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introductie



Manager zijn…



8 meest gewaardeerde 
managementvaardigheden
- Akzo Nobel -

1. Zeg me wat ik moet doen (geef richting)

2. Spreek (mijn collega’s) aan op ongewenst gedrag

3. Maak me enthousiast

4. Waardeer me

5. Maak me niet bang

6. Maak indruk op me

7. Geef me wat vrijheid

8. Zorg dat ik kan winnen



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

- Conflicten hanteren

- Complementair werken



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



Wat vragen we van je?
Voorbereiding:

- ‘ik laat het op mij afkomen’

- ‘ik weet wat ik wil leren’

Reflectie:

- ‘de waan van de dag’

- ‘wat deed ik & waarom’

Actie:

- ‘ik wil tips’

- ‘ik wil proberen’

Samenwerking:

- ‘de ander oefent, ik heb pauze’

- ‘ik denk mee, geef feedback, 
stel vragen’



Programma dag 1
- Welkom & aftrap

- Jouw leiderschapsstijl: kracht +1

- Leerwensen

- Schaaltechniek

- Vragenlijsten/theorie

- Bewust schakelen in je leiderschapsstijl

- Roos van Leary

- Effectief omgaan met mijn taken

- Eisenhower matrix

- Inzicht in invloed

- Invloedcirkel

- Reflectie

- Leeropbrengsten

- Stretchende opdracht (CATA)



Vragen tot hier?



‘Je krijgt nooit een 2e kans 
om een 1e indruk te maken’
- Binnen de eerste 4 tot 8 seconden

- Blijft behouden in 70% van de verdere contacten (Roos Vonk, 2012)



Jouw 
leiderschapsstijl
Kracht + 1

Leerwensen

Schaaltechniek

Theorie & vragenlijsten



Quinn 
managementrollen

Belbin teamrollen

Leiderschapsrollen

Situationeel 
leidinggeven

MBTI type

Enneagram

Waar komt het op neer?



Opdracht
WAT

- Pak de rode draad uit je reflecties op jouw leiderschap

- Vertaal deze rode draad naar vaardigheden
- Bijvoorbeeld: enneagramtype perfectionist

- Kracht = gedisciplineerd. Vaardigheid: ik werk tot het af is

- Valkuil = hoge verwachtingen van anderen. Vaardigheid: ik wil leren hoe ik 
anderen kan uitdagen tot fouten maken

- Maak met behulp van de schaaltechniek een beeld van jouw kwaliteiten en 
groei: kracht + 1

HOE

- Werk in een klein groepje

- Benut de groep om met elkaar mee te denken, help elkaar te komen tot 
concrete leerwensen

- Maak een groepsbeeld; wat willen JULLIE leren?



Van probleemgericht 
naar oplossingsgericht

Begin 
probleem

De gevreesde 
toekomst

Begin 
gewenste 
situatie

De 
gewenste 
toestand

Wat is het  
volgende 
stapje?

De huidige 
situatie

Wat wil je in 
plaats van het 

probleem?

Wanneer is er al 
eens een hoger 

punt op de 
schaal bereikt?

Hoe is dat 
bruikbaar?



Bewust 
schakelen in je 
leiderschapsstijl

Roos van Leary



Roos van Leary: 
communicatiemodel
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Uitgangspunten
- Timothy Leary, 1957 (!!)

- 2 assen: 
- Invloed as: boven versus onder
- Acceptatie as: tegen (taakgericht) versus samen (mensgericht)
- Leidt tot 8 type gedrag.
- Bij elke type gedrag hoort een kwaliteit en een valkuil

- Gedrag roept gedrag op (actie = reactie)
- Dus: reacties zijn te voorspellen EN te beinvloeden

- Intuitief reageren → effectief reageren: welke reactie wil je & wat moet jij 
daarvoor doen/zeggen?

- Invloedas: 
- boven → onder
- Onder → boven

- Acceptatieas:
- Samen → samen
- Tegen → tegen



Type Effectief In-effectief

Leidend (BS)
“laten we samen…’

Initiatief nemen, oplossing bieden, 
opdracht geven, verantwoordelijkheid 
nemen

Bazig, bemoeial, voortdurend in 
het middelpunt

Helpend (SB)
‘bel me maar als het nodig is’

Moedigt aan, geeft complimenten, 
behulpzaam

Betuttelend, klef

Meewerkend (SO)
“zeg maar wat ik voor je kan 
doen”

Luistert, toont interesse, werkt mee, 
ondersteunt

Beinvloedbaar, aardig gevonden 
willen worden

Volgend (OS)
“Als jij denkt dat het goed is…”

Stemt in, vraagt advies, respect voor 
gezag

Goedgelovig, afhankelijk, 
slachtoffer

Teruggetrokken (OT)
“laat mij mijn werk maar 
gewoon doen”

Op de achtergrond, gehoorzaam, 
gebruikt weinig woorden, bescheiden

Onzichtbaar, verlegen, stille willie

Opstandig (TO)
‘ja, maar…’

Kritisch, spreekt bezwaren uit, maakt 
anderen alert

Klagen, kritiek op alles, ja maar…

Aanvallend (TB)
‘Ik ben het daar niet mee eens”

Kritisch, direct, geeft de grens aan 
(streng)

Agressief, kwetsend, sarcastisch

Concurrerend (BT)
‘je moet het gewoon zo doen’

Vertrouwt op zichzelf, zakelijk, geeft 
opdrachten

Egoistisch, opschepperig, duld 
geen tegenspraak



Oefenen
- Taakgericht of Relatiegericht reageren

- Leidend of Volgend reageren

- Intuitief reageren

- Obv je voorkeursstijl

- Bewust reageren

- Obv de principes van de roos van Leary
- Boven roept onder op

- Onder roept boven op

- Taak roept taak op

- Relatie roept relatie op



Lunch



Effectief 
omgaan met mijn 
taken

Eisenhower matrix



Grote stenen, kiezels en zand….

https://www.youtube.com/watch?v=VyL93MlR_I0

https://www.youtube.com/watch?v=VyL93MlR_I0


Eisenhower matrix



Moet 

Ik

Dit

Nu 

Doen

?



Inzicht in Invloed

Cirkel van Invloed



Invloed inzetten

Welke situaties op het werk kosten je veel energie om goed te managen?

Wat krijg je heel soepel voor elkaar?



Kan ik de omstandigheden beïnvloeden?
Welke invloed heb ik, gegeven de omstandigheden?

Directe of indirecte invloed



Invloed

Betrokkenheid

Naar: Stephen Covey – De 7 eigenschappen van effectief leiderschap, stap 1 “wees proactief”

Je invloedcirkel vergroten:
- Wat kan ik WEL
- Via WIE bereik ik meer:

- Stakeholdermanagement

Handelen buiten je invloedcirkel: 
- Strijd
- Veel energie
- Disbalans input-output

Eigen invloed



Stakeholdermanagement

• Kennis/ ervaring
• Invloed
• Verstandhouding

Klaas is verantwoordelijk voor een 
belangrijke regio. Hij staat in uitstekend 

contact met de directie en heeft veel 
kennis, ervaring en invloed. Ik heb totaal 
geen goede klink met hem. Hij vindt mijn 

afdeling vooral een kostenpost en laat 
deze mening ook richting de collega’s 
horen. Ik kom niet bij hem aan tafel

Met deze 3 collega’s heb ik een goede 
band. Zij weten wat er in hun team speelt, 

vertrouwen mijn adviezen en krijgen 
zaken voor elkaar

Jaap is een vriend van Klaas. Samen 
managen ze de regio. Jaap is vorig jaar bij 
de organisatie gekomen. Jaap heeft vooral 

invloed op zijn team; hij is graag gezien. 
Jaap mag mij graag en ik hem. Via Jaap 

zou ik mijn band met Klaas kunnen 
versterken 



Opdracht stakeholdermanagement
Actie

Teken 3 spinnenwebben

Plaats jezelf in het midden van elk web

Plaats je stakeholders op de draden van het web:

• Web 1: waardevolle kennis en ervaring

• Web 2: invloedrijk

• Web 3 verstandhouding

Dichtbij het midden staan je meest waardevolle 
stakeholders

Reflectie

Welke verschillen vallen je op tussen de 3 
webben?

Tot welke inzichten/ voornemens kom je?



Invloed

Betrokkenheid

Naar: Stephen Covey – De 7 eigenschappen van effectief leiderschap, stap 1 “wees proactief”

≠Meehuilen
≠Bagatelliseren

Erkennen &
Verantwoordelijkheid 
geven

Anderen 
stimuleren



Invloedstijlen
Overtuigen:

• Voorstellen doen
• Ik stel voor dat we eerst kijken 

naar…

• Argumenteren
• Mijn oordeel is gebaseerd op 

(feit 1,2,3)

Aansporen:

• Normen stellen:
• Ik wil je input uiterlijk 

maandag ontvangen

• Oordelen:
• Ik ben het niet eens met deze 

werkwijze

• Geven en nemen
• Als jij A doet, doe ik B

Onderzoeken:

Vragen stellen

Kun je me meer vertellen over…

Actief luisteren

Wat bedoel je met…

Toegeven

Ik twijfel over…

Inspireren

Bundelen

Ons gezamenlijke doel is…

Verbeelden

Wat zou het mooi zijn als we… 

bereiken



Rosalie komt bij je. Ze wil zich
ziekmelden. Ze heeft alweer

hoofdpijn, terwijl haar werkdag
net begonnen is. 

Je kampt met een
bezettingsprobleem en kent
Rosalie als iemand die wat 

minder betrokken is, ze meldt
zich wel vaker ziek. 

Het team is er wel een beetje
klaar mee. Er wordt geklaagd

over haar regelmatige
afwezigheid. Elke keer moeten

haar taken worden
overgenomen. 

Je wilt bereiken dat Rosalie 
toch gewoon aan het werk

gaat vandaag.



Opdracht: invloed richting medewerkers
Waar ligt jouw voorkeursstijl? 

- duwen

- trekken

Maak 2 groepen: duwers en trekkers

Bereid in je groep het gesprek met Rosalie voor:

- De ‘duwers’ mogen nu alleen maar ‘trekken’

- De ‘trekkers’ mogen nu alleen maar ‘duwen’

Beslis wie uit je groep het gesprek met Rosalie gaat voeren



Reflectie

Wat ga ik meer/ minder doen?

CATA



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

https://www.youtube.com/watch?v=vhr8X1Yzr_4

https://www.youtube.com/watch?v=vhr8X1Yzr_4


Voorbereiding dag 2
- Mail je uitgewerkte leerwens (schaaltechniek). In de vorm van een foto of 

tekst

- Formuleer een concreet leerdoel mbt het onderwerp van dag 2: 
communicatie

- Bereid een korte presentatie voor (5 min) van jezelf als manager, waarin je 
vertelt over:

- Je belangrijkste kwaliteit

- Je leerwens

- Resultaat van je experiment(en) nav lesdag 1

- Zorg dat je een casus paraat hebt (in je hoofd, of in steekwoorden op papier) 
op dag 2. Een casus (tussen jou en een ander) waarin miscommunicatie aan 
de orde was



Martine Wenting

06-19807749

Martine.wenting@bureauemergo.nl
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