden. En is het waarsch�nl�ker dat dit je doorgroei in
de weg zal staan dan dat het je helpt. 

Wanneer is dit de meest effectieve aanpak?

Een aanpak gebaseerd op emotionele intelligentie is de meest passende oplossing
wanneer je bereid bent om een middellange of lange t�dsinvestering te doen, en je
in de breedte wilt richten op de mensel�ke factoren van prestaties. Hierb� is de
middellange variant vaak in de vorm van een trainingsprogramma, en de langere
variant in de vorm van individuele coaching op dit gebied. 
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Scenario A: ontwikkeling bij een personeelslid

Het team van leidinggevende Alicia is recentel�k aangevuld met een nieuw
personeelslid: Jeff. Jeff is compleet nieuw in de functie, heeft nog geen ervaring
met de specifieke uitdagingen en heeft niet eerder met Alicia samengewerkt. Na
een passende gewenningsperiode valt het Alicia op dat Jeff worstelt met z�n
nieuwe rol. Er sluipen kleine foutjes in z�n werk en h� past de adviezen die Alicia
en de andere leden van het team hem geven niet toe. Er staat een
functioneringsgesprek op de planning dat Alicia de mogel�kheid biedt om het
probleem dat z� signaleert aan te pakken. 

Aanpak 1: niets doen 

Alicia kiest ervoor om niets te doen. Het functioneringsgesprek van Jeff vindt
plaats zonder dat iemand veel toevoegt aan de discussie.

Door niets te doen - althans voorlopig - heeft Alicia het voordeel van extra t�d. T�d
waarin ze de situatie rondom Jeff kan monitoren om te bek�ken hoe de situatie
vordert. Hoewel de mogel�kheid bestaat dat z�n prestaties in de komende dagen
en weken zullen verbeteren, is er ook alle kans dat dit niet het geval zal z�n. In het
geval van een positieve ontwikkeling kan Alicia haar respons aanpassen aan de
situatie zoals die op dat moment is. Aan de andere kant, wetende dat gewoontes
na verloop van t�d steviger verankerd raken, kan dit uitstel het proces om tot
betere resultaten ook flink bemoeil�ken.
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Praktijkvoorbeelden
In de twee volgende hoofdstukken onderzoeken we de praktische toepassing van de zaken
die we tot dusver hebben besproken. Daarvoor pakken we twee scenario’s uit de prakt�k en
bek�ken we hoe je de verschillende aanpakken kunt toepassen. Ook k�ken we naar de manier
waarop deze aanpakken een uiteindel�ke uitkomst beïnvloeden.



Aanpak 2: soft skills training

Alicia schr�ft zich vóór het functioneringsgesprek in voor een training situationeel
leiderschap. Met de vaardigheden die ze daar heeft aangeleerd gaat Alicia het
gesprek met Jeff aan. Ze betrekt hem b� het formuleren van z�n ideeën om hiermee
aan de slag te gaan. Hiermee bepaalt Jeff deels z�n eigen koers, waardoor ook zíȷ́n
commitment aan de oplossing toeneemt. Vervolgens ondersteunt Alicia hem b� het
volgen van z�n bepaalde richting. Ook stellen z� in samenspraak een plan van
aanpak op waarb� Jeff de komende zes maanden aan de slag gaat om zich te
ontwikkelen op z�n specifieke behoeften.

Aanpak 3: technische/kennistraining

Alicia realiseert dat haar leidinggevende verantwoordel�kheden haar minder
mogel�kheden hebben gegeven om haar technische vaardigheden in de prakt�k te
brengen. Ze wil Jeff graag leiden naar een effectievere aanpak, maar merkt dat
haar inhoudel�ke kennis en vaardigheden niet meer zo scherp z�n als toen ze die
rol zelf nog uitvoerde. Alicia rondt een technisch trainingsprogramma af dat haar
sluimerende kennis weer aanscherpt en begint het functioneringsgesprek vol
vertrouwen. Vertrouwen in het feit dat ze de expertise kan overdragen aan Jeff.
Doordat ze de inhoudel�ke kennis en vaardigheden weer scherp op haar netvlies
heeft, kan Alicia technische ondersteuning bieden aan Jeff als vergel�kbare
situaties zich voordoen in de toekomst.

Aanpak 4: vergroten van emotionele competenties 

Alicia schr�ft zich in voor een EQ-trainingsprogramma: met een EQ-assessment en
nagesprek, gevolgd door een aantal EQ-coachingsessies. Uit deze ervaringen doet
Alicia nieuwe kennis op over de neurowetenschap achter emoties en hoe deze
mensen motiveren om in actie te komen. Ze begint een aantal van haar eigen
patronen te herkennen op het gebied van gedachten, gevoelens, reacties én
werkgerelateerde interacties, onder andere met Jeff.
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lees verder op de volgende pagina ...



...

Gesteund door deze kennis en de b�passende ‘taal’ die haar helpt deze onder
woorden te brengen, ziet Alicia door haar toegenomen zelfreflectie dat het haar
automatische reactie is om met oplossingen te komen. Omdat ze in haar EQ-
trainingsprogramma heeft geleerd dat dit de individuele groei van de ander juist
afremt, doet ze een beroep op haar vaardigheid van zelfmanagement, en past ze en
andere aanpak toe. Alicia verwerkt haar nieuwe inzichten op het gebied van
zelfsturing in het gesprek met Jeff. Ze nodigt hem uit om z�n eigen manier te
formuleren wat h� nodig heeft, waarb� z�zelf vooral let op de randvoorwaarden
van haalbaarheid. Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan,
ondersteunt ze hem in het uitvoeren van z�n eigen plan.
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Scenario B: samenwerken met een uitdagende collega 

Met als doel om een nieuw intern leiderschap en management
ontwikkelingsprogramma op te zetten, wordt Yasmin gekoppeld aan José. Een
ervaren collega die te boek staat als uitdagend om mee samen te werken. Hoewel
h� een expert is binnen z�n vakgebied, heeft José de neiging om individualistisch
aan dit soort projecten te werken, waarb� h� niet met teamgenoten overlegt over
de aanpak en ze niet op de hoogte houdt van de stappen die h� al heeft genomen.
De manager van Yasmin is hier uiteraard van op de hoogte. Maar door de
resultaten die José in het verleden heeft behaald voor de organisatie kr�gt h� hierin
meer ruimte dan z�n andere collega’s. José heeft zeer specifieke kennis en eerdere
ervaring in het vormgeven van ontwikkelingsprogramma’s.

Yasmin wil graag de best mogel�ke uitkomst bereiken. Dat betekent in de eerste
plaats het behartigen van de organisatiebelangen door een kwalitatief goed
programma te ontwikkelen. In de tweede plaats heeft ze ook de ambitie om op
korte term�n zelf een managersrol te bemachtigen, en schat ze in dat het haar zou
helpen om beter te leren omgaan met de collega wiens gedrag de samenwerking
bemoeil�kt om tóch tot samenwerken te komen. Zoals al eerder benoemd z�n er
een aantal verschillende aanpakken waar Yasmin voor kan kiezen.
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Aanpak 1: niets doen 

Yasmin besluit om de situatie op z�n beloop te laten. Ze wil in deze t�d bek�ken
hoe de verdere samenwerking met José verloopt. In het beste geval besluit José om
z�n aanpak te veranderen, om zo tot een voor beiden optimaal resultaat te komen.
Hiervoor moet h� ervoor kiezen om een aantal van Yasmins suggesties ter harte
nemen, en gaan voor gezamenl�ke creatie. Yasmin heeft echter totaal geen
zeggenschap over deze beslissing, en moet afwachten op de beslissing van José.



Aanpak 2: soft skills training

Yasmin besluit zich aan te melden voor een training waarin ze leert op een
effectieve manier feedback te geven. Hier ontdekt ze nieuwe technieken die haar in
staat stellen om José terug te geven wat het effect is van z�n gedrag op haar, én
op hun onderlinge samenwerking aan het project. Met haar feedback geeft ze José
de mogel�kheid om te reflecteren op de manier waarop z�n gedrag de kwaliteit van
het project en het gevoel van z�n collega beïnvloedt. H� kan er vervolgens voor
kiezen om de samenwerking op te zoeken.

Aanpak 3: technische/kennistraining

Na lang wikken en wegen kiest Yasmin om buiten José om te gaan, en schr�ft ze
zichzelf in voor een technische training waarin ze leert hoe ze kwalitatieve
programma’s op leiderschap en managementontwikkeling kan opstellen en
vormgeven. Haar doel is om hiermee dezelfde specialistische kennis te vergaren als
José al heeft, zodat ze z�n ziensw�ze beter begr�pt. Dan spreken ze een
gezamenl�ke, technische ‘taal’. Mocht ze daar niet in slagen, denkt ze dat door het
etaleren van haar nieuwe kennis haar manager in de toekomst in ieder geval zal
overwegen haar een promotie aan te bieden wanneer de gelegenheid zich
voordoet.
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In een minder gunstig geval doet José z�n gedeelte van het werk zonder enige
vorm van communicatie, terw�l Yasmin haar deel uitvoert. Dat leidt vervolgens tot
een uiteindel�k programma dat vooral bestaat uit de ideeën en visie van José, met
een minimale toevoeging van de ideeën van Yasmin. In beide scenario’s is het van
belang dat Yasmin een gedegen afweging maakt van de effecten van niets doen,
die José leidend  laten z�n. Dit zal namel�k haar mogel�kheden om haar
leidinggevende kwaliteiten te laten zien negatief beïnvloeden. 

lees verder op de volgende pagina ...



. . .

Aanpak 4: vergroten van emotionele competenties

Voor deze aanpak start Yasmin met een training op het gebied van EQ of coaching
gebaseerd op een wetenschappel�k onderbouwd EQ-assessment. Beide z�n in de
eerste instantie erop gericht om inzicht te kr�gen in haar huidige behendigheid op
het gebied van zelfmanagement, zelfbewustz�n, sociaal bewustz�n en
relatiemanagement. Door zich t�dens deze sessies te richten op haar reacties op de
uitdagingen die de samenwerking met José met zich meebrengt, verheldert Yasmin
het doel dat ze wil bereiken met het ontwikkelprogramma. Ze brengt in kaart hoe
ze op dit moment zelf b�draagt aan een patroon dat dit doel in de weg staat. Ze
ontwikkelt daarmee vaardigheid en begrip op het vlak van emotionele competenties
die ze kan gebruiken als een raamwerk voor verandering.

Door gebruik te maken van deze competenties is Yasmin in staat om de meest
effectieve respons te kiezen op José’s w�ze van samenwerken - in plaats van hier
impulsief op te reageren. Zo kan ze b�voorbeeld door gevolgdenken toe te passen
het meest waarsch�nl�ke verloop van hun volgende discussie bepalen en al op
voorhand de respons kiezen die haar het best in staat stelt het door haar gewenste
resultaat te bereiken. Mocht dit mislukken heeft ze nog vele andere competenties
waaruit ze kan putten om uiteindel�k alsnog haar doel te bereiken. Door haar
emotionele vaardigheden in te zetten, kan Yasmin ook in de toekomst haar aanpak
aanpassen in het omgaan met een verscheidenheid aan verschillende
persoonl�kheden en handelsw�zen.
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De moderne werkvloer is een complexe,
ingewikkelde omgeving vol met complexe en
ingewikkelde gedragingen. Situaties die je
tegenkomt z�n zelden simplistisch, en vragen
daarom om de capaciteit om je aanpak af te kunnen
stemmen op de specifieke problemen die je
tegenkomt. We hebben binnen dit white paper vier
verschillende aanpakken beschreven die je kunt
toepassen.

Dit is echter geen exacte wetenschap en er valt veel
voor te zeggen om gewoonweg maar te beginnen. Er
is geen goede of foute strategie: w� z�n ervan
overtuigd dat er een t�d en plaats is voor ieder van
deze aanpakken. En zelfs wanneer de door jou
gekozen optie niet tot je gewenste resultaat leidt,
kan die optie je  wél informatie geven over welke
oplossing dan juist is.

Om onze vier mogel�ke oplossingsrichtingen samen
te vatten, beginnen we met de optie niets doen.
Wanneer een situatie zichzelf waarsch�nl�k oplost
op een manier die voor jou acceptabel is, is dit een
prima strategie. Deze kan ook worden ingezet voor
het winnen van t�d om de beste aanpak te bepalen
om een probleem het hoofd te bieden.
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Conclusie
In dit white paper hebben we vier mogel�ke aanpakken onderzocht die je kunt hanteren
wanneer je meer wil bereiken in je werk, een grotere mate van voldoening wilt halen uit wat je
doet, en hoe je je zichtbaarheid kunt vergroten voor diegenen die in de positie verkeren om je
een promotie te kunnen geven.



 Korte t�ds-
investering

Middellange
t�dsinvestering

Lange t�ds-
investering Smalle focus Brede focus Mensel�ke

vaardigheden
Technische

vaardigheden

Soft skills X   X  X  

Hard skills X   X   X

EQ-training  X   X X  

EQ-coaching   X  X X  

De duur van de tijdsinvestering (korte termijn vs. lange termijn) 

Focus van wat je wil leren (nauw vs. breed georiënteerd)

Het type vaardigheid (technische vaardigheid vs. menselijke vaardigheid)

Buiten deze gevallen is het echter onwaarsch�nl�k dat je met deze strategie de
onderliggende oorzaak weg zal nemen, en is verergering van de situatie een
realistisch risico. 

Welke van de drie overgebleven opties degene is die in jouw situatie het meeste
resultaat op zal leveren is afhankel�k van de volgende drie overwegingen:
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Wanneer we deze factoren meenemen, komen we tot de volgende weergave:

Uiteindel�k biedt het fundament dat je creëert met de opbouw
van emotionele intelligentie het meeste groeipotentieel. Dat
gezegd hebbende, heeft ook deze aanpak z�n nadelen. Dit vraag
namel�k om een grotere t�dsinvestering, vanwege het feit dat er
een breed scala aan vaardigheden b� betrokken z�n. Daarom
duurt het aanmerkel�k langer om je dit meester te maken.



Dankjewel

Wil je meer leren over emotionele intelligentie, maar tw�fel je na
het lezen van dit white paper nog over hoe je moet beginnen - dan
z�n w� er om je te helpen! Je hoeft het niet alleen te doen. Als je
onze steun hierb� wil, voel je vr� om contact met ons op te nemen
via de contactgegevens op de volgende pagina.

Voor je t�d. We hopen dat dit white paper je
heeft geholpen in je keuze voor een aanpak om

jouw werk gerelateerde doelen te behalen.
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Ons doel met dit white paper is om je te laten inzien dat je de mogel�kheid hebt je
gevoel van voldoening, je mate van tevredenheid en je zichtbaarheid op het werk
te doen groeien. Zoals je hebt lezen heb je hiervoor verschillende opties.
Uiteindel�k zal de meest effectieve optie afhangen van jouw voorkeuren en huidige
situatie. Er is geen standaard-oplossing. Dat betekent dat j� de mogel�kheid hebt
om te bepalen welke aanpak voor jou het meest passend is. Op die manier verschaf
je jezelf de grootste kans op succes.



Johan Gerrets is managing partner b� Opstaan & Opvallen en
heeft b�na twee decennia aan ervaring met training,
coaching en consultancy. H� stelt zich tot doel om individuen
en bedr�ven te helpen om effectiever te communiceren en te
groeien op zowel persoonl�k als bedr�fsmatig niveau. 

David Edwards is een gecertificeerd EQ-coach b� Six
Seconds, ‘s werelds grootste netwerk op het gebied van
emotionele intelligentie . H� heeft tien jaar aan ervaring in
het geven van leiding aan Agile-minded software-
ontwikkelteams en bedr�ven die innovatieve oplossingen
zoeken. H� heeft met veel plezier dit document vormgegeven
samen met z�n medeschr�ver en goede vriend, Johan.
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