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De leider van de toekomst is een coach! Dat klinkt heel mooi, maar in de praktijk is dat niet altijd 

even eenvoudig. Want: elk team heeft zo zijn eigen handleiding. En ook een eigen geschiedenis. 

Daarbij kunnen medewerkers hardnekkig gedrag gaan vertonen, in positieve of negatieve zin. In 

deze sessie bespraken we hoe dit soort patronen tot stand komen en vooral wat een 

leidinggevende kan doen om die patronen te doorbreken.  Welke strategie is de beste? En wat 

voor soort gesprekken moet je voeren?  

De sessie vertrok van een aantal basiswetten van menselijk gedrag in organisaties: 

 Mensen zijn van nature geneigd om patronen in te bedden in hun gedrag (bv. altijd 

zelfde plaats op de bus, standaard ritueel bij het slapengaan) Dit soort patronen zijn 

aangeleerd en kan men dus ook weer ont-leren. 

 De waarneming voedt het gedrag: vaak ziet de leidinggevende maar één dimensie van 

een bepaalde persoon. En dus is het belangrijk op zoek te gaan naar meer dimensies. 

 Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als men zich ergens bewust van is, dan ziet men het 

ook (dit geldt positief: steeds meer goede dingen zien als je erop let, maar ook negatief: 

een slechte indruk raakt door een selectieve blik makkelijk bevestigt.) 

 Een mens kan niet niet denken en dus hebben we altijd een oordeel. 

De deelnemers kregen de opdracht aan een voorbeeld van hardnekkig gedrag te denken en dit te 

onderzoeken aan de hand van de volgende vragen: 

 Benoem het gedrag concreet: wat zie je? wat hoor je? (zonder te interpreteren). 

 Waar is dat gedrag volgens jou een symptoom van? 

 Is het voor de persoon in kwestie wel helder wat de leidinggevende eigenlijk verwacht? 

 Draait de persoon op voor de effecten van het hardnekkig gedrag? Spreken we hem of 

haar erop aan? 

 Welk patroon is hier actief en wat zou je kunnen doen om dat te doorbreken? 

Conclusie van deze oefening: 

 Mensen met hardnekkig gedrag ervaren zelden de gevolgen van dat gedrag. 

 We maken niet altijd transparant wat we dan wel verwachten. 

 Organisatiecultuur is het gevolg van hardnekkig gedrag en patronen en om dit aan te 

pakken dient men het discours in een organisatie te veranderen. Dat is een langdurig 

proces waarvoor een reeks gesprekken nodig is. 

 Het aanspreken van mensen op hun gedrag is niet altijd eenvoudig. Belangrijk is om zo 

objectief mogelijk te beschrijven wat je ziet en vervolgens aan te geven welk effect dat 

heeft op de organisatie. 
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 Een waarderende aanpak kan goed werken: geef aandacht aan wat wel goed gaat en stel 

generatieve vragen als: waar wil je aan werken? Wat heb je nodig? Wat zou je nu echt 

een boost geven? In plaats van te focussen op het negatieve. 

 Werkrelaties zijn altijd economisch: de balans tussen geven en nemen moet in 

evenwicht zijn. Het kan een goede strategie zijn om een tegengestelde interventie te 

doen en iemand juist iets extra te geven, zodat die persoon dan ‘in de schuld staat’. 

Tijdens de bespreking van concrete cases kwam het volgende model van soorten gesprekken 

aan bod: 

 

Aan het einde van de sessie formuleerden de deelnemers de volgende inzichten en praktische 

tips: 

 Niet te veel koppelen aan het eigen karakter ‘ik ben zo niet’, want zo maak je 

verandering onmogelijk. Je kunt leren om anders te communiceren met de medewerkers 

en zodoende ook bij jezelf patronen doorbreken. 

 Tijd kopen om na te denken, bijvoorbeeld door het gebruik van het woordje ‘want …’ of 

het herhalen van de laatste zin. 

 Hoe je kritiek verwoordt en verpakt is heel belangrijk. 

 Momenten van rust in een gesprek inbouwen is belangrijk. 

 Jezelf continu erop wijzen dat je niets ‘moet’: er is altijd een keuze. 

 Organisatiecultuur verandert gesprek per gesprek. 

 Tegengestelde interventies zijn soms de beste aanpak, maar dat is niet makkelijk. 

 De waarderende aanpak is het proberen waard! 

 

  


