
IK & het team

Lesdag 3
Managementvaardigheden

Inspelen op een groep

Beweging brengen

HAN Middle Management 



introductie



Opzet lesdagen managementvaardigheden

Inside- out principe

“leidinggeven begint bij jezelf”



Zelfmanagement & 
bewust handelen

Communicatie Invloed& beweging

Dag 1 Dag 2 Dag 3

- Bewust worden van je 
eigen leiderschapsstijl

- Bewust schakelen in je 
eigen leiderschapsstijl

- Effectief omgaan met mijn 
taken

- Inzicht in invloed

- Miscommunicatie

- Zenden & ontvangen

- Gespreksvaardigheden

- Feedback

- Beoordelingsgesprek

- Gespreksstructuur

- Omgaan met weerstand

- Managen van 
professionals

- Complementair werken



Managen van 

Professionals



2 typen managers

Controle

Details

Specialist

Oplossingsgericht

Helpt/ denkt mee

Operationeel

Team: ‘hier en nu’ beweging

Vertrouwen

Grote lijnen

Leider

Doelgericht

Geeft richting

Strategisch/tactisch

Team: Koersbeweging

Output managerInput manager



Wat voor type manager ben jij?

• Delegatietoets

• Bespreek je antwoorden in tweetallen

• Gebruik daarbij de hand-out “delegatietoets uitleg”



We intensiveren 
de 
politiecontrole 
op de A12 en 
bekeuren elke 
verkeers-
overtreder.



Management trechter

Op de A12 vallen elk jaar 3 verkeersdoden

We willen de verkeersveiligheid op de A12 verbeteren

Waarbij elke verkeersovertreder op de A12 geconfronteerd wordt met diens 
gevaarlijke rijgedrag

We intensiveren de politiecontrole en bekeuren elke verkeersovertreder



Managementtrechter of Conflictpiramide
- Filip VandenDriessche -

Oplossing

Criteria

Doel

Probleem

Sturing op “hoe”

Sturing op “wat”

& “waarom”

Strategisch

Tactisch

Operationeel



Management trechter/ 
conflictpiramide

Oplossing

Criteria

Doel

Probleem

Sturing op “hoe”

Sturing op “wat”

& “waarom”

Operationeel

Tactisch

Strategisch



Problemen 
genereren 
consensus

Oplossingen 
genereren 
conflict



4 niveau’s van afstemming

Probleem:
• Wat is het probleem? Wat is er nu niet goed?

Doel:
• Wat willen we bereiken?
• Wat is ons doel?

Criteria:
• Aan welke randvoorwaarden moet de oplossing voldoen?

Oplossingen:
• Hoe? Wie? Wanneer? Waar?
• SMART



Toepassing managementtrechter

1.Bereik consensus over het probleem

2.Formuleer de gewenste situatie (doel)

3.Formuleer de criteria
1.Zodanig dat…/ zonder dat…/ mits….

2.Formuleer de criteria vooraf en check oprecht of alle oplossingen die voldoen 
aan deze criteria ook acceptabel zijn (verborgen agenda’s)

3.Check de hoeveelheid criteria (manipulatie)

4.Communiceer inspirerend en motiverend over P,D en C en leg 
verantwoordelijkheid voor oplossingen bij de professional



Opdracht

Doe een beknopte intervisie in 
een subgroep van 3 personen

Bespreek in dit drietal een 
praktijkcasus waarbij je merkt dat 
er veel discussie speelt in de 
afstemming

Pak de managementtrechter erbij

Hoe zou je in deze casus kunnen 
handelen/ communiceren volgens 
de managementtrechter?



Omgaan met 
weerstand

Dynamiek
Mind-set
Gedrag



Of het beter wordt als het anders wordt?
Dat weet ik niet.

Dat het anders moet wil het beter worden? 
Dat weet ik wel
- Georg Lichtenberg -

Jouw weerstand casus:

Gebeurtenis 

•Wat gebeurde er?

•Wanneer was het?

•Wie zaten erbij?

•Waar gebeurde het?

Gedachte

•Wat dacht je?

Gevoel

•Wat voelde je?

Gedrag

•Wat deed je?

Gevolg

•Wat was het effect voor anderen?

•Wat was het effect voor jezelf?



3 perspectieven op weerstand



Weerstand
Perspectief: Dynamiek

Stel je voor

er komt oorlog

en niemand 

gaat er naar toe



Oordeel

AANKLAGER

 
 
 
 

REDDER
 
 

 

SLACHTOFFER
 

 

Nu heb ik je, ellendeling  .

Als jij er niet was dan .

Als je niet doet wat ik zeg  .

Aan jou heb ik ook niks .

Je bent een slechte collega  .

Als jij/de wereld anders was  .

Ik heb je gewaarschuwd  .

Kijk eens wat je MIJ aandoet!

Ja, maar  

Ik kan het niet, ik snap het niet,

Ik weet het niet  .

Het is zo moeilijk  .

Ik kan er niks aan doen 

Schop me  .

Stank voor dank  .

Arme ik  .

Calimero

Waarom doe je niet, zou je niet  

Wat zou je zonder mij moeten.

Ik probeer je alleen maar te helpen.

Ze zullen blij met me zijn!

Het is in je eigen belang  .

Laat mij het maar doen  .

Ik zal laten zien hoe goed ik ben.

Graag gedaan hoor!

Helpen 
door te 
DOEN

Ik kan 
niet, 
want…



Drama Driehoek
- Steven Karpman -



Als jij verandert,
Verandert alles



Win- Win driehoek



Opdracht

Bespreek in tweetallen:

Wat is jouw voorkeursrol?

Bekijk jouw casus vanuit het perspectief 

van de dramadriehoek (dynamiek)

• Hoe kwam jouw voorkeursrol naar voren?

• Waar in de driehoek zat de ander?

• Wat had je anders kunnen doen o.b.v. de win-win driehoek?



Weerstand
Perspectief: Mindset



4 vormen van weerstand

o Alibi: nodig uit tot vragen stellen en beantwoord deze

o Afwachten: ga in gesprek over wat de verandering concreet voor de 
ander betekent & de noodzaak hiertoe

o Apathie: geef erkenning en stimulans door bijv. te complimenteren 
op eerder getoond aanpassingsvermogen. Laat inzien dat dit niet de 
eerste verandering is die men goed heeft doorstaan.

o Ontkenning: informeer



Opdracht

In tweetallen:

Bekijk jouw casus opnieuw. Nu vanuit het perspectief van de commitmentladder.

Waar stond jij op de ladder?

Waar stond de ander?

Oefen een dialoog met elkaar, waarin je probeert de ander te bewegen op de 
ladder:

- Maak er een rollenspel van over de casus

- Je gesprekspartner speelt je ‘weerstand’ en reageert op jou vanuit deze rol



Weerstand

Als je een schip wilt bouwen

Laat mensen dan verlangen naar de zee
- Antoine de Saint Exupéry -

Perspectief: Gedrag



Vragenlijst Conflicthantering



Opdracht

Bekijk je casus opnieuw. Nu vanuit het perspectief gedrag

• Waar zit je belang? Bij de relatie? Of meer bij het resultaat?

• Welke stijl zou aansluiten bij je belang?

• Wat kun je zeggen of doen om, vanuit jouw belang, om te gaan met de 
weerstand?



Jouw gedrag bij weerstand

Jouw top 3 tips in het omgaan met weerstand?

https://www.youtube.com/watch?v=eYg7b8VKPT0



Complementair 
werken

Het kernkwadrant



Kernkwadrant
- Daniel Ofman -

Kwaliteit Valkuil

Allergie Uitdaging

Teveel

Teveel

Tegenover

gestelde

Tegenover

gestelde



Kernkwadrant

 



Opdracht: Maak je eigen kernkwadrant

Individueel:

De hand-out ‘kernkwadrant voorbeelden’ kun je gebruiken ter inspiratie

Maak 2 kwadranten voor jezelf:

- 1x vanuit jouw meest waardevolle kwaliteit

- 1x vanuit jouw grootste allergie

Bespreek in drietallen:

Waar ligt jouw uitdaging?

Hoe zou je hiermee kunnen experimenteren?



Complementair werken
- Dat wat het verst van je afstaat, bevat in potentie de meeste groei voor je -

Kwaliteit

Bescheiden

Valkuil

Onzichtbaar

Allergie

Arrogant

Uitdaging

ProfilerenKwaliteit

Profileren

Valkuil

Arrogant

Allergie

Onzichtbaar

Uitdaging

Bescheiden



Opdracht

Wie in de groep is complementair aan jou?

- Wie schiet er wel eens in jouw allergie?

- En dus… van wie zou je iets kunnen leren?

Maak een groepje met elkaar en bespreek:

- Jullie kwadranten

- Hoe zou jullie complementaire samenwerking eruit zien?



Reflectie

&

Afronding



Terugblikken

Schrijf voor jezelf je belangrijkste inzichten en ervaringen uit deze dag op

Formuleer een CATA voor jezelf:

Concrete Aanzet Tot Actie

Stretchend: buiten je comfortzone

“Life begins after your comfortzone”



Opdracht n.a.v. dag 3
:

• Hoe zou de complementaire samenwerking binnen jouw team eruit 
kunnen zien?
- Maak kernkwadranten voor medewerkers in jouw team
- Wie zouden er van elkaar kunnen leren?

o Schrijf een korte reflectie (halve bladzijde) over je belangrijkste 
inzichten en ervaringen uit de trainingsdag. Mail deze naar 
martine.wenting@bureauemergo.nl

o Formuleer een CATA (concrete aanzet tot actie) voor jezelf. Dit is 
een experiment waar je de komende tijd in praktijk mee gaat 
oefenen. Zorg ervoor dat je jezelf uitdaagt; leren gebeurt buiten je 
comfortzone

o Plan momenten waarop je gaat experimenteren. Zorg ervoor dat je 
tijd maakt om je experimenten voor te bereiden en erop te 
reflecteren: wat lukte? Wat nog niet (helemaal)?



Toetsing

Reflectiepaper: opdrachten gekoppeld aan:

- Boek managementvaardigheden

- Intervisie

- Training managementvaardigheden

-  40% van je eindcijfer

4 Action Learning Papers

- Verrijk je papers met de inhoud van de trainingen managementvaardigheden, 
daar waar mogelijk

-  40% van je eindcijfer



Feedback



Martine Wenting

06-19807749

Martine.wenting@bureauemergo.nl

Danny Smits

06-52642633

hallo@dannysmits.nl


