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U en uw baas
Hoe werkt dat ?

“Vijftig procent van de relatie met uw baas is van u en u hebt honderd procent van uw eigen gedrag in
eigen hand.
De manier waarop u zich ten opzichte van uw baas gedraagt, maakt hem duidelijk hoe hij u moet
behandelen”.*
*Michael le Boeuf (1985): Het allerbelangrijkste management-principe.

Bron: Career Consultancy – P&O professionals
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PROLOOG
“Heb je even tijd?”
De personeelschef legt zijn krant weg, kijkt op zijn horloge en bromt dat het wel even kan.
De trainee gaat zitten en verteld hoe goed het allemaal gaat.In het kader van het managementdevelopment-programma is hij anderhalf jaar geleden bij het bedrijf binnengehaald. Zonder nog te
weten wanneer en op welke plek, is het de bedoeling dat hij op termijn manager wordt bij het bedrijf.
Eerst heeft hij een jaar gewerkt als assistent van de bedrijfsleider. Een half jaar geleden is hij
benoemd als sectie-hoofd van een onderhoudsploeg.
“Dus…,het gaat goed? Zegt de personeelschef, terwijl hij weer op zijn horloge kijkt. Het leidinggeven
aan een groep mensen is hem reuze meegevallen. Hij heeft goede contacten met zijn mensen. Hij is
geaccepteerd. Er zijn weinig strubbelingen enzovoort.
De personeelschef kijkt naar zijn krant en concludeert nog eens dat het dus goed gaat. De trainee
bevestigt dit enthousiast, denkt aan de salarisronde van de volgende maand en zegt dat het allemaal
wat hem betreft nog beter kon verlopen als hij wat meer medewerking kreeg van zijn baas, de
bedrijfsleider.
De personeelschef gaat recht op zitten.
“Hoezo?” Verheugd door dit blijk van belangstelling praat de trainee voortvarend verder. Zonder nu
zijn baas in een kwaad daglicht te willen stellen, constateert hij wel dat bepaalde zaken niet goed lopen.
Een aantal van zijn goede ideeën en voorstellen is niet gehonoreerd. Aan de andere kant zou hij zelf
wel wat meer adviezen en ondersteuning kunnen gebruiken.De bedrijfsleider is bovendien af en toe
behoorlijk nukkig en onnodig kritisch jegens de trainee. En zo zijn er nog wel wat meer dingen te
noemen. Anders gezegd, het gaat goed,maar het kon beter als de bedrijfsleider… enzovoort.
De personeelschef knikt, staat op, trekt zijn jasje aan en zegt dat hij weg moet voor een afspraak. Hij
wil echter nog wel even een klein dingetje kwijt aan de trainee: “Volgens mij gaat het helemaal niet
goed met jou! Ik krijg de indruk dat je lijdt aan het top-down-syndroom. Met je mensen ben je leuk
bezig, maar ten opzichte van je baas maak je er niets van!” Hij geeft de trainee een hand en wenst
hem verder veel succes.

1.

HET TOP-DOWN-SYNDROOM

Een week later. “Heb je even tijd?”.
De trainee wil weten wat de personeelschef nou eigenlijk bedoelde met zijn opmerkingen. De
personeelschef geeft een toelichting.
Het top-down-syndroom houdt in dat men vaak geneigd is om alleen maar naar het eigen functioneren
te kijken of (als men leiding geeft) naar het functioneren van medewerkers. Men kijkt dus allen maar
naar zichzelf en naar “beneden”.
Op zich is dit prima, het is echter een te beperkte zienswijze. Iemand die lijdt aan het top-downsyndroom is niet geneigd om naar “boven” te kijken en voelt zich ook niet verantwoordelijk voor de
relatie met zijn superieur. Bewust of onbewust heeft zo iemand de opvatting dat “het de
verantwoordelijkheid van mijn baas is om condities te scheppen voor onze relatie en dat ’t mijn
verantwoordelijkheid is om mijn werk zo goed mogelijk te doen.”
De trainee begint te schuifelen op zijn stoel.
“Ik ben het eigenlijk met dat laatste wel eens, wat is daar niet goed aan?”
“Kun je je werk goed doen als je weinig medewerking krijgt van je chef?” zegt de personeelschef.
“Nee”. “Kan je chef goed functioneren als jij niet meewerkt?” “Ik denk het niet.” “Dan gaat je
verantwoordelijkheid toch veel verder dan alleen maar je eigen werk goed te doen?!”
Ondergeschikten kunnen op verschillende manieren naar hun baas kijken. Deze (bewuste of
onbewuste) houdingen beïnvloeden in hoge mate de wijze waarop zij met die baas omgaan.
In principe zijn er vier basis-houdingen.
1. Afhankelijkheid
De baas wordt gezien als de grote alleswetende leider. Hij heeft de wijsheid in pacht en is capabel
zowel als verantwoordelijk om alles goed te laten verlopen.
Medewerkers met deze houding neigen tot de volgende kenmerken:
-

ze praten hun chef naar de mond
ze tonen weinig initiatief en zijn afwachtend
ze voeren opdrachten zonder meer uit

2. Tegen-afhankelijkheid
De baas wordt gezien als tegenstander. Hij is er een “van boven”, die ondergeschikten dwars zit.
Medewerkers met deze houding neigen tot de volgende kenmerken:
-

ze zoeken conflict en rebelleren
ze hebben altijd kritiek
ze werken tegen en waar mogelijk passeren zij hun chef

3. Onafhankelijkheid
Bij deze basishouding is de baas er eigenlijk niet. Hij is geen factor van belang. Medewerkers met
deze houding neigen naar de volgende kenmerken:
-

ze gaan hun eigen gang
ze stemmen hun handelwijze niet af op “boven”
ze zijn solistisch

4. Wederzijdse afhankelijkheid

Medewerkers met deze houding zien hun chef als partner. Ze zijn over en weer afhankelijk. Ze hebben
elkaar nodig om goed te kunnen functioneren.
Medewerkers met deze houding neigen tot de volgende kenmerken:
-

zij stemmen hun functioneren af op dat van de chef
zij helpen de chef bij zijn functioneren

Het zal duidelijk zijn dat dit wat extreme omschrijvingen zijn. In de praktijk ziet men vaak mengvormen
en varianten. Het zal ook duidelijk zijn dat een houding van wederzijdse afhankelijkheid de meeste
kans van slagen biedt voor het effectief omgaan met een superieur.
Een organisatie heeft belang bij effectieve samenwerking tussen bazen en ondergeschikten. Het
bereiken daarvan is nooit alleen een zaak van de superieur, maar ook van ondergeschikten.
Er zijn echter meer redenen om ons bezig te houden met “boven”. Naast het organisatorische belang
van effectieve samenwerking tussen hiërarchische niveaus, hebben ondergeschikten ook nog een
persoonlijk belang bij een goede samenwerkingsrelatie met hun chef:
-

-

ondergeschikten hebben geen belang bij bazen die precies volgens de letter van de wet
opereren, maar meer naar de geest van de wet. Bovendien is een zekere fouttolerantie van de
baas een bijzonder prettige eigenschap voor een medewerker. “Waar gewerkt wordt vallen
spaanders” en “je moet een potje kunnen breken” zijn in dit verband toepasselijke
spreekwoorden.
De meeste mensen hebben geen behoefte aan bazen die hen precies voorkauwen wat en hoe
iets moet gebeuren en daarop streng toezicht houden. Integendeel, er is behoefte aan ruimte
en vrijheid om het werk op een eigen wijze te doen.
Ondergeschikten zijn (deels) afhankelijk van hun bazen voor de realisering van hun wensen,
ideeën en voorstellen. Bovendien wil men vaak mee kunnen denken over besluiten die een
meerdere neemt.
Ondergeschikten verwachten van hun bazen advies en hulp bij het oplossen van
vraagstukken, waar ze zelf (nog) niet kunnen komen.
Een goede samenwerking (ook met een superieur) is niet alleen effectief, maar ook prettig!
Humor, openheid en respect voor elkaar zijn uitermate belangrijk.

Een interessant verschijnsel is ook dat juist leidinggevers belang hebben bij een goede
samenwerkingsrelatie met hun superieur! Een goede samenwerking “naar boven” is een voorwaarde
om effectief leiding te kunnen geven “naar beneden”!
Er is dus reden genoeg om eens de bottom-up-bril op te zetten. De samenwerkingsrelatie met de
superieur is uitermate belangrijk voor het goed en met plezier kunnen functioneren. Alleen maar je
eigen werk goed doen en de rest laten afhangen van de superieur, is niet voldoende.
“Ik vertik het anders om te slijmen!” zegt de trainee. “Wie heeft het over slijmen?” zegt de
personeelschef. “Ik ben niet zo iemand die de baas naar zijn mond praat.” Dit doet de personeelschef
veel deugd!
Na een moment van stilte en zichtbare vertwijfeling concludeert de trainee dat de personeelschef van
mening is dat het niet goed gaat met hem, en dat dit zou liggen aan het niet goed omgaan met zijn
baas. De personeelschef beaamt dit.
Na weer een moment van stilte merkt de trainee op dat hij niet zou weten wat hij fout doet en wat nu
eigenlijk de kunst is om effectief om te gaan met een superieur.
De personeelschef zegt dat dit niet zo maar uit te leggen valt. Net als leidinggeven, is de kunst van het
effectief omgaan met een superieur een complexe vaardigheid. Als de trainee dit wil leren, dan wil de
personeelschef hem echter wel op weg helpen.

2.

RELATIEBEDERVERS

De trainee komt op het afgesproken tijdstip niet opdagen. Na vijf minuten pakt de personeelschef zijn
jas en gaat ergens lunchen. Tegen zijn secretaresse zegt hij dat hij buiten het bedrijf is voor een
afspraak. De volgende dag komt de trainee weer langs. Hij had het de vorige dag ontzettend druk
gehad en kon niet op tijd langs komen.
De personeelschef vraagt: “Gebeurt dit wel eens vaker?” “Een enkele keer.” “Ook bij je baas?” “Soms”.
“Gebeurt het wel eens dat je bepaalde opdrachten niet goed kunt uitvoeren?” “Jawel.” “Wat doe je
jan?” “Als mijn baas naar de stand van zaken vraagt, dan leg ik uit dat het om een of andere reden niet
gelukt is.” “Moet je baas hierom vragen?” De trainee moet even nadenken: “Ja, hij vraagt me er
meestal naar.”
“Wat is nou vaak de reden dat iets je niet volgens afspraak lukt?”
De trainee denkt weer even na: “Tja …, meestal gaat het erom dat mijn mensen niet in staat waren om
opdracht goed uit te voeren.” “Zeg je dat ook zo tegen je baas als hij ernaar vraagt?” De trainee
bevestigt dit. “Hoe reageert je baas dan?” “Nou … hij accepteert wel wat ik zeg … maar op een of
andere manier laat hij ook blijken dat hij het maar niets vindt!”
De personeelschef vraagt door. “Is het wel eens voorgekomen, dat je baas via anderen hoorde dat jou
iets niet gelukt was?” De trainee schuifelt op zijn stoel. Dit is inderdaad af en toe het geval geweest.
De personeelschef begint nu te doceren.
Er is een aantal gedragingen van ondergeschikten die uitermate verstorend werken op de verhouding
met een meerdere. Dit zijn regelrechte relatiebedervers.
Een aantal ervan is klassiek:
-

Afspraken niet nakomen

Het gaat om afspraken in de ruimste zin van het woord, variërend van te laat op een vergadering
komen tot en met het niet uitvoeren van afgesproken acties. Dit is de meest bekende en beruchte
relatiebederver. Afspraken vormen het fundament van elke samenwerkingsrelatie. Het (regelmatig)
niet nakomen ervan vormt een ernstige aanslag op deze relatie, met als uiterste consequentie dat
samenwerking op den duur niet meer mogelijk is. Een medewerker die regelmatig afspraken met zijn
baas niet nakomt speelt met vuur. Verlies van vertrouwen en krediet is het minste wat hem kan
overkomen. Een ernstig conflict en sancties kunnen het eindresultaat zijn.
Het zal duidelijk zijn dat in de praktijk niet alle afspraken kunnen worden nagekomen (overmacht,
onrealistische afspraken, misverstanden enzovoort). De praktijk laat ook zien dat de superieur begrip
heeft voor dit soort gevallen, mits men als ondergeschikte de volgende twee relatiebedervers weet te
voorkomen.
-

Te laat of helemaal niet melden dat bepaalde afspraken niet nagekomen zijn

Dit versterkt het negatieve effect van het niet nakomen van afspraken. In bepaalde gevallen kan het
de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Een superieur kan soms nog wel begrip hebben voor het
feit dat zijn medewerker iets niet goed of niet op tijd lukt, maar hij verwacht wel dat dit gemeld wordt.
Wordt hij ook nog eens in deze verwachting teleurgesteld, dan vermindert dit begrip snel.
-

Afschuiven

Men neemt niet zelf de verantwoordelijkheid voor fouten, problemen en niet-nagekomen afspraken,
maar legt die neer bij een ander. Bij dit type gedrag hoort het voortdurend anderen (of de situatie) de
schuld geven en het zichzelf daardoor rechtvaardigen. Deze relatiebederver is minder zichtbaar en
herkenbaar dan de twee die hierboven staan, maar het negatieve effect ervan kan de op superieur
minstens zo verstorend werken. Als dit soort gedraag zich regelmatig voordoet, zal de meerdere het
op een gegeven moment niet meer accepteren. De ondergeschikte zal dan zelf eens goed onder de
loep worden genomen!

-

De meerdere krijgt onaangename verrassingen te laat of (nog erger) via anderen te horen

Tegenslagen, missers en problemen kunnen, maar hoeven niet verstorend te werken op de relatie
medewerker-baas. Maar dit gebeurt wel als dit soort onaangename verrassingen te laat en/of via
anderen bekend raken bij de meerdere. Deze zal zich hierdoor hoogstwaarschijnlijk in zijn competentie
aangetast voelen, want hij is degene met de eindverantwoordelijkheid en hij dient dus als eerste te
weten als er iets mis gaat.
-

Niet tijdig overleggen over relevante wijzigingen in prioriteiten, plannen en werkwijzen

Ondergeschikten kunnen door omstandigheden gedwongen zijn af te wijken van prioriteiten, plannen
en werkwijzen. Ook hier geldt weer hetzelfde principe: wie deze (relevante) afwijkingen niet of te laat
bespreekt met de chef, vraagt om moeilijkheden.
-

Passeren van de meerdere

Velen begrijpen wel dat dit niet verstandig is. De enkeling die het nog niet door heeft, zal het snel
leren! Toch gebeurt dit passeren van de meerdere nog wel eens per ongeluk. Klassiek zijn de
werksituaties waarin de baas van de baas contact zoekt met een ondergeschikte en hem of haar in
wezen uitnodigt om de directe baas te passeren. In dit soort contacten worden vaak wensen of
kritieken geuit, die dan via de hogere baas op het bordje komen van de directe baas.
Dit kan leiden tot onaangename reacties.
-

De meerdere moet zelf steeds als eerste vragen hoe de stand van zaken is

Bazen willen graag op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en de stand van zaken van
bepaalde ontwikkelingen en de stand van zaken van bepaalde werkzaamheden. Als een
ondergeschikte dit zelf niet meldt, dan zal de baas hierom moeten vragen. Als dit steeds zo gaat, kan
dit als effect hebben dat de baas (onbewust) tot de conclusie komt dat de betreffende ondergeschikte
nauw gecontroleerd dient te worden.
-

Beslag leggen op de baas zijn tijd voor pietluttige en irrelevante zaken

Sommige medewerkers vermoeien hun bazen met de kleinste kleinigheden. Vermoeide mensen raken
snel geïrriteerd, met alle gevolgen van dien voor de medewerker.
-

Scheppen van valse of te optimistische verwachtingen

De meeste ondergeschikten hebben geleerd om hun meerdere naar de ogen te kijken en hem slechts
te vertellen wat hij prettig vindt. Het effect is dat men bij hem valse of te optimistische verwachtingen
schept. Te vaak doen medewerkers om die reden voorspellingen en geven zij plannen af zonder
voldoende zekerheid te hebben. Hierdoor neemt op den duur bij de chef het vertrouwen in zijn of haar
uitspraken af.
-

Achter de rug kritiseren van de meerdere

Een open deur, maar vaak vergeten. De tam-tam werkt vaak goed in een organisatie.
Via een omweg krijgt een baas deze kritiek – vaak vervormd – te horen en daar gaat het goede
gedrag van de onderschikte.
Het blijft verbazingswekkend hoe vaak bovenstaande gedragingen in de praktijk voorkomen, hoewel
het voor de hand ligt dat ze een negatief effect hebben.
Waar het om gaat is dat zulk gedrag van medewerkers een negatieve en kritische houding bij de
superieur veroorzaken.
Zeker bij een opeenstapeling en combinatie van dit soort gedragingen. Het krediet raakt op, het
vertrouwen is weg, de frustraties en fricties groeien! Er treedt een negatieve spiraal op in de
onderlinge samenwerkingsrelatie, waarbij de ondergeschikte helaas vaak niet door heeft dat hijzelf de

oorzaak hiervan is.
Medewerkers die op een effectieve wijze omgaan met hun superieur gedragen zich niet of nauwelijks
op deze relatiebedervende manier. Integendeel, hun gedrag wordt door het tegenovergestelde
gekenmerkt:
-

zij overleggen tijdig over relevante wijzigingen in prioriteiten, plannen en werkwijzen.
Zij melden onaangename verassingen zelf en tijdig bij de meerdere
Zij informeren de superieur zelf als eerste over de stand van zaken van belangrijke
ontwikkelingen en projecten.
Enzovoort

Het voorkomen of minimaliseren van relatiebedervers is een belangrijk element in de kunst van het
omgaan met een meerdere. Heel wat hiërarchische samenwerkingsrelaties raken helaas onnodig
verstoord.
Door eenvoudigweg hier wat meer attent op te zijn, kan een medewerker meer krediet en soepelheid
kweken bij de superieur.
De kunst om effectief om te gaan met een superieur gaat echter veel verder! De personeelschef en de
trainee maken dan ook een afspraak voor een volgend gesprek.

3.

GEDRAGSBEÏNVLOEDING

De trainee komt precies op tijd binnen.
“Erger jij je wel eens aan je baas?” vraagt de personeelschef. Jazeker, de trainee ergert zich zelfs af
en toe behoorlijk! “Noem eens wat?” De baas denkt dat hij precies weet hoe het moet en heeft de
neiging zich diepgaand te bemoeien met de zaken van de trainee. Regelmatig neemt hij een probleem
van de trainee over en lost dat zelf op of zegt de trainee precies wat hij moet doen.
“Wat doe je daartegen?” vraagt de personeelschef. De trainee heeft al een paar keer duidelijk laten
merken dat hij dit niet prettig vindt. “Hielp dat?” vraagt de personeelschef. Dat hielp niet. Ook in een
functioneringsgesprek heeft de trainee tegen zijn chef gezegd dat hij graag wat zelfstandiger zou
willen werken. Dat hielp even, maar daarna was het weer het oude liedje.
En nu?” De trainee vindt dat hij zich eigenlijk maar moet neerleggen bij dit gedrag van zijn baas. Er
zijn ergere dingen en zijn baas heeft ook goede kanten. “Overal is wel eens wat, of niet soms?” zegt
hij berustend.
De personeelschef pakt een viltstift, loopt naar zijn flappenbord en vraagt de trainee waar hij zich het
méést aan ergert in het gedrag van zijn baas. Dit blijkt het overnemen en zelf oplossen van problemen
van de trainee te zijn. De personeelschef schrijft dit midden op een flap.
Dan vraagt hij aan de trainee: “Wat gebeurt er voordat de bedrijfsleider jouw probleem overneemt en
zelf oplost? Anders gezegd: wat brengt de bedrijfsleider tot deze manier van doen?”
Na enig nadenken zegt de trainee dat de bedrijfsleider vooral zo reageert als de trainee de
verschillende facetten van een bepaald probleem nog niet op een rij heeft en nog niet volledig
onderzocht heeft. De personeelschef schrijft dit antwoord bovenaan op de flap.
Dan vraagt hij: “Wat maakt dit gedrag zo aanlokkelijk voor je baas?” De trainee kijkt bevreemd op. De
personeelschef legt uit dat de bedrijfsleider waarschijnlijk wordt gestimuleerd door het feit dat hij door
in de te grijpen een probleem oplost. Dit schrijft hij onderaan op de flap.
“Kijk”, zegt hij “dit noemen ze nou een gedragsanalyse”. Op de flap staat nu:
Prikkel: trainee heeft probleem nog niet op een rij en niet helder, met als gevolg --Ongewenst gedrag bedrijfsleider: overnemen en zelf oplossen van het probleem, met als gevolg --Beloning: probleem wordt door bedrijfsleider opgelost.
De trainee zegt dat hij dit schitterend vindt, maar niet ziet wat hij ermee opschiet.
“Welk gedrag zou je van je baas graag willen zien.” De trainee zou graag zien dat de bedrijfsleider
geen problemen meer naar zicht toetrekt en zelf oplost. De personeelschef vraagt of de trainee dit ook
in positieve zin kan omschrijven, dus wat de bedrijfsleider wél zou moeten doen. De trainee zou graag
zien dat zijn baas hem helpt bij het kiezen uit verschillende oplossingsrichtingen. Dit schrijft de
personeelschef op.
“Wat kun je doen om die prikkel die we net hebben opgeschreven zodanig te wijzigen dat je baas tot
dat door jouw gewenste gedrag wordt uitgelokt?” De trainee komt erachter dat hij niet meer met
onuitgewerkte problemen moet aankomen, maar dat het verstandiger is om pas naar zijn chef te gaan
als hij al verschillende oplossingsrichtingen in kaart heeft gebracht, en hulp te vragen bij het daaruit
kiezen.
Ook dit komt op de flap te staan.
“Kun je iets doen om als je baas zich inderdaad op die door jouw gewenste manier gedraagt, hem
daarvoor te belonen?”
De trainee kan hem bedanken voor zijn goede adviezen. Bovendien zal het waarschijnlijk belonend
zijn voor de baas dat problemen goed worden opgelost en dat hij geïnformeerd is over wat er speelt in
de ploeg van de trainee. “Op die manier”, zegt de personeelschef, “hebben we een strategie om het
gedrag van je baas te veranderen.”

Op de flap staat nu:
Nieuwe prikkel: met verschillende oplossingsrichtingen komen en de bedrijfsleider om hulp vragen,
met als gevolg --Gewenst gedrag bedrijfsleider: helpt bij het kiezen uit verschillende oplossingsrichtingen, met als
gevolg --Beloning: waardering van de trainee +
problemen worden goed opgelost +
weten wat er speelt.
“Werkt dit?” vraagt de trainee.
“Probeer het maar uit.”
Na twee weken komt de trainee weer langs.
Hij heeft een aantal keren problemen aangekaart volgens de nieuwe werkwijze.
Hij heeft eerst voor zichzelf een bepaald probleem uitgediept en nagedacht over verschillende
oplossingsrichtingen. Daarna heeft hij zijn baas gevraagd om advies. In het begin had de bedrijfsleider
nog wel de neiging om het probleem naar zich toe te trekken en op zijn eigen manier op te lossen.
Maar na een paar keer bespeurde de trainee toch een gedragsverandering bij de bedrijfsleider. Hij liet
de trainee het probleem verduidelijken en de mogelijke oplossingsrichtingen toelichten en gaf daarna
pas een reactie op de verschillende mogelijkheden. Gisteren zei de bedrijfsleider zelfs dat de trainee
zelf maar moest beslissen welke aanpak het beste zou kunnen werken!
De personeelschef maakt van dit succesje gebruik, om nog eens een nadere toelichting te geven op
deze gedragsveranderingsstrategie. Puntsgewijs komen de volgende onderwerpen aan de orde
- 1. De hierboven beschreven methode wordt gedragsmodificatie genoemd en heeft als doel om
ongewenst gedrag (van bijvoorbeeld een superieur, maar ook van anderen) te veranderen in gewenst
gedrag.
- 2. De basis van deze methode is een op zich heel eenvoudig gedragsmodel:
Prikkel lokt Gedrag uit, en dit leidt tot Beloning.
Prikkel, gedrag en beloning zijn de drie kernbegrippen in het model.*
* Een uitstekende beschrijving van gedragsmodificatie vindt u in P. Honey: Samenwerkingsproblemen. Amsterdam:
Intermediair, 1983.

Met gedrag wordt alles bedoeld wat mensen duidelijk waarneembaar doen (verbaal en nonverbaal).
Attitudes, opvattingen en gevoelens zijn geen aandachtspunt in deze methode, want het gaat alleen
om feitelijk en waarneembaar gedrag.
Een prikkel is een externe gebeurtenis die een gedragsmatige reactie oproept. Gedrag van mensen
gebeurt niet zomaar, maar is een reactie op iets wat zich voordoet in de omgeving van de persoon.
Prikkels kunnen achterhaald worden door de vraag te stellen:
“Wat gebeurt er vóórdat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt?”
En beloning verwijst naar wat er gebeurt nádat bepaald gedrag heeft plaatsgevonden en met name
naar wat dat gedrag voor aantrekkelijke resultaten oplevert.
- 3. Met dit gedragsmodel kan men dus het gedrag (en met name ongewenst gedrag) analyseren en
verklaren. Op basis van deze analyse kan men dan een gedragsveranderingsstrategie maken:
-

verander de prikkel dan zal het gedrag veranderen
beloon bepaald bedrag, dan zal dit gedrag in de toekomst vaker voorkomen of
ontmoedig bepaald gedrag door het wegnemen van bepaalde beloningen en het zal
minder vaak voorkomen.

Een strategie waarin wijzigingen van prikkel en beloning gecombineerd worden kan bijzonder effectief
zijn.
- 4. De gedragsmodificatie-benadering werkt waar andere benaderingen niet meer helpen. Als men al
eens een keer bepaald ongewenst gedrag van iemand aan de orde heeft gesteld, maar dit gedrag blijft
zich voortzetten, dan kan het interessant zijn om een goede gedragsanalyse maken.

- 5. Er zijn twee voorwaarden verbonden aan het toepassen van gedragsmodificatie:
-

het ongewenste gedrag moet niet eenmalig zijn maar herhaaldelijk voorkomen.
Men moet regelmatig contact hebben met diegene wiens gedrag men wil veranderen.

- 6. Verwacht niet dat het gedrag zich in één keer zal wijzigen. Herhaling van nieuwe prikkels en
beloningen is vaak nodig om het gewenste gedrag op te roepen.
- 7. Om op een systematische wijze een gedragsanalyse en gedragsveranderingsstrategie te maken,
zijn de volgende stappen nodig
- Stel vast welke ongewenste gedragsvorm (feitelijk en zo specifiek mogelijk) u wilt veranderen.
- Bepaal welke prikkel dit ongewenste gedrag uitlokt. Vaak is dit uw eigen gedrag! Met andere
woorden: Wat doet u vóórdat de persoon in kwestie zich ongewenst gedraagt?
- Bepaal door welke beloningen dat gedrag wordt aangemoedigd.
- Stel vast welk gedrag u graag zou willen zien van de betreffende persoon. Daarbij natuurlijk
wel realistisch blijven, de betrokkene moet het wel kunnen!
- Bedenk hoe u de prikkels zodanig kunt veranderen dat
- het gewenste gedrag wordt uitgelokt en bevorderd en/of
- het ongewenste gedrag wordt voorkomen en tegengegaan.
- Bedenk hoe u de beloningen zodanig kunt veranderen dat
- het gewenste gedrag wordt bevorderd en/of
- het ongewenste gedrag wordt tegengegaan.
“Dus”, concludeert de trainee, “behalve dat je allerlei irritaties bij je baas moet zien te voorkomen,
betekent effectief met hem omgaan ook dat je positief moet ingaan op alles wat hij doet en wat je
prettig vindt,”
De personeelschef beaamt dit, maar zegt dat deze kunst nog veel meer inhoud. Ze maken dus weer
een afspraak.

4.

AFSTEMMEN EN INSPELEN

”Vind jij dat je je werk goed doet?”
De trainee kijkt peinzend omhoog en zegt: “Ik dènk het wel … en als het niet goed is, dan hoor ik het
wel!”
“Is dat zo? Ook jouw medewerkers horen precies van jou of ze het wel of niet goed doen?” De trainee
zegt aarzelend dat dit niet altijd het geval is. Ze praten door over hoe dit kan.
Er zijn diverse redenen waarom mensen niet duidelijk zeggen dat iemand anders minder goed
functioneert:
-

Moeite om vervelende dingen tegen iemand te zeggen en dit daarom uitstellen, afstellen
of bagatelliseren.
Er bestaat wel de indruk dat iets niet goed gaat, maar er zijn (nog) geen feiten.
Iemand willen ontzien omdat hij het al moeilijk genoeg heeft.
Denken dat iemand toch niet beter kan functioneren (zonder dat dit bewezen is) en dus maar
niets hierover zeggen.
Wel weten wat er aan schort, maar niet weten hoe het anders moet en dus maar niets zeggen.

De stelling “geen bericht, goed bericht” gaat dus helaas vaak niet op!
Een passieve houding bij een medewerker die ervan uit gaat dat zijn baas wel zal zeggen of iets niet
goed gaat, kan dan ook leiden tot onaangename verrassingen voor die medewerker.
Een effectieve samenwerkingsrelatie houdt onder meer in dat partijen weten wat ze aan elkaar hebben
en dat ze ingespeeld zijn op elkaar. Niet afwachten dus, maar zelf acties ondernemen!
Afstemmen en inspelen zijn twee belangrijke elementen in de kunst van het effectief omgaan met een
superieur.
“Wat is het verschil?” vraagt de trainee.
“Afstemmen doe je met z’n tweeën en inspelen is in principe een eenmansactie.”
De trainee vraagt om nadere uitleg.
Afstemmen
Dit betekent simpelweg met je baas praten over wat hij van je verwacht en overleggen wat beter kan.
Steeds weer kun je constateren dat er vaak verschillen in verwachting bestaan tussen een superieur
en zijn medewerker over wat de taak dient te zijn van de medewerker. Een belangrijke oorzaak
hiervan is dat we te vaak – zonder te toetsen – van elkaar aannemen dat we hierover hetzelfde
denken. De praktijk is vaak anders. Wederzijdse teleurstellingen en onvrede zijn het gevolg. Een
effectieve medewerker weet dit. Als de superieur er niet mee komt, zal hij of zij hier zelf als eerste over
beginnen.
“Hoe?” vraagt de trainee. “Wat denk je zelf?” vraagt de personeelschef. Na enig denkwerk komt de
trainee tot de conclusie dat het eenvoudigweg vragen om suggesties vóór en kritiek óp het eigen
functioneren wel eens een goede manier zou kunnen zijn. “Exact!” zegt de personeelschef. Een van
de achterliggende principes in het effectief omgaan met een superieur is hem of haar de gelegenheid
te geven en uit te nodigen om “baas” te kunnen spelen, maar wel op een manier die de
ondergeschikte goed uitkomt!
Af en toe vragen om suggesties past prima binnen dit principe. Op deze manier geeft men de
meerdere gelegenheid om als “baas” op te treden (en dat vindt hij of zij prettig), maar wel op een
helpende en ondersteunende manier. Bovendien voorkomt men dat als de superieur eventueel een
negatief oordeel heeft, dit onvoldoende of onduidelijk wordt overgebracht. De personeelschef legt er
de nadruk op dat dit vragen om suggesties wel serieus en met enige volharding dient te gebeuren.
De trainee vraagt zich af of het eenvoudigweg vragen om suggesties en kritiek altijd voldoende is om
een goede afstemming te realiseren. De personeelschef is van mening dat dit meestal voldoende is,
maar soms moet je verder. In sommige gevallen loop je tegen werksituaties aan waarin de onderlinge

taakverdeling een puinhoop is. Afstemming zoeken en behouden wordt dan erg moeilijk, doordat er
structureel iets mis is met de taakverdeling. In dit verband moet je dan denken aan werksituaties,
waarin er sprake is van bijvoorbeeld:
-

Onevenwichtige taakverdeling tussen twee hiërarchische niveaus met als gevolg taakbelasting
– stress – te weinig delegatie/taakuitholling – demotivatie.
Onduidelijke taakverdeling met als gevolg kopzorgen over zaken waar je eigenlijk niet
verantwoordelijk voor bent – zaken blijven in het midden liggen.
Lacunes of doublures in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.
Bevoegdheden corresponderen niet met verantwoordelijkheden.

In dit soort situaties is het aan te bevelen om eerst eens systematisch en diepgaand te werken aan
taakhelderheid en taakovereenstemming. In de bijlage van dit hoofdstuk staat een methode
beschreven om als medewerker meer taakhelderheid en –overeenstemming te bereiken.
Inspelen
“En wat bedoel je nou met de term inspelen?” vraagt de trainee.
Effectief omgaan met je baas houdt onder andere in dat je leert rekening te houden met zijn
eigenaardigheden, stijl, voorkeuren en gebreken. Doe je dat niet, dan kunnen allerlei onnodige fricties
ontstaan.
De personeelschef zegt dat de trainee zijn chef eens goed moet gaan bestuderen. Als hulpmiddel
geeft hij hem de volgende lijst van aandachtspunten mee:
1. In welke mate wil de meerdere betrokken zijn bij werk van de mindere?
- Wil hij overal over geïnformeerd zijn of alleen over bijzonderheden en uitzonderingen?
2. Wat vindt hij belangrijk en waar heeft hij altijd aandacht voor en voor wat niet?
3. Wat irriteert hem in “t bijzonder?
4. Wanneer is hij in een welwillende stemming en wanneer niet?
5. Hoe wil hij aangespeeld worden?
- Verwacht hij compleet uitgewerkte voorstellen/plannen waar hij alleen maar ja of nee tegen
hoeft te zeggen of wil hij juist zelf actief meedenken en besluiten over voorstellen en
plannen?
- Is hij proceduregevoelig of doet hij niet moeilijk over afwijkingen?
6. Wanneer heeft de superieur tijd en aandacht en wanneer niet?
7. Is hij behoudend of veranderingsgezind, en op welke gebieden?
8. Wil hij zaken graag of schrift hebben of geeft hij de voorkeur aan een gesprek?
9. Wat zijn zijn zwakke punten?
- waar heeft hij moeite mee?
- waar heeft hij weinig verstand van?
- welke fouten maakt hij soms?
- wat laat hij soms liggen?
- warvoor heeft hij geen aandacht?
- wat zijn de blinde vlekken?
“Moet dit nou echt?” vraagt de trainee. “Nee hoor”, zegt de personeelschef en gaat achterover zitten.
De trainee neemt afscheid.

Na een paar weken komt de trainee weer langs. “Nou”, zegt hij opgetogen, “ik ben uitgestudeerd op
mijn baas!” Ze praten over wat hij ontdekt heeft over zijn baas en hoe hij hierop ingespeeld heeft. Toen
hij eenmaal een beetje wist hoe zijn superieur in elkaar zat, kon hij door soms kleine aanpassingen in
zijn eigen manier van werken meer bereiken!
De trainee vindt het ook frappant wat voor effect het heeft als je inspeelt op de zwakke punten van je
chef. Door hem af en toe terloops ergens op attent te maken, had hij zijn baas kunnen helpen, en
gemerkt dat die dit erg waardeerde.
De kunst van het effectief samenwerken houdt dan ook het zogenaamde “aanvullend werken” in: het
elkaar aanspelen, helpen en soms meer of andere dingen doen dan formeel omschreven is, om
iemand tegemoet te komen. Ook in de samenwerkingsrelatie met de superieur is dit principe van het
aanvullend werken belangrijk. Effectieve medewerkers weten op deze manier een houding van “voor
wat, hoort wat” bij hun superieur te bewerkstelligen, wat alleen maar positief kan doorwerken op
henzelf.
“Ik wil nog één ding kwijt over afstemming zoeken en inspelen op je baas”, zegt de personeelschef,
“maak er meer dan een zakelijke relatie van!” Puur formele en functionele samenwerkingsrelaties
werken op een of andere manier niet, ze zijn voor geen van beide partijen motiverend en er is te
weinig stimulerende wisselwerking. Effectieve samenwerkingsrelaties hebben naast de zakelijke kant
ook altijd een persoonlijk en informeel karakter. Er is in meer of mindere mate sprake van persoonlijke
belangstelling en openheid. Naast en functionele afstemming is er een persoonlijke afstemming. Hoe
de superieur ook in elkaar zit, er zijn altijd mogelijkheden om er meer dan een zakelijke relatie van te
maken. Waardering tonen en aanvullend werken is niet alleen in zakelijk maar ook in persoonlijk
opzicht effectief.
In het kader van “maak er meer dan een zakelijke relatie van” zijn speciaal nog twee werkwijzen te
noemen.
-

Hulp vragen

Dat wordt zelden afgewezen, want mensen vinden het meestal fijn dat hun raad wordt gevraagd. Het
heeft vaak als neveneffect dat ze beginnen te vertellen over soortgelijke, zelf ervaren problemen. Het
geeft vaak een relatieverdiepend effect (mits niet overdreven gebruikt).
-

Openheid van zaken geven

Dit lijkt veel op het vorige punt, maar heeft niet zozeer betrekking op een probleem. Er wordt mee
bedoeld dat iemand iets van zichzelf prijsgeeft. Die openheid wordt meestal door de gesprekspartner
op gelijke wijze beantwoord. En openheid van beide kanten geeft diepgang aan een
samenwerkingsrelatie.
De trainee ziet met vertrouwen de komende beoordelings- en salarisronde tegemoet.

Bijlage bij hoofdstuk 4
Hoe worden taakhelderheid en taakovereenstemming bereikt?
Stel dat u in een organisatorische puinhoop verzeild bent geraakt:
-

wat u moet doen is niet duidelijk
hoe u iets moet doen is niet duidelijk
wie wat doet (uw baas of u) is onduidelijk
wie wat doet wisselt voortdurend
er is geen lijn in de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Dan is het tijd voor u om te proberen taakhelderheid en taakovereenstemming te bereiken.
De meest voor de hand liggende weg is natuurlijk uw chef te vragen hoe uw en zijn taak nu eigenlijk in
elkaar zitten. Komt hier te weinig uit (en dat kan men verwachten bij bazen, die in een
organisatorische puinhoop werken), dan wordt het tijd voor wat eigen initiatief. Hierna volgt een
stappenplan.
Stap 1
Vraag of er al een taakomschrijving bestaat.
Zo ja, die gaan bestuderen en eventueel bijstellen. Zo nee:
Stap 2
Maak een eerste ruwe inventarisatie van de taken en activiteiten die volgens u horen bij uw functie
(niet te gedetailleerd!).
Stap 3
Bekijk na verloop van tijd of deze eerste ruwe inventarisatie volledig en juist is. Zet nu voor de
overzichtelijkheid gelijksoortige taken en activiteiten bij elkaar. U hebt nu een lijst als basis voor een
goede taakomschrijving.
Stap 4
Er moet niet alleen helderheid en overeenstemming komen over wat er allemaal gedaan moet worden,
maar ook over de wijze waarop een en ander uitgevoerd moeten worden. Voor veel werkzaamheden
is dat vanzelfsprekend, maar niet voor allemaal.
Bepaal aan de hand van uw lijst welke taken en activiteiten “kritisch” zijn, dus dat
-

ze een groot afbreukrisico hebben
er vaak fouten bij worden gemaakt
gebleken is dat er verschillen van mening bestaan over hoe ze het beste kunnen worden
uitgevoerd
er belangrijke en bijzondere spelregels gelden

Breng achter de lijst een kolom aan onder het kopje “de wijze waarop” en zet bij elke kritische taak hoe
u denkt dat die het beste kan worden uitgevoerd.
Stap 5
Naast de taken en de manier waarop ze worden uitgevoerd, moet ook helderheid en
overeenstemming bereikt worden over de speelruimte die u hebt bij het uitoefenen van uw taken. U
kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat een bepaalde beslissing eerst aan uw baas voorgelegd dient te
worden, terwijl hij vindt dat u volledig bevoegd bent om zelf te beslissen. Ook hier geldt dat van veel
maar niet van alle werkzaamheden het vanzelfsprekend is met welke speelruimte en bevoegdheden
ze uitgevoerd kunnen worden. Breng daarom achter uw lijst kritische taken ook een kolom aan met
erboven “speelruimte” en vul die in.

Stap 6
Tot en met stap 5 bent u bezig geweest met de bestaande taken, zoals die nu worden uitgeoefend.
Het is echter mogelijk dat u vindt dat een aantal zaken in uw functie dient te veranderen. Bijvoorbeeld
bepaalde taken erbij of eraf, speelruimte vergroten of verkleinen. Noteer deze wensen voor uzelf.
Stap 7
In de voorgaande stappen hebt u huiswerk gemaakt. In stap 7 vraagt u uw baas om eens naar uw
huiswerk te kijken en u te zeggen wat hij ervan vindt. Daarna moet dan op enig moment een gesprek
plaatsvinden waarin u meningen uitwisselt. Het resultaat van een dergelijk gesprek zal waarschijnlijk
een grotere mate van taakhelderheid en taakovereenstemming zijn. Mogelijkerwijze lukt het u ook om
een aantal wensen voor veranderingen te realiseren.

5.

EFFECTIEVE INVLOED NAAR BOVEN

Een jaar later. “Heb je even…”
De trainee is inmiddels benoemd tot chef van de onderhoudsdienst. Het bedrijf heeft hoge
verwachtingen van hem. De personeelschef legt zijn krant weg, kijkt op zijn horloge en bromt dat het
wel even kan. De trainee gaat zitten. Er ontspint zich een gesprek waarin de trainee vertelt hoe goed
het allemaal gaat.
“Mooi zo”, zegt de personeelschef en kijkt op zijn horloge. “Toch zit ik nog ergens mee” zegt de
trainee. Hij zit ermee dat hij naar boven toe te weinig zaken voor elkaar krijgt. Hij wil meer invloed!
“Noem eens wat?” De trainee heeft in de loop van de tijd diverse voorstellen gelanceerd. Slechts de
helft daarvan is door zijn baas geaccordeerd.
“Waren het dan slechte voorstellen?” Dit is volgens de trainee heel zeker niet het geval!
“Wat waren dan de redenen voor de afwijzingen?” Dit is het meest onbevredigende voor de trainee,
want de motieven die gegeven werden waren in de trant van “niet nodig”, “kan wachten, niet nu”, “op
dit moment geen geld voor”, “goed idee, maar er zijn andere, belangrijker zaken die voorrang hebben”
enzovoort.
“Wanneer deed jij deze voorstellen?” Het blijkt dat de trainee ze naar voren bracht in het managementteam, bestaande uit de directeur en de hoofden van dienst. “Kreeg je ondersteuning van je collega’s”
Nee, de trainee kreeg nou niet bepaald bijval van zijn collega’s. Eigenlijk reageerden die in dezelfde
trant als de directeur!
De personeelschef zucht en begint te vertellen.
Effectief invloed naar boven uitoefenen impliceert het nemen van initiatieven in de vorm van
suggesties en voorstellen. Hoe breng je die nu zo naar voren dat je de meeste kans van slagen hebt?
In het algemeen kun je hierover twee simpele, maar vaak vergeten, dingen zeggen:
-

Een voorstel of suggestie moet een oplossing zijn voor een probleem zoals de chef dat ook
ziet!
Als de chef de problematiek niet ziet, dan moet hij of zij daar eerst van overtuigd worden
alvorens met suggesties voor een oplossing te komen!

“Dus” interrumpeert de trainee, “je wilt zeggen dat ik mijn baas waarschijnlijk niet eerst rijp heb
gemaakt voor het overnemen van mijn voorstel.”
De personeelschef beaamt dit en stelt dat mensen (en dus ook bazen) pas bereid zijn om iets te doen
(te besluiten tot een investering, een verandering of wijziging aan te brengen) als ze “ellende” ervaren
en hiervoor een passende oplossing zien.
De trainee heeft de neiging om deze stelling eens flink af te kraken, maar de personeelschef is hem
voor en nuanceert door er snel aan toe te voegen “in het algemeen dan”.
Waar het om draait is dat een superieur eerst probleembesef moet hebben, voordat hij bereid is actie
te ondernemen. Het is de taak (en kunst) van de ondergeschikte om hem dit probleembesef bij te
brengen.
“Hoe?” vraagt de trainee. “Bedenk dat zelf maar!”
De volgende methoden komen op tafel:
-

Cijfermatige gegevens en feiten over het probleem (en gevolgen) verstrekken.
Het probleem aanschouwelijk maken (baas meenemen naar de probleemsituatie, hem
voorbeelden laten zien).
Laten bevestigen van het probleem door anderen (deskundigen of sleutelfiguren).
Indien mogelijk, het probleem brengen als belemmering voor het bereiken van de door de
baas gestelde doelen.
Het probleem koppelen aan een probleem van de baas.

Vervolgens komen ze tot de conclusie dat probleembesef bij een baas soms moet groeien en dat een
medewerker hier de tijd voor moet nemen. Herhaling en variatie van deze methoden zijn soms nodig
om het noodzakelijke probleembesef te bereiken!
De personeelschef vertelt verder de wijze waarop een probleem gesteld wordt, in hoge mate bepaald
of het “gedeeld” wordt.
Bijvoorbeeld:
-

Probleemformuleringen waarin iemand de schuld krijgt, zullen onnodige weerstand uitlokken.
Oppervlakkige formuleringen komen niet over en worden snel als onbelangrijk afgedaan.

“Dus”, concludeert de personeelschef, “breng een probleem neutraal, maar wel indringend.” “Altijd?”
vraagt de trainee. Dat hangt er weer vanaf.
-

Hoe makkelijker oplosbaar, hoe minder het kweken van probleembesef nodig is.
Hoe bekender en herkenbaarder het probleem voor de baas zal zijn, des te sneller kan men
op de oplossingsfase overgaan.
Hoe meer vertrouwen de medewerker geniet bij de baas des te sneller wordt naar oplossingen
geluisterd. Nieuwelingen moeten omstandiger te werk gaan.

“Stel nu dat je merkt dat je chef het probleem deelt, wat dan?” vraagt de trainee. De personeelschef
heeft daar ook zo zijn eigen filosofietjes over. “Je hebt de directe en de indirecte methode.”
Sommige bazen staan meteen open voor concrete oplossingen die hun medewerkers aandragen. Dan
kun je dus direct komen met de oplossing die je voor ogen staat.
Bij veel bazen moet het echter wat indirecter aangepakt worden, omdat zij als meerdere “de baas”
willen blijven. Het is dan beter om hulp en raad te vragen. Om te beginnen probeer je het probleem te
verduidelijken en samen met de baas te zoeken naar eensgezindheid in de kijk op het probleem.
Al denkend en pratend kom je dan met een oplossing in de vorm van een “ruwe” suggestie.
De trainee begrijpt nu dat hij bij zijn baas veel te snel met voorstellen en oplossingen is gekomen. Hij
heeft een essentiële stap overgeslagen! Bovendien, als je uitgaat van het principe dat je eerste
probleembesef moet zien bij te brengen en dan pas over oplossingen moet gaan praten, is het niet
verstandig om problemen en voorstellen meteen in een formele vergadering aan de orde te stellen!
Voorbesprekingen met de baas zijn essentieel, want:
-

Men kan dan beter probleembesef kweken en gezamenlijk nadenken over
oplossingsrichtingen.
Men voorkomt een afgang tijdens de vergadering, als pas daar zou blijken dat de baas er heel
anders over denkt.
Men krijgt de broodnodige medewerking en ondersteuning van de baas tijdens de
vergadering.

Ook om andere redenen is het niet wenselijk om voorstellen voor het eerst tijdens een formele
bespreking aan de orde te stellen:
- Iedereen reageert voorzichtig als hij of zij iets voor het eerst hoort. Vaak moet eerst iets in de
week worden gelegd.
- In een groep heerst soms een kritische sfeer, waarbij goede ideeën toch de grond in worden
geboord.
- Vaak verwachten superieuren – zonder dat ze dit met zoveel woorden zeggen – dat iets altijd
eerst met hem of haar besproken wordt, voordat de rest van het team erover hoort. Als dit niet
gebeurt ontstaan irritaties.
“Op een of andere manier denken we vaak dat er zaken moeten worden gedaan tijdens formele
besprekingen:, zegt de personeelschef. “Maar ik denk dat je alleen reeds gedane zaken moeten
toetsen in een dergelijke vergadering. Het echte werk gebeurt vooraf!”
De trainee kijkt met hernieuwd enthousiasme de wereld in: “Zo werk ’t dus?!” “In ieder geval beter dan
hoe je het tot nu toe aanpakte”, antwoordt de personeelschef.

De garantie dat het altijd werkt kan hij echter niet geven. “Het zal heus nog wel eens voorkomen dat
een voorstel van jou wordt afgewezen!”
Een afwijzing is overigens geen reden om op te geven! Wie naar boven toe effectief invloed wil
uitoefenen, moet ook een zekere vasthoudendheid kunnen opbrengen. We gaan vaak te veel uit van
het idee dat “nee altijd nee is”. De praktijk laat echter zien dat besluiten regelmatig worden
teruggedraaid en/of bijgesteld.
Wie echt van mening is dat een bepaald besluit ondoordacht is of nadelige gevolgen heeft, doet er
goed aan om er – op een later moment – bij de chef op terug te komen.
-

Maar doe dat niet tijdens een formele bespreking!
Kom met nog niet eerder gebruikte gegevens om te laten zien wat de negatieve gevolgen van
het besluit zijn.
Dring niet direct aan op een herziening van het besluit, want dat zou gezichtsverlies voor de
baas kunnen betekenen. Door te wijzen op de negatieve consequenties krijgt hij of zij
gelegenheid zelf tot een andere beslissing te komen. Ook dit is een vorm van “in de week
zetten”.

De trainee heeft iets onverzettelijks in zijn ogen als hij afscheid neemt.

6.

PIEPGRENZEN, PRESTATIES EN KRITIEK

De trainee wordt slimmer en slimmer! Hij beheerst de kunst van het omgaan met een superieur al heel
aardig. Naar boven krijgt hij veel zaken voor elkaar. Hij krijgt ruimte en vrijheid in zijn eigen functie.
Bovendien heeft hij zijn baas behoorlijk weten bij te sturen in de door hem gewenste richting.
De salarisverhoging per januari was bovengemiddeld. Vanuit management-development wordt hij
beoordeeld als een “high potential”!
Door zijn successen gaat hij echter neigen naar overmoed en eigengereidheid. Af en toe denkt hij:
“Wie is er hier eigenlijk de baas?” Met andere woorden, de trainee zit met zijn hoofd in de wolken.
Dat uit zich onder meer in een toenemende kritiek op zijn baas. Dit doet hij niet goed en dat kan beter
anders. Enzovoort.
Bovendien neemt hij regelmatig een ik-ga-mijn-eigen-gang-houding aan. En in zijn hoogmoed begint
hij wat nonchalant te worden in zijn eigen prestaties en wat betreft de resultaten van zijn afdeling.
De baas van de trainee – een wijs man – ziet dit een tijdje aan en laat het maar over zich heen gaan:
“Jeugdige overmoed, gaat wel over.”
Op een bepaald moment wordt het hem echter toch te veel van het goede. Hij roept de trainee bij zich
voor een gesprek, waarin hij zegt dat de opstelling van de trainee hem niet bevalt en hem vriendelijk
doch beslist vraagt hier verandering in aan te brengen.
De personeelschef loopt te slenteren door het bedrijf. Dat doet hij wel vaker, om voeling te houden met
wat er zoal speelt in het bedrijf. Hij ziet de trainee enigszins uitgeblust zitten achter zijn bureau. De
personeelschef klopt aan: “Heb je even…?”
De trainee vertelt dat het niet zo goed gaat. Ze raken aan de praat en aan het einde van dit gesprek
liggen de volgende conclusies op tafel.
- 1. Tussen een medewerker en zijn baas ligt ergens een onzichtbare tolerantiegrens die niet
ongestraft overschreden mag worden door de medewerker. Per baas zal deze “piep-grens” verschillen
en zeer waarschijnlijk varieert deze ook nog per medewerker en in de tijd.
Hoewel deze grens dus moeilijk vast te stellen is, kan men wel een aantal belangrijke grenspalen
onderscheiden. Een leidinggever met enig zelfrespect zal uiteraard niet accepteren dat een
medewerker voortdurend laat blijken dat hij hem incompetent vindt. Evenmin zal hij accepteren dat
een medewerker zich bewust probeert te onttrekken aan zijn gezag. Beide zijn voorbeelden van
gigantische relatiebedervers. Zodra deze grens wordt overschreden treedt de hiërarchie in werking.
Het wordt dan ineens heel duidelijk wie de macht heeft en wie niet. De trainee had blijkbaar de
piepgrens van zijn baas overschreden met alle negatieve gevolgen van dien.
- 2. Alleen maar goed presteren is weliswaar niet genoeg voor een effectieve samenwerkingsrelatie
met de superieur, maar vormt daar wel de basis van. Als prestaties niet voldoende zijn, dan kan men
het verder wel vergeten. Prestaties en resultaten bepalen in hoge mate het imago van een
medewerker dat bij een superieur leeft. De trainee kan wel bekwaam geworden zijn in het verzorgen
van de relatie met zijn baas, maar hij presteert minder van voorheen.
- 3. De manier waarop naar boven kritiek wordt geleverd bepaalt de reactie van de baas. Aan de
werkwijze of besluiten van een meerdere zullen zeker aspecten zitten die een ondergeschikte niet
bevallen. Kritiek is dan ook een essentieel bestanddeel van een effectieve samenwerkingsrelatie. Het
probleem is echter dat kritiek – hoe opbouwend ook bedoeld – nu eenmaal vaak een defensieve
houding bij de ander uitlokt, omdat hij of zij zich aangevallen voelt. De kans hierop is groter naarmate
de manier waarop de kritiek wordt gebracht beschuldigender is. “Dit doe je echt niet goed”, “Je moet
ophouden met …”, “Je zou beter …” Zulke kritiek heeft een verwijtende toon en roept een
verdedigende reactie op, vooral als de ander zich ten onrechte aangevallen voelt. De vraag is dus hoe
men kritiek moet brengen om te voorkomen dat men “vechtgedrag” uitlokt. De techniek van de Ikboodschappen kan hierbij van dienst zijn. Kortweg komt deze er op neer dat men niet kritiseert in
beschuldigende en veroordelende vormen, maar door opmerkingen bestaande uit de volgende drie
bestanddelen:
-

Korte aanduiding van het gedrag of besluit van de meerdere dat de mindere niet goed vindt.

-

Het negatieve effect dat het gedrag of besluit van de meerdere op de mindere heeft.
De gevoelens van de mindere die hiermee samenhangen.

Een kritische opmerking in de vorm van een Ik-boodschap is bijvoorbeeld: “Wanneer ik niet vroegtijdig
betrokken word bij de plannenmakerij (gedrag van de meerdere), ben ik niet in staat om deze plannen
op korte termijn goed uit te voeren (negatief effect) en dat vind ik vervelend want ik wordt er wel op
aangesproken (gevoel van de mindere).”
Het kenmerk van Ik-boodschappen is dat het eigenlijk een vraag is om hulp en medewerking. Het is
een bekend verschijnsel dat op zo’n appèl vaak positief wordt ingegaan. De manier waarop kritiek
wordt geleverd, bepaalt dus in hoge mate de acceptatie.*
De trainee zegt het allemaal te snappen en de personeelschef neemt afscheid.
* Zie voor een uitgebreide beschrijving van Ik-boodschappen T. Gorden: Bewust leiding geven. Baarn: Tirion, 1989.

7.

MANAGEMENTKUNDE NAAR BOVEN

Enkele jaren later:
De trainee is sinds kort benoemd tot directeur van het bedrijf. De personeelschef gaat binnenkort met
pensioen. In een wat melancholieke stemming zegt de ex-trainee dat hij heel veel geleerd heeft van de
personeelschef. Deze beaamt dit als vanzelfsprekend.
Enigszins geïrriteerd door deze snelle bevestiging, vervolgt de ex-trainee dat hij zelf de kunst van het
effectief omgaan met een superieur verder ontwikkeld heeft. De personeelschef laat merken dat hij
niet anders verwacht had. Hij is echter niet geïnteresseerd in wat de ex-trainee heeft ontdekt, maar
vraagt hoe de ex-trainee deze kunst verder ontwikkeld heeft.
De ex-trainee noemt twee wegen waarlangs hij zich verder heeft bekwaamd in de medewerkerskunde:
- 1. Bestuur hoe collega’s omgaan met een superieur. Kijk met name wie hierbij succes heeft en wie
niet. Als je goed oplet in je eigen werkomgeving, zul je als snel merken dat de ene functionaris meer
invloed heeft naar boven en/of soepeler behandeld wordt door zijn baas dan de andere. Vergelijk deze
beide functionarissen in gedrag en handelswijze ten opzichte van hun chef en ontdek de verschillen.
-2. Pas managementkunde toe naar boven. Op het gebied van management en leidinggeven is via
literatuur en cursussen veel kennis en kunde beschikbaar als het gaat om effectief omgaan met
mensen, om besluitvorming en probleemaanpak, om conflicthantering, onderhandelen, veranderingen
doorvoeren enzovoort. Zet eens bottom-up-bril op en bekijk of je deze kennis en kunde ook “naar
boven” toe kunt passen!
Hoewel de personeelschef dit al wist, vraagt hij om verduidelijking, want hij hoeft de rest van de middag
toch niets te doen.
“Neem nu gesprekstechniek:, zegt de ex-trainee. Hij heeft een tijd geleden een cursus
gespreksvoering gehad waarin onder andere slecht-nieuws gesprekken werden geoefend. “Het is toch
van de zotte dat alleen leidinggevers dit soort dingen leren, alsof er alleen maar naar beneden toe
impopulair nieuws moet worden verteld!” Juist ondergeschikten zouden volgens hem moeten leren om
op een goede wijze slecht nieuws naar boven te vertellen. Als je dit zou leren, dan zou je ieder geval
slecht nieuws minder vaak onder de tafel verdwijnen. Bovendien bereik je ermee dat de
ondergeschikte minder snel zelf nadelige gevolgen ervaart van het melden van slecht nieuws! In ieder
geval kan hij leren beter om te gaan met het effect ervan op de baas.
“Of neem nu een basisvaardigheid als actief luisteren!” De personeelschef weet niet goed wat de extrainee bedoelt met dit begrip. De ex-trainee begint te doceren.
Het actief luisteren komt erop neer dat iemand steeds terugkoppelt wat hij heeft beluisterd in wat een
ander tegen hem zegt: “Als ik u goed begrijp, dan vindt u dat…”
Actief luisteren is op zich niet ingewikkeld. Men hoeft alleen maar de indruk van wat een ander zegt of
bedoelt in eigen woorden weer te geven. Het actief luisteren is een belangrijke succesfactor in
gespreksvoering en kan de communicatie verbeteren. Als een ondergeschikte deze vaardigheid leert
en toepast in contacten met zijn baas, dan zal dit positieve effecten hebben op de onderlinge
communicatie en relatie:
In zijn enthousiasme laat de ex-trainee een schema zien dat hij uit een ander boekje heeft gehaald.
“Moet je nou toch eens zien, wat de effecten zijn van een dergelijke simpele vaardigheid op de
communicatie! Door terug te koppelen voorkom je misverstanden. De ander voelt zich bovendien goed
begrepen en wil vervolgens ook naar jou luisteren. Allebei krijg je beter zicht op wat je nu eigenlijk
bedoelt en samen krijg je de zaken beter op een rij. Als zo’n basisvaardigheid zulke effecten kan
hebben, dan zou het toch een belangrijk bestanddeel moeten zijn van de kunst van het effectief
omgaan met je baas!”
De personeelschef beaamt dit.
“Ik kan zo nog wel een poosje doorgaan”, vervolgt de ex-trainee. “Als ondergeschikte wil je soms
veranderingen doorvoeren, waarbij je afhankelijk bent van de medewerking van je baas.
Veranderingen roepen vaak weerstand op, ook bij je baas. De kunst is om de kans op acceptatie van
dergelijke veranderingen te vergroten.” De ex-trainee spiekt even in de cursusmap die hij voor zich
heeft liggen. “Waarom verlenen bazen geen actieve medewerking aan gewenste veranderingen?”

-

De gewenste verandering is niet duidelijk (waarom, wat, hoe, wie).
Er bestaan teveel onzekerheden met betrekking tot de gewenste verandering (het is onzeker
of de gewenste verandering wel een verbetering is; het is onzeker wat de risico’s, faalkansen
en eventueel negatieve gevolgen zijn).
De gewenste verandering biedt onvoldoende perspectief en/of het perspectief is onduidelijk
voor de baas.
De participatie van de baas is onvoldoende (hij heeft geen gelegenheid gehad voor inbreng;
zijn bevoegdheid om in te grijpen als een en ander niet goed loopt is onvoldoende
ingebouwd).

Om medewerking te krijgen van je chef dien je dus:
-

Bij hem of haar onduidelijkheden en onzekerheden met betrekking tot de gewenste
verandering te verminderen.
Zijn of haar perspectief en participatie te bevorderen.

Hoe je dit in de praktijk toepast, zal per gewenste verandering variëren. Waar het om gaat is dat je met
deze kennis van weerstandsbronnen, een betere veranderingsstrategie kunt opzetten, met een grotere
kans op medewerking van je superieur.
De ex-trainee weet nog meer voorbeelden te noemen van managementvaardigheden en
managementmethoden die met enige creativiteit ook bruikbaar zijn voor ondergeschikten in hun
contacten naar boven: “Maar helaas. Nu ben ik zelf baas geworden, dus heb ik er verder niet zo veel
meer aan.”
Het is inmiddels half zes geworden. De ex-trainee vervalt in een melancholische stemming.
De personeelschef maakt aanstalten om naar huis te gaan, maar stelt toch nog één vraag:
“Is leidinggeven aan je medewerkers eigenlijk niet hetzelfde als je medewerkers leren effectief
met jou om te gaan?”

NAWOORD

De samenwerkingsrelatie tussen medewerkers en leidinggevers is vaak problematisch en een bron
van ongenoegen. Traditioneel worden deze samenwerkingsproblemen vanuit twee invalshoeken
benaderd.
Top-down: het gaat om een leiderschapsprobleem, dat via vorming en training van leidinggevers
aangepakt dient te worden.
Als groepsprobleem, waarbij “teambuilding”-achtige acties passen.
In dit boekje wordt gepleit voor een derde invalshoek: beschouw samenwerkingsproblemen ook als
een medewerkersprobleem hoe kun je op een effectieve en prettiger wijze omgaan met je superieur.
Het is eigenlijk verwonderlijk dat er in literatuur, onderwijs en training zo weinig aandacht is voor deze
derde invalshoek. Er zijn tenslotte meer mensen die belang hebben bij een op een goede manier van
omgaan met hun superieur dan mensen die belang hebben bij een op effectieve manier omgaan met
hun medewerkers. We hebben (bijna) allemaal een baas!
Waar we als ondergeschikte vooral belang bij hebben zijn zaken als:
-

Een welwillende en soepele houding van de superieur (“krediet hebben”).
Ruimte en vrijheid krijgen in het eigen handelen.
Invloed hebben naar boven en zaken voor elkaar kunnen krijgen bij de baas.
Een prettige samenwerkingsrelatie hebben.
Hulp krijgen van de baas bij problemen.

Iemand in een ondergeschikte positie heeft diverse mogelijkheden om het gedrag van zijn chef op een
positieve wijze te beïnvloeden. Tegenwerking kan in veel gevallen omgezet worden in samenwerking.
In dit boekje worden verschillende aanbevelingen gedaan om uw baas te “leren” hoe hij u moet
behandelen. “Medewerkerskunde” bestaat uit vaardigheden als:
-

Voorkomen en minimaliseren van relatiebedervers.
Effectief invloed uitoefenen naar boven.
Beïnvloeden van het gedrag van de meerdere.
Afstemmen en inspelen op de meerdere.
Kritiek geven in de vorm van Ik-boodschappen.
Actief luisteren.
Kweken van taakhelderheid en taakovereenstemming.

Veel van deze aanbevelingen zijn op zichzelf beschouwd niet nieuw. Het nieuwe eraan is dat de
beschreven methoden en technieken “naar boven” in plaats van “naar beneden” worden toegepast.
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