
Lesdag 2
Managementvaardigheden

Ik en de medewerker
Communicatie

HAN Middle Management 



Check-in



Managementvaardigheden
Inside- out principe

“leidinggeven begint bij jezelf”
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Programma dag 2

Opening

Miscommunicatie

Feedback

Presenteren

Luisteren

Verbindend communiceren





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


Bedoeld ≠ Gezegd

Gezegd ≠ Gehoord

Gehoord ≠ Begrepen

Begrepen ≠ Akkoord

Akkoord ≠ Gedaan

De communicatiemuur



Oorzaken miscommunicatie

Non verbale communicatie

Misinterpretaties

Verantwoordelijkheden

Typefouten

Bedrijfsvisie



Hoe voorkom je miscommunicatie?



Waarom feedback?



Feedback richtlijnen

Feedback Geven Feedback ontvangen

Richt feedback op gedrag, 

niet op de persoon

Luister aandachtig

Beschrijf gedrag en effect 

concreet en (ver)oordeel niet

Ga niet onmiddellijk 

verklaren of verdedigen

Beperk je tot 2 á 3 punten van 

feedback

Vraag om tips

De feedback moet actueel zijn Bedank de gever



Feedback richtlijnen

Feedback Geven Feedback ontvangen
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niet op de persoon

Luister aandachtig

Beschrijf gedrag en effect 
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verklaren of verdedigen
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Begin en eindig met het doel 

(wat wil je bereiken met je 

feedback?)

Bedank de gever
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Feedback geven
1. Gedrag: Wat ik zie….

2. Effect: Het effect/gevolg daarvan is…

3. Gevoel: Wat ik daarbij voel is…

4. Ruimte: laat de ander reageren

5. Afspraak: hoe kan het anders?



Feedback geven

Gedrag

Ik zie dat…… je op je telefoon kijkt tijdens ons gesprek

Effect

Het effect daarvan is…… dat je niet meer wist wat ik zei en me vroeg dit te herhalen

Gevoel

Ik krijg daardoor het gevoel dat je dit gesprek niet belangrijk vindt.

Ruimte

Wat vind je ervan dat ik dit zeg?

Afspraak

Kunnen we afspreken dat….. onze telefoons op stil staan als we met elkaar in gesprek



Wanneer heb jij voor het laatst om feedback gevraagd









Wist je dat….

- Mensen onthouden gemiddeld maar 7% van de inhoud 
van je boodschap, plus hun emotie bij je presentatie.

- Powerpoint voorlezen? Alles wat je zelf niet kunt 
onthouden, onthouden je deelnemers zeker niet

- Mensen blijven in doorsnee omstandigheden niet 
langer dan 5 minuten geconcentreerd luisteren.



5 facetten

Structuur betoog Spreekhouding

Interactie publiek

Aandacht erbij houden Gebruik ondersteunende middelen







Lunch



Actief luisteren

Terugkoppelen

Horen

Zien



DUWEN OF TREKKEN?



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



Hoe luister jij?

Vertel eens: 
Wat doe jij goed?
Waar ligt jouw uitdaging?



Oefening actief luisteren

In subgroepen van 3 personen

3 rollen
- Interviewer 
- Geïnterviewde 
- Observator (geeft feedback op de interviewer)



Effectieve communicatie

https://www.youtube.com/watch?v=hLFFYk5TpIM


7 stappen methode



7 stappen van effectief communiceren

Informeel praatje
Reis, weer, “gesprekje in de lift”, geen “zwaar” onderwerp

Doel afstemmen
Waarom zitten wij bij elkaar? Na afloop van dit gesprek, wat willen wij dan bereikt hebben?

Inventariseren vraag/ behoefte
Ruimte geven en inventariseren door: open vragen stellen, doorvragen, reflecteren, 
parafraseren en samenvatten. “eerst begrijpen, dan begrepen worden”

Eigen mening geven & behoefte integreren in betoog
Als jij … zegt, dan stel ik voor dat we ….. doen. Parafraseren van het betoog van de ander. 

Uitnodigen tot meedenken
Binnen gegeven kaders. Randvoorwaarden noemen. Wat kunnen we WEL.

Samenvatten & afspraken maken (SMART!)
Wat we besproken hebben is… Wat we afspreken is… Wie doet wat, wanneer, hoe, 
waarom. Doel van het gesprek herhalen. Hebben we dit bereikt? Wat zijn evt. open eindjes? 
Wat vond je van het gesprek?

Informeel afsluiten
Bedanken voor de tijd. Geen “zwaar” onderwerp meer.



Taal maken
Bereid in je subgroepje een casus voor. Maak gebruik van de 7 stappen.

Doe dit door per stap op te schrijven wat je zou kunnen doen/zeggen. 

Schrijf dit (digitaal) op. 

Bepaal in je groepje wie straks het gesprek gaat oefenen 

Plenair:

?x oefenronde met de 7 stappen. 

Na een gesprek: 

- 2 deelnemers geven feedback, volgens de feedback regels. 

- De overige deelnemers typen hun tips en tops in de chat.



Casussen
Casus 1: je spreekt met je collega manager over het organiseren van een 
teambijeenkomst in corona tijd. De meningen verschillen; jij wil online iets 
organiseren. Je collega wil live bij elkaar komen op 1,5 meter, anders hoeft het 
niet.

Casus 2: je hebt besloten het contract van een van je medewerkers niet te 
verlengen. Niet dat er slecht werk is verricht, het is een betrokken collega. Maar 
een vast contract durf je niet aan in deze tijd. Bovendien is er simpelweg minder 
werk te verwachten in de komende periode. 

Casus 3: de directeur heeft het idee dat medewerkers op jouw afdeling het 
thuiswerken wel erg soepel benaderen. Hij heeft ervaren dat zij lastig te bereiken 
zijn en dat werk niet volgens deadline wordt opgeleverd. Hij wil met jou in gesprek

Casus 4: de jaarlijkse beoordelingsgesprekken worden gevoerd. Je spreekt met een 
van je medewerkers. Hij/zij heeft in de voorbereiding aangegeven goed op z’n plek 
te zitten, weinig ambitie tot verandering of groei uitgesproken. De resultaten van 
de medewerker zijn goed, maar je ziet groei in de wijze van samenwerken; je zou 
graag zien dat de medewerker wat meer het contact opzoekt; anderen betrekt, 
advies vraagt. Nu is de werkwijze zelfstandig, maar ook solistisch en dat is niet 
goed voor de teamprestatie, in jouw ogen.



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



Check-out



Opdracht n.a.v. dag 2
:

o Schrijf een korte reflectie (halve bladzijde) over je belangrijkste 
inzichten en ervaringen uit de trainingsdag. Mail deze naar 
anita@zie-ontwikkeling.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)?

mailto:anita@zie-ontwikkeling.nl


Voorbereiding dag 3
- Formuleer een concreet leerdoel mbt het onderwerp van dag 3: ik & 

team

- Maak de vragenlijst conflicthantering

- Zorg dat je een casus paraat hebt (in je hoofd, of in steekwoorden op 
papier) op dag 3. Een casus waarin weerstand aan de orde was. Om 
een casus beknopt uit te werken, kun je het 5xG model gebruiken.


