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INNOVATE 

Try This One Phrase to 
Make Feedback 40% 

More Effective 
According to researchers, the effect is "magical." 

By Jeff HadenContributing editor, Inc.@jeff_haden 

 

Employees deserve feedback. So we give it--sometimes with great 

results, sometimes not so much. 

But there's one phrase you can use that will instantly improve the impact of 

the feedback you give--whether the actual feedback is positive or negative. 

https://www.inc.com/innovate
https://www.inc.com/author/jeff-haden
https://www.twitter.com/jeff_haden
https://www.inc.com/jeff-haden/the-9-elements-of-highly-effective-employee-praise.html
https://www.inc.com/jeff-haden/the-9-elements-of-highly-effective-employee-praise.html
https://www.inc.com/jeff-haden/how-not-to-deliver-employee-evaluations.html
https://www.inc.com/author/jeff-haden
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The following comes from Daniel Coyle, author of The Talent Code (one of 

the few books I actually give to friends) and The Little Book of Talent (a 

book I've written about before) and a blog about performance 

improvement that belongs on your must-read list. 

Here's Daniel: 

Every leader (and every teacher or coach) worth their salt knows that 

there's no moment more important than the moment feedback is delivered. 

Do it correctly, and the learner takes a step forward. Do it poorly, and the 

reverse happens. 

The deeper question is, what's the secret of great feedback? We 

instinctively think that effective feedback is about the quality of the 

information--telling the learner to do this and not that. But is this true, or is 

there something else going on? 

A team of psychologists from Stanford, Yale, Columbia, and elsewhere 

recently set out to explore that question. They had middle-school teachers 

assign an essay-writing assignment to their students, after which students 

were given different types of teacher feedback. 

To their surprise, researchers discovered that there was one particular type 

of teacher feedback that improved student effort and performance so much 

that they deemed it "magical." Students who received this feedback chose 

to revise their paper far more often that students who did not (a 40 percent 

increase among white students; 320 percent boost among black students) 

and improved their performance significantly. (See the study here.) 

What was the magical feedback? 

Just one phrase: 

I'm giving you these comments because I have very high expectations 

and I know that you can reach them. 

http://thetalentcode.com/author/
http://www.amazon.com/Talent-Code-Greatness-Born-Grown/dp/055380684X/ref=la_B001IQWPIA_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1387311128&sr=1-1
http://www.amazon.com/The-Little-Book-Talent-Improving/dp/034553025X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1341005605&sr=1-1&keywords=little+book+of+talent
https://www.inc.com/jeff-haden/4-tips-to-dramatically-improve-any-skill.html
http://www.thetalentcode.com/
http://www.thetalentcode.com/
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/xge-a0033906.pdf
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That's it: just 19 words. But those words are powerful because they are not 

really feedback. They're a signal that creates something more powerful: a 

sense of belonging and connection. 

Looking closer, the phrase contains several distinct signals: 

1)    You are part of this group. 

2)    This group is special; we have higher standards here. 

3)    I believe you can reach those standards. 

The key is to understand that this feedback isn't just feedback--it's a vital 

cue about the relationship. The reason this approach works so well has to 

do with the way our brains are built. Evolution has built us to be cagey with 

our efforts; after all, engagement is expensive from a biological standpoint. 

But when we receive an authentic, crystal-clear signal of social trust, 

belonging, and high expectations, the floodgates click open. 

I think the lessons for leaders are pretty simple: 

• First, connect: like John Wooden said, they can't 

care how much you know until they know how 

much you care. 

• Highlight the group: seek ways (traditions, 

mantras, fun little rituals) to show what it means to 

belong in your crew. 

• Don't soft-pedal high standards: Don't pretend 

that it's easy--do the opposite. Emphasize the 

toughness of the task, and your belief that they 

have what it takes. 
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GESPREKSTECHNIEKEN (GESPREKSCYCLUS, SOLLICITATIEGESPREKKEN) 

 

 

Het gedragscompliment; uit HR base  

De continue dialoog in Het Nieuwe Beoordelen 

• Geplaatst door Jacco van den Berg op 18 januari 2017  

 

In maart verschijnt het boek Het Nieuwe Beoordelen, focus op talent. Een van de uitgangspunten van 
HNB is de continue dialoog. In deze blog meer over het gedragscompliment. 

Ieder medewerker heeft behoefte aan persoonlijke waardering voor het werk dat hij doet, zeker als 
daar een positieve ontwikkeling in waar te nemen is. Een gemeend compliment wordt dan ook vaak als 
een warme douche ervaren. Het toont aan dat bijvoorbeeld een leidinggevende (de complimentgever) 
oog en oor heeft voor het functioneren van zijn medewerker. Daarnaast vervult het een grote rol in het 
bestendigen van het positieve gedrag. Wel dient het compliment specifiek te zijn. Met een compliment 
als: ‘dat heb je goed gedaan’, kan de ontvanger niet veel. 

Een experiment met kinderen die een puzzel moesten maken, leerde dat kinderen die een 
prestatiecompliment (‘dat heb je snel gedaan’) kregen de tweede ronde voor een ‘makkelijkere’ te 
maken puzzel kozen. Zij dachten: ik kan puzzelen, dat heb ik net gehoord, dan moet ik dat nu weer 
waarmaken. Kinderen die in de eerste ronde complimenten over hun gedrag en/of het proces kregen 
(‘je begint bij de hoekjes, mooi, zo ontstaat er een systeem’ of, ‘wat goed dat jij om hulp vroeg’) kozen 
in een volgende ronde een moeilijkere puzzel. In de eerste (onderzoeks)ronde keek hun begeleider niet 
op zijn horloge maar naar het gedrag van de kinderen. Omdat deze kinderen iets geleerd hadden 
over hoe zij puzzelden, kozen zij voor een moeilijke vervolgopdracht (puzzel). Zij dachten:‘kom maar 
op, er is geen puzzel die ik niet aan kan, ik begin gewoon bij de hoekjes’. Zij hebben geleerd hoe te 
puzzelen en leerden over gedrag wat zij vaker moeten vertonen waardoor zij dat gedrag vaker gaan 
inzetten. 
 
Complimenten zijn belangrijke drijfveren om goed te blijven presteren en geven energie om door te 
blijven gaan. Medewerkers die nooit complimentjes krijgen, kunnen gefrustreerd en onzeker worden. 
Doordat zij nooit van iemand horen of zij hun werk wel of niet goed verrichten, kunnen zij aan zichzelf 
gaan twijfelen 

 

  

http://www.hrbase.nl/profile/JaccovandenBerg
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Aandacht voor aandacht (uit managersonline.nl – nov 2017) 

Door: Frank van Marwijk 
 

  

Denkt u eens na over de volgende twee vragen. 1. Hebt u voldoende aandacht voor uw medewerkers? 2. Geeft u 

voldoende aandacht aan uw medewerkers? Dit zijn vragen die op het eerste gezicht hetzelfde lijken te betekenen. 

Ze liggen zeker in elkaars verlengde, maar betekenen toch iets totaal anders. Naar alle waarschijnlijkheid 

beantwoordt u beide vragen bevestigend. In dit artikel leest u echter dat aandacht vele kanten heeft die niet altijd 

zo vanzelfsprekend en eenvoudig zijn als u wellicht dacht. Verder ontdekt u hoe u uw aandacht kunt ontwikkelen 

en kwalitatief verbeteren. 

 

Aandacht voor uw medewerkers 

Aandacht is een van de meest onderzochte onderwerpen in de psychologie.  Feitelijk gaat het hierbij over het 

bewust waarnemen van uw omgeving, uw concentratie daarbij en uw vaardigheden om er alert op te kunnen 

reageren. In die betekenis wil aandacht voor uw medewerkers simpelweg zeggen dat u ziet wat ze doen en dat u 

daar goed op reageert. Dat is uiteraard iets dat u als manager de hele dag doet. Het is vanuit dat oogpunt 

vanzelfsprekend dat u de eerste vraag met ja beantwoordde. Maar laten we eens verder kijken naar aandacht. 

Aandacht is een containerbegrip voor verschillende kenmerken. Deze kenmerken worden ieder apart ook als 

synoniem voor het woord aandacht gebruikt. Dit zijn: attentie, opmerkzaamheid, focus, concentratie en 

belangstelling. Deze uiteenlopende begrippen zijn in feite allemaal nodig om te kunnen spreken van goede 

aandacht. 

  

1. Attentie 

Mag ik even je aandacht! Met deze uitspraak kunt u er doelbewust voor zorgen dat iemand oplet en naar u 

luistert. U trekt zo de aandacht van de ander van buitenaf. De psycholoog William James (1890) noemde dit 

proces bottom-up: passief en geactiveerd door externe stimuli. Zoals ik eerder in mijn artikel mag ik uw aandacht 

beschreef, wordt in de reclame veelvuldig gebruik gemaakt van dergelijke aandachttrekkerij. Zo kan iets opvallen 

door een afwijkende grootte of kleur, beweging of geluidssterkte. Medewerkers kunnen uw aandacht proberen te 

trekken door te zorgen dat iets dat ze doen of zeggen bijzonder opvalt of bijvoorbeeld door actie te voeren. Toch 

zou het jammer zijn als dat de enige manier is waarop medewerkers zich kunnen verzekeren van uw aandacht. 

  

2. Opmerkzaamheid 

Het zou prettiger zijn als de aandacht voor uw medewerkers vooral vanuit uzelf zou komen. William James 

noemde deze aandacht top-down: actief en van binnen uit. Uw aandacht wordt daarbij vanuit uw motivatie, 

doelen of verwachtingen gestuurd. U bepaalt waar u uw aandacht op richt. Mooi, nietwaar?! Toch is het te simpel 

gedacht om tegen iemand te zeggen dat hij gewoon beter moet opletten om opmerkzamer te worden. Want waar 

moet je dan op letten? Vaak wordt verondersteld dat mensen kunnen multi-tasken: meerdere dingen tegelijk 

doen. Vanuit deze gedachte kun je ook aan meerdere dingen tegelijk aandacht geven. Uit hersenonderzoek blijkt 

echter dat multitasking feitelijk niet bestaat als het gaat om cognitieve aspecten. We kunnen wel praten en breien 

http://www.managersonline.nl/auteurs/21/frank-van-marwijk.html
http://www.managersonline.nl/artikel/6362/mag-ik-uw-aandacht.html
http://www.managersonline.nl/artikel/6327/de-kracht-van-aandacht.html
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tegelijk, maar niet tegelijkertijd praten en iets uitrekenen. Soms lijkt het van wel, maar in werkelijkheid wisselen 

we de cognitieve taken in een snel tempo met elkaar af. Dit noemen we ook wel task-switching. Dit vraagt veel 

verwerkingscapaciteit. Daarom maken we onbewust keuzes waar we onze aandacht op richten. Dat betekent dat 

we minder bewust alles waarnemen dan we soms denken. 

  

Barry Mannilow 

Zo veronderstellen we vaak ten onrechte dat anderen uiterlijke kenmerken, waar we ons zelf bewust van zijn, ook 

meteen zullen opmerken. Uit een interessant onderzoek bleek dat dat niet zo is. De onderzoekers vroegen steeds 

aan een student om een collegezaal binnen te treden waar andere studenten bezig waren met een schriftelijke 

opdracht. De binnentredende student moest daarbij een opvallend gekleurd T-shirt dragen met de afbeelding van 

Barry Manilow erop. Deze artiest was weinig populair onder studenten en het dragen van een afbeelding van 

deze artiest was daarom nogal gênant. Na afloop werd aan de student gevraagd van hoeveel medestudenten hij 

of zij dacht dat die de afbeelding had gezien. De studenten met het Barry Manilow T-shirt gingen ervan uit dat de 

helft van de waarnemers de impopulaire popartiest had herkend. In werkelijkheid bleek dat maar een kwart te zijn. 

Wanneer t-shirts met afbeeldingen van meer populaire mensen werden gedragen waren de resultaten 

vergelijkbaar. Ook dan had de drager tweemaal zo vaak het idee dat anderen de afbeelding hadden gezien, dan 

in werkelijkheid. Dit werd het spotlight-effect genoemd. 

  

Belangstellende basishouding 

Dat dit gebrek aan opmerkzaamheid niet alleen voor studenten geldt, kunt u zelf uittesten. Laat, tijdens 

bijvoorbeeld een teamdag, uw medewerkers twee aan twee tegenover elkaar zitten en laat ze vijf minuten 

discussiëren over een werk-gerelateerd onderwerp. Vraag ze vervolgens om de stoelen te draaien zodat ze met 

de ruggen naar elkaar zitten. Laat hen nu opschrijven welke kleding hun gesprekspartner aan heeft. U zult 

verbaasd zijn over de resultaten. Over het algemeen zijn vrouwen hier beter in dan mannen. Verder zijn de 

personen die gewoonlijk veel belangstelling tonen in anderen en die zich gemakkelijk aanpassen, er goed in. 

Medewerkers die vaak kritische vragen stellen en weerstand hebben tegen veranderingen, blijken hier minder 

goed in. Wellicht toont dit aan dat een open belangstellende basishouding ook je opmerkzaamheid vergroot 

3. Focus en concentratie 

Bij focus en concentratie gaat het om de gerichtheid van uw aandacht en de mate waarin u zich afsluit voor 

andere informatie. U richt zich aandachtig op één bepaald aspect en gaat daar volledig in op. Dit zorgt ervoor dat 

u de meest relevante informatie van een taak centraal kunt stellen en die goed kunt verwerken. Het nadeel is dat 

andere informatie u tegelijkertijd bewust ontgaat. Een interessante test om te ontdekken hoe dat bij u werkt is de 

hieronder genoemde awareness test. Daarbij spelen twee basketbal teams een bal over. De bedoeling is dat u 

telt hoe vaak het witte team de bal overgooit. Misschien kent u de test, maar als u hem niet kent is het de moeite 

waard om nu te stoppen met lezen en eerst de test te doen. 

  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Task_switching_(psychology)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.322.1736&rep=rep1&type=pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Spotlight_effect
http://www.managersonline.nl/artikel/6380/vier-manieren-om-uw-opmerkzaamheid-te-vergroten.html
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https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

 

Als u de test al kent is het toch boeiend om er nog een keer naar te kijken. Lukt het u (terwijl u de uitslag al kent) 

om het aantal worpen te tellen en u tegelijkertijd bewust te zijn van de extra informatie die u ontvangt? U zult 

merken dat dat nog steeds lastig is. We kunnen echt geen twee dingen tegelijk! We maken bottom-up keuzes in 

onze aandacht en die keuzes komen niet altijd overeen wat anderen verwachten. Zo kan ik mij herinneren dat er 

op mijn rapport van de basisschool vaak stond: Frank is veel afgeleid. Maar het is maar net hoe je dat bekijkt. In 

mijn beleving werd ik helemaal niet afgeleid door wat de docent allemaal vertelde. Het lukte mij uitstekend om 

mijn aandacht te richten op wat ik zelf belangrijk vond: mijn gedachten en alle leuke prikkels om mij heen. 

  

4. Belangstelling 

Als we het hebben over aandacht, bedoelen we vaak ook onze belangstelling. Als u aandacht hebt voor uw 

medewerkers betekent dat dus niet alleen dat u hen opmerkt, maar vooral ook dat u belangstelling voor hen hebt. 

Belangstelling is een belangrijk kenmerk dat zorgt voor de genoemde bottom-up keuzes. U richt zich graag op 

wat uw belangstelling heeft. Maar hierbij kunnen de verwachtingen met betrekking tot aandacht nogal eens uiteen 

lopen. Dat heeft ermee te maken dat voorkeuren en belangstelling uiteen lopen tussen mensen. In mijn artikel: 

Geeft u voldoende complimenten? gaf ik bijvoorbeeld een aantal redenen waarom mensen vaak geen 

complimenten geven terwijl ze wel verwacht worden. Dit heb ik verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 (Waarom is 

complimenteren maken toch zo moeilijk) van Het groot complimentenboek. De eerste reden is het simpele feit dat 

mensen gewoon niet opmerken wat er goed, mooi of leuk is. Dit is echter niet per se vanwege onwil. Het kan er 

ook mee te maken dat er een verschil bestaat in belangstelling. Stel dat u met mij meerijdt in de auto. Ik draai 

daar een CD van Pink Floyd. Die heb ik speciaal opgezet omdat ik denk dat u deze nostalgische muziek ook mooi 

vindt. Het is voor u dan een in-kopper om een compliment te geven over mijn muzieksmaak. Maar wat nu als u de 

muziek niet zo bijzonder vindt? In dat geval geeft u geen compliment. Niet omdat u mijn muziekkeuze niet op prijs 

stelt, maar omdat het u gewoon niet opvalt. De muziek die opstaat is voor u gewoon muziek, niets meer. Het had 

ook de radio kunnen zijn. Om hier een mooi compliment te kunnen geven, is het dus niet alleen zinvol dat u uw 

eigen muzieksmaak centraal stelt, maar dat u ook weet waar mijn belangstelling ligt. 

  

Aandacht aan uw medewerkers   

En met dit laatste komen we nader tot het verschil tussen aandacht hebben voor uw medewerkers en aandacht 

geven aan uw medewerkers. Als u aandacht hebt voor uw medewerkers betekent dat dat u luistert naar wat ze 

vertellen en dat u zich er bewust van bent waar ze zich mee bezig houden. Als u aandacht geeft aan uw 

medewerkers houdt dat een veel actievere rol voor u in. U observeert nu niet alleen, maar u verdiept zich in de 

anderen en reageert daarop. Hier betekent uw aandacht vooral toewijding, waarbij u zich ook actief bekommert 

om wat uw medewerkers bezighoudt. U kijkt en luistert niet alleen, maar geeft ook terug wat u waarneemt. U gaat 

niet alleen uit van uw eigen doelstellingen, maar ontdekt ook wat uw medewerkers beweegt en motiveert. U let 

ook op als er iets niet goed gaat, toont zorg als een medewerker ziek is en onderhandelt als er conflicten zijn. U 

kijkt niet alleen naar de behaalde resultaten, maar u toont ook belangstelling in het proces. U vraagt aan 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
http://www.managersonline.nl/artikel/4748/geeft-u-voldoende-complimenten.html
https://www.managementboek.nl/boek/9789461260376/het-groot-complimentenboek-frank-van-marwijk?affiliate=1333
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medewerkers dan ook om er eens over te vertellen hoe ze die resultaten behaald hebben. Deze betrokkenheid 

voelt als een vorm van bijzondere erkenning En dat is wat medewerkers nodig hebben. Tenslotte is het zo dat als 

u aandacht hebt voor uw medewerkers, u hen goed leert kennen. Zo weet u ook waar u uw aandacht op moet 

richten en zal essentiële informatie u minder ontgaan. Met andere woorden als u meer aandacht geeft aan uw 

medewerkers is het ook makkelijker om de juiste aandacht te hebben voor de dingen waar ze zich in hun werk 

mee bezig houden. 

  

Aandacht, erkenning en waardering 

Een belangrijke manier om aandacht te geven aan uw medewerkers is het geven van erkenning en uiten van 

waardering. Hoe u dit doet beschreven we uitgebreid in Het groot complimentenboek. Na de eerste twee drukken 

bleek er veel vraag naar dit boek. Het werd vaak gegeven als bedankje aan sprekers en vertrekkende 

medewerkers. Sommige organisaties gaven het als eindejaarsgeschenk aan klanten en medewerkers. Dit jaar 

verscheen daarom eindelijk een derde, herziene druk van het boek. 

  

Frank van Marwijk 

www.lichaamstaal.nl 

 

. 

 

 

  

http://www.managersonline.nl/artikel/6503/zes-wegen-naar-erkenning.html
https://www.managementboek.nl/boek/9789461260376/het-groot-complimentenboek-frank-van-marwijk?affiliate=1333
http://www.lichaamstaal.nl/
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Handleiding voor de gesprekscyclus 

27 januari 2016  

 

De gesprekscyclus bestaat uit jaarlijkse gesprekken met je medewerkers. Tijdens deze 

gesprekken ga je in op de doelstellingen, het functioneren en de beoordeling. In deze 

handleiding lees je hoe dat in zijn werk gaat. 

 
Waarom een gesprekscyclus? 

De gesprekscyclus is een belangrijk onderdeel van professioneel personeelsbeleid. Het doel is 

daarbij om tot heldere afspraken te komen met je medewerkers, waarna je deze op gezette tijden 

evalueert. Op die manier zorg je voor een optimale aansluiting tussen de doelstellingen van je 

bedrijf en die van je personeel. Het is een uitstekend instrument om talenten te ontwikkelen. 

Wat zijn de voordelen? 

Betere prestaties 

Misschien presteert een van je medewerkers onvoldoende. Of hij presteert wel goed, maar niet 

optimaal. De gesprekscyclus biedt dan mogelijkheden om deze prestaties te verbeteren. Je 

maakt hiermee namelijk duidelijk welke prestaties je verwacht, zorgt eventueel voor bijsturing en 

verbindt hier uiteindelijk een oordeel aan. 

Betere samenwerking 

Open en eerlijke gesprekken kunnen leiden tot een betere samenwerking. Met de gesprekscyclus 

heb je meerdere momenten waarop je zulke gesprekken kunt houden. Zo geef je medewerkers 

de mogelijkheid om aan te geven wat zij nodig hebben om beter te presteren. Als je hier 

vervolgens rekening mee houdt, komt dit de samenwerking ten goede. 

Welke gesprekken voer je? 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/dienstverbanden/221-dos-en-donts-voor-startende-werkgevers.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/opleiding-en-ontwikkeling/825-7-tips-om-talent-te-ontwikkelen-in-het-mkb.html
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De gesprekscyclus draait meestal om drie gesprekken. Die vinden op verschillende momenten in 

het jaar plaats. Lees meer over deze gesprekken: 

Planningsgesprek 

Het begin van het jaar is een goed moment om nieuwe plannen te maken. Daarom beginnen veel 

bedrijven het jaar met een planningsgesprek. Bij dit gesprek gaat de leidinggevende om de tafel 

met de werknemer. Zij bespreken dan de doelstellingen voor de komende periode. Beide partijen 

hebben daarbij een inbreng, want het gaat om een tweezijdig gesprek. Zo staan niet alleen jouw 

plannen voor de onderneming of afdeling centraal, maar ook die van de werknemer. Een ander 

woord voor planningsgesprek is doelstellingengesprek. 

Functioneringsgesprek 

In het midden van het jaar sta je stil bij het functioneren. Je bent dan al een aantal maanden 

onderweg en kunt dan een goed beeld krijgen van de voortgang. Het functioneringsgesprek is 

daarvoor een uitgelezen moment. Je kijkt dan of de werknemer op schema loopt en bijsturing 

nodig heeft. Ook kun je het onder meer hebben over de onderlinge samenwerking. Daarbij kan 

de werknemer zelf punten inbrengen, want net als bij een planningsgesprek is dit een tweezijdig 

gesprek. Een ander woord voor functioneringsgesprek is voortgangsgesprek. 

Beoordelingsgesprek 

Aan het einde van het jaar kijk je terug. Je kunt dan een oordeel vellen over het functioneren van 

de werknemer. Dit oordeel spreek je uit tijdens het beoordelingsgesprek. In tegenstelling tot het 

planningsgesprek en het functioneringsgesprek is dit een eenzijdig gesprek. Tijdens dit gesprek 

gaat het namelijk om jouw oordeel en de daaraan verbonden consequenties, zoals het wel of niet 

doorgaan van een loonsverhoging of contractverlenging. Het is belangrijk om hierbij een aantal 

valkuilen bij beoordelingsgesprekken uit de weg te gaan. 

  

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/792-handleiding-voor-een-planningsgesprek.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/94-zo-voer-je-een-goed-functioneringsgesprek.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/189-betere-beoordelingsgesprekken-voeren.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/experts/806-cindy-vissers.html/807-10-valkuilen-bij-beoordelingsgesprekken.html
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Valkuilen bij beoordelen 

Overgenomen uit Ondernemen met Personeel 

10 valkuilen bij beoordelingsgesprekken 

Door: Cindy Vissers - HR-expert 

06 januari 2016  

 

Beoordelingsgesprekken moeten leiden tot beter presterend personeel. Hoe komt het dat 

hier niet altijd wat van terechtkomt? Expert Cindy Vissers zet tien valkuilen van 

leidinggevenden op een rij. 

Veel beoordelingsgesprekken leveren niet op wat ze moeten opleveren, namelijk betere 

prestaties van medewerkers. Ze kosten tijd, leiden nogal eens tot frustraties, zorgen voor 

rompslomp en komen de onderlinge relatie niet ten goede. 

Je haalt meer uit je beoordelingsgesprekken als je enkele veelgemaakte fouten uit de weg gaat. 

Hieronder beschrijf ik de belangrijkste valkuilen die ik ben tegengekomen in de praktijk. Komen 

ze je bekend voor? 

Fouten bij beoordelingsgesprekken 

1. Te veel hooi op de vork nemen 

De prestaties van een heel jaar bespreken in een uur? Dan neem je eigenlijk te veel hooi op de 

vork. Je kunt beter het hele jaar door met elkaar in gesprek blijven. Aan de ene kant omdat 

feedback eigenlijk alleen effect heeft als je die direct na een gebeurtenis geeft. En aan de andere 

kant omdat je dan geen tijd hoeft te verspillen aan dingen die al gebeurd zijn. Kijk tijdens het 

beoordelingsgesprek daarom alleen in hoofdlijnen terug op de afgelopen periode. Sluit deze af en 

praat daarna over het komende jaar. En maak vooral mooie plannen! 

  

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/experts/806-cindy-vissers.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/189-betere-beoordelingsgesprekken-voeren.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/792-handleiding-voor-een-planningsgesprek.html
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2. Vage feedback geven 

Stel dat je een aantal onderwerpen wilt bespreken tijdens het beoordelingsgesprek. Bijvoorbeeld 

zaken waarover je meer of minder tevreden bent. Aangezien het al weer een tijdje geleden is, 

weet je niet meer precies hoe de vork in de steel zit. En je hebt ook geen concrete informatie 

verzameld over het functioneren van je werknemer. De valkuil is dan dat je waarschijnlijk alleen 

maar vage feedback kunt geven. Feedback die je in dat geval beter achterwege kunt laten. 

3. Tussen neus en lippen door beoordelen 

Beoordelingsgesprekken komen bij veel leidinggevenden op het laatst. Door de haastige 

voorbereiding ontbreken vaak ook goede aantekeningen. En dan heb je misschien wel zeven of 

acht mensen die je moet beoordelen. Het resultaat is dat je werknemers dan maar tussen neus 

en lippen door beoordeelt. Daarbij mag je als leidinggevende al blij zijn als je enigszins kunt 

onderbouwen dat iemand aan de verwachtingen heeft voldaan. Je kunt je voorstellen dat dit je 

medewerkers niet vooruithelpt. 

4. Spijkers op laag water zoeken 

Beoordelingsgesprekken mogen best kritisch zijn. Maar het is ook mogelijk dat je spijkers op laag 

water zoekt. Tenminste, in de ervaring van sommige werknemers. Zo blijkt uit onderzoek dat 17 

procent van de werknemers hun leidinggevende tijdens het beoordelingsgesprek extreem 

onaardig vindt. En 30 procent heeft het gevoel dat deze opeens veel kritischer is dan anders. Je 

voorkomt dit door medewerkers constructieve feedback te geven, zodat de nadruk minder ligt op 

negatieve punten. 

5. Onvoldoende zicht hebben op de prestaties 

Het is belangrijk dat je een beoordeling goed kunt onderbouwen. Hoewel het in de praktijk niet 

altijd eenvoudig is, moet je daarvoor wel voldoende zicht hebben op de prestaties van een 

werknemer. Anders is de kans namelijk groot dat je de beoordeling baseert op persoonlijke 

overtuigingen, aannames of ongefundeerde veronderstellingen. Informeer daarom van tevoren 

naar de behaalde prestaties bij bijvoorbeeld collega’s, klanten en de medewerker zelf. 

6. Geen duidelijke afspraken maken 

Werknemers kun je niet goed beoordelen zonder duidelijke afspraken. Er mag dan ook geen 

twijfel bestaan over wat een medewerker moet doen en waarop hij uiteindelijk wordt beoordeeld. 

Maak daarom afspraken die SMART zijn, oftewel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden. Op basis van deze afspraken kijk je of iemand aan de verwachtingen voldoet. 

7. Uitsluitend aan het woord zijn 

Een beoordelingsgesprek is een eenzijdig gesprek waarin jouw oordeel over de werknemer 

centraal staat. Maar het is ook weer niet handig als jij uitsluitend aan het woord bent. Als je 

werknemer nauwelijks de ruimte krijgt om te reageren, weet je namelijk niet of je feedback goed 

aankomt. Ook loop je het risico dat je belangrijke informatie mist die hij jou te vertellen heeft. 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/633-beoordelingsgesprek-voeren-tips-voor-leidinggevenden.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/leidinggeven/561-zo-geef-je-constructieve-feedback.html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart
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8. Verkeerde nadruk leggen 

Soms legt een leidinggevende de nadruk verkeerd. Er wordt bijvoorbeeld te veel stilgestaan bij 

zwakke punten en recente gebeurtenissen. Veel tijd gaat dan naar wat iemand niet goed kan, 

ondersteund met voorbeelden van vlak daarvoor. In plaats daarvan kun je je beter richten op de 

ontwikkeling die iemand heeft doorgemaakt in de hele beoordelingsperiode. 

9. Gesprekken voeren zonder goede training 

Voor een goed beoordelingsgesprek moet je een aantal technieken in de vingers hebben. Je 

moet goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen. Maar ook op de juiste manier feedback 

geven, adviseren en uitleggen. Veel leidinggevenden zijn hier nooit goed in getraind. Daardoor 

bestaat de kans dat zij ook niet alles uit het gesprek halen. 

10. Eerlijk oordeel uit de weg gaan 

Een werknemer moet erop kunnen vertrouwen dat je met een eerlijk oordeel komt. Als je dit uit de 

weg gaat, ontneem je hem de kans om zijn functioneren te verbeteren en heeft het 

beoordelingsgesprek dus weinig zin. Daarvoor is onderling vertrouwen wel essentieel. Je 

medewerker moet namelijk erop kunnen vertrouwen dat je echt voor verbetering wilt zorgen en jij 

dat hij hier daadwerkelijk mee aan de slag gaat. 

Op basis van deze valkuilen valt één ding te concluderen: beoordelen is geen eenvoudige klus. 

Probeer de hierboven genoemde fouten in ieder geval zo veel mogelijk te voorkomen. Dan 

vergroot je de kans dat je wél profiteert van beter presterende medewerkers! 
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Ook uit Ondernemen met Personeel: 

Beoordelingsgesprek voeren, tips voor leidinggevenden 

13 mei 2015  

Een beoordelingsgesprek vindt meestal jaarlijks plaats. Als je dit gesprek op de juiste manier 

voert, profiteer je het hele jaar van een werknemer die beter functioneert. Tien tips voor 

leidinggevenden. 

 

Een beoordeling is een belangrijk moment. Dit grijp je meestal niet alleen aan om feedback te 

geven over wat goed gaat en beter kan. Ook hangen van je oordeel vaak beslissingen af die 

grote gevolgen hebben voor werknemers, zoals een salarisverhoging of contractverlenging. 

Tegelijk willen veel werknemers graag weten of ze op de goede weg zijn. Een 

beoordelingsgesprek is dan ook een mooie gelegenheid om je werknemers waar nodig bij te 

sturen. De volgende tips helpen je als leidinggevende bij het voeren van een goed 

beoordelingsgesprek. 

Tips beoordelingsgesprek 

1. Spreek duidelijke doelen af 

Een beoordelingsgesprek heeft weinig zin zonder duidelijke doelen. Werknemers moeten 

namelijk weten waarop ze worden beoordeeld. Dat kan gebeuren op basis van een functieprofiel 

of ontwikkelafspraken. De laatste maak je meestal tijdens een planningsgesprek, dat vaak kort na 

het beoordelingsgesprek plaatsvindt. 

2. Beoordeel het hele jaar door 

Het is verstandig om werknemers het hele jaar door van feedback te voorzien over hun 

functioneren. Daardoor komt eventuele negatieve feedback tijdens het beoordelingsgesprek 

minder onverwacht en bied je kansen voor verbetering. Zo'n tussentijdse beoordeling geef je 

bijvoorbeeld tijdens een een-op-eengesprek. 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/189-betere-beoordelingsgesprekken-voeren.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functieprofiel-opstellen
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/leidinggeven/561-zo-geef-je-constructieve-feedback.html
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3. Volg een vaste regelmaat 

Beoordelingsgesprekken vinden meestal plaats aan het eind van het jaar, maar in veel bedrijven 

is dit een drukke periode. Om te voorkomen dat de beoordelingsgesprekken erbij inschieten, is 

het zinvol om een vaste regelmaat te volgen. Houd de gesprekken bijvoorbeeld steeds in 

dezelfde maand en volg een strakke planning. 

4. Trek voldoende tijd uit 

Wie heeft niet een volle agenda? De verleiding kan daardoor groot zijn om een beoordeling even 

tussendoor te doen. Het is mogelijk dat je een werknemer daardoor tekortdoet, want wellicht zie 

je belangrijke verbeterpunten over het hoofd. Dit ontneemt hem de kans om beter zijn best te 

doen. 

5. Gebruik een beoordelingsformulier 

Een beoordelingsformulier bevat de criteria waarop je iemand beoordeelt. Je vult het vooraf in en 

geeft een score, zoals: onvoldoende, matig, voldoende, goed of uitstekend. Het voordeel van zo'n 

formulier is dat je prestaties makkelijk kunt vergelijken. Ook geeft het houvast tijdens het 

beoordelingsgesprek. 

6. Hanteer de juiste maatstaf 

Sommige leidinggevenden nemen zichzelf als maatstaf. Ze verwachten dat een werknemer 

precies dezelfde inzet toont als een directeur of afdelingshoofd. Als iemand de bijbehorende 

verantwoordelijkheden niet heeft, gaat het wat ver om dit tot norm te verheffen. Je beoordeelt 

werknemers immers voor de functie die ze uitoefenen. 

7. Richt je op het functioneren 

Een beoordeling moet betrekking hebben op het functioneren van je werknemer. Dus of hij 

afgesproken doelen heeft behaald of bepaalde vaardigheden heeft ontwikkeld. Je richt je dus niet 

op de persoon door bijvoorbeeld iemand te veroordelen vanwege een persoonlijke eigenschap. 

8. Blijf bij de feiten 

Een beoordeling moet gebaseerd zijn op feiten. Het gaat daarbij om je eigen waarnemingen die 

worden getoetst aan bijvoorbeeld een functieprofiel. Vermoedens of geruchten mogen daarbij 

geen rol spelen. Deze hoeven namelijk niets te zeggen over het functioneren van een 

werknemer. 

9. Geef nieuwe kansen 

Iedere werknemer maakt fouten. Misschien heb je een misstap tijdens een eerdere beoordeling 

uitgebreid besproken en heeft je werknemer inmiddels zijn leven gebeterd. Dan is het belangrijk 

om die niet steeds op te rakelen tijdens latere beoordelingsgesprekken. Een nieuwe ronde brengt 

nieuwe kansen met zich mee. 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/leidinggeven/581-hoe-laat-je-werknemers-leren-van-fouten.html
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10. Maak een beoordelingsverslag 

In een beoordelingsverslag leg je vast wat je met de werknemer hebt besproken, inclusief de 

gemaakte afspraken. Je kunt hier in latere beoordelingsgesprekken op teruggrijpen en zien welke 

vorderingen iemand heeft gemaakt. Veel werkgevers vragen hun personeel om dit verslag voor 

gezien te ondertekenen. 

Basisdocument gesprekscyclus 

Overgenomen uit Ondernemen met Personeel 
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Onzin: Beoordelingsgesprekken éénzijdig en 

functioneringsgesprekken tweezijdig ! 

Geschreven door Jan Jacob de Groot op zaterdag 23 Mrt 2013 onder Artikelen  (beoordelingstraining.nl) 

Sinds jaar en dag wordt ons verteld dat beoordelingsgesprekken éénzijdig zijn en dat 

functioneringsgesprekken tweezijdig zijn. Een eenzijdig gesprek is een contradictio in 

terminis. Wat bedoelen we met tweezijdigheid? 

Bij verschillende organisaties die aan het verzakelijken zijn wordt de beoordelings-

component zwaarder en wat eerst nog een functioneringsgesprek was wordt nu een 

beoordelingsgesprek. Medewerkers staan op hun achterste poten: de tweezijdigheid 

wordt vervangen door een ouderwets eenzijdig, top-down gesprek. Onzin. In een 

eenzijdig ingestoken beoordelingsgesprek spreekt de leidinggevende zijn oordeel uit en 

blikt terug op het functioneren. De vraag staat centraal of de medewerkers doen wat zij 

moeten doen en doen of zij dat goed doen. Als dat eenzijdig blijft, wordt het inderdaad 

niet een motiverende bijeenkomst. 

Het wordt pas interessant vanaf het moment dat de leidinggevende op  

basis van heldere afspraken zijn oordeel heeft gegeven. Vanaf die mededeling begint de 

tweezijdigheid. Bij een positief oordeel kunnen leidinggevende en medewerker 

verkennen wat dit succes betekent voor de toekomst en daar nieuwe afspraken over 

maken. Bij een negatief oordeel dat de medewerker herkent en ook het belang erkent 

van de afspraak, moet worden nagegaan welke oorzaken er zijn en hoe deze opgelost 

kunnen worden. Dit betekent dat de terugblik direct gevolgd wordt door de vooruitblik. Zo 

draagt het beoordelingsgesprek niet alleen bij aan de beheersing, maar ook aan de 

ontwikkeling en de motivatie van de medewerker. Het klip- en klare oordeel bevordert 

juist een goede dialoog. De minimale betekenis van tweezijdigheid is dus dat er na het 

oordeel een dialoog ontstaat, waarbij bij voorkeur de medewerker de meeste inbreng 

heeft. 

http://beoordelingstraining.nl/2013/03/onzin-beoordelingsgesprekken-eenzijdig-en-functioneringsgesprekken-tweezijdig/
http://beoordelingstraining.nl/2013/03/onzin-beoordelingsgesprekken-eenzijdig-en-functioneringsgesprekken-tweezijdig/
http://beoordelingstraining.nl/category/artikelen/
http://beoordelingstraining.nl/wp-content/uploads/2013/03/tweerichtingsverkeer1.gif
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Tweezijdigheid: medewerker mag ook zichzelf beoordelen. Waarom zou de 

medewerker zichzelf niet beoordelen? Als we heldere afspraken hebben en goede 

feedback gedurende het jaar dan kunnen de beelden van leidinggevenden en 

medewerkers niet ver uiteenlopen. Dat kan zeker, maar versterkt het beeld dat de 

medewerker en de leidinggevende het kennelijk eens moeten 

worden en gaan onderhandelen over het oordeel. Dat is niet nodig en het oordeel wordt 

hierdoor veel te belangrijk gemaakt, zeker als er direct financiële consequenties in het 

spel zijn. Het oordeel is slechts een middel. In plaats van zichzelf te beoordelen, zou de 

medewerker juist een meer belangrijke rol moeten krijgen in de voorbereiding van het 

gesprek door te reflecteren over wat hij in het kader van de verschillende afspraken heeft 

bereikt en gedaan. De leidinggevende komt mede op basis van die ingebrachte 

‘bewijslast’ tot zijn oordeel. Tweezijdigheid betekent dus dat de medewerker een 

belangrijke rol bij de voorbereiding heeft. 

Tweezijdigheid: de medewerker mag de leidinggevende ook beoordelen. 

In beoordelingsformulieren kom ik vaak de vraag met de volgende strekking tegen: Hoe 

ervaart de medewerker de leidinggevende? Wat een onzinnige vraag voor zo’n 

belangrijk onderwerp. In de eerste plaats geeft een dergelijke vraag vaak slechte 

antwoorden: Jij bent zus, of jij bent zo. We weten inmiddels dat we medewerkers moeten 

beoordelen op resultaten of competenties en niet op persoonskenmerken. En dat is 

precies wat deze vraag oplevert. Het is lastig beoordelen als er geen criteria liggen. In de 

tweede plaats is het voor veel medewerkers lastig om in de hiërarchische verhouding 

een oordeel uit te spreken De leidinggevende zou er verstandiger aan doen om zowel bij 

een positief beoordeelde afspraak als een negatief beoordeelde afspraak te vragen welk 

gedrag van hem of haar hieraan heeft bijgedragen, of juist niet en welk gedrag de 

medewerker gemist heeft. Het geven van feedback op een leidinggevende die concepten 

van zijn medewerkers niet binnen de afgesproken tijd van commentaar voorziet is 

gemakkelijker dan het geven van feedback als: Jij bent traag of jij vindt mij niet 

http://beoordelingstraining.nl/wp-content/uploads/2013/03/kat1.jpg
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belangrijk. En er is een grotere kans dat er iets verandert. Tweezijdigheid kan dus ook 

betekenen dat de medewerker aangeeft wat hij van de leidinggevende verwacht, daar 

afspraken overmaakt en die evalueert. 

Tweezijdige cyclus met eenzijdige activiteiten 

Het functionerings- en het beoordelingsgesprek kennen vooral accentverschillen. Het 

beoordelingsgesprek bestaat uit een eenzijdig oordeel. Maar ook in 

het functioneringsgesprek heeft de medewerker recht op de visie van de leidinggevende. 

De afspraken die in de cyclus worden gemaakt (in het bijzonder in het 

doelstellingengesprek) zijn bijvoorkeur tweezijdig, maar soms is het niet mooier en 

moeten doelstellingen opgelegd worden. Maar het oordeel is slechts de start van de 

dialoog over waar de talenten en sterktes liggen, wat energie geeft, wat dit betekent voor 

de toekomst maar ook wat gaan we met de zwakke punten doen. 

Jan Jacob de Groot Trans Missie training & advies 

  

  

http://beoordelingstraining.nl/wp-content/uploads/2013/03/Eenrichtingsverkeer-kl1.jpg
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De meest gevreesde openingszin in een 
functioneringsgesprek: “Hoe vind je zelf dat 
het gaat?” 

• Geplaatst door Jan Jacob de Groot op 1 februari 2017 om 10:00am (HR Base) 

 

„Zo”, begint de baas, net als elk jaar, „hoe vind je zelf dat het gaat?” 

Voor medewerkers een lastige vraag want je moet jezelf niet te kort doen, maar je moet jezelf ook niet 
te veel op de borst slaan. Stel nu dat je leidinggevende het anders ziet dan jij? 
Tegen leidinggevenden zeg ik: “Niet doen”! 

In lesboeken en in training wordt dit veelal gezien als een verstandige opening, zeker bij een 
functioneringsgesprek. Het zou ruimte geven aan de medewerker, een open sfeer creëren. Ik ben een 
voorstander van ruimte voor de medewerker en een open sfeer, ook (zelfs) tijdens een 
beoordelingsgesprek. 
Door deze vraag te stellen bepaalt de leidinggevende hoe het gesprek moet lopen. De leidinggevende 
vindt dat de medewerker eerst zijn zegje moet doen. Goed bedoeld, of arrogantie van de macht? 
Het zou toch veel opener zijn om de medewerker losjes te vragen hoe het gesprek zou kunnen 
verlopen: “Hoe zullen we het doen, wil jij eerst je visie geven of zal ik eerst? Wat wil je?” Maar ook daar 
ben ik niet voor. 

In zijn algemeenheid….hoe loopt het volgens jou? 

De medewerker heeft nu alle ruimte om het te hebben over zijn eigen functioneren, hij kan meteen 
oplossingen inschieten, hij kan meteen de schuld bij anderen leggen, hij kan het meteen hebben over 
de toekomst, jouw ondersteunende rol, opleidingen. De één begint heel globaal, de ander heel 
specifiek. Kortom, door deze vraag te stellen loop je het risico dat je alle regie kwijtraakt of dat je de 
inbreng van de medewerker in een agenda moet structureren en er op dat moment eigenlijk weinig 

mee kunt doen. Deze aanpak is alleen handig als je als 
leidinggevende geen idee hebt wat je wilt bereiken in dat gesprek of wat je wilt bespreken. In dat geval: 
begin er niet aan. Ik ga ervan uit dat er een agenda ligt, met daarin de afspraken van de vorige keer. 

Per agendapunt, per afspraak…. hoe loopt het volgens jou? 

Nu zijn er enkele mogelijkheden: 

http://www.hrbase.nl/profile/JJdeGroot
http://api.ning.com/files/llVO6PYtbd6TWs80S-u7zN*22j-uckhSmB1wAgmA6buUJnb3WBcDBzFGj3rCXdA-vm2Gm-E27C-owfRzBHed9PVQgZSrwdF6/Loesje2.jpg
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1. Medewerker is tevreden, de leidinggevende niet 
2. Medewerker is tevreden, de leidinggevende ook 
3. Medewerker is niet tevreden, de leidinggevende wel 
4. Medewerker is niet tevreden, de leidinggevende ook niet 

1. Medewerker is tevreden, de leidinggevende niet 

Zodra de leidinggevende zich realiseert dat er een verschil van visie is ontstaat het dilemma of hij dat 
meteen gaat zeggen, of dat de medewerker verder gaat bevragen op dit positieve zelfbeeld. Dat 
doorvragen heeft vaak als doel om uit te komen bij het beeld van de leidinggevende: de hang yourself 
methode. In de tussentijd weet de medewerker niet wat de visie is van de leidinggevende, maar voelt 
dat wel vaak aan de, suggestieve, vragen. 

 

Als de leidinggevende nu zegt dat hij het niet zo goed vindt (de minst slechte aanpak), heeft de 
medewerker twee problemen en twee keer gezichtsverlies: het functioneren wordt niet zo goed 
bevonden, maar zijn zelfbeeld is kennelijk ook verkeerd. 

Mijn advies: geef meteen op basis van de afspraak je visie, en laat de medewerker daarop reageren. Dat 
vind ik open. Je visie zou overigens geen verrassing mogen zijn. 

2. Medewerker is tevreden, de leidinggevende ook 

Ook hier kan de leidinggevende eerst vragen stellen om een beeld te krijgen. Ondertussen weet de 
medewerker niet wat de visie van de leidinggevende is. Sommige medewerkers worden daar onzeker 
van (waarom stelt hij al die vragen) andere gaan overdrijven om zo de visie van de leidinggevende nog 
te beïnvloeden. 

De leidinggevende kan ook meteen de medewerker bevestigen: “Ja, ik vind ook dat het goed loopt”. 
Maar zou het niet veel leuker, of motiverender zijn als de leidinggevende dat spontaan had gezegd, en 
daarna ruimte had gegeven? 

Als de medewerker niet tevreden is over zichzelf, dan maakt de aanpak niet zo’n groot verschil. Maar in 
alle gevallen is mijn advies: 

Laat de medewerker niet ‘bungelen’ maar geef je visie meteen. 

Het voorkomt het beeld dat je niet bent voorbereid en dat je op basis van het zelfbeeld van de 
medewerker je oordeel aan het vormen bent. Dat maakt je beïnvloedbaar en slimme medewerkers 
kunnen daar gebruik van maken, alsof het een onderhandeling is. Je kunt beter een dialoog aangaan 
als beide visies op tafel liggen. Hoe zou de leidinggevende het vinden als de medewerker hem zou 
vragen: “En hoe vind je nou zelf dat jij leiding geeft? Hoe denk jij dat ik als medewerker jou stijl van 
leidinggevende ervaar? 

Als er verschil in visie is, vraag je dan als leidinggevende af: 
· Hoe duidelijk waren de verwachtingen? Waren de afspraken voldoende duidelijk? 
· Hoe goed heb ik tussentijds feedback gegeven? 

Als je meteen je visie geeft, wordt het dan geen beoordelingsgesprek? 

Het maakt voor mij niet uit of het een functionerings- of een beoordelingsgesprek genoemd wordt, het 
gaat om de doelen. In beide gevallen wil je dat er duidelijkheid ontstaat of de medewerker de juiste 
dingen doet en die goed doet, wil je met de medewerker nagaan wat dat betekent voor ontwikkeling en 
wil je dat de gesprekscyclus bijdraagt aan de motivatie. Ik maak dat onderscheid dus niet zo. Zie 
hierover mijn blog: Onzin: Beoordelingsgesprekken éénzijdig en functioneringsgesprekken... 

http://beoordelingstraining.nl/2013/03/onzin-beoordelingsgesprekken-eenzijdig-en-functioneringsgesprekken-tweezijdig/#more-1352
http://api.ning.com/files/llVO6PYtbd7TuHhB1-qhW863wmPgqsx5OezAz8Ysydk*MAwvqExd9FQKwJx-6Dp*7K5buELVw*BcRs7dD62ydkpknD0wHPs5/katzietleeuwinspiegel300x172.png
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Werving en Selectie 

5 cruciale criteria in het selecteren van de juiste medewerkers 

• Geplaatst door Marianne Schutten op 5 april 2017 om 10:49am uit HR Base 

 

Als manager en HR professional heb ook ik mijn fair share aan aanname fouten 
gemaakt. Door allerlei redenen. Me teveel blind gestaard op de uitkomsten van een assessment, me 
teveel laten leiden door een blinkend CV, niet geacteerd op een slecht onderbuikgevoel enzovoort.  

Nu ik managers begeleid en train in het creëren van een bevlogen team grijp ik vaak 
terug op die fouten. Want ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om de juiste mensen op de juiste 
plek te hebben als je het succes wilt behalen dat in potentie mogelijk is. 

Wat mij betreft zijn er aantal cruciale basiscriteria in het selecteren van de juiste mensen. 

Hier zijn er 5: 

1. Dezelfde kernwaarden  

De kernwaarden van jouw team of bedrijf moeten ook de kernwaarden zijn van de medewerker. Of op 
zijn minst moet er een aanleg zijn voor die kernwaarden. 

Stel een van de kernwaarden van je team is ‘de klant is koning’. Zoek mensen die al aanleg hebben 
voor het feit dat ze de klant als koning behandelen. Of selecteer medewerkers die dit van nature al in 
zich hebben. Dus personen waarbij jouw kernwaarde ook hun kernwaarde is. Zo niet, neem ze dan niet 
aan. 

Je kunt medewerkers niet zover krijgen dat ze gaan handelen naar de kernwaarden van 
jouw team als ze er geen aanleg voor hebben. Of als het niet hun eigen kernwaarde is. Dat is de 
reden dat bedrijven die nieuwe kernwaarden bedenken en dan bestaande medewerkers zover proberen 
te krijgen dat ze ernaar handelen, nooit echt succesvol daarin zijn. De sleutel is om medewerkers te 
vinden die al een aanleg hebben voor de kernwaarden van je team. 

2. Geen strakke sturing nodig  

Op het moment dat je het gevoel hebt dat je iemand heel strak moet sturen of managen dan heb je 
waarschijnlijk een aanname fout gemaakt.  

Er twee soorten medewerkers: de medewerker die jij begeleidt, coacht en aan wie je kennis 
overdraagt maar waarbij je geen tijd kwijt bent om voor hem of haar te compenseren. Bij die andere 
medewerker doe je hetzelfde maar moet je wel compenseren. Wat betekent dat je de verkeerde persoon 
in het juiste gedrag proberen te managen. En dat neemt heel veel tijd in beslag omdat je die persoon 
sterk moet sturen. Op het moment dat je dat voelt dan heb je de verkeerde persoon in je team. 

3. Aanwezig potentieel  

Bepaal of de medewerker de vaardigheden in zich heeft om heel goed te worden in het werk wat hij of 
zij doet. Hij hoeft op dit moment niet de beste te zijn maar belangrijk is dat hij het potentieel in zich 
heeft om uiteindelijk heel goed te worden in zijn functie. 

4. Verantwoordelijkheidsgevoel 

Ga na of de medewerker het verschil begrijpt tussen een baan hebben en verantwoordelijkheid 
dragen. Een voorbeeld: Stel je werkt als vliegverkeersleider in een vliegverkeerstoren. Zou het verschil 
uitmaken of je je werk matig uitvoert of al je taken goed uitvoert, maar er in allebei de gevallen steeds 
vliegtuigen neerstorten? Nee, natuurlijk niet, want je verantwoordelijkheid is namelijk dat alle 
vliegtuigen veilig landen en opstijgen. Verantwoordelijkheid dragen in dit geval betekent dat je alles in 
het werk stelt dat er geen vliegtuigen neerstorten. 
 
Zoek naar mensen die ervan uitgaan dat ze een verantwoordelijkheid dragen.  

5. Wees eerlijk en reëel 

http://www.hrbase.nl/profile/MarianneSchutten
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Als je nog steeds twijfelt of een medewerker de juiste persoon is voor je team, stel jezelf de volgende 
testvraag: als je nu voor de keus zou staan om hem of haar aan te nemen met alles wat je nu weet, nu je 
met die persoon gewerkt hebt. Zou je hem/haar nog steeds aannemen? Twijfel je nog steeds? Bedenk 
dan of het probleem zit in het feit dat het echt niet de juiste persoon is voor het team of dat het wel de 
juiste persoon is voor het team maar niet op de juiste plek. 
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Werving en selectie, voorbereiding en gespreksvoering 

 

 

Zoek juist eens een ander type medewerker! 

• Geplaatst door Michel den Daas op 12 januari 2018 om 11:34am (HR Base) 

  

Het gebeurt vaak: we komen bij een nieuwe klant om een vacature te bespreken. Er ligt een 
vacaturetekst en dat gekoppeld aan een salaris levert een Werving & Selectie opdracht op… Hoe snel 
kunnen jullie iemand leveren? 

Alsof de melk op is en je naar de supermarkt gaat om een nieuw pak melk te kopen. 

Vacaturetekst is geen functieprofiel 
Allereerst leggen we uit dat een vacaturetekst niet hetzelfde is als een functieprofiel. Een vacaturetekst 
is alleen bedoeld voor de werving en een functieprofiel dient minimaal ca. 75% van de functie te 
beschrijven.  
Verder zijn de meeste profielen verouderd en dus per definitie niet meer van toepassing op de huidige 
tijd. We stellen dus een nieuw profiel op, in overleg met de opdrachtgever. Daarna maken we de 
wervingstekst op. 

‘Ik wil een nieuw Pietje!’ 
Veel leidinggevenden geven aan dat ‘Pietje’ weg gaat en ze dus een nieuw ‘Pietje’ willen. Wij geven dan 
direct aan dat dit het ideale moment is om de afdeling nog eens goed onder de loep te nemen, te kijken 
welke competenties er aanwezig zijn in het team, waar de afdeling zou moeten staan over 1, 2, 3 jaar, 
welke competenties daarvoor nodig zijn en welke competenties er dus bij zouden moeten komen. 

Vicieuze cirkel 
Als een team al lang in dezelfde samenstelling werk, is er de kans dat er gewoontes insluipen, 
automatismes die soms veel voordeel bieden, maar die ook kunnen lijden tot een tunnelvisie, 
bedrijfsblindheid. 

Het is vaak juist heel verfrissend om hier eens opnieuw naar te kijken en voor het inbrengen van een 
ander type medewerker is dit een ideaal moment. Daarmee kun je vaste patronen en gedragingen 
doorbreken en komen er nieuwe verfrissende gedachten en oplossingen. 

Zo kijken we dus niet alleen naar de competenties die nodig (zullen gaan) zijn, maar ook naar het type 
medewerker, om zo verfrissing te krijgen. 

Kijk dus eens naar een ander type medewerker als je de kans hebt, het helpt de organisatie vooruit! 

 

 

  

http://www.hrbase.nl/profile/MicheldenDaas
http://www.hrbase.nl/profile/MicheldenDaas
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STAR methode toepassen 

Tekst overgenomen uit Ondernemen met Personeel 

Wat is de STAR-methode? 

De STAR-methode is een gesprekstechniek die je helpt om een sollicitatiegesprek op een 

gestructureerde wijze aan te pakken. De afkorting 'STAR' staat voor Situatie, Taak, Actie en 

Resultaat. 

Het uitgangspunt is dat het toekomstige gedrag van de kandidaat het beste is te voorspellen op 

basis van zijn recente ervaringen. In het gesprek vraag je hem dus om een lastige situatie of 

probleem uit een vorige baan te beschrijven en te vertellen hoe hij dit heeft opgelost of hiermee is 

omgegaan. 

Je volgt hierbij de vier stappen uit de methode: 

• Situatie: Kan de kandidaat een recente uitdaging of lastige situatie uit zijn arbeidsverleden 

beschrijven (bij voorkeur één die hij op een goede manier heeft opgelost)? 

• Taak: Wat was zijn rol in die situatie en welk doel wilde hij bereiken? 

• Actie: Wat heeft hij gedaan om dit te bereiken en waarom heeft hij het op die manier gedaan? 

• Resultaat: Welke resultaten leverden zijn acties op? Was daarmee het doel bereikt? 

Je kunt dit stappenplan desgewenst uitbreiden met aanvullende vragen, bijvoorbeeld om de 

kandidaat wat op weg te helpen. Vraag door als je hiermee nog niet de gewenste informatie hebt 

over de kandidaat. Als je hem wilt uitnodigen om meer te vertellen, dan kun je zijn woorden 

samenvatten of herhalen en daarna een stilte laten vallen. 

Wat zijn de voordelen voor jou als werkgever? 

Het toepassen van de STAR-methode helpt je om inzicht te krijgen in de competenties van de 

kandidaat. Op basis van je eigen selectiecriteria en de sollicitatiebrief en het cv van de kandidaat 

bepaal je vooraf welke competenties je aan de orde wilt stellen. 

In het gesprek doorloop je voor elke competentie steeds dezelfde vier stappen. Door zo 

gestructureerd te werk te gaan, krijg je een goed beeld van wat de kandidaat in huis heeft. Je 

kunt dus sneller beslissen of een kandidaat geschikt is. Zo bespaar je op de kosten van je 

werving en selectie. 

Wanneer gebruik je de STAR-methode? 

De STAR-methode is goed te gebruiken als je in het tijdsbestek van één gesprek een duidelijk 

beeld wilt krijgen van wat iemand kan. Daarom wordt de methode veel gebruikt bij 

sollicitatiegesprekken. 

Een andere mogelijke toepassing is die in functioneringsgesprekken. Als een medewerker niet 

voldoet aan de eisen of verwachtingen, kun je in een gesprek volgens de STAR-methode 

achterhalen hoe het komt dat zijn resultaten achterblijven. Meestal komen in zo’n gesprek niet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Situatie,_Taak,_Actie,_Resultaat
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/127-tips-voor-een-goed-sollicitatiegesprek.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/functioneringsgesprek/94-zo-voer-je-een-goed-functioneringsgesprek.html
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alle stappen van de methode aan bod. De taak en het resultaat zijn immers al bekend, dus de 

focus ligt dan op de situatie en de actie. 

Voorbeelden van vragen 

De STAR-methode brengt het specifieke gedrag van de kandidaat in bepaalde situaties in kaart. 

Stel daarom alleen gedragsgerichte, open vragen. Vraag bijvoorbeeld niet: heb je leidinggevende 

capaciteiten? Maar: kun je uit je vorige baan een voorbeeld geven waaruit blijkt dat je 

leidinggevende capaciteiten hebt? 

Wat je zeker moet vermijden, zijn ja-neevragen, hypothetische vragen (wat zou jij doen als...) en 

suggestieve vragen die de kandidaat naar het gewenste antwoord leiden. 

Voorbeelden van vragen over de competentie leidinggeven: 

• Geef eens een voorbeeld van een conflict tussen ondergeschikten dat je in je vorige baan hebt 

meegemaakt. Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat was het resultaat van je acties? 

• Hoe reageer je op hoge werkdruk? Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat heb je gedaan om 

met de werkdruk om te gaan? Lukte dat? 

• Hoe motiveer jij je medewerkers? Kun je een voorbeeld geven van hoe je dit aanpakt? Geeft die 

aanpak het gewenste resultaat? Wanneer wel en wanneer niet? Waaruit blijkt volgens jou dat je 

personeel tevreden is? 

Voorbeelden van vragen over de competentie samenwerken: 

• Is het weleens voorgekomen dat je het niet eens was met de werkwijze van je team? Kun je daar 

een voorbeeld van geven? Wat heb je toen gedaan? Wat was het effect hiervan op je 

teamgenoten? Is de werkwijze aangepast? 

• Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin de samenwerking met je collega’s niet goed 

verliep. Hoe kwam dat volgens jou? Speelde jij daarin een rol? Wat heb je gedaan om dit op te 

lossen? Ben je daarin geslaagd? 

• Hoe ga je om met tegenwerking van collega’s? Is dat weleens voorgekomen? In hoeverre had 

dat met jouw persoonlijkheid te maken? Hoe reageerde je hierop? Welke actie heb je 

ondernomen? Heb je het kunnen oplossen? 

De STAR-methode toepassen 

Hoe pas je de STAR-methode als werkgever toe? Bij de voorbereiding en in het 

sollicitatiegesprek kun je de volgende stappen zetten: 

Stap 1. Lees je goed in 

Neem de sollicitatiebrief en het cv van de kandidaat erbij. Lees dit goed door en markeer 

passages waarover je vragen wilt stellen tijdens het sollicitatiegesprek. 

Stap 2. Kies voldoende competenties 
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Kies minimaal vier competenties die je tijdens het gesprek aan de orde wilt stellen. Doe dat 

bijvoorbeeld aan de hand van het functieprofiel. 

Stap 3. Bedenk de vragen 

Schrijf per competentie gedragsgerichte vragen op. Volg daarbij de STAR-methode van Situatie, 

Taak, Aanpak, Resultaat. 

Stap 4. Stel de vragen op een natuurlijke manier 

Zit je met de kandidaat om de tafel? Hanteer het vragenschema dan niet zo strak dat het gesprek 

stokt. Kijk ook niet voortdurend op je lijstje en vermijd het ‘oplezen’ van de vragen. Dat komt het 

natuurlijke verloop van het gesprek niet ten goede. 

Stap 5. Gebruik gesprekstechnieken 

Hanteer de bekende gesprekstechnieken, zoals de LSD-methode (Luisteren, Samenvatten en 

Doorvragen). Bouw daarbij ruimte in voor de eigen, spontane inbreng van de kandidaat, 

bijvoorbeeld over een onderwerp dat niet op je vragenlijst staat. 

Stap 6. Schrijf je bevindingen op 

Maak aantekeningen tijdens het gesprek. Als je daarbij een standaardformulier gebruikt, kun je 

kandidaten makkelijker met elkaar vergelijken. Beëindig het gesprek als je denkt een goed beeld 

te hebben. 
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Tekst overgenomen uit Ondernemen met Personeel 

6 verboden redenen om een sollicitant 
af te wijzen 

21 december 2016  

 

 

In de zoektocht naar goede medewerkers, moet je waarschijnlijk een aantal kandidaten 

afwijzen. Je vertelt of schrijft dan ook waarom de kandidaat de functie niet heeft gekregen. 

Hier zijn een aantal regels aan verbonden. Zes argumenten die je niet mag gebruiken om 

een sollicitant af te wijzen. 

 

1. Leeftijd 

Het is volgens de Nederlandse wet verboden om een sollicitant af te wijzen omdat deze te oud of 

te jong is. Ieder jaar zijn er verschillende rechtszaken omdat een sollicitant te horen heeft 

gekregen dat hij of zij ‘te oud’ zou zijn voor een bepaalde functie. 

Te jong 

In enkele gevallen mag je een sollicitant wel afwijzen omdat hij een bepaalde leeftijd heeft. Een 

kandidaat die nog geen 18 jaar oud is, mag worden afgewezen voor een functie als de jeugdige 

leeftijd de uitoefening van de functie in de weg staat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werk na 11 

uur ’s avonds.  

  

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/818-een-sollicitant-netjes-afwijzen-zo-doe-je-dat.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/260-7-pluspunten-van-oudere-werknemers.html
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Te oud 

In enkele gevallen is het ook toegestaan iemand af te wijzen vanwege zijn hoge leeftijd. Als 

werkgever moet je dan duidelijk aangeven welke legitieme doelstelling je nastreeft met de 

uitsluiting van oudere of meer ervaren kandidaten. Bijvoorbeeld omdat er voor de functie een 

duur opleidingstraject nodig is en je als bedrijf nog zeker tien jaar de vruchten wil plukken na zo'n 

opleiding. De uitsluiting van meer ervaren kandidaten moet echt bijdragen aan een zwaarwegend 

belang van je bedrijf (passend middel) en moet redelijkerwijze te verantwoorden zijn 

(‘noodzakelijk middel’). Dat iemand 'vanwege zijn leeftijd niet in het team past' is niet genoeg en 

dus een verboden reden om iemand af te wijzen. 

Senior- of junior-functie? 

Je mag wel iemand afwijzen omdat hij nog niet genoeg ervaring heeft. De termen ‘junior’ en 

'senior' in een functiebeschrijving geven de zwaarte van de functie aan en staan los van leeftijd. 

Je mag hierbij alleen een ondergrens (minimum aantal jaren ervaring) hanteren. 

2. Zwangerschap 

Een vrouw afwijzen omdat zij zwanger is, is niet toegestaan. Vragen of er een kinderwens is in de 

nabije toekomst, is eveneens verboden tijdens het sollicitatiegesprek. Er is ook geen reden om 

aan te nemen dat de sollicitant zelf met de informatie op de proppen komt. Het is niet verplicht 

om tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je zwanger bent. 

3. Gezondheid 

Als potentieel werkgever vragen naar de lichamelijke gezondheid van een sollicitant, is uit den 

boze. Op een dergelijke vraag mag de kandidaat ook weigeren antwoord te geven. 

De enige uitzondering hierop is dat je wel mag vaststellen of een medewerker lichamelijk in staat 

is om de werkzaamheden die bij de functie horen uit te oefenen. Gaat het bijvoorbeeld om een 

toekomstig horecamedewerker en moet deze minimaal vier uur achtereen kunnen staan? Dan 

mag je wel vragen of iemand daartoe in staat is. Een sollicitant hoeft in de meeste gevallen niet te 

vertellen over gezondheidsproblemen. Dat is alleen verplicht wanneer tijdens het werk problemen 

kunnen ontstaan door de ongemakken. 

Aanstellingskeuring 

Andere vragen over de gezondheid mogen alleen gesteld worden tijdens een aanstellingskeuring 

- een medische keuring die onderdeel uitmaakt van het sollicitatieproces. Aankomend personeel 

mag alleen gekeurd worden als er in de vacature staat dat dit onderdeel uitmaakt van de 

sollicitatie. 

Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat alleen een geregistreerd (bedrijfs)arts de 

keuring mag uitvoeren. Deze arts mag alleen die sollicitant onderzoeken die - mits de keuring 

goed verloopt - wordt aangenomen. 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/vragen-sollicitatiegesprek
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/857-personeel-werven-in-de-horeca-10-tips.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/867-zo-schrijf-je-een-goede-online-vacaturetekst.html
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Voordat de keuring plaatsvindt moet de sollicitant schriftelijk te horen krijgen wat het doel is van 

de keuring en wat voor vragen en onderzoeken deel uitmaken van de keuring. 

4. Taal 

Iemand afwijzen omdat deze de Nederlandse taal niet genoeg meester is, mag in principe niet. Er 

zijn enkele uitzonderingen. Zo mag van een aankomend docent Nederlands worden gevraagd dat 

deze de taal uitstekend beheerst. Stelregel hierbij is dat de taal een specifieke eis moet zijn om 

de functie goed uit te kunnen voeren. 

5. Afkomst 

Iemand afwijzen omdat deze niet uit Nederland afkomstig is, is verboden. Positieve discriminatie 

op basis van afkomst is vaak wel toegestaan. Wanneer binnen je bedrijf voornamelijk autochtone 

Nederlanders werken, mag een werkgever er voor kiezen om iemand met een niet-Nederlandse 

achtergrond voorrang te geven. 

6. Religie 

In principe is iemand afwijzen vanwege geloof verboden. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld een 

verpleegster in een gereformeerd ziekenhuis. Omdat de religie van de sollicitant hierbij een 

onderdeel is van de uitstraling van het hospitaal, mag specifiek worden gevraagd naar mensen 

die gereformeerd zijn. Voor een medewerker in hetzelfde ziekenhuis die geen contact heeft met 

patiënten mag dit niet worden gevraagd. 

Netjes afwijzen 

Maar hoe kun je een kandidaat dan op een goede manier afwijzen? Lees het artikel 'Een 

sollicitant netjes afwijzen, zo doe je dat'. 

 

  

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/arbeidsrecht/885-dit-moet-je-weten-over-discriminatie-op-het-werk.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/818-een-sollicitant-netjes-afwijzen-zo-doe-je-dat.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/818-een-sollicitant-netjes-afwijzen-zo-doe-je-dat.html


Documentatie bij Module IV – Bewust Leidinggeven      
31 

You Need Only _________ to Fix 

How Organizations are Run 
O C T O B E R  8 ,  2 0 1 9  T E D  J .  R A U  

 

“All that matters is that people have the right mindset.” 

“This governance system will solve all your problems.” 

“As long as you have good relationships, all the rest will follow.” 

Do you find statements like these on your social media feed? I do. And I think a lot about 
the pattern behind those statements: they focus on one area of improvement in 
organizations and prioritize that area, pretending that it’s the only one worth attention in 
the hope of making change in an organization. 

I believe this is a trap that underestimates the power of systems. Systems are more than 
our mindset, our communication, our culture, or our governance system. 

In this article, I want to raise awareness of the three areas of mindset, interpersonal work 
and governance/structure—why they are equally important, and how they are intertwined 
and mutually reinforce each other. 

It takes more than mindset 

A statement like “if people have the right mindset and 
do some inner work, all is fine” is not wrong. It’s just incomplete. Can we build a good 
organization just on being “good people”? 

It’s my belief that humans grow in relationship with others, not just on their own. Other 
people provide a new angle, a new thought and help us see what we are unlikely to see 
on our own. 

Besides, who decides what’s a “good” mindset? This assumption makes for a 
homogenous organization. It’s easy to click with people who are similar to us. But in the 

https://www.enliveningedge.org/author/ted-j-rau/
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long run, it’s not very resilient to only have alike thinkers with the same mindset. 
Therefore, insisting on “the right mindset” and nothing else is risky for any group. 

What I see in my work is that some people get trained and totally “get” it, deeply—and 
then are immensely frustrated by the system they find themselves in. A system is more 
than just the sum of mindsets. It includes habits, laws, expectations, deep beliefs, access 
to power, access to resources and opportunities. 

Systemic change is a big deal, and to take on systems change, at least let’s not 
underestimate the many layers of how systems manifest. 

Another gap I see is that there are real-life factors that play into how “great mindsets” can 
play out in the real world. I am very skeptical of the “great mindset” narrative because 
assuming that success depends only on your mindset means ignoring systemic 
disadvantages and, by ignoring them, allows them to perpetuate. How much you 
can express yourself depends on resources, network, opportunity, capacity, not only on 
mindset. How we allocate resources matters to how well mindsets can do their thing and 
it’s unfair and unrealistic to ignore that. 

It takes more than structure 

“This governance system will solve all your problems.” 

Working in governance systems, I so wish this were true! Yet, I know it is not, at least not 
without work on mindset and communication. 

Why is change on structure level, on its own, not enough? 

First, structure cannot cover everything. The human-governance interface (basically a 
soul-role interface) depends on humans being willing to serve the system. If they are not, 
they will work to the rule—any system can be undermined, played, and slowed down. 

We all know situations where the very same interaction can either be effortless (when 
we’re willing) or excruciating (when we’re not willing). You can send the email today or 
you can pretend to be busy and do it in two days. 

In any system, you can have people being either forthcoming with information and ideas, 
or hold back—this will not only depend on your governance system but also on the 
quality of relationships and on people’s mindset. Do they feel their co-workers’ care? 
Are they willing to risk making a mistake? That doesn’t change just by replacing your 
governance method. Trust and relationships don’t come from team structure. 



Documentatie bij Module IV – Bewust Leidinggeven      
33 

Another big aspect is that governance doesn’t operate in a vacuum. Everyone comes 
with a story, and many of us come with trauma. What I call ‘trauma’ doesn’t even have to 
be a big deal; it is well known, just as one example among many, that girls are 
interrupted more often than boys. 

And no, awareness might not be enough because in another study it was shown that in a 
group in which almost twice as many men as women had spoken, participants reported 
that the majority of speakers had been female—so much for “awareness”! 

Add class and race and whatever else gives us different experiences in this world of 
inequality, this adds up to a mountain of internalized stories, deeply engrained into our 
belief systems and how we perceive ourselves and others. 

Given all that, we can’t assume that everyone will speak up with the same level of 
confidence just because of a new governance system, no matter how equal it makes 
everyone. Giving people power on the outside doesn’t translate into the same 
sense of agency on the inside.  

And that’s no one’s personal fault. But we have to take it seriously. A governance 
system might be able to reduce the number of bad new experiences but it doesn’t undo 
the engrained stories. It takes additional effort to heal, not just a “fair” governance 
system. 

It takes more than good communication 

If we all like each other and treat each other with 
respect and have a great culture, will that solve everything? 

First of all, I’d like to challenge whether one can run anything only on “being nice” and 
good intentions. What we’re missing out on is a structure that can enhance our 
relationships by creating intentional spaces. 

A very simple example is the use of meeting. A governance system creates the space for 
something you might have best intentions to do but might not have the space for unless 
it’s “required” by your system. Systems can help you be the person you want to be, 
beyond just being a nice person or a good listener. 

Also, running on group culture has its limits, for the same reasons shown above on 
allocation of resources and real-life implications. It’s nice to be nice to each other—but I 
wouldn’t want to rely on a ‘nice’ boss when it comes to my salary or parental leave. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/088520069190037L
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/088520069190037L
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Beyond that, relying on culture and communication is inefficient when you scale beyond 
a handful of people. A deep conversation might change how you and one other person 
see each other, which can expand how you see yourself and others in general. But since 
your time is limited, you can only take in a limited number of other perspectives on a 
topic at a time. 

An organization that only runs on “good listening” will be too slow to operate, and too 
many aspects will fall through the gaps. Everyone listening to everyone just takes too 
much time. Governance can help short-cut this issue of bandwidth. 

As an example, policies (governance), in my view, are agreements based on 
consideration of people’s needs. If I can trust that those policies are made with 
consideration of all stakeholders, then all I have to do is follow the policies and be 
confident that I’ll meet other people’s needs without even needing bandwidth to know 
about those individual needs of every stakeholder. 

Instead of everyone going around the other 30 offices to ask how they feel about a topic, 
a circle can do the listening and make a policy that works for all. Decentralized, localized 
policy-making is consideration on a larger scale. 

Conclusion 

Let’s keep in mind that all three aspects of culture, structure, and communication 
contribute to a systemic shift in an organization. Consultants can’t be experts at all of 
them at once—let’s refer to each other instead of repeating the narrative that we have 
the one and only puzzle piece that’s needed. Keeping them all in mind at once will help 
shift organizations more effectively. 

 

Ted is co-founder of Sociocracy For All and teaches, consults, and coaches for 
sociocratic organizations. He co-authored the sociocracy handbook “Many Voices, One 
Song. Shared power with sociocracy“.  

He is interested in real-life governance that improves how we relate to each other 
wherever we make shared decisions. Email: ted@sociocracyforall.org  LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/ted-j-rau-bb75a513b/ 
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