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Ontsluit de kracht van medewerkers
Vissen in je eigen talentpool

Welk bedrijf wil in deze tijd niet verbeteren? De sales mag 
effectiever, het proces graag efficiënter en de kosten als 
het even kan omlaag. Maar waar halen we de tijd en 

goede ideeën vandaan om dergelijke verbeteringen te realiseren? 

We kijken graag naar buiten voor inspiratie. Marktontwikkelingen, 
trends, concurrenten en consultants. Allemaal dankbare bronnen 
om nieuwe verbeterpunten te ontdekken. Maar slaan we dan  
niet een belangrijke bron over? Onze eigen medewerkers. Stuk 
voor stuk mensen die de organisatie kennen. Mensen waar we 
 dagelijks op vertrouwen om het primaire proces van de  organisatie 
uit te voeren. Die de organisatie een stem of een gezicht geven 
naar klanten en leveranciers. Wie weet er nu beter waar die 
 efficiency slag nog te maken is, en hoe je met een kleine aanpas-
sing in het aanbod een meer tevreden klant krijgt, of welke 
 procedure verscherpt moet worden om een hogere kwaliteit te 
bereiken? Juist de medewerkers. En ook belangrijk: de medewer-
kers voelen de verbetering iedere dag. In die continue feedback 
zit een enorme motivatie voor het realiseren en vasthouden van 
veranderingen. Er zit een stuwende kracht in medewerkers, maar 
hoe kun je die ontsluiten? Hier drie ideeën ter inspiratie.

Je krijgt wat je verwacht
De verwachtingen die je van mensen hebt, beïnvloeden hun 
gedrag. Wanneer je positieve of hoge verwachtingen van mede-
werkers hebt, zullen ze zich ook op deze manier gedragen.  
Andersom werkt het op dezelfde manier. Heb je negatieve  
verwachtingen of overtuigingen bij je team of bedrijf dan werkt dit 
door in het gedrag. Ook al deel je de verwachtingen die je hebt 
niet, op subtiele manier geef je ze toch door. Het is handig om te 
onderzoeken welke verwachtingen of overtuigingen je hebt bij een 
medewerker of team. En mocht dit niet overeenstemmen met het 
doel wat je voor ogen hebt, dan is het zinvol om je overtuigingen 
onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen. 

Ruggensteuntje
Het is voor medewerkers vaak lastig om ideeën te opperen, omdat 
het ze kwetsbaar maakt. Ieder idee, is een stukje van jezelf. Jouw 
product. Zodra je dit plan in de groep gooit, zelfs als daar expliciet 
om wordt gevraagd, ligt het daar. Daar voor iedereen om wat van 
te vinden. Zowel in positieve, als in negatieve zin. Hier kunnen 
mensen onzeker van worden. Door te erkennen en aan medewer-
kers mee te geven dat zij de experts zijn en een perfecte bron van 
verbetering en innovatie, geef je vertrouwen aan diegenen die dat 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Resultaat is de beloning
Hoe verleidelijk het ook is om direct organisatie breed de mooie 
plannen en ideeën van je collega’s op te halen, het is raadzaam 
om klein te beginnen. Niets zo demotiverend voor medewerkers 
als je beste ideeën prijsgeven, waar vervolgens niets mee gebeurt. 
Dus stap voor stap, met een duidelijk doel voor ogen. Het doel  
is samen met de kernwaarden van je organisatie het toetsings-
kader, of de ideeën uitvoeringswaardig zijn. Meet altijd het resul-
taat en het behalen van je doelstellingen, want het resultaat is de  
beloning. 

Voor info: ga naar de website van uw branchevereniging, via
Members’ Benefits (ledenvoordeel), tab Personeelszaken 

B2B Coaching 
Veranderen en verbeteren is topsport. Het vereist focus, 
concentratie en commitment. Een grondhouding die veel 
vraagt van individuen en organisaties. B2B Coaching 
begeleidt individuen en werkt met organisaties om  
verander- en verbetertrajecten op resultaatgerichte wijze 
in te zetten
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