
Wat Doe je? Wat weet je? Wat brengt het?

Verantwoordelijkheid 
Wanneer je met mensen samenwerkt en je geeft ze opdrachten 
dan is het de bedoeling dat diegene die het werk aanvaardt 
ook weet wat hem of haar te doen staat. Dit betekent dat de 
informatieoverdracht eenduidig dient te zijn en dat wederzijds 
vertrouwen aanwezig is. Hoe bouw je nu als leider van een 
groep vertrouwen, op zodat anderen doen wat je met ze 
afspreekt binnen de gestelde kwaliteit en tijd? Dat anderen zich 
kwetsbaar op durven stellen en meedenken om het beste 
resultaat te halen voor het team en bedrijf? Leiders hebben 
nogal eens moeite met delegeren en de credits bij de 
medewerker te laten. Leiders hebben vaak het gevoel alles 
voor te moeten doen en ook op het laatste moment in te 
springen en oplossingen te roepen. HOE EENDUIDIG WORDT 
ER GECOMMUNICEERD? 

Meer Weten? Albert Buschgens Mob.: 0636430220 albert@beevalued.nl

Doel 

Teams bestaan uit mensen die met 
middelen een doel dienen te 
halen. Het lijkt wel sport. Binnen 
een teamsport is er een doel dat 
door het team wordt nagestreefd. 
Er is een (strijd)-plan en elke speler 
binnen het team heeft een 
opdracht en een verantwoordelijk-
heid. Hoe krijg je het team zo 
uitgebalanceerd dat iedereen 
elkaar ondersteunt en versterkt?   
     
                    OPTIMALE          
VERANTWOORDELIJKHEID 

Rendement 

Groei ontstaat door te doen. Als 
we ook fouten mogen maken om 
van te leren, dan komen we snel 
tot het niveau van onbewust 
bekwaam. Het gaat als vanzelf en 
kost geen moeite.  

Een leider helpt om te groeien van 
onbewust onbekwaam naar onbe-
wust bekwaam. Sleutelwoorden:   
              VERTROUWEN     
                INTEGRITEIT 
 
Talent  
………………………………………………
Iedereen heeft talenten, maar krijg 
je ook de kans om deze te laten 
zien binnen je team? 

    ONTWIKKEL JIJ TALENTEN?
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Opzet van het programma 
Als basis geldt de “leidersbrein - piramide”. Vanuit een visie, 
missie en doelstellingen wordt er gedaan, gedacht en ervaren. 
Om maximaal met elkaar te kunnen samenwerken moeten 
deze drie op elkaar worden afgestemd. Er dient inzicht te zijn 
in de uniekheid per medewerker. Wanneer de drie “keypoints” 
in werking zijn dan wordt er:

-    optimaal gecommuniceerd

-    gedaan wat afgesproken is

-    optimaal gebruik gemaakt van de talenten 

-    een hoger rendement gehaald

-    meegedacht en verantwoordelijkheid gedragen

-    in win-win gehandeld

-    waardering getoond

-    met meer rust en overleg gewerkt

-    energie opgewekt in plaats van verspild

Leren - doen - evalu(l)eren 

Het meest krachtig wordt een nieuw denken en handelen 
geïntegreerd door te doen. 

-     Het eerste onderdeel is een workshop van tweemaal een    
       dag waar alle elementen in worden besproken   

-      Met de nieuwe aanpak wordt er gewerkt gedurende een      
       periode van twee maanden. Tijdens de twee maanden  
       wordt er feedback gegeven door de leider. 

-      Na twee maanden is er een evalu(l)eerdag.  

Meer Weten? Albert Buschgens Mob.: 0636430220 albert@beevalued.nl

Vaak hebben leiders het gevoel dit 
te moeten doen, maar door te veel 
een “stempeldrukker” te zijn,  
ontplooit zijn/haar medewerker 
niet. Dit gaat vaak onbewust en met 
alle goede bedoelingen. Het zorgt 
er alleen wel voor dat de 
medewerker zijn talenten niet 
ontplooit en meer op de leider 
leunt. Hij of zij is dan net een 
prachtige plant die door de 
schaduw van anderen en het 
slechte onderhoud niet tot groei en 
bloei komt. 

Een leidersbrein: 

• Luistert en is verbonden 

• Begrijpt eerst 

• Faciliteert 

• Herkent het talent 

• Vertrouwt 

Stop daarom met je stempel op een 
project te drukken en laat een team 
het werk zelf met alle 
verantwoordelijkheid doen. Wees 
een een klankboord en zorg dat er 
aan niets ontbreekt om een project 
tot een goed eind te brengen waar 
de teams de credits krijgen en keer 
op keer verder groeien in hun rol. 

      GROEI IN JE PERSOONLIJKE   
      LEIDERSCHAP KWALITEITEN       
             LEIDT TOT OPTIMAAL  
       FUNCTIONERENDE TEAMS!

mailto:albert@beevalued.nl


Wat Doe je? Wat weet je? Wat brengt het?

Meer Weten? Albert Buschgens Mob.: 0636430220 albert@beevalued.nl

Building Blocks
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