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1. Inleiding 

De checklist Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties is een instrument waarmee u 

arbeidsrelaties in uw organisatie op maat kunt maken. Dit instrument moet u zien als 

een ‘ideeënbus’ dat u doorkijkjes biedt in mogelijkheden. Het is geen instrument dat u 

voorschrijft hoe het hoort of moet. Dat zou immers niet sporen met het idee van maat-

werk. 

Deze checklist kunt u gebruiken naast de publicatie Loven en bieden over werk. Naar 

dialoog en maatwerk in de arbeidsrelatie (Nauta, Oeij, Huiskamp & Goudswaard, 

2007, Assen: Koninklijke Van Gorcum). Dit boek geeft een overzicht van resultaten 

van vier jaar onderzoek en tips voor de praktijk. Op het internet kunt u ook De TNO 

Maatwerkmeter vinden. Dit is een digitale scan die u een diagnose biedt van zowel de 

kwaliteit van de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden als het type afspraken 

dat zij maken en de omvang van maatwerk daarin. Stemt het oordeel van uw mede-

werkers over de kwaliteit van de dialoog en het maatwerk overeen met hun leiding-

gevende of zijn er grote verschillen? Presteert uw organisatie beter of slechter ten op-

zichte van vergelijkbare organisaties in uw branche (benchmark)? Wordt de ruimte die 

de CAO en/of Personeelsgids biedt voor decentraal overleg ook daadwerkelijk ge-

bruikt? De Maatwerkmeter is te downloaden van de TNO website (www.tno.nl) en kan 

ingezet worden op organisatieniveau en in een afdeling of een business unit. 

  

Met maatwerk in de arbeidsrelatie bedoelen we dat afspraken in de arbeidsrelatie te-

gemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Met het 

begrip dialoog wijzen wij erop dat naar onze mening dergelijke afspraken ‘volwassen’ 

tot stand dienen te komen, namelijk door constructief te onderhandelen vanuit het be-

sef dat met beider belangen rekening wordt gehouden. 

 

Deze checklist is voor u relevant als u meerdere van de volgende uitspraken onder-

schrijft: 

• Onze loonkosten zijn buitenproportioneel. 

• Ons personeel onvoldoende flexibel. 

• We kunnen de juiste mensen niet (op de juiste plek) krijgen. 

• Er is te weinig open communicatie in onze organisatie. 

• Medewerkers maken zich zorgen over de afstemming werken en privé. 

• We hebben veel overwerk. 

• De CAO is beklemmend. 

• Ons personeelshandboek is rigide. 

• Door personele problemen hebben we moeite met levertijd en kwaliteit. 

• Onze medewerkers zijn onvoldoende gemotiveerd en betrokken. 

• Wij zijn te weinig slagvaardig en innovatief. 

• De werksfeer en de werkdruk zijn punten van zorg. 

• De kwaliteit van leidinggeven moet verbeteren. 

• We hebben meer uitzendwerk dan we zouden willen. 

• Wij moeten beter tegemoet komen aan wensen van onze medewerkers. 

 

Deze checklist is niet relevant voor u als u meerdere van de volgende uitspraken 

onderschrijft: 

• De top van onze organisatie wil niet kritisch naar zichzelf kijken. 

• Wij hebben geen tijd, middelen en mensen om onze personele inzet te verbeteren. 

• Onze organisatie is met de huidige arbeidsrelaties concurrerend, prijsbewust, le-

vert kwaliteit, is innovatief en opereert efficiënt en effectief. 
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• Onze klanten, leveranciers, cliënten, patiënten en/of interne klanten zijn buitenge-

woon tevreden met onze diensten/producten. 

• Wij hebben geen grote personele mobiliteitsproblemen, geen grote arbeidsmarkt-

knelpunten en geen grote competentie-/kwalificatie-/opleidingsvraagstukken. 

• Wij kunnen voldoende flexibel opereren met de bestaande (collectieve) arbeids-

verhoudingen, de CAO en de bestaande arbeidsrelaties. 

 

Het aangehaalde boek bevat tips voor HR-beleid en HR-praktijken die dialoog en 

maatwerk in arbeidsrelaties helpen ondersteunen. Wij bevelen u aan dat boek door te 

nemen als u daarin geïnteresseerd bent, alsmede  in de stand van zaken van arbeids-

relaties in ons land (Zie ook Van Sloten et al., 2005; Oeij et al., 2006). Deze checklist 

helpt u vanuit de situatie dat u van mening bent dat de arbeidsrelaties in uw organisatie 

nog niet getuigen van maatwerk en dialoog, en als uw vraag is: hoe komen wij daar? 

Om u een handreiking te geven voor de inbedding ervan in uw HR-beleid, lichten we 

kort onze visie op HR-beleid toe.  

Wij volgen Boxall en Purcell (2003) in hun definitie van human resource management 

(HRM) als alle activiteiten betreffende het managen van arbeidsrelaties (‘employment 

relations’) in organisaties. Boxall en Pucell hebben op de eerste plaats een brede opvat-

ting van HRM. Zij stellen dat HRM gerelateerd is aan ‘work systems’, de wijze 

waarop werk is ontworpen en is gealloceerd in het operationele productieproces. Zij 

leggen een relatie tussen ‘arbeidsverdeling’ en ‘arbeidsrelaties’. HRM gaat over het 

managen van werk én mensen. Zij zeggen dan ook dat HRM meer is dan alleen HR-

praktijken, praktijken betrekking hebbend op het werven, inzetten, motiveren, onder-

handelen met, trainen, ontplooien, beoordelen en beschermen van de mensen die nodig 

zijn om het werk uit te voeren. HRM is in hun ogen onlosmakelijk verbonden met het 

stelsel van arbeidsverhoudingen (‘industrial relations’), relaties met vertegen-

woordigers van vakbonden en met de OR.  

Ten tweede stellen Boxall en Purcell dat HRM dient bij te dragen aan het doel van 

organisaties, namelijk het zekerstellen van de levensvatbaarheid door voldoende 

winstgevendheid en duurzaam concurrentievoordeel (voor nonprofit organisaties: vol-

doende maatschappelijke rendement).  

 

Drie kritische HR-doelstellingen zijn volgens de auteurs derhalve het garanderen van 

arbeidsproductiviteit (kosten effectiviteit), organisatorische flexibiliteit en sociale 

legitimiteit. Met dat laatste bedoelen Boxall en Purcell dat organisaties een sociale 

responsabiliteit hebben om zorgvuldig om te gaan met mensen (‘employment citizen-

ship’). Wij noemen dat goed werkgeverschap (Gründemann et al., 2005).  

Verder stellen de auteurs dat organisaties altijd te maken hebben met spanningen tus-

sen belangen van de werkgever en de werknemer, als zij deze HR-doelen willen reali-

seren. Die spanningen komen voort uit drie zaken: uit arbeidskrapte en concurrentie 

met andere organisaties, uit de niet vanzelf afdwingbare arbeidsmotivatie uit de 

arbeidsrelaties en het contract, en uit het omgaan met veranderingen waarvan werk-

nemers soms slachtoffer kunnen worden.  

 

Om op een adequate manier om te gaan met deze HR-doelen waarbij de levens-

vatbaarheid van de organisatie overeind blijft, dienen organisaties volgens Boxall en 

Purcell op de derde plaats te streven naar ‘high-performance work systems’ (Appel-

baum et al., 2000). Dat zijn ‘bundles’ van HR-praktijken die in samenwerking en 

wisselwerking met elkaar de werknemersbetrokkenheid, autonomie en motivatie ver-

groten. Appelbaum et al tonen in hun onderzoek naar dergelijke ‘high-performance 

work systems’ aan dat mensen beter presteren als zij: 

1. hun werk goed kunnen doen, omdat zij beschikken over de juiste competenties; 
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2. als zij hun werk goed willen doen, omdat ze gemotiveerd zijn door de juiste ‘incen-

tives’: 

3. en als zij zich in hun werk zich mogen ontplooien, omdat zij steun ondervinden en 

met de juiste middelen en technieken werken.  

Boxall en Purcell (2003) vatten dat mooi samen met de notatie: P= f (A, M, O). Ofwel 

‘Performance’ is een functie van de ‘ability’, ‘motivation’ en ‘opportunity’ van mede-

werkers.  

Hieronder vatten we het voorgaande samen in een schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1  Relatie HR en business doelen 

 

 

Arbeidsrelaties dienen bij te dragen aan ‘kunnen, willen en mogen’ omdat ze de 

betrokkenheid en motivatie van medewerkers vergroot, wat henzelf en de organisatie 

ten goede komt. Wij bevelen aan stil te staan bij uw eigen kijk op (strategisch) HRM in 

relatie tot uw organisatiestrategie. 

 

De checklist bevat een handreiking voor een projectmatige aanpak: 

• een stappenplan voor het verbeteren en realiseren van maatwerk in de lijn; 

• het coalitiemodel als aanpak voor het veranderproces; 

• het afstemmen van maatwerkbehoefte van de organisatie op de maatwerkwensen 

van medewerkers in de job-match; 

• het afstemmen van de regelruimte over maatwerkaspecten van de organisatie en 

de zelfsturingsbehoefte in het werk van medewerkers in wow-jobs; 

• het implementeren van dialoog in de lijn; 

• het evalueren van dialooggedrag door lijnmanagers. 

 

De checklist is een praktijkaanpak in ontwikkeling. Wij delen onze ideeën met u, in de 

wetenschap dat ze nog niet zijn uitgekristalliseerd. Uw ervaringen met deze aanpak 

verwelkomen we gaarne! 

De doelgroep voor deze checklist bestaat uit HR-professionals, lijnmanagers en direc-

teuren. 

HR-doelen

-Arbeidsproductiviteit

-Organisatorische flexibiliteit

-Sociale legitimiteit

HR-praktijken

Als ‘bundles’ ter versterking 

Van:

-Kunnen (‘Ability’)

-Willen (‘Motivation’)

-Mogen (‘Opportunity’)

Business-doelen

-Levensvatbaarheid

-Duurzaam 

concurrentievoordeel/ 

maatschappelijk rendement

HR-spanningsvelden

-Arbeidskrapte

-Arbeidsmotivatie

-Organisatieverandering
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2.  Checklist en stappenplan 

 

De checklist biedt een projectmatige aanpak van maatwerkarbeidsrelaties. Degene die 

zo’n project kan leiden is de HR-professional of de lijnmanager of directeur. De HR-

professional kan de aanpak ook gebruiken om ondersteuning te bieden aan de opera-

tionele leidinggevende bij het invoeren van maatwerk-arbeidsrelaties op afdelings-

niveau. Het stappenplan is toepasbaar door elke leidinggevende: teamleider, afdelings-

hoofd, manager. Het is niet alleen toepasbaar op het niveau van het middenkader maar 

ook op het niveau van topmanagement. Immers ook topmanagers hebben arbeids-

relaties met hun lagere managers. 

 

 

 

Figuur 2.1 Stappenplan voor projectmatige aanpak 

 

Het stappenplan bevat vier stappen: 

 

1. Diagnose: arbeidsrelaties en competenties  

Voordat u maatwerk in arbeidsrelaties vormgeeft stelt u zich twee vragen: wat is 

de strategie van de onderneming of de instelling; en hoe realiseert de organisatie 

die strategie met HR-beleid en de inzet van mensen? Deze twee vragen komen aan 

bod in het boek. De checklist richt zich op de opdracht die daarop logisch volgt: 

vertaal organisatie-eisen naar gewenste arbeidsrelaties en competenties. Op stra-

tegisch niveau gaat het er dus om na te gaan of arbeidsrelaties passen bij strate-

gische organisatiedoelstellingen. Belangrijk is, vervolgens, te weten welke gevol-

gen dit heeft voor de inrichting van het HR-beleid en innovatieve HR-praktijken. 

Wij gaan ervan uit dat deze strategische en tactische vragen achter u liggen en dat 

u daarvoor reeds keuzes hebt gemaakt (zo niet zie ons boek). Op het niveau van 

de werkvloer (in de ‘lijn’) kunt u zich nu gaan concretiseren welke arbeidsrelaties 

in welke mate gewenst zijn, met inbegrip van de benodigde competenties op de 

korte en middellange termijn. Met ‘lijn’ bedoelen we dat u dit kunt doen voor een 

specifiek(e) afdeling/team of voor alle afdelingen/teams. Die keuze is aan u. Con-

creet worden de organisatie-eisen vertaald naar de maatwerkbehoefte van de orga-

nisatie (regelruimte) en in balans gebracht met de maatwerkwensen van mede-

werkers (zelfsturingsbehoefte). Dat noemen we de ‘job-match’: de match van 

organisatie- en medewerkersbelangen waarbij het werkproces ‘flexibel’ blijft 

‘stromen’ zonder verstoringen. 

2. Doelbepaling: maatwerkaspecten  

Benoem gewenste regelruimte en typologie van arbeidsrelaties. Per afdeling/team 

kunt u nagaan waar de speelruimte geoptimaliseerd dient te worden van de 

arbeidsrelatie-onderwerpen beloning, werktijden, ontwikkeling en prestatie (of bij 

andere aspecten die u belangrijk vindt). Per afdeling/team kunt u tevens invulling 

geven aan de typen arbeidsrelaties die nodig zijn. Dit kan worden ‘doorvertaald’ 

naar het niveau van functies. We noemen dit ‘wow-jobs’: dat zijn banen waarin de 

organisatie- en medewerkersbelangen goed op elkaar zijn afgestemd. 
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3. Actie: dialoog implementeren  

‘The proof of the pudding is in the eating’. Uiteindelijk gaat het erom dat lijnma-

nagers en hun medewerkers leren een goede dialoog te voeren om tot succesvolle 

en evenwichtige onderhandelingen te komen in de arbeidsrelatie. Voer het in. 

Voor deze stap verwijzen we naar de theorie in de bijlage over: het belang van 

communicatie en valkuilen bij gespreksvaardigheden; hoe gedrag van mensen is 

aan te passen, omdat het voeren van dialoog, als men dat nooit heeft gedaan, bete-

kent dat mensen nieuw gedrag moeten aanleren; en over onderhandelingsstijlen in 

relatie tot conflictsituaties. We bieden een gespreksmodel aan over de manier 

waarop de lijnmanager, maar ook de medewerker, kan onderhandelen in de 

arbeidsrelatie. Het is naar onze mening een schone taak van de HR-professional 

om dialoogvaardigheden bij het personeel, inclusief leidinggevenden, te ver-

sterken. 

4. Evaluatie: feedback naar leidinggevenden  

Neem de lijnmanager de maat. Doet hij/zij wat hij/zij zou moeten doen? Evalueer 

het doen en laten van de lijnmanager zelf. Is hij/zij succesvol in het voeren van 

dialoog? We geven handreikingen voor het reflecteren op het eigen gedrag van 

leidinggevenden. 

 

Het stappenplan is doorspekt met twee aspecten, namelijk het veranderproces zelf (hoe 

doe je het) en de inhoud (wat kun je doen). Voor het veranderproces bieden we u in het 

volgende hoofdstuk een projectaanpak aan, waarbinnen u de inhoudelijke stappen kunt 

zetten. Het inhoudelijke stappenplan - dat volgt in de hoofdstukken erna - past dus 

binnen de projectaanpak. We benadrukken nogmaals dat u de projectaanpak moet be-

schouwen als een handreiking waar u naar eigen believen gebruik van kunt maken. Als 

HR-professional kunt u samen met de lijnmanager(s) bekijken hoe het past bij de situ-

atie. Zoals we opmerkten in de inleiding van het boek is deze projectaanpak nog niet 

uitgekristalliseerd in de praktijk. U moet het daarom niet beschouwen als een blauw-

druk die u blindelings kunt volgen, maar als een set van kritische vragen en checklists 

waarmee u een diagnose- en verandertraject kunt inkaderen. 
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3. Het veranderproces 

Na bestudering van dit hoofdstuk kunt u: 

• een handzame projectaanpak opstellen voor het ontwikkelen of verbeteren van 

maatwerk in arbeidsrelaties; 

• beoordelen of het ‘coalitiemodel’ voor uw organisatie een passende aanpak is. 

 

3.1 Ontwerp het veranderproces met een projectaanpak 

Als u streeft naar maatwerk-arbeidsrelaties kunnen voor medewerkers ingrijpende ver-

anderingen optreden. Omdat mensen graag meepraten over veranderingen die henzelf 

betreffen, bevelen wij een participatieve benadering aan. Een participatieve benade-

ring is een aanpak, waarbij alle betrokkenen deelnemen in vormgeven en beslissen 

over de veranderingen in arbeidsrelaties. Het spreekt voor zich dat zo’n aanpak goed is 

voor het draagvlak onder betrokkenen, dus goed is voor de relatie van de lijnmanager 

met de medewerkers. 

Als u als HR-/lijnmanager van plan bent om maatwerk-arbeidsrelaties te ontwikkelen, 

is een tweede advies om dat planmatig te doen in de vorm van een project. Ongetwij-

feld heeft u al een drukke baan. Het is niet verstandig om zo’n verandering er ‘zo maar 

bij’ te doen. Waarschijnlijk heeft u al veel van dat type klussen. Wij zien u denken, 

‘allicht, dat is een deel van het werk van managers’. Een projectmatige aanpak heeft 

echter veel voordelen. Het biedt een overzichtelijke structuur in stappen, fasen. Voor 

iedereen is helder wat start- en eindpunt is en wie welke rollen en taken heeft. Er kan 

via een communicatieplan helder worden gecommuniceerd. Het proces is te begroten 

in tijd, mensen en middelen. Het is beter planbaar in relatie met het andere werk en het 

werk van de medewerkers. En bovenal, het kan de transparantie en betrokkenheid ver-

sterken, want er is tijd ingeruimd voor dialoog om tot maatwerk te komen. 

 

In deze publicatie gaan we alleen op hoofdlijn in op projectmanagement want daar zijn 

al veel goede boeken over (Tip: kijk eens op www.managementboek.nl): 

1. projectgroep: stel een projectgroep samen met vertegenwoordigers van het 

management (de lijnmanager) en medewerkers. U kunt de groep eventueel aan-

vullen met vertegenwoordigers van de OR (Huiskamp et al., 2006) en HR (als u 

als HR-professional de kar niet trekt). Dat hangt af van de grootte van uw organi-

satie, de betreffende afdeling van de lijnmanager en de beschikbaarheid van beno-

digde expertise. Een belangrijke afweging is of de sfeer in de betreffende afdeling 

constructief is. Wordt er oplossingsgericht met elkaar omgegaan, of is er sprake 

van onvrede, sluimerende conflicten, moeizame relaties en spanningen? Is het 

laatste het geval, dan zal een participatieve benadering niet zonder meer leiden tot 

draagvlak. Er is een kans dat medewerkers het niet ‘geloven’ en er geen vertrou-

wen in hebben. Relaties dienen dan eerst verbeterd te worden. Maar de kans is 

groot dat daar eigenlijk niet veel tijd voor is. De HR-professional zou een bemid-

delende rol kunnen spelen om de relaties te verbeteren. Maar het kan zijn dat ook 

dienst positie niet onomstreden is, bijvoorbeeld omdat de HR-professional deel 

uitmaakt van het management, of, althans wordt geassocieerd met het behartigen 

van managementbelangen. In zulke gevallen is het te overwegen een (externe) on-

afhankelijke adviseur te betrekken bij het proces die de taak heeft goed te letten 

op de relaties en wijze van communiceren. Met zo’n adviseur kunt u vooraf 

scherp analyseren waar de risico’s in de werkrelaties zitten. Zo’n adviseur kan ook 
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de betreffende lijnmanager al coachend een spiegel voorhouden, zodat deze re-

flecteert op dienst eigen gedrag.  

Een adviseur of expert kan ook handig zijn als er onvoldoende specialistische 

kennis is over maatwerk-arbeidsrelaties en hoe daar te komen. Met behulp van het 

onderstaande schema (figuur 3.1) kunt u voor uzelf bepalen wat de rol kan zijn 

van de adviseur in relatie (‘inbreng van de adviseur’) tot de rol van uzelf of die 

van de lijnmanager (‘inbreng van de opdrachtgever’); 

 

 

 

Figuur 3.1 De rolverdeling tussen opdrachtgever en adviseur 

 

2. projectplan: maak een projectplan over het verandertraject, waarin u ingaat op de 

inhoud (wat is het - globale - doel, gewenste resultaat) en op het proces (hoe u het 

gaat aanpakken). Schrijf dat projectplan in samenspraak met de projectgroep. In 

dat projectplan besteedt u aandacht aan tijd, middelen mensen en zet u acties 

(stappen van het stappenplan verderop) uit in de tijd (planning). Verder is het be-

langrijk rollen en taken te expliciteren, zodat betrokkenen weten wat van hen 

wordt verwacht en welke middelen zij tot hun beschikking hebben. Bedenk dat 

één van de belangrijke lessen over innovatiekracht is dat een organisatie het crea-

tieve proces van mensen faciliteert en organiseert
1
. Bepaal vooraf wie de 

projectleider wordt: bijvoorbeeld de HR-professional of de lijnmanager; 

3. ‘coalitiemodel’ als werkvorm: de participatieve benadering komt goed tot haar 

recht als u als werkvorm het coalitiemodel gebruikt. De centrale gedachte achter 

dit model is dat partijen (management en medewerkers) zowel vanuit het eigen 

belang als vanuit het belang van de ander omgaan met organisatieverandering (De 

Lange, 1989; Oeij et al., 2005). U doet dat door binnen de projectgroep twee 

groepjes te maken die respectievelijk het vraagstuk bezien vanuit de manage-

mentoptiek en vanuit de medewerkersoptiek (dit hoeft niet per se ingedeeld te 

worden langs de scheidlijnen van leidinggevende functie; sterker, het inleven 

                                                        
1 Realiseer u dat eenvoudige projecten goed te plannen zijn maar dat complexe projecten door hun 

vele interdependenties niet planmatig beheerst kunnen worden (Stacey, 2003). U moet flexibel alle 

‘stakeholders’ bij de les zien te houden. 
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wordt groter als men eens van stoel wisselt). Op die manier komen de belangen 

van beide partijen voldoende aan bod. In een latere fase, als besloten wordt welke 

oplossingen worden gekozen, worden de groepjes opgeheven om de consensus te 

optimaliseren. Ofwel er ontstaat een coalitie tussen partijen die hun verschillen in 

belangen weten te overbruggen door gemeenschappelijke afspraken te maken. 

Verderop lichten we dit uitgebreid toe. 

 

3.2 Activiteiten en stappenplan voor de inhoud en het proces 

Als u gebruik wilt maken van het coalitiemodel (naar Oeij et al., 2005:37), kunt u acht 

activiteiten onderscheiden binnen vier stappen en daarbij twee werkgroepjes formeren. 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Coalitiemodel bij vormgeven arbeidsrelaties 

 

De essentie van het coalitiemodel is dialoog tussen partijen die belangentegenstellin-

gen hebben, die zij zoveel mogelijk willen overbruggen. Eerst kijken partijen vanuit 

hun eigen positie en eigen belang naar hun eisen en wensen over de arbeidsrelatie(s). 

Dit zijn de voorwaarden die ze stellen (1a en 1b). In een eerste dialoog maken partijen 

deze voorwaarden aan elkaar kenbaar. Daaruit volgt een overzicht van overeenkomsten 

en verschillen van mening (1c). Vervolgens gaan partijen hun eigen eisen en wensen 

concretiseren, waarbij ze rekening houden met de standpunten van de andere partij. Dit 

leidt tot het selecteren van die wensen en eisen die in beginsel haalbaar zijn, omdat 

men de intentie heeft consensus te bereiken (2a en 2b). Daarop volgt een tweede dia-

loog die leidt tot keuzes en besluitvorming (2c). Motto is ‘discussion until consensus’ 

(Pritchard et al., 1988) is bereikt. Daarna volgens het implementeren en evalueren van 

doorgevoerde veranderingen (3 en 4). We werken het coalitiemodel nu verder uit voor 

het scheppen en verbeteren van maatwerk in arbeidsrelaties. 

1a. het ‘groepje managementbelangen’ maakt een analyse van de gewenste 

arbeidsrelaties. Dat gebeurt door eerst de maatwerkbehoefte aan personele inzet 

van de organisatie vast te stellen. Bijvoorbeeld werktijden en competenties af-

stemmen op het werkaanbod. Hoe leest u later. Dat geldt ook voor de hierna vol-

gende activiteiten; 
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1b. tegelijkertijd maakt het ‘groepje medewerkersbelangen’ een analyse van maat-

werkwensen door te kijken naar de organisatie en de privé-omstandigheden. Deze 

maatwerkeisen gaan voornamelijk over flexibiliteit van arbeid en ontwikkelings-

mogelijkheden: loopbaanwensen afstemmen op mogelijkheden die de organisatie 

biedt, gewenste werktijden afgestemd op bedrijfstijden, beschikbare arbeidsuren 

(deeltijd, voltijd), afstemming op kinderopvangtijden, studie, sport, hobby en der-

gelijke. We benadrukken dat ‘groepje medewerkersbelangen’ de opdracht krijgt 

zich ervan te vergewissen dat de medewerkers in eerste instantie werknemers zijn 

van een organisatie. Dat betekent dat de organisatie-eisen niet veronachtzaamd 

mogen worden, sterker: deze zijn leidend; 

1c. over de uitkomsten ontstaat dialoog om vast te stellen waar verschillen en 

overeenkomsten zitten. Dat mondt uit in een ‘job-match’, een matrix waarin func-

ties zijn afgezet tegen mogelijke typen flexibiliteit in arbeidsrelaties; 

2a. vervolgens gaat het ‘groepje managementbelangen’ aan de hand van de resultaten 

na welke regelruimte nodig is om te kunnen onderhandelen in de arbeidsrelatie. 

De nadruk ligt daarbij op de maatwerkaspecten werktijden, beloning, ontwikke-

ling en prestaties. Op grond van stap 3 is af te leiden waar de onderhandelings-

ruimte zit tussen organisatie en medewerkers op het gebied van maatwerkeisen en 

wensen in relatie tot flexibilisering van arbeid en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Flexibilisering heeft namelijk veel te maken met maatwerk, want die flexibilise-

ring komt tot uiting bij alle vier de maatwerkaspecten. Dat komt doordat binnen 

de arbeidsrelaties een afweging is te maken tussen deze maatwerkaspecten, bij-

voorbeeld: hoeveel loon tegen hoeveel prestatie, en welke werktijden tegen welke 

ontwikkelmogelijkheden. De flexibiliteit zit in de mate waarin het een tegen het 

ander wordt afgeruild. Flexibilisering zou dan moeten worden ‘doorvertaald’ naar 

arbeidsvoorwaardelijke regelruimte om over deze maatwerkaspecten afspraken te 

kunnen maken; 

2b. tegelijkertijd maakt het ‘groepje medewerkersbelangen’ aan de hand van dezelfde 

resultaten een analyse van de behoefte aan zelfsturing. Zelfsturing houdt in dat 

medewerkers verantwoordelijkheden naar zich toetrekken over eisen van hun 

werk en over hun eigen inzetbaarheid op langere termijn (zie ook Ten Have et al., 

2007); dit gaat vooral over de inhoud van het werk. Dat kan leiden tot het concreet 

benoemen van de behoefte aan employability, het vergroten van inzetbaarheid. 

Denk hierbij aan opleidingswensen, ontwikkelwensen, type werkopdrachten, 

nieuwe rollen aanleren et cetera. Maar ook, gegeven de verantwoordelijkheid die 

van medewerkers wordt gevraagd, concreet aangeven waarover medewerkers au-

tonomie nodig hebben in het werk. Het gaat dan om functionele autonomie, auto-

nomie die nuttig is vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering. Autonomie kan onder 

meer betrekking hebben op beslissingsbevoegdheid over werkwijzen, werkmetho-

den, volgorde van opdrachten en werktempo. De benoemde professionele auto-

nomieruimte geeft als het ware het gewenste onderhandelingsspeelveld aan vanuit 

het oogpunt van medewerkers; 

2c. Het verschil tussen stappen 1a/b en 2a/b is een diagnose van algemene voorwaar-

den gekoppeld aan algemenere doelen versus maatregelen vertaald naar concre-

tere onderwerpen gekoppeld aan concretere eisen; 

2d. over de uitkomsten ontstaat opnieuw dialoog. Nu gaat het er om niet zozeer de 

verschillen te benadrukken maar de overeenkomsten te vinden. Deze activiteit is 

namelijk gericht op consensus. Het doel is om ‘wow-jobs’ te benoemen. Dat is 

een overzicht van banen waar de maatwerkbehoefte van de organisatie en die van 

medewerkers op elkaar zijn afgestemd. Het is een verdeling van de functies afge-

zet tegen contouren van de arbeidsvoorwaarden beloning, werktijden, ontwikke-

ling en resultaten. Met het woordje ‘contouren’ willen we aangeven dat dit niet 
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honderd procent is dichtgespijkerd. Wow-jobs hebben ‘flow’: een plezierige staat 

die de beste kansen biedt op gezond, creatief, productief en gezond werken, want 

wow-jobs zijn inspirerende banen bij inspirerende werkgevers (Csikszentmihalyi, 

1992; Gardner et al., 2001; Vink & Vaas, 2002). Dat betekent dus ‘win-win’. 

3. u heeft nu het ‘ontwerp’ van ideale arbeidsrelaties gereed. Nu komt het erop aan 

het te doen. Deze activiteit gaat over het implementeren van de dialoog over ar-

beidsrelaties. Dat doet u niet meer in het verband van de projectgroep. Het gaat 

hier om gespreks- en onderhandelingsvaardigheden om een adequate dialoog te 

voeren die leidt tot maatwerk-arbeidsrelaties vanuit het oogpunt van de leidingge-

vende. Hierin kan de HR-professional de lijnmanager (laten) coachen; 

4. na verloop van tijd is het wenselijk twee aspecten te evalueren. Ten eerste of 

maatwerk-arbeidsrelaties leiden tot gewenste effecten bij de afdeling, de leiding-

gevende en de medewerkers. Daarvoor verwijzen we naar het boek (Nauta et al., 

2007). Ten tweede kunt u de leidinggevende reflecteren op diens eigen prestaties 

wat betreft het voeren van de dialoog om tot maatwerk-arbeidsrelaties te komen. 

 

Die activiteiten zijn als volgt ondergebracht binnen de vier stappen van het stappen-

plan. 

 

Stap 1. Diagnose: gewenste arbeidsrelaties 

Vertaal organisatie-eisen naar de maatwerkbehoefte van de organisatie en maat-

werkwensen van medewerkers en benoem vormen van flexibiliteit per functie in 

de job-match. 

• Activiteit 1a, 1b en 1c hebben als resultaat: een diagnose van de maatwerkbe-

hoefte van de organisatie enerzijds, en van de maatwerkwensen van medewerkers 

anderzijds, en van een overzicht waarin overeenkomsten en verschillen van deze 

wensen tot uitdrukking komen per functie(categorie). 

 

Stap 2. Doelbepaling: maatwerkaspecten 

Benoem regelruimte en zelfsturingsbehoefte en maak een overzicht van wow-jobs. 

• Activiteit 2a, 2b en 2c hebben als resultaat: maatregelen, namelijk de gewenste 

regelruimte van de organisatie enerzijds en de gewenste zelfsturing van medewer-

kers anderzijds, tot uitdrukking komend in een overzicht van aantrekkelijke typen 

banen en arbeidsrelaties. 

 

Stap 3. Actie: dialoog implementeren 

Implementeer de dialoog over arbeidsrelatie. 

• Activiteit 3 heeft als resultaat dat leidinggevenden en medewerkers de dialoog in 

arbeidsrelaties gaan toepassen. 

 

Stap 4. Evaluatie: feedback naar leidinggevenden 

Evalueer de effecten en reflecteer op jezelf. 

• Activiteit 4 heeft als resultaat inzicht in wat maatwerk in arbeidsrelaties opleveren 

en inzicht in de kwaliteit van de dialoog. 

 

In wat hierna volgt helpen wij u stap voor stap door het stappenplan. Als u dit door-

leest, moet u in staat zijn een projectplan te maken waarbij u schat hoeveel tijd en 

moeite u dit gaat kosten en wat het u kan opleveren voor uw organisatie. Omwille van 

het versterken van het draagvlak raden wij u aan (top-)management en medewerkers er 

actief bij te betrekken en hen er (mede) verantwoordelijk voor te maken. 
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1. Diagnose: 
arbeidsrelaties 
en competenties 

2. Doelbepaling: 
maatwerk - 
aspecten 

3. Actie: 
dialoog 
implementeren 

Stappenplan voor projectmatige aanpak 

4. Evaluatie: 
feedback naar 
leidinggeven - 
den 

4. Job-match 

Na bestudering van dit hoofdstuk kunt u: 

• een overzicht maken van maatwerkbehoefte van de organisatie; 

• een overzicht maken van maatwerkwensen van medewerkers; 

• een job-match maken waarin u die wensen tegen elkaar afzet, zodat u maatwerk 

inzichtelijk hebt per functie en per medewerker. 

 

 

 

Figuur 4.1 Stappenplan voor projectmatige aanpak: stap 1 diagnose 

 

 

Stap 1: diagnose 

Vertaal organisatie-eisen naar de maatwerkbehoefte van de organisatie en maat-

werkwensen van medewerkers en benoem vormen van maatwerk en flexibiliteits-

keuzes per functie in de job-match. Daarmee benoemt u de gewenste arbeidsrela-

ties. 

• Activiteit 1a, 1b en 1c uit het coalitiemodel (figuur 3). 

 

Elk van de stappen lichten we op dezelfde wijze toe. Eerst leggen we uit welke inhou-

delijke onderwerpen aan de orde komen. Daarna geven we aan hoe u praktisch de stap 

kunt uitvoeren en wat u daarvoor kunt regelen en organiseren. Met andere woorden, 

eerst geven we u aan hoe u kunt ‘managen op inhoud’ en vervolgens hoe u kunt ‘ma-

nagen op proces’. 

Als we het hebben over ‘u’, kunt u dat op drie manieren lezen: de projectleider, de HR-

professional die de lijnmanager ondersteunt, of de (lijn)manager die het vanaf hier zelf 

doet. 

 

Stap 1 bestaat uit drie opdrachten: 

1. diagnose van gewenste arbeidsrelaties door de maatwerkbehoefte van de organisa-

tie vast te stellen; 

2. diagnose van gewenste maatwerkwensen van medewerkers door hun flexilibiteits-

behoefte te benoemen; 

3. een job-match maken van functies en vormen van flexibilisering van arbeid. 

 

4.1 Benoem gewenste arbeidsrelaties op basis van de maatwerkbehoefte van de orga-

nisatie 

Organisaties dienen soepel te kunnen inspelen op zich veranderende omstandigheden. 

Toegespitst op de arbeidsrelatie betekent dit vooral hoe je met je medewerkers ade-

quaat kunt reageren op veranderingen. Strategisch HR-beleid dus. Welke vorm van 

flexibilisering biedt maatwerk voor uw organisatie (Goudswaard, 2003)? Welke ar-

beidsinhoud past daarbij het best? Leidend daarbij is de wijze waarop het werkaanbod 

zich aandient. Is er groei of krimp? Zijn er pieken en dalen? Zijn deze heftig of valt dat 
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wel mee? Is het werkaanbod goed voorspelbaar of erg grillig? Met het antwoord op 

deze vragen weet u wat u nodig heeft van uw medewerkers. Anders gesteld: wat is uw 

behoefte aan maatwerk, en hoe vertaalt u dat naar de arbeidsrelaties? 

 

U kunt uzelf de volgende vragen stellen over uw medewerkers. 

• heb ik teveel, genoeg of te weinig mensen? 

• beschik ik over mensen met de juiste competenties? 

• zijn mijn mensen voldoende flexibel in termen van werktijden/bedrijfstijden, in de 

lengte van de werkdag of het aantal uren per week, in de taken die zij kunnen uit-

voeren? 

• als mijn mensen onvoldoende flexibel zijn, ligt dat dan aan hun motivatie, hun 

fysieke, mentale en intellectuele capaciteiten, hun privé-omstandigheden, of aan 

organisatorische omstandigheden? 

• als ik weet welke flexibiliteit en welk maatwerk ik nodig heb, kan ik daarop stu-

ren met bestaande arbeidsvoorwaardelijke prikkels? 

 

Bovenstaande vragen kunnen aanleiding zijn voor een nadere analyse van de flexibili-

teitsbehoefte van de organisatie. Daarop gaan we niet in, maar we noemen wel de ver-

schillende vormen van flexibilisering (De Leede et al., 2002; Oeij et al., 2002): 

1. ad hoc flexibilisering richt zich op korte termijn flexibiliteitsbehoefte. Het gaat 

meestal om beschikbare uren, handjes er bij en het vervangen van zieken (‘piek en 

ziek’); 

2. contractflexibilisering richt zich op de middellange termijn flexibiliteitsbehoefte. 

De nadruk ligt op ook hier op beschikbare uren; 

3. werktijdflexibilisering richt zich op de korte en middellange termijn. Het accent 

ligt op twee zaken: beschikbare uren en passend bij de bedrijfstijden; 

4. functionele flexibilisering richt zich op de middellange en langere termijn. Hierbij 

gaat het met name om het kunnen beschikken over bepaalde competenties en in-

zetbaarheid. Waar de andere drie varianten meer belang hechten aan kwantitatieve 

flexibiliteit, wordt hier kwalitatieve flexibiliteit hoger gewaardeerd. 

Een vijfde variant die minder vaak voorkomt is locatieflexibiliteit, waarbij u kunt den-

ken aan werken op verschillende bedrijfslocaties en werk uitbesteden aan thuiswerkers. 

 

Maatwerkbehoefte en flexibiliteit 

Hoe vergroot u eigenlijk het vermogen van uw organisatie om arbeid te flexibiliseren 

door middel van maatwerk in de arbeidsrelatie? De leiding van elke organisatie zal 

eerst nadenken over eisen vanuit de omgeving die noodzaken dat uw organisatie flexi-

bel, innovatief, kwalitatief goed en kostenbewust werkt. Wat betekent dat voor uw 

wensen aan maatwerk in arbeidsrelaties? Een leidende vraag kan bijvoorbeeld zijn hoe 

u aan een (enorme) piek in de vraag kunt voldoen, zonder op langere termijn (weer) 

afscheid te moeten nemen van medewerkers (De Leede et al., 2002; Goudswaard, 

2006). Welke mix aan arbeidsrelaties past zowel in de korte- als langetermijnbehoefte, 

wat zijn effecten van bepaalde roosters op de productiviteit en de medewerkers (zowel 

fysiek als mentaal) en wat zijn de valkuilen en succesfactoren bij het invoeren van 

maatwerkarbeidsrelaties in uw organisatie? 

Naast de vraag vanuit uw omgeving is ook het aanbod op de arbeidsmarkt van invloed 

op uw maatwerkbehoefte. In de industriële sector is bijvoorbeeld een gebrek aan vak-

bekwaam personeel. Hogere kwalificaties aan werknemers maken het moeilijker om 

hen op korte termijn te vervangen. Uitzendkrachten zijn vaak alleen inzetbaar voor 

taken die snel te leren zijn. Er is daarom een vaste groep medewerkers nodig die de 

meer complexe taken beheerst. In dergelijke branches is het constant scholen en trai-
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nen van (eigen) werknemers - zowel jong als oud - een voorwaarde voor continuïteit 

en flexibiliteit. 

Ook werknemers zelf stellen eisen aan flexibiliteit. Zij willen steeds vaker een goede 

afstemming tussen werk en privé door bijvoorbeeld deeltijdarbeid of flexibele verlof-

regelingen. Verder heeft uw organisatiestructuur gevolgen voor het gevraagde maat-

werk. Denk aan het afstemmen van taken en functies, de complexiteit van de taken of 

de werkplanning, de last voor uw middenkader. Is het daardoor mogelijk dat uw werk-

nemers elkaar vervangen of ondersteunen? 

 

Opdracht 

• Benoem bij het in kaart brengen van uw behoefte aan maatwerk de verschillende eisen en 

kwantificeer deze zo veel mogelijk (bijvoorbeeld in volume of in aard van producten/diensten, 

korte of lange termijn behoefte, dagelijkse storingen of conjuncturele variatie, operationele of 

strategische flexibiliteit). 

• Bepaal vervolgens of het voor uw organisatie van belang is (evenveel) rekening te houden met 

alle eisen. 

 

Wanneer u meer zicht heeft op de maatwerkbehoefte, is de volgende stap het verkrij-

gen van inzicht in het maatwerkvermogen van uw organisatie. Dit maatwerkvermogen 

is het pakket arbeidsvoorwaarden waarmee u arbeidsrelaties vormgeeft, toegespitst op 

werktijden, beloning, ontwikkeling en prestaties. In deze stap moet u nadenken over de 

vraag, gegeven de zojuist vastgestelde maatwerkbehoefte, wat u wenst van medewer-

kers. Anders gezegd: welke eisen u stelt aan het uitoefenen van functies. En hoe ver-

taalt zich dat in mogelijk nieuwe competenties. Competenties zijn eisen die u stelt aan 

personen om competent werkgedrag te vertonen. Daartoe moeten zij beschikken over 

zekere kwalificaties (opleiding, diploma), over bepaalde vaardigheden (ervaring, soci-

aalcommunicatieve vaardigheden, cognitief vermogen, belastbaarheid, etc.) en attitu-

des (motivatie, betrokkenheid, kwalificaties en vaardigheid willen inzetten). Verderop 

(par. 5.1) komt de vraag aan de orde wat u als organisatie heeft te bieden zoals prettige 

werktijden, aantrekkelijke beloning, en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Opdracht 

• Wat zijn de functie-eisen die zorgen voor maatwerk in termen van: gewenste werktijden, mini-

male en maximale beloning, benodigde ontwikkeling en vereiste prestaties. Het onderwerp 

prestaties is het contrastbegrip voor arbeidsinhoud: hoe ziet de arbeidsinhoud eruit? 

• Wat betekent dit voor eisen die u stelt aan competenties (kwalificaties, vaardigheden en attitu-

des) van het bestaande en toekomstige personeel, uitgesplitst naar functie? 

• Maak een matrix/tabel van functies afgezet tegen functie-eisen en competenties waardoor een 

overzicht van gewenste arbeidsrelaties ontstaat. 

 

4.2 Benoem de maatwerkwensen van medewerkers 

Medewerkers willen hun werk goed kunnen combineren met privé-domeinen als zorg, 

studie en hobby. Voor organisaties is het belangrijk te weten in welke mate medewer-

kers beschikbaar zijn en willen zijn. Welke aspecten van maatwerk zijn voor mede-

werkers relevant en welke passende arbeidsvoorwaarden vinden zij acceptabel? Hier-

onder volgt een niet uitputtend lijstje (De Lange & Oeij, 1999): 

1. individu en privé: 

• combineren van werken en zorgen; 

• vrije tijd, hobby, studie, recreatie, bredere ontplooiing; 
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• spitsuur van het leven (25-45 jaar); 

• belastbaarheid; 

2. arbeidsinhoud, arbeidssituatie en werkplek: 

• prestaties, ‘output’, normen; 

• uitdagend werk; 

• veilig en gezond werk; 

• nieuwe eisen als competenties en flexibiliteit; 

• ontwikkelingsmogelijkheden, opleiding; 

• loopbaanperspectief binnen en buiten de organisatie; 

3. arbeidsverhoudingen: 

• sociale relaties, werksfeer, waarachtige dialoog; 

• werkrelaties met collega’s en leidinggevenden; 

• medezeggenschap; 

4. arbeidsvoorwaarden: 

• inkomen, beloning; 

• werktijden; 

• rechtspositie, werkzekerheid; 

• overige secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Vanuit deze aspecten maken medewerkers impliciet of expliciet hun eigen ‘kosten-ba-

ten afweging’: als hen een baan wordt aangeboden met een bepaalde mix van werktij-

den, beloning, ontwikkelingsmogelijkheden en gevraagde prestaties, stellen zij zich de 

vraag wat zij daarvoor over hebben. Als u als werkgever een bepaalde baan aanbiedt, 

dan is het handig te weten wat medewerkers daarvan zouden vinden. Stel dat u van uw 

medewerkers weet dat zij de inhoud van het werk belangrijker vinden (intrinsiek ge-

motiveerd) dan hoeveel zij verdienen of hoeveel vrije tijd zij hebben (extrinsiek 

gemotiveerd), dan kunt u inschatten welke vorm van flexibilisering (ad hoc flexibilise-

ring, contractflexibilisering, werktijdflexibilisering, functieflexibilisering) het best past 

bij hun wensen (Oeij et al., 2002: 26; Korver & Oeij, 2003:72). Als, bij wijze van 

voorbeeld, een medewerker parttime werkt om iets te verdienen, maar vooral om 

zorgtaken goed te kunnen uitvoeren, is het maatwerkmotief extrinsiek. Dat betekent 

dat u de medewerker waarschijnlijk meer prikkelt met een maatregel over werktijd en 

beloning dan over prestatie en ontwikkeling. Voor een medewerker die graag van alles 

wil leren, geldt waarschijnlijk een intrinsieke maatwerkmotivatie. Deze persoon is mo-

gelijk eerder te prikkelen met maatregelen over ontwikkeling dan over beloning. 

 

Opdracht 

• Bepaal hoe uw medewerkers aankijken tegen vormen van flexibilisering van arbeid. 

• Bepaal hun voorkeuren en motieven voor maatwerk. 

• Bepaal welke arbeidsvoorwaardelijke maatregelen hen het meest prikkelen. 

• Maak op basis van personen en hun functies een overzicht van maatwerkwensen (in uw afde-

ling). 

• Stel vast waar knelpunten in maatwerkwensen zitten vanuit het perspectief van de organisatie 

en vanuit de medewerkers. 

 

4.3 Benoem maatwerk per functie in de job-match 

Bij deze activiteit komt de maatwerkbehoefte van de organisatie samen met de maat-

werkwensen van medewerkers. In tabel 4.1 is de ‘job-match’ weergegeven met fictieve 

voorbeelden. Per functie is aangegeven welke flexvormen (ad hoc, werktijd-, contract-, 

functionele flexibilisering) aantrekkelijk zijn vanuit organisatieperspectief en vanuit 
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medewerkersperspectief. Deze tabel kunt u beschouwen als een checklist, niet als een 

keurslijf. 

In deze fase is het belangrijk dat eventuele tegenstrijdigheid in belangen tussen organi-

satie en medewerkers helder tot uitdrukking komt. Dit zijn dan de onderhandelings-

punten. Vervolgens wordt ingeschat welke arbeidsvoorwaardelijke prikkels mogelijk 

stimuleren tot het toepassen van een bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraak (af-

spraken over werktijden, beloning, ontwikkeling, prestatie/arbeidsinhoud). Maatwerk 

maken is dus in belangrijke mate het op elkaar afstemmen van organisatorische maat-

werk- en flexilibiteitsbelangen met werknemersmaatwerk- en flexibiliteitsbelangen. 

 

U kunt tabel 4.1 ook in andere contexten gebruiken. Stel dat u als lijnmanager staat 

voor een cyclus van functioneringsgesprekken, dan kan het handig zijn zo’n overzicht 

te maken om te weten waarover u wilt ‘onderhandelen’ met de medewerkers van uw 

afdeling of team. U kunt per onderwerp tegelijk nadenken of u individuele afspraken 

maakt met elke medewerker of dat u teamafspraken maakt. 

 

 Tabel 4.1 Job-match 

  gewenste 

flexibiliteit 

 

prikkels 

 

mede-

werker 

functie 1 2 3 4 A B C D in eigen woorden toelichten 

Jan cais-

sière 

 X   X X   Werken op koopavond maar 

vrij tijdens afhalen crèchetij-

den 

Tachida lasser    X   X X Breder inzetbaar maken en 

verder opleiden 

vacature ver-

koper 

  X   X  X Tijdelijk proberen met pres-

tatieafspraak over acquisitie 

Maarten, 

Oe-

boema, 

Elena en 

Ulrich 

ICT-

help-

desk-

mede-

werkers 

 X  X X   X Meer als team ondersteuning 

verlenen aan afdeling ver-

koop op meer terreinen tege-

lijk en op wisselende bedrijfs-

tijden 

Etc.           

gewenste flexibiliteit :  1. ad hoc, 2. werktijd, 3. contract, 4. functioneel 

prikkels :  A. werktijden, B. beloning, C. ontwikkeling, D. prestatie/arbeidsinhoud 

 

4.4 Hoe kunt u activiteiten 1a, 1b en 1c van het coalitiemodel doen? 

Wat is praktisch nodig om activiteiten 1a, 1b en 1c van het coalitiemodel uit te voeren 

op het niveau van een afdeling/team? We doen u hierbij suggesties aan de hand die u 

naar believen kunt aanpassen. 

 

Als u een ‘groepje managementbelangen’ en een ‘groepje medewerkersbelangen’ hebt 

gemaakt, dienen beide een ‘opdracht’ te krijgen. Die opdracht luidt: 
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Opdracht 

Stel vast hoe de arbeidsrelaties van onze afdeling er moeten uitzien gelet op de eisen die worden 

gesteld aan de afdeling nu en in de komende 3 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met be-

langen van medewerkers. 

 

De groepjes dienen vooraf te beschikken over basisinformatie: 

• inzicht in de bedrijfseconomische situatie nu en de wenselijke situatie over 3 jaar; 

• inzicht in de producten en diensten, markten, klanten/cliënten of stakeholders; 

• inzicht in hoe goed de producten en diensten worden gemaakt op basis van zo 

eenvoudig mogelijke prestatie-indicatoren (zoals financiële cijfers, gegevens over 

kwaliteit, fouten, levertijden/doorlooptijden, klanttevredenheid); 

• inzicht in personele indicatoren (zoals verzuimcijfers, verloopcijfers, evenwichtig-

heid van de personeelsopbouw); 

• inzicht in de bijdrage van de afdelingsfuncties aan de prestatie van de afdeling (en 

zo mogelijk de organisatie als geheel). 

Dit hoeft allemaal niet heel uitgebreid. Het gaat erom dat iedereen een juist beeld heeft 

van de samenhang tussen de belangrijkste strategische zaken en operationele zaken van 

de organisatie en de afdeling. Iedereen moet een correcte voorstelling hebben van de 

wijze waarop je met de arbeidsrelatie sturing geeft aan het halen van organisatiedoelen. 

De leidinggevende zou dat zijn of haar medewerkers moeten kunnen uitleggen (na 

misschien eerst hierover wat gesprekken te hebben gevoerd met collega-leidinggeven-

den, de hogere manager en met P&O). Het bovenstaande is namelijk niet veel meer 

dan een strategisch plan van een afdeling/team, toegespitst op een specifiek onderdeel 

van het personele beleid: de arbeidsrelaties. 

 

Het ‘groepje managementbelangen’ dat activiteit 1a uitvoert, de maatwerkbehoefte van 

de organisatie, kan gebruik maken van de informatie uit paragraaf 4.1. U zou dit kun-

nen doen in een drietal bijeenkomsten. Groepsleden kunnen tussendoor de taak krijgen 

informatie te vergaren. 

 

Het ‘groepje medewerkersbelangen’ dat activiteit 1b uitvoert, de maatwerkwensen van 

medewerkers, kan gebruik maken van de informatie uit paragraaf  4.2. Dit groepje 

moet er voor waken dat medewerkersbelangen niet leidend worden. De medewerkers 

werken in eerste instantie bij een arbeidsorganisatie om in ruil voor een beloning hun 

arbeidskracht aan te bieden. Dit groepje zou door middel van (groeps)interviews de 

collega-medewerkers kunnen vragen welke motieven en maatwerkvormen hun voor-

keur hebben, gegeven de organisatiedoelstellingen. Tevens kan worden geïnven-

tariseerd welke arbeidsvoorwaardelijke keuzen zij wenselijk en bruikbaar vinden. Het 

groepje kan in drie bijeenkomsten klaar zijn. Eerst bepalen hoe ze informatie verza-

melen, daarna de informatie samenbrengen en er een geheel van maken. Als het gaat 

om een afdeling met grote aantallen medewerkers is een vragenlijstmethode nuttig. Dit 

vereist kennis om de gegevens te analyseren. Als kan worden volstaan met 

(groeps)interviews is het makkelijker. 

 

Als de groepjes klaar zijn komt activiteit 1c aan de orde, het maken van de job-match 

(zie par. 4.3). Dit is een fase waarbij de groepjes samen in dialoog gaan over hun 

bevindingen. Aanbevolen wordt dat een onafhankelijke persoon optreedt als voorzitter, 

gespreksleider, procesbegeleider, bijvoorbeeld de HR-professional. Hoe kan de aanpak 

zijn? 
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Aanpak van activiteiten 1a, 1b en 1c 

• Bijeenkomst 1: 

- elke groep vertelt de andere groep over de bevindingen; 

- de andere groep vraagt om toelichting bij onduidelijkheden, maar gaat niet 

meteen tegengas geven met ‘ja maar’ opmerkingen; 

- elke groep trekt zich terug en doet twee dingen. Ten eerste beoordeelt ze de 

opmerkingen en vragen over de eigen analyse en past zaken eventueel aan die 

ze kan beargumenteren. Ten tweede beoordeelt ze de analyse van de andere 

groep en als ze wijzigingen daarin wenst, zet ze de argumenten daarvoor op 

schrift. 

• Bijeenkomst 2 (dat kan ook na een ruime pauze volgen op 1): 

- elke groep vertelt of ze de eigen bevindingen heeft aangepast. Zo ja, dan 

geeft ze met argumenten aan hoe en waarom; 

- elke groep becommentarieert de analyse van de ander, een geeft daarbij haar 

argumenten. Die argumenten zijn ook op schrift gesteld; 

- in de daaropvolgende discussie probeert men tot overeenstemming te komen 

over beide analyses, de maatwerkbehoefte van de organisatie en de maat-

werkwensen van medewerkers. Indien er onwrikbare tegenstellingen ont-

staan, is de boodschap: pin jezelf niet vast op een eenmaal ingenomen positie, 

maar kijk naar de achterliggende belangen van beide partijen en zoek waar je 

elkaar kunt vinden; leef je dus ook in in de positie en belangen van de ander. 

• Bijeenkomst 3: 

- in gezamenlijkheid wordt de job-match ingevuld. Dat gebeurt eerst op het ni-

veau van functies, omdat het invullen op het niveau van medewerkers ge-

paard kan gaan met ongewenste emoties. De vertaling naar personen kunt u 

doen in een later stadium, namelijk wanneer u als leidinggevende de dialoog 

aangaat over de arbeidsrelatie; 

- tip aan de lijnmanager: als leidinggevende is het verstandig draagvlak te creë-

ren voor de uitkomsten van de job-match. Wees niet te dominant. Maar u 

mag ook als leidinggevende uw visie helder naar voren brengen. Deze acti-

viteit mag niet verzanden in een situatie die de medewerkers geen uitzicht 

geeft op structuur en perspectief. U moet dat proces bewaken, ook al zit ie-

mand anders (bijvoorbeeld de HR-professional) de bijeenkomst voor. 
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1. Diagnose: 
arbeidsrelaties 
en competenties 

2. Doelbepaling: 
maatwerk - 
aspecten 

3. Actie: 
dialoog 
implementeren 

Stappenplan voor projectmatige aanpak 

4. Evaluatie: 
feedback naar 
leidinggeven - 
den 

5. Wow-jobs 

Na bestudering van dit hoofdstuk kunt u: 

• op het niveau van functies de regelruimte bepalen; 

• op het niveau van personen de zelfsturingsbehoefte bepalen; 

• wow-jobs maken waarin u de regelruimte voor functies combineert met de zelf-

sturingsbehoefte van personen, zodat u een overzicht krijgt van maatwerkarbeids-

relaties. 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Stappenplan voor projectmatige aanpak: stap 2 doelbepaling 

 

Stap 2: doelbepaling 

Benoem de gewenste maatwerkaspecten gericht op regelruimte en zelfsturingsbe-

hoefte en maak een overzicht van wow-jobs.  

• Activiteit 2a, 2b en 2c uit het coalitiemodel. 

 

Stap 2 bestaat uit de volgende opdrachten: 

1. regelruimte benoemen; 

2. zelfsturingsbehoefte benoemen; 

3. wow-jobs benoemen. 

 

U benoemt zoals gezegd eerst de gewenste maatwerkaspecten gericht op regelruimte 

en zelfsturingsbehoefte en maakt dan een overzicht van wow-jobs. Maatwerkaspecten 

om de regelruimte te optimaliseren zijn beloning, werktijden, ontwikkeling en prestatie 

(en eventuele ander arbeidsvoorwaarden die voor uw organisatie belangrijk zijn). 

Maatwerkaspecten om zelfsturingsbehoefte te optimaliseren zijn employability, werk-

tijden, ontwikkeling en prestatie & beloning. Regelruimte vertrekt vanuit het perspec-

tief van de lijnmanager; zelfsturingsbehoefte vertrekt vanuit het perspectief van mede-

werkers. 

Beide lijnen dienen bij elkaar te komen in het ‘ontwerp van de functie’: de belangen 

van management (regelruimte) en medewerkers (zelfsturing) worden op elkaar afge-

stemd, zodat een aantrekkelijke functie ontstaat, een wow-job. Een wow-job is een 

functie waarbij mensen in dialoog gezamenlijk invloed uitoefenen op de inrichting van 

het werk en werkplekken (zie ook: Vink & Vaas, 2002). 

Vanuit het management- of organisatiebelang zullen bedrijfsmatige eisen aan functies 

worden gesteld op het gebied van productiviteit, efficiëntie, kwaliteit en innovativi-

teit/creativiteit. Op grond van die eisen zal de lijnmanager wat te bieden willen hebben 

in termen van beloning, werktijden, ontwikkeling en prestatie. Vanuit het medewer-

kersbelang zullen eisen aan functies worden gesteld op grond van het type relatie en de 

kwaliteit van de arbeid. Op grond van die eisen zal de medewerker een prijs vragen 

(loven) voor zijn arbeidsinzet in termen van beloning, werktijden, ontwikkeling en 

prestatie. 
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Hiermee kunt u nagaan wat de optimale speelruimte zou moeten zijn bij beloning, 

werktijden, ontwikkeling en prestatie om maatwerkarbeidsrelaties ‘uit te onderhande-

len’. Bovendien kunt u vaststellen welke mix van functies het meest ideaal is. 

 

Kortom: stap 1 (a, b, c) betrof een bredere diagnose van wensen en eisen vanuit orga-

nisatie en medewerker. Deze stap (2a, b, c) gaat over de concrete maatregelen op het 

niveau van de arbeidsrelatie die tegemoet komen aan die wensen, 

5.1 Regelruimte benoemen 

Op basis van de job-match kunt u de regelruimte te bepalen. De regelruimte is de on-

derhandelingsruimte over arbeidsvoorwaarden, waarbinnen u ‘deals’ sluit met de me-

dewerkers: werktijden, beloning, ontwikkeling en prestatie; eventueel andere arbeids-

voorwaarden die voor uw situatie belangrijk zijn. De regelruimte stelt u liefst eerst vast 

op het niveau van functies, niet van personen. Dit omdat het erom gaat dat in een 

functie bepaalde taken worden uitgevoerd, ongeacht wie dat doet. Echter, in bestaande 

situaties is de functie wel eens niet los te koppelen van de persoon. Als het beter past, 

kunt u de regelruimte ook bepalen voor functie én persoon. 

Natuurlijk is de regelruimte beperkt, bijvoorbeeld doordat er een CAO of bedrijfsre-

glement van toepassing is waarvan u niet zonder meer kunt afwijken. U dient dan ook 

creatief te zijn. Als de ruimte van de ene arbeidsvoorwaarde tamelijk vast is (vaak bij 

salaris), bedenk dan welke andere voorwaarden compenserend kunnen zijn. Het gaat 

om een mix van arbeidsvoorwaarden waarbij een goede balans ontstaat tussen alle in-

grediënten. 

 

In tabel 5.1 is een voorbeeld ingevuld voor de ‘lasser’. U kunt de tweede kolom van 

links van deze tabel als een checklist gebruiken, als het lastig is om helemaal in te 

vullen. 

In de linker kolom staat de functie. In de tweede kolom staan de huidige arbeidsvoor-

waarden; in kolom drie staat het huidige niveau van de arbeidsvoorwaarden voor de 

functie; in kolom vier kunt u aangeven wat de wenselijke marge is vanuit het manage-

mentperspectief, rekening houdend met wat haalbaar en realistisch is. 

 

Tabel 5.1 Regelruimte (vanuit het managementbelang) 

 

 

functies 

 

huidige arbeidsvoorwaar-

den 

niveau van arbeidsvoor-

waarden in de huidige 

arbeidsrelatie 

 

gewenste regelruimte  

lasser beloningsvormen: beloningsvormen: beloningsvormen: 

 • loon volgens schaal 

(CAO) 

schaal 6, periodiek 2 wil deze functie hoger in-

schalen want we kunnen 

te weinig goede lassers 

aantrekken 

 • bonusregeling jaarlijks wil dit per kwartaal doen in 

kleinere bedragen om 

continu aandacht te heb-

ben voor de prestatie 

    

 werktijden: werktijden: werktijden: 

 • arbeidstijden 9-17 beter laten aansluiten op 

bedrijfstijden; meer flexi-

bele afspraken wenselijk 

 • bedrijfstijden volcontinu, 7x24 uur zie hiervoor 
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functies 

 

huidige arbeidsvoorwaar-

den 

niveau van arbeidsvoor-

waarden in de huidige 

arbeidsrelatie 

 

gewenste regelruimte  

 • pauzes 2x10, 1x30 minuten handhaven 

 • begin-/eindtijden 9-17 zie hiervoor 

 • verlof/ADV geen stuwmeren handhaven 

    

 ontwikkeling: ontwikkeling: ontwikkeling: 

 • opleidingsniveau en 

-richting 

VMBO techniek handhaven 

 • vakcursussen lassen 1 en 2 vervolgcursus lassen 3 

 • sociaal-communicatieve 

eisen 

geen eisen klanten kunnen ontvangen 

op de werkvloer 

 • ‘digitale’ eisen geen eisen kunnen werken met ERP-

output 

    

 prestatie: prestatie: prestatie: 

 • werkresultaat maximaal 5% materiaal-

fouten 

geen verhoogde door-

loop-/levertijd 

doorlooptijd verbeteren 

 • opdrachten aankunnen standaardopdrachten blijft hetzelfde 

 • taken beheersen geen extra taken zelf opdrachtbonnen ge-

nereren uit computer bij 

bedrijfsbureau 

 • rollen beheersen geen mentorrol oppakken voor 

jonge instromers 

 

Per functie ontstaat aldus een beeld van het verschil tussen het huidige en het wense-

lijke speelveld voor de verschillende arbeidsvoorwaarden. 

 

Opdracht 

• Bepaal de regelruimte per functie per maatwerkaspect. 

• Stel de verschillen vast tussen de huidige en de gewenste regelruimte. 

• Koppel, als u dit wenst, de functie eventueel aan de medewerkers. 

 

5.2 Zelfsturingsbehoefte noemen 

In deze deelstap wordt de zelfsturingbehoefte van medewerkers benoemd. Zelfsturing 

betekent dat van medewerkers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheden naar zich 

toe trekken en hun kennis en kunde passend zullen inzetten. Dat past bij maakwerkar-

beidsrelaties binnen volwassen arbeidsverhoudingen. Dit is als het ware het onderhan-

delingsspeelveld dat medewerkers claimen. Vanuit medewerkersperspectief wordt ta-

bel 5.2 ingevuld uitgaande van de vraag wat medewerkers zouden willen (ambitie), 

kunnen (competentie) en mogen (zeggenschap). Ook deze tabel kunt u als checklist 

gebruiken als dit makkelijker werkt. 

Het gaat ook hier om functies én om personen, omdat de zelfsturing niet kan worden 

losgezien van persoonlijke voorkeuren. Wederom gebruiken we hier het voorbeeld van 

de lasser. Ter toelichting het volgende. Bij de lasser kan onder meer worden aangege-

ven wat het niveau van afspraken is over employability in kolom drie: bijvoorbeeld dat 

de lasser thans een aantal uitvoerende taken verricht. In kolom vier kunnen de wensen 
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tot zelfsturing worden aangegeven; bijvoorbeeld dat een aantal voorbereidende en or-

ganiserende taken zouden moeten worden toegevoegd om zelfstandig bepaalde werk-

problemen tijdig te kunnen oplossen, zonder afhankelijk te zijn van de leidinggevende. 

De invuller dient zich te verplaatsen in het gezichtspunt van de medewerker. Voor-

gaande functionerings- en beoordelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplan-

nen bevatten waarschijnlijk al een deel van de relevante informatie. 

 

Tabel 5.2 Zelfsturingsbehoefte (vanuit het medewerkersbelang) 

 

functie 

 

huidige arbeidsrelatie 

niveau van afspraken in 

de huidige arbeidsrelatie 

gewenste ruimte vanwege 

zelfsturingsbehoefte 

lasser: 

Tachida 

inhoud van het werk en 

employability: 

inhoud van het werk en 

employability: 

inhoud van het werk en 

employability: 

 • functie-/taakverbreding, 

multi-inzetbaarheid 

geen T wil graag zijn taken ver-

breden; nagaan of hij 

CNC-bediener wil worden 

 • type taken/opdrachten T doet meer zelfstandige 

taken 

T wil meer organiserende 

taken in plaats van uitvoe-

rende 

 • rollen in het team T is uitvoerder T wil rol van regelaar 

 • autonomie in het werk-

proces 

T kan zelfstandig op-

drachten uitvoeren 

handhaven 

    

 werktijden: werktijden: werktijden: 

 • arbeidstijden 9-17 T wil flexibeler werktijden 

 • rooster n.v.t. − 

 • pauzes standaard handhaven 

 • begin-/eindtijden 9-17 T wil op maandag en 

woensdag vroeger weg 

vanwege kinderen en 

meer overwerk 

 • verlof/ADV standaard T wil verlof verkopen 

 • zorgen standaard zie bij werk-/begin- en 

eindtijden 

    

 ontwikkeling: ontwikkeling: ontwikkeling: 

 • opleidingsniveau en 

-richting 

VMBO techniek T wil flexibeler werktijden 

 • vakcursussen lassen 1 en 2 T heeft geen tijd vanwege 

de kinderen 

 • sociaal-communicatieve 

eisen 

Nederlands verbeteren T vindt taalbeheersing nu 

goed 

 • ‘digitale’ eisen T wenste computercursus T wenst alleen basis ERP-

cursus 

 • coaching/mentoring heeft geen behoefte handhaven 

    

 prestatie en beloning: prestatie en beloning: prestatie en beloning: 

 • werkresultaat/heldere 

normen 

duidelijk, meetbaar handhaven 

 • nieuwe competenties geen wensen geen wensen 

 • voorwaarden/criteria be-

loning 

wil naar schaal 7 als T 

targets haalt 

wil kinderopvang betaald 

als T targets haalt 

 • anders, namelijk: .......................................... .........................................  
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markteisen & concurrentie

levensfasen

prestatie-criteria

maatwerkbehoefte

maatwerkwensen

match van                    wow-jobs

privé-situatie

managementperspectief

werknemersperspectief

markteisen & concurrentie

levensfasen

prestatie-criteria

maatwerkbehoefte

maatwerkwensen

match van                    wow-jobs

privé-situatie

managementperspectief

werknemersperspectief

 

 

Opdracht 

• Bepaal de zelfbesturingsbehoefte van medewerkers op het terrein van employability en 

arbeidsinhoud, werktijden, ontwikkeling (en opleiding) en prestatie (normen) en beloning. 

• Bepaal dit zo goed als mogelijk per functie(categorie). 

• Bepaal dit indien gewenst op het niveau van personen of teams/afdelingen. 

• Stel de verschillen vast tussen de huidige en de gewenste zelfbesturingsbehoefte. 

 

5.3 Wow-jobs benoemen 

Wow-jobs zijn banen waarin maatwerkbehoeftes van organisaties en maatwerkwensen 

optimaal op elkaar zijn afgestemd (figuur 5.2; naar Oeij et al., 2002:103; Korver & 

Oeij, 2003:69). 

 

 

 

Figuur 5.2 Match van maatwerkbehoefte en maatwerkwensen 

 

We geven u enkele aandachtspunten mee waarmee u rekening kunt houden bij deze en 

eerdere stappen. 

Vanuit managementoptiek dienen wow-jobs zo te zijn ingericht dat ze bijdragen aan 

productiviteit, efficiëntie en kwaliteit. Afhankelijk van de situatie dienen zij bovendien 

bij te dragen aan het innovatief vermogen. 

Wow-jobs dienen vanuit het medewerkersperspectief te voldoen aan twee eisen: ze 

dienen op een goede manier de gewenste kwaliteit van de ‘arbeidsrelatie als intermen-

selijke relatie’ te weerspiegelen en ze moeten voldoen aan bepaalde eisen van ‘welzijn 

bij de arbeid’. We lichten dit toe. 
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In de arbeidsrelatie wordt door Herriot (2001) dialoog tegenover retoriek geplaatst, 

ofwel respect tonen versus bruuskeren. De arbeidsrelatie heeft een psychologische 

kant, namelijk de relatie zelf. Als die relatie wordt gebruuskeerd, ontstaat een deuk in 

het vertrouwen; als een arbeidsrelatie wordt opgevat als een zakelijke opdrachtrelatie, 

ontstaat niet snel een band waarbij partijen zich genoodzaakt voelen met elkaar reke-

ning te houden. Naarmate partijen meer gebaat zijn bij een arbeidsrelatie waarbij reke-

ning wordt gehouden met elkaars belangen, is de dialoog belangrijker. Retoriek is mo-

gelijk zeer contraproductief. In de bijlage wordt hierop dieper ingegaan. 

Naast de relationele kant, die helder maakt waarom dialoog zo belangrijk is, hebben 

wow-jobs een inhoudelijke kant. We hebben het dan over de kwaliteit van de arbeid en 

de vraag is waaraan moet een functie met een goede kwaliteit van de arbeid voldoen? 

Hierop geeft de WEBA-methode antwoord (WElzijn Bij de Arbeid) die handen en 

voeten geeft aan wetgeving op het terrein van goede arbeidsomstandigheden (Vaas et 

al., 1995). De WEBA stelt dat een functie dient te voldoen aan het volgende: 

• volledigheid, dat wil zeggen een logisch samenhangend geheel van voorberei-

dende, uitvoerende en ondersteunende taken. Bedoeld wordt dat het werk niet on-

nodig moet worden opgesplitst, waardoor een medewerker afhankelijk wordt van 

anderen of chefs om beslissingen te mogen nemen in het werk; 

• niet-kortcyclische taken, dat wil zeggen dat een functie niet mag bestaan uit louter 

monotone, kortcyclische taken; 

• moeilijkheidsgraad, dat wil zeggen dat er taken zijn waarvan de medewerkers 

kunnen leren en die uitdagen en motiveren; 

• autonomie, dat wil zeggen dat in het werk regelmogelijkheden zijn om zich voor-

doende problemen zelfstandig op te lossen; 

• contactmogelijkheden, dat wil zeggen mogelijkheden voor contacten met en hulp 

van anderen en geen geïsoleerde werkplek; 

• organiserende taken, dat wil zeggen mogelijkheden voor overleg, werkafstem-

ming en dergelijke; 

• informatievoorziening, dat wil zeggen informatie over het gehele werkproces, 

over opdrachten en feedback over resultaten. 

 

Met het voorgaande schetsen we de contouren van wow-jobs in tabel 5.3. Bij wow-

jobs ontstaat ‘flow’ in het werkproces. Uitdagingen worden aangegaan, problemen 

worden opgepakt, prestaties worden geleverd, er wordt rekening gehouden met elkaar, 

de menselijke maat is de norm. Functie, persoon, kwaliteit van de arbeidsinhoud en de 

arbeidsrelaties worden met elkaar gecombineerd, zodat een win-win situatie volgt voor 

organisatie en medewerker. Anders gesteld: in de wow-job zijn de arbeidsrelatie en de 

arbeidsinhoud afgestemd op zowel de functie als de persoon. In de meest ideale bete-

kenis van wow-jobs is er een balans tussen persoonlijke doelen, bedrijfseconomische 

doelen en maatschappelijke doelen. Gardner et al. (2001) noemen dat ‘good work’. 
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Tabel 5.3 Beelden bij wow-jobs 

  win-win kenmerken van de arbeidsrelatie 

functie  opstelling werkgever opstelling werknemer 

lasser optiek vanuit bedrijfsvoering 

 • productiviteit haalbare normen stellen werken vanuit klantwen-

sen 

 • efficiëntie ‘input’ van middelen is 

realistisch 

foutentolerantie zo laag 

mogelijk 

 • kwaliteit ‘input’ en ‘throughput’ op-

timaal organiseren 

ketenbewust werken van-

uit het gehele werkproces 

 • innovativiteit/creativiteit ruimte bieden, middelen 

faciliteren, autonomie toe-

staan 

denken vanuit oplossin-

gen voor klanten, eigen 

organisatie en eigen werk-

proces 

 • beheersing verzuim en 

mobiliteitskosten 

zorgen voor goed beleid 

en faciliteren 

gezond leven en veilig, 

verstandig werken 

    

 optiek vanuit dialoog2   

 • familie duurzaamheid bieden loyaal zijn 

 • kruistocht richting aangeven betrokkenheid tonen 

 • contract helderheid bieden afspraken nakomen 

 • club een plek bieden extra taken doen 

 • ‘resource’ investeren in competenties leergierig zijn 

 • democratie medezeggenschap bieden constructief zijn 

 • partnerschap delen in opbrengsten eigenbelang terugdringen 

 • klant zakelijk maar eerlijk goed is goed genoeg 

    

 optiek vanuit kwaliteit van de arbeidsinhoud 

 • volledigheid functies/teams hele taken 

geven 

breed inzetbaar willen zijn 

 • niet-kortcyclisch en 

moeilijkheid 

afwisselend en gezond 

werk bieden 

productief blijven 

 • autonomie/regelmoge-

lijkheden 

delegeren wat op lagere 

niveaus kan worden be-

slist 

handelen mede vanuit 

belang van de organisatie 

 • organiserende taken faciliteren van overleg 

over werk en knelpunten 

proactief en actief mee-

doen aan kwaliteitsver-

betering 

 • informatievoorziening transparant, tijdig en vol-

ledig communiceren 

informatie benutten bij 

verbeteren processen 

 

Met deze informatie op uw netvlies kunt u de eerder benoemde regelruimte en zelfstu-

ringsbehoefte naast elkaar leggen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen per functie. Vervol-

gens beantwoordt u de vraag welk type arbeidsrelatie bij deze functie past. Neem bij-

voorbeeld de lasser. 

 

Opdracht 

• Bij welke aspecten van de arbeidsrelatie (beloning, werktijden, ontwikkeling, prestatie) is vol-

gens de organisatie de regelruimte het meest cruciaal en hoe kan deze worden geoptimali-

                                                        
2 Zie voor een toelichting op deze acht metaforen de bijlage, par. A4. 



TNO rapport | R0622491/11058.01.11  

 

28 

seerd (bijvoorbeeld hoe hoog moet de beloningsruimte zijn; welke werktijden moeten mogelijk 

zijn; welke ontwikkeling is gewenst; welke prestaties zijn gewenst)? 

• Bij welke aspecten van de arbeidsrelatie is volgens de medewerkers de zelfsturing het meest 

cruciaal en hoe kan deze worden geoptimaliseerd (hetzelfde als hierboven maar dan voor de 

aspecten van zelfsturing)? 

• Benoem vanuit de optiek van de bedrijfsvoering, de optiek van dialoog en de optiek van de 

kwaliteit van de arbeidsinhoud win-win kenmerken van de arbeidsrelatie. 

 

5.4 Hoe kunt u activiteiten 2a, 2b en 2c van het coalitiemodel doen? 

Het ‘groepje managementbelangen’ voert activiteit 2a uit: regelruimte benoemen. Per 

functie wordt de gewenste regelruimte voor maatwerk in de arbeidsrelatie benoemd. 

Begonnen kan worden met de sleutelfuncties en met functies die betrekking hebben op 

de meeste medewerkers van de afdeling/het team). 

 

Het ‘groepje medewerkersbelangen’ buigt zich over activiteit 2b, het benoemen van de 

zelfsturingsbehoefte. Ze volgt een vergelijkbare aanpak als het andere groepje: per 

functie wordt de gewenste zelfsturingsbehoefte uitgewerkt. 

 

Als beide groepen klaar zijn - er kunnen meerdere bijeenkomsten nodig zijn - dient een 

overzicht van wow-jobs te worden opgesteld. Deze 2c activiteit gebeurt gezamenlijk 

onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider, bij voorbeeld de HR-pro-

fessional.  

 

Aanpak van activiteiten 2a, 2b en 2c 

Net als bij activiteit 1a, 1b en 1c zijn er drie vergelijkbare stappen te onderscheiden. 

Een eerste bijeenkomst waarbij de groepen uitwisselen wat hun bevindingen zijn; een 

tweede bijeenkomst waarbij elke groep constructief reageert op de ander; een derde 

bijeenkomst waarbij het overzicht van wow-jobs wordt vervolmaakt. 

 

De taak van de HR-professional is om op basis van overzichten van wow-jobs van 

deze en andere afdelingen zowel het personele bestand als het HR-beleid tegen het 

licht te houden en daaruit acties te destilleren voor de toekomst van beide. 

Het overzicht van wow-jobs is als blauwdruk voor de personeelsopbouw een basis 

voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en voor het wervings- en selectiebe-

leid van de organisatie. 
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1. Diagnose: 
arbeidsrelaties 
en competenties 

2. Doelbepaling: 
maatwerk - 
aspecten 

3. Actie: 
dialoog 
implementeren 

Stappenplan voor projectmatige aanpak 

4. Evaluatie: 
feedback naar 
leidinggeven - 
den 

6. Dialoog 

Na bestudering van dit hoofdstuk kunt u: 

• aan de hand van een gespreksmodel de dialoog toepassen; 

• aan de hand van het onderhandelingsproces de onderhandelingen voorbereiden. 

 

 

 

Figuur 6.1 Stappenplan voor projectmatige aanpak: stap 3 actie 

 

Stap 3: dialoog 

Implementeer de dialoog over arbeidsrelatie. In deze stap kan de HR-professional 

nagaan hoe lijnmanagers kunnen worden ondersteund bij het in praktijk brengen 

van dialoog en het onderhandelen over maatwerkarbeidsrelaties. 

Deze activiteit en die hierna vallen niet meer in de context van een projectgroep. 

Het betreffen dialoogtaken van de (lijn)manager over het onderhandelen met me-

dewerkers over de arbeidsrelatie, 

• Activiteit 3 van het coalitiemodel. 

 

6.1 Inleiding 

Hoe kan een lijnmanager een goede dialoog voeren als leidinggevende? Er is over het 

onderwerp gespreksvoering alleen al een afzonderlijk boek te schrijven (Lang & Van 

der Molen, 2000; Vrolijk, 1991). Het is de taak van de HR-professional te bepalen hoe 

lijnmanagers hun vaardigheden op deze onderwerpen kunnen verbeteren. We helpen u 

op weg voor wat betreft de inhoud. Op grond daarvan kunt u bekijken of de organisatie 

de lijnmanagers zelf gaat trainen of dat u darvoor externe expertise in huis haalt. 

In de bijlage wordt ingegaan op de ‘theorie’ achter het belang van communiceren en 

gespreksvaardigheden, gedragsverandering en op onderhandelingsstijlen bij conflicten. 

Lijnmanagers dienen rond deze onderwerpen te beschikken over bepaalde vaardighe-

den om een effectieve dialoog aan te gaan met hun medewerkers (zie ook Quinn et al., 

2003). 

In dit deel concentreren wij ons op een gesprekmodel dat gebruikers kunnen toepassen. 

 

6.2 Een gespreksmodel voor onderhandeling in de arbeidsrelatie 

Een gespreksmodel is een ideaaltypische structurering van een gesprek. Omdat elk 

gesprek uniek is, is een gespreksmodel niet meer dan een leidraad en zeker geen 

keurslijf. Er zijn globaal vijf typen gesprekken (Van der Molen et al., 1995) met elk 

eigen doelstellingen: 

1. informatie vergaren (bijvoorbeeld interviews), 

2. informatie geven (bijvoorbeeld voorlichten, medisch consult), 

3. evalueren (bijvoorbeeld bij functioneren, solliciteren), 

4. overtuigen (bijvoorbeeld bij verkoop, disciplinering), en 



TNO rapport | R0622491/11058.01.11  

 

30 

5. probleem oplossen (bijvoorbeeld advisering, therapie, coaching, beroepsmatig 

functioneren). 

Het onderhandelingsgesprek heeft de meeste raakvlakken met evalueren. Maar het be-

strijkt ten dele ook informatie geven (bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en CAO) 

en problemen oplossen (bijvoorbeeld als iemand wil veranderen van werk of beroep). 

 

Benedict (2006) heeft een gespreksmodel ontwikkeld waarmee je flexibel kunt scha-

kelen van inhoud naar proces en dat hij het ‘flexible oral communication system 

(FOCS)’ noemt. Hij gebruikt daarvoor de metafoor van een huis met een aantal onder-

grondse en bovengrondse verdiepingen. De ondergrondse verdiepingen hebben betrek-

king op emotionele aspecten van een onderhandelingsgesprek, terwijl de bovengrondse 

verdiepingen wijzen naar rationele, inhoudelijk-tactische aspecten van een onderhan-

delingsgesprek (tabel 6.1). De gedachte achter het model is als volgt. U moet bovenin 

zien uit te komen: het maken van afspraken, het sluiten van ‘deals’. Elk gesprek kent 

interactieniveaus, niveaus waarop gesprekspartners op een verschillende manier met 

elkaar omgaan. Deze ondergrondse niveaus zijn voorwaardenscheppend. Als u in het 

gesprek hierover signalen opvangt en u bent in staat om deze signalen positief te beïn-

vloeden, kunt u effectiever zijn op de bovengrondse niveaus. De regel is dat u altijd 

eerst de negatieve signalen in de ‘emotionele’ ondergrondse niveaus moet wegnemen, 

wilt u kunnen komen tot effectieve afspraken. De bovengrondse niveaus zijn construc-

tieve interactieniveaus die te maken hebben met gespreks- en onderhandelingstechnie-

ken om tot goede afspraken te komen. De begane grond heeft betrekking op het maken 

van afspraken over de structuur en inhoud van het gesprek, zoals agendasetting, tijds-

afspraken en dergelijke. 

 

De functie van onderstaand onderhandelingsmodel is dat het u kan helpen u voor te 

bereiden op onderhandelingsgesprekken. Welke situatie verwacht u en hoe kunt u 

daarop anticiperen? Als u zich bewust bent van rationele, en vooral de emotionele in-

teractieniveaus, kan het er toe bijdragen dat u uzelf niet verliest in emoties. 
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Tabel 6.1 Onderhandelingsgespreksmodel 

verdieping 4 Afronden, afspraak maken. Na inhoudelijke overeenstemming komen 

tot besluitvorming en het vastleggen van 

afspraken. 

verdieping 3 Waardeverdelend onderhande-

len (tegengestelde belangen 

overbruggen door via loven en 

bieden naar elkaar toe te bewe-

gen). 

Lusten en lasten van onderhandelings-

punten die onoplosbaar blijven aanvaard-

baar en eerlijk verdelen. Blijf uitgaan van 

gemeenschappelijke belangen (benadruk-

ken van belangen). 

verdieping 2 Waardevergrotend onderhan-

delen (u hebt uiteenlopende 

belangen maar bent wederzijds 

afhankelijk van elkaar). 

Rekening houden met sterk uiteenlopende 

belangen door de ander uit te dagen te 

zoeken naar gemeenschappelijke belan-

gen en streven naar win-win situaties 

(voorkomen van benadrukken van posi-

ties/standpunten). 

verdieping 1 Informatie uitwisselen (partijen 

nemen kennis van elkaars be-

langen en posities). 

Luisteren, informatie ontvangen, informatie 

geve, overtuigen en adviseren. 

begane grond 

(rationeel ↑) 

(emotioneel ↓) 

Structuur aanbrengen Overeenstemming krijgen over de agenda, 

gespreksonderwerpen, volgorde van be-

spreken, regels over hoe met elkaar om te 

gaan, verder procedurele afspraken. 

verdieping -1 Weerstand (‘ja-maar’ gedrag). Door luisteren begrip tonen voor de ander. 

verdieping -2 Emoties (angst, kritiek en 

klachten). 

Ruimte bieden aan de ander; open staan 

voor kritiek; verantwoordelijkheid nemen. 

verdieping -3 (Verhulde) tegenwerking, beïn-

vloeding (geen commitm.ent, 

negatief gedrag, manipulatie) 

Erkennen van de ander; benoem feitelijk 

gedrag en effecten; verschaf helderheid 

op zakelijke wijze; wees duidelijk over 

verwachtingen. 

verdieping -4 Agressie (machteloos schel-

den, dreigen, intimideren, fy-

siek geweld). 

Probeer rust en kalmte te bewaren; geef 

aan waar grenzen liggen; wijs ander op 

diens verantwoordelijkheden, beëindig zo 

nodig het gesprek. 

Bron: naar Benedict, 2006 

 

 

Opdracht 

• Bereid uw onderhandeling (bijvoorbeeld een functionerings- en beoordelingsgesprek of een 

POP-gesprek) voor per medewerker. 

• Over welke maatwerkaspecten wilt u afspraken maken? 

• Zet de vraagpunten per medewerker op een rij. 

 

We zullen enkele belangrijke kenmerken van het gespreksmodel verder uitwerken door 

eerst stil te staan bij uitgangspunten die u kunt innemen in een onderhandelingssituatie 

en hoe u het onderhandelingsproces vormgeeft. 

 

Uitgangspunten 

De basis voor onderhandelen is u afvragen welk standpunt u inneemt: positie of belan-

gen (Fisher et al., 1991). Bij positioneel onderhandelen is het openingsbod erg belang-

rijk. Vanuit het ‘hoogst verdedigbare bod’ wordt toegewerkt naar een compromis. Bij 

belangen-onderhandelen wordt verkend waar het partijen nu werkelijk om gaat (prin-
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cipes). Doel is om de belangen op elkaar af te stemmen en van daaruit te kijken wat het 

bod kan zijn. Belangen-onderhandelen is gericht op een min of meer zakelijke pro-

bleemoplossing (‘integratief onderhandelen’), terwijl positioneel onderhandelen meer 

uitgaat van eigen belangen veilig stellen (‘distributief onderhandelen’). Kijk eventueel 

ook terug bij deel 2 (§ 4.8) over onderhandelingsstijlen en conflicten. 

Ons gespreksmodel gaat uit van belangen-onderhandelen en heeft enkele hoofdregels 

(Fisher et al., 1991): 

1. scheidt mensen van het probleem: in plaats van te onderhandelen over het pro-

bleem, wordt vaak veroordelend gesproken over de gesprekspartner met ‘jij-bood-

schappen’: “jij bent ook altijd zo…”. Het ‘jij-bakken’ maakt van onderhandelen 

een persoonsgerichte, emotionele machtsstrijd; 

2. richt op belangen niet op posities: zoals boven gesteld heeft positioneel onderhan-

delen nadelen. Men zet hoog in en graaft zich in in onwrikbare posities. Belangen-

onderhandelen maakt dat men creatief op zoek gaat naar win-win-oplossingen die 

beider belangen dienen (zeg maar: ‘wij-bakken’ ofwel ook kritisch naar je eigen 

gedrag kijken); 

3. zoek naar oplossingen in wederzijds belang: om tot win-win-oplossingen te ko-

men dient men niet alleen creatief te zijn, maar zich ook in te leven in de andere 

partij. Dat komt de relatie ten goede. Dat kan ook een aantrekkelijke compensatie 

zijn nu je niet ‘alles uit het vuur haalt’ zoals bij positioneel onderhandelen; 

4. hanteer objectieve criteria: bij verschillen van inzicht of mening verdient het de 

sterke voorkeur zoveel mogelijk objectieve feiten en criteria aan te voeren die 

minder aanleiding geven tot strijd dan subjectieve criteria. Richt u daarbij op za-

kelijke kanten en materiële zaken, want het is veel moeilijker geschillen op te los-

sen die gaan over waarden, normen en identiteiten. Hoofddoekjes zijn niet onder-

handelbaar, omdat ze onpraktisch zijn in het sociale verkeer, maar omdat ze een 

uiting zijn van een persoonlijke, religieus geïnspireerde identiteit. 

 

Onderhandelingsproces 

Het onderhandelingsproces kent vijf fasen (Brenninkmeijer, 2001; Fisher et al., 1991). 

1. Voorbereiden  

Onderhandelen over arbeidsrelaties is gebaat bij goede voorbereidingen, niet al-

leen van u als leidinggevende, maar ook van de kant van uw medewerker. Help ze 

desgewenst daarbij. 

• Welke vragen zijn aan de orde (over het functioneren, over arbeidsvoorwaar-

den)? 

• Wat wil ik bereiken, gelet op de relatie met de ander? 

• Wat heeft de ander mij te bieden? 

• Welke opties zijn er? 

• Waarover moet ik wel en niet onderhandelen? 

• Wat is mijn onderhandelingsruimte (beloning, werktijden, prestatie, ontwik-

keling) en wat die van de ander (zelfsturingsbehoeften: employability, auto-

nomie, kwaliteit van de arbeid, en dergelijke)? 

• Hoe ver kan ik gaan? 

• Hoe snel moet ik eruit komen? 

• Welke objectieve feiten criteria en maatstaven zijn er? 

• Hoe ziet/beantwoordt de andere partij deze vragen? 

• Hoe zien win-win, lose-win en win-lose scenario’s eruit en wat is van elk de 

consequenties? 

 

2. Exploratie (discussie)  

Deze fase heeft tot doel beide partijen in de gelegenheid te stellen te bezien wat er 
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zoal speelt. Gaat het in de arbeidsrelatie om een omzetting van een tijdelijk naar 

vast dienstverband? Moet er rekening worden gehouden met omstandigheden als 

reorganisatie of inkrimping? Willen partijen überhaupt blijven samenwerken? 

Kortom: wat zijn de algemene wensen die partijen hebben bij deze arbeidsrelatie?

  

In deze fase kunt u vragen naar achtergronden van de standpunten van uw ge-

sprekspartner om inzicht te krijgen in posities en belangen. Gespreksvaardigheden 

die laten zien dat u zich inleeft in de ander zijn erg belangrijk. Eigen standpunten 

moet u voldoende assertief brengen, niet twijfelend. Maar ook niet aanvallend of 

moraliserend.  

Het beste kunt u ‘ik-boodschappen’ gebruiken. Dus niet zeggen “Waarom wil jij 

toch altijd het onderste uit de kan”, maar “Ik merk dat je graag het onderste uit de 

kan wilt. Daarop kan ik nu al zeggen dat je meer verlangt dan ik je kan geven. Ik 

zal uitleggen waarom.” Als u de medewerker ergens toe wilt motiveren, is het be-

ter niet te zeggen “Voor het komende jaar moet je het volgende beter onder de 

knie krijgen”, maar dat als volgt te doen. “Voor het komend jaar is het belangrijk 

dat er collega’s zijn die zich gaan richten op….. Ik zou het erg prettig vinden als 

jij één van de collega’s bent die dat willen oppakken. Wat vind je daar van?”  

In deze fase is het belangrijk verschillen van mening boven tafel te krijgen. Par-

tijen moeten weten dat het niet erg is om ergens over van mening te verschillen. 

Het is goed om zulke verschillen toe te spitsen op zakelijke onderwerpen en be-

langen, en niet op meningen en personen.  

Aanbevolen wordt zoveel mogelijk een constructieve, oplossingsgerichte stijl van 

onderhandelen aan te nemen. Daarmee laat u zien dat problemen open bespreek-

baar zijn. Het is nuttig de ander te laten weten dat er voldoende tijd is voor het be-

spreken van alle relevante punten, desnoods in een vervolggesprek. Dat schept 

rust, tijd en een vertrouwelijke sfeer.  

Onderhandelen is als touwtrekken: balans en evenwicht zijn belangrijk. Empa-

thisch en constructief zijn wil namelijk niet zeggen, dat u zacht en meegaand moet 

zijn. Om bij touwtrekken in het midden te blijven moet u soms laten vieren en 

soms wat harder trekken, afhankelijk van wat de andere partij doet. 

 

3. Suggesties doen  

Als u elkaars wensen, motieven en belangen kent, is de vraag: op welke wijze 

kunt u aan elkaar tegemoet komen? Bij het doen van suggesties is niet alleen van 

belang wat u de ander biedt, maar tegelijk wat u van de ander vraagt. U hoort ook 

aan wat de ander u biedt. Belangrijk is dat er zo veel mogelijk uitwisselingsmoge-

lijkheden worden gegenereerd. De werknemer wil wellicht meer loon, maar vindt 

het mogelijk ook goed als hij een opleiding mag doen. Bij suggesties doen is het 

zaak dat ze voor beide partijen aantrekkelijk zijn: win-win. 

 

4. Loven en bieden  

Nu komt het er op aan de ‘deal’ te sluiten. Soms blijkt die meteen, soms ontstaat 

er een impasse. Kijk dan ook nog eens goed naar de onderhandelingsstijl die par-

tijen toepassen. Of blijft één van de partijen teveel vasthouden aan zijn eigen 

stokpaardje (posities in plaats van belangen)? Bedenk dat onderhandelen complex 

is als over diverse onderwerpen tegelijkertijd een standpunt van geven en nemen 

dient te worden ingenomen. Vat op het eind goed samen waarover overeenstem-

ming is bereikt en voorkom dat er onduidelijkheden bestaan over afspraken. 

 

5. Overeenstemmen  

Om onduidelijkheid uit te sluiten verdient het de voorkeur afspraken schriftelijk 
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vast te leggen en de afspraken te ondertekenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de 

ondertekening van een verslag van het functionerings- en beoordelingsgesprek of 

het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 

Opdracht 

• U heeft in de vorige opdracht al een opzet gemaakt ter voorbereiding van de onderhandelings-

gesprekken; pak die erbij. 

• Bekijk per medewerker met wie u gaat onderhandelen over maatwerk in de arbeidsrelatie de 

stappen van het onderhandelingsproces: welke vragen moeten aan de orde komen; welke op-

ties wilt u bespreken; heeft u alle feiten, criteria en maatstaven op een rijtje van de belangrijke 

punten? 

• Benoem welke posities partijen kunnen innemen; benoem de overkoepelende, gemeenschap-

pelijke belangen. 

• Benoem de rek die u voor uzelf heeft in de regel- of speelruimte met arbeidsvoorwaarden; 

maak een inschatting van de rek die zit in de zelfsturingsbehoefte van de medewerkers. 

• Bepaal per medewerker uw minimale en maximale ‘deal’. 

 

Succes met onderhandelen. Maar bovenal: veel plezier met het onderhouden van een 

betekenisvolle arbeidsrelatie! 
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1. Diagnose: 
arbeidsrelaties 
en competenties 

2. Doelbepaling: 
maatwerk - 
aspecten 

3. Actie: 
dialoog 
implementeren 

Stappenplan voor projectmatige aanpak 

4. Evaluatie: 
feedback naar 
leidinggeven - 
den 

7. Evaluatie 

Na bestudering van dit hoofdstuk kunt u: 

• de lijnmanager laten reflecteren op diens eigen dialooggedrag, of: 

• als lijnmanager reflecteren op uw eigen dialooggedrag. 

 

 

 

Figuur 7.1 Stappenplan voor projectmatige aanpak: stap 4 evaluatie 

 

Stap 4: Evaluatie 

Evalueer de effecten en reflecteer op jezelf. 

• Activiteit 4 van het coalitiemodel. 

 

Een logische vraag vanuit het HR-beleid is: bereik je met maatwerkarbeidsrelaties op 

een betere manier de strategische doelen van de organisatie? Daarbij hoort het evalue-

ren van de inhoudelijke opbrengsten van de job-match en wow-jobs (zie ons boek, 

Nauta et al., 2007). In de checklist richt de evaluatie zich echter op de lijnmanager: is 

de lijnmanager in staat gebleken een constructieve dialoog te voeren die leidt tot 

maatwerkarbeidsrelaties, waarbij belangen van de organisatie en belangen van mede-

werkers met elkaar in evenwicht zijn? 

 

Voor de HR-professional geven we hier enkele aanwijzingen om samen met de lijn-

manager het ‘nieuwe gedrag’ van de lijnmanager te evalueren (zie ook Quinn et al., 

2003). De HR-professional heeft in zekere zin een coachende rol naar de lijnmanager, 

hetgeen wil zeggen de manager ondersteunen bij het in de alledaagse praktijk toepas-

sen van effectief gedrag. Concreter: inzichten en vaardigheden goed toepassen die zijn 

verworven in de derde stap ‘implementeer de dialoog’. De HR-professional en de lijn-

manager kunnen bij het evalueren van het dialoog- en onderhandelgedrag de volgende 

vragen langslopen: 

• hoe is de manager precies te werk gegaan bij het toepassen van de verworven 

vaardigheden en inzichten? 

• in welke mate voelde de manager zich voorafgaande aan en tijdens de concrete 

werksituatie in staat om het geleerde toe te passen (self-efficacy)? 

• welke consequenties had het toepassen van de verworven vaardigheden en inzich-

ten (uitkomst)? 

 

De HR-professional kan de lijnmanager feedback geven over de mate waarin de mana-

ger diens mogelijkheden heeft benut in het aanwenden van gedrag om de gewenste 

resultaten te bereiken (Brouwers & Bloemers, 2004). Specifiek kan worden stilgestaan 

bij de vraag of het onderhandelgedrag ook heeft geleid tot gewenste effecten, zoals 

bepaalde afspraken maken met medewerkers, bepaalde zaken succesvol bespreekbaar 

maken, bepaalde resultaten die in de onderhandeling zijn bereikt et cetera. Kortom, 

vindt de manager zelf dat hij of zij effectiever is gaan onderhandelen en communiceren 

en vindt hij of zij dat ‘oud’ gedrag is ingeruild voor ‘nieuw gedrag’? 
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Enkele vragen die u hierbij samen kunt langslopen zijn de volgende: 

• in hoeverre heeft u een verandering aangebracht in de manier waarop u voorheen 

tegen dialoog en maatwerk-onderhandelen aankeek? 

• in hoeverre heeft u nieuwe inzichten gekregen met een positieve kijk op dialoog 

en maatwerk-onderhandelen? 

• in hoeverre heeft u het oude gedrag afgeleerd, zoals eenrichtingsverkeer bij onder-

handelen, zich niet verplaatsen in de situatie van de medewerkers? 

• in hoeverre heeft u aangeleerd om anders te communiceren en te onderhandelen? 

• verwacht u in de loop van de tijd op (nieuwe) situaties te stuiten waarbij coaching 

gewenst is? 

 

Opdracht over zelfreflectie voor de lijnmanager als het gaat om dialoog en onderhandelen over 

maatwerk in de arbeidsrelatie: 

• waarin kan ik mij verbeteren? 

• wat moet ik afleren? 

• wat zijn mijn leerpunten? 

• wat ga ik oefenen? 

• hoe ga ik oefenen? 

 

Afsluiting 

In deze checklist heeft u kennisgemaakt met een projectmatige aanpak om maatwerk in 

arbeidsrelaties vorm te geven, bijvoorbeeld op het niveau van afdelingen of teams, mo-

gelijkerwijs door een lijnmanager of HR-professional. 

U heeft geleerd met behulp van de coalitiebenadering op participatieve wijze de in-

houd en het proces handen en voeten te geven. Heeft u onderhandeld of gaat u nu ook 

daadwerkelijk onderhandelingen voren over maatwerkafspraken? Wij zijn benieuwd 

naar uw ervaringen. Laat het ons weten! Kritisch, constructief commentaar op onze 

aanpak is welkom. 
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A Bijlage: Dialoog: communiceren en constructief 
onderhandelen 

 

Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat ruimte voor maatwerk volop en op de juiste 

wijze wordt benut? Het is immers paradoxaal om ‘topdown’ op te leggen dat werkne-

mers zelf meer moeten onderhandelen. Het antwoord op de vraag hoe je zorgt dat 

maatwerk er is en dat het wordt gebruikt, schuilt deels in de stelling dat je met elkaar 

de dialoog moet aangaan. Het echt afstemmen van doelen, wensen, verplichtingen, 

mogelijkheden en belemmeringen, vergroot de kans op arbeidsrelaties die voor alle 

betrokkenen optimaal maatwerk zijn. Dialoog is niet zozeer een kwestie die je regelt 

met wat beleid. Dialoog stoelt op de kwaliteit van de relaties die mensen met elkaar 

hebben in de organisatie. Zaken als openheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en rekening 

houden met de ander zijn daarbij cruciaal om relaties op te bouwen waarin personen, 

met deels tegengestelde belangen, elkaar vertrouwen (Herriot, 2001; Sennett, 2003; 

Kramer & Cook, 2004). Dialoog vereist derhalve een kritische reflectie op het eigen 

gedrag, als leidinggevende en als medewerker. 

Dat stelt tegelijkertijd nieuwe eisen aan bestaande HR-praktijken. HR-praktijken zijn 

onlosmakelijk verbonden met gedragsbeïnvloeding van diegenen die dat beleid maken, 

die dat uitvoeren en die dat ondergaan. Dat ons arbeidsgedrag steeds meer als 

vermogen, als ‘HR-asset’, of als een bron van toegevoegde waarde wordt beschouwd 

is een innovatief aspect van moderne HR-praktijken (en managementpraktijken). Met 

vermogen bedoelen wij de potentie hebben om complexe sociaal-psychologische 

gedragsinterventies te kunnen plegen. Bijvoorbeeld: Hoe versterk je vertrouwen; hoe 

stimuleer je innovatief gedrag; hoe zorg je dat medewerkers gaan denken vanuit 

klantbelangen; hoe bereik je dat leidinggevenden schakelen tussen perspectieven van 

verschillende stakeholders; hoe scheidt je zakelijke van emotionele belangen in 

conflicten et cetera. Oude HR-praktijken komen voort uit een tijdperk waarbij 

massaproductie en standaardrichtlijnen de menselijke interactie tamelijk ‘eenvoudig’ 

hielden. Dat is al lang verleden tijd. Nu wordt meer duidelijk hoe een omvangrijke 

variatie aan product- en dienstspecificaties die klanten vragen aan organisaties, zich 

vertaalt in een complex proces met vele interdependenties die je niet uitsluitend 

technisch of technocratisch kunt oplossen (Stacey, 2003). Dat komt omdat er steeds 

meer een beroep wordt gedaan op intermenselijke sociaalcommunicatieve 

vaardigheden, op menselijke motivaties en psychische ruimte (mentaalcognitieve 

capaciteit) om daarmee op maat om te gaan. Innovatieve HR-praktijken en HR-profes-

sionals wordt gevraagd om een passend antwoord op dit soort ontwikkelingen. 

Dialoog, communiceren en constructief onderhandelen zijn voorbeelden hiervan. 

 

Dialoog bij de arbeidsrelatie omvat met name adequaat communiceren en effectief on-

derhandelen, en wel zodanig dat beide partijen er een win-win gevoel aan over houden. 

In de komende paragrafen belichten we eerst het belang van communiceren en ge-

spreksvaardigheden, waarbij we overstappen naar hoe moeilijk (en noodzakelijk!) het 

is tot gedragsverandering te komen als men de stijl van communiceren wil bijstellen. 

Daarna gaan we in op het tot stand brengen van effectieve dialoog door onderhande-

lingsstijlen te bespreken. Lijnmanagers en medewerkers dienen vaardig te zijn in het 

voeren van en effectieve dialoog. Daarbij past een constructieve onderhandelingsstijl 

het best, omdat deze stijl oplossingsgericht is. We durven te stellen dat velen gebaat 

zijn bij een cursus gesprekstechnieken en sociale psychologie. Sociale psychologie 

leert ons hoe ons alledaagse gedrag tot stand komt. Gesprekstechnieken leren ons 
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effectief te communiceren met anderen, ook als die ander niets weet van sociale psy-

chologie. 

 

Na bestudering van wat komen gaat weet u: 

• waarom communicatie de essentie van de dialoog is; 

• dat de belangrijkste valkuil bij gespreksvaardigheden niet schuilt in praten maar in 

(niet) luisteren; 

• hoe mensen hun gedrag kunnen veranderen; 

• hoe mensen constructief kunnen omgaan met conflicten; 

• dat retoriek het contrastbegrip is van dialoog; 

• hoe belangrijk het woord ‘relatie’ is in arbeidsrelatie. 

A.1 Waarom is communiceren zo moeilijk en zo belangrijk? 

U weet natuurlijk dat adequaat communiceren belangrijk is. Vaak zijn we ons niet be-

wust van de vanzelfsprekendheden die ten grondslag liggen aan communiceren. Net 

zoals wij lopen zonder precies na te denken hoe je dat eigenlijk doet, zo praten wij met 

elkaar zonder dat we ons bewust zijn van hoe we communiceren. Maar vaak loopt 

communicatie spaak. Daarom kan het nuttig zijn even stil te staan bij de essentie van 

communiceren (Van der Molen et al., 1995), want dat is immers de basis van de dia-

loog. 

Communicatie is uitwisseling van informatie met een betekenis, welke plaatsvindt tus-

sen mensen die zich bewust zijn van elkaars (virtuele) nabijheid. Dat gebeurt bijvoor-

beeld als we met elkaar praten, naar iemand zwaaien, een mail sturen en zelfs als we 

bewust er het zwijgen toedoen. ‘Informatie met een betekenis’ wil zeggen dat die (zo-

genaamde ‘symbolische’) informatie ergens naar verwijst. Het woord ‘arbeidsovereen-

komst’ verwijst naar een ondertekend contract over arbeid die wordt geruild tegen loon 

en het woord ‘muis’ kan een klein knaagdier zijn maar ook een (kabelgebonden) be-

dieningspaneel van uw computer. Zelfs een (draadloze) computermuis ‘zonder staart’ 

noemen we nog een muis. Maar er is ook non-verbale informatie, zoals een hand op-

steken om te groeten. 

Communicatie vereist twee partijen. Hier richten we ons op interpersoonlijke commu-

nicatie tussen twee personen, bijvoorbeeld de leidinggevende en een medewerker. 

Daarbij is een ieder zowel zender als ontvanger van boodschappen. In dit vanzelfspre-

kend lijkende zinnetje zit veel opgesloten. Wij formuleren niet alleen boodschappen 

(zenden), maar wij krijgen ook gedachten en gevoelens van anderen (ontvangen). In 

het woord boodschap zitten signalen verpakt met de intentie een idee, gedachte of ge-

voel over te brengen met behulp van woorden. Bij het overbrengen van zulke bood-

schappen kan van alles mis gaan. Het is een bron van veel ‘miscommunicatie’: we be-

grijpen elkaar niet, en vaak hebben we dat ook nog eens niet door! Zo is het goed stil te 

staan bij het gegeven dat woorden niet alleen een letterlijke (‘semantische’) betekenis 

hebben volgens het woordenboek, maar ook een bepaalde gevoelswaarde (affectieve 

betekenis) die sterk verschilt van persoon tot persoon. Dat komt doordat wij elk een 

eigen referentiekader hebben, onze eigen ‘kijk op de werkelijkheid’ (Covey, 1989; 

Morgan, 1996). Ons referentiekader is ons geheel van waarden en normen, waarmee 

wij situaties waarnemen en beoordelen die ons doen en laten bepalen. Als u als 

leidinggevende aankondigt dat u deze week extra werkopdrachten hebt, zal de één 

denken ‘bah overwerk’, terwijl een andere reageert met ‘leuk, er valt weer bij te 

verdienen’. Boodschappen, verbaal of non-verbaal, kunnen een ‘verkeerd’ signaal 

geven. De zender verpakt bijvoorbeeld de boodschap in een verbale of non-verbale 

vorm die de ontvanger niet begrijpt, maar de zender realiseert zich dat niet. Als op uw 

vraag of een medewerker wil overwerken, het antwoord volgt ‘Liever niet’, kunt u 

denken dat de medewerker geen ernstige bezwaren heeft tegen overwerk. U kunt ook 
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denken dat de medewerker niet erg gemotiveerd is. Als u zich realiseert dat deze 

medewerker een zieke partner heeft die om zorg vraagt, kunt u het antwoord in die 

context plaatsen. Dan zou de interpretatie kunnen zijn, dat de medewerker wel zòu 

willen, maar eigenlijk niet kan. Zowel de zender als de ontvanger interpreteren 

signalen binnen hun eigen referentiekader. Zulke processen maken we vaak niet 

expliciet, waardoor misverstanden op de loer kunnen liggen. We zeggen immers niet 

altijd, ‘als ik je goed begrijp, bedoel je dat …’ terwijl dat soms een hoop ellende kan 

besparen. Eerder zijn wij geneigd de interpretatie maar voor de ander ‘in te vullen’. 

‘Laat ik Jan maar niet vragen om overwerk te doen, want hij heeft toch nooit zin’, is 

een voorbeeld van een vooroordeel of stereotiepe opvatting die communicatie 

belemmert. 

Boodschappen kunnen een vooraankondiging (feedforward) zijn en een terugkoppeling 

(feedback). Bij een vooraankondiging is de boodschap dat de erop volgende boodschap 

op een specifieke manier moet worden opgevat. Bijvoorbeeld als u zegt “Laat me eerst 

uitleggen waarom deze opdracht voor ons belangrijk is voordat je ‘nee’ zegt tegen 

overwerk”, betekent dat de ontvanger zich moet gaan verplaatsen in het belang van de 

organisatie. Terugkoppeling is informatie over boodschappen die we zelf uitzenden. 

Terugkoppeling kan zijn dat we ons ongemakkelijk voelen bij het geven van een 

moeilijke boodschap (zelffeedback). Maar het kan vooral ook van anderen komen, 

waaruit blijkt hoe uw boodschap bij de ander is overgekomen. Dan is interpretatie een 

zaak waarbij u voorzichtig moet zijn. Als de medewerker de wenkbrauwen fronst bij 

uw verzoek om over te werken, is dat dan een teken van afkeuring, of is de persoon 

een afweging aan het maken? 

Boodschappen vinden plaats in een context, zoals de ‘machtsverhouding’ tussen u en 

uw medewerkers. Een terloopse vraag als ‘schiet het op met je werk?’ kan een hele 

andere betekenis hebben, als u die stelt aan de medewerker of als een collega of de 

partner dat vraagt aan dezelfde medewerker. 

Een boodschap, en hoe deze wordt geïnterpreteerd, kunt u bekijken vanuit vier aspec-

ten: 

1. De boodschap betreft een inhoudelijke, zakelijke mededeling die verwijst naar een 

feit (referentiële aspect). ‘Ik heb overwerk te verdelen’, verwijst naar extra werk-

opdrachten of orders. 

2. De boodschap bevat een bericht over de zender zelf (expressieve aspect). Als u 

het overwerk met luid juichende stem aankondigt, zegt dat iets over uw 

gemoedstoestand en uw denkwereld. U bent bijvoorbeeld blij met een 

langverwachte order die de leegloop van de afgelopen tijd compenseert. 

3. De boodschap bevat informatie over de verhouding tussen zender en ontvanger 

(relationele aspect). De intonatie of de manier waarop u aankondigt dat u over-

werk hebt te verdelen, kan erop wijzen dat u het vervelend voor de medewerkers 

vindt om het van ze te vragen, omdat u misschien vindt dat u het hen niet kunt 

aandoen. 

4. De boodschap bevat een appèl op de ander (appellerend aspect). Dit is de oproep 

om iets te doen of na te laten. In het voorbeeld over overwerk doet u bijvoorbeeld 

een beroep op de bereidheid het overwerk te accepteren. 

U wilt als leidinggevende effectief communiceren. Dat wil zeggen dat uw boodschap-

pen overkomen zoals u ze bedoelt. Als we kijken naar de vier aspecten van bood-

schappen, betekent dit dat de zender over bepaalde vaardigheden moet beschikken, 

namelijk zich helder kunnen uitdrukken, zodat de ander de bedoeling begrijpt (1); ui-

ting kunnen geven aan wat de zender bezielt en bezighoudt (2); sturing kunnen geven 

aan het onderhouden van de relatie met de ontvanger (3) en in staat zijn eigen wensen 

duidelijk over te brengen bij de ander (4). 
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A.2 Wat gaat fout bij gespreksvaardigheden? 

Op een goede wijze communiceren, lijkt zo vanzelfsprekend dat wij eigenlijk niet goed 

doorhebben waar het fout gaat en waarom misverstanden ontstaan. De vanzelfspre-

kendheid dat in een gesprek luisteren belangrijker is dan praten, is geen alledaags ge-

deeld besef. Velen realiseren zich zelden dat ze meningen over van alles verkondigen 

zonder daarbij werkelijk na te denken. Vaak worden we gestimuleerd ergens iets van te 

vinden, zonder ons rekenschap te geven van mogelijke andere invalshoeken. Dit heeft 

te maken met ons referentiekader, dat we hiervoor omschreven. We hebben ons van 

alles aangeleerd. Wat belangrijk is te weten over zaken die we aanleren is, dat we 

zulke zaken moeilijk kunnen veranderen. Dat geldt ook voor onze eigen stijl van 

communiceren. Willen we effectiever communiceren, dan moeten we soms ingesleten 

gedragspatronen loslaten. Dat geldt ook voor gespreksvaardigheden. Maar ook deze 

zijn in beginsel wel te verbeteren. Wij willen u slechts wijzen op enkele veel gemaakte 

‘fouten’ bij gesprekken. 

Er zijn vier hoofdtypen van gespreksvaardigheden (Van der Molen et al., 1995; Lang 

& Van der Molen, 2000). 

1. Luistervaardigheden welke tot doel hebben de ander te laten merken dat er wordt 

geluisterd en dat het verhaal of probleem wordt verhelderd. Daarbinnen zijn er 

selectieve luistervaardigheden, zoals vragen stellen en samenvatten en niet-

selectieve luistervaardigheden, zoals non-verbaal aanmoedigen, verbaal aan-

moedigen, en passende stiltes laten vallen. 

2. Regulerende vaardigheden zorgen ervoor dat een gesprek in goede banen wordt 

geleid. Daarbij gaat het er onder meer om het doel van het gesprek in de gaten te 

blijven houden en situaties te verduidelijken. 

3. Nuancerende vaardigheden zijn vaardigheden waarbij interpretaties ‘voorzichtig’ 

worden overgebracht. Dat wil zeggen, dat in veronderstellende zin en niet in 

stellige zin aan de ander feedback wordt gegeven door zich in te leven in de ander. 

Van daaruit kan aandacht worden gegeven aan andere zienswijzen op een situatie, 

door te spelen met andere referentiekaders: ‘je kan het ook zien vanuit dìt per-

spectief’; 

4. Zendervaardigheden zijn manieren om ervoor te zorgen dat de boodschap-zoals-

bedoeld ook zo overkomt bij de ander. Dit sluit nauw aan op de vier aspecten van 

boodschappen die we hiervoor aanstipten. 

Wat gaat binnen deze hoofdtypen vaak fout? Veel gemaakte fouten bij elementaire 

gespreksvaardigheden zijn geen aandacht geven, luistervaardigheden onbenut laten, 

gesprek slecht reguleren en gebrek aan nuancerende vaardigheden. We lichten ze toe 

en geven voorbeelden. 

 

Geen aandacht geven 

Aandachtgevend gedrag is bereid zijn te luisteren, belangstelling tonen, niet nodeloos 

interrumperen. Dat wil zeggen één en al oor zijn en op een constructieve manier re-

flecteren op wat de zender vertelt. Iedereen kent wel de situatie dat je enthousiast over 

je belevenissen van de vakantie wilt vertellen, maar de ander het gesprek ‘overneemt’ 

(en zijn/haar belevenissen uitmeet) of dat je gesprekspartner niet ‘doorvraagt’ 

waardoor het gesprek doodbloedt. U denkt dan ‘laat ook maar’. Dat soort situaties 

komt ook voor bij gesprekken over de arbeidsrelatie. Wat goed werkt, is iemand aan te 

moedigen verder te vertellen (‘hm, hm..”, ‘en toen’, ‘hoezo?’) . Laat ook eens een 

nuttige stilte vallen als uw gesprekspartner zichtbaar nadenkt of iets wil toevoegen. 

 

Luistervaardigheden onbenut laten 

Met verschillende luistervaardigheden kunt u sturing geven aan het gesprek over de 

arbeidsrelatie. Soms gaat dat de mist in, omdat kansen worden gemist. Een eerste 
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voorbeeld is dat mensen vaak de neiging hebben gesloten in plaats van open vragen te 

stellen. Dat nodigt niet uit om te praten en levert weinig informatie op. Het maakt veel 

verschil of u vraagt ‘Vind je je werk leuk?’ of ‘Kun je me vertellen wat je leuk vindt in 

je werk?’. In de eerste situatie kunt u een ‘ja’ of een ‘nee’ verwachten en dan? In het 

tweede geval nodigt u de medewerker uit zijn/haar eigen verhaal te vertellen. Daarmee 

laat u zien dat u geïnteresseerd bent in wat medewerkers bezig houdt in hun werk. 

Een veel gemaakte fout is het verkeerd parafraseren van wat uw gesprekspartner 

zojuist heeft gezegd. ‘Als ik je goed begrijp dan….’, maar het tegendeel blijkt. Omdat 

de ander zich onbegrepen voelt, ontstaat een versteende sfeer. Fout parafraseren 

gebeurt veelal doordat iets wat door de ander is gezegd niet in de bewoording van de 

ander wordt teruggegeven, maar in uw eigen woorden. Daarmee maakt u er een 

interpretatie van die een misser kan zijn, terwijl het parafraseren in de woorden van de 

ander uw gesprekspartner juist het gevoel geeft dat u hem/haar perfect begrijpt! In 

plaats van vertrouwen opbouwen maakt u de relatie slechter. U komt met uw 

vooropgezette ideeën. Bedenk wat u ervan zou vinden, als iemand anders dat bij u zou 

doen? 

Een onbenutte mogelijkheid om goed aan te sluiten bij de gesprekspartner is het nala-

ten van gevoelsreflecties. Een gevoelsreflectie is, dat u aangeeft dat u begrijpt hoe de 

ander zich voelt, door bijvoorbeeld te zeggen ‘Ik merk dat het gebeurde je nog steeds 

erg dwars zit; ik zie de boosheid op je gezicht’. U denkt misschien dat het tonen van 

zulke inleving (‘empathie’) soft is. Het effect is echter dat de ander zich begrepen en 

geaccepteerd voelt en zulke aandacht zal waarderen door zich meer open op te stellen. 

Het versterkt de relatie. 

Een laatste voorbeeld dat we noemen is na te laten goed samen te vatten wat in het ge-

sprek is gezegd. Samenvatten wijkt af van parafraseren in die zin dat samenvatten gaat 

over het geheel, parafraseren heeft betrekking op wat als het ware zojuist is gezegd. 

Beoogd wordt structuur aan te brengen in wat de ander heeft verteld door de 

hoofdpunten te ordenen. 

 

Het gesprek slecht reguleren 

Om orde en duidelijkheid in het gesprek te bewaken zijn regulerende vaardigheden 

nodig. Dan gaat het om een goede agenda hebben, goed het doel van het gesprek be-

palen, telkens terugkoppelen naar het doel, situaties verduidelijken, hardop denken, en 

waar nodig een gesprek afsluiten met duidelijke afspraken. Het lijkt vanzelfsprekend. 

Het ontbreken ervan maakt een gesprek soms erg ongestructureerd met onnodige 

zijpaden: “Waar hadden we het ook alweer over?” 

Met de belangrijke vaardigheid situatie verduidelijken wordt bedoeld het tijdig onder-

kennen van misverstanden en onduidelijkheden en deze ter sprake brengen. Er ontstaat 

een gesprek over het gesprek (metagesprek). Een onderbreking van uw kant in de trant 

van ‘Ik merk dat we op een zijspoor belanden. Zullen we de rode draad weer oppakken 

en even samen vaststellen waar we nu zitten?’ kan van pas komen bij de volgende situ-

aties: de ander vindt het moeilijk om over een bepaald onderwerp te praten en dwaalt 

af; de ander springt van de hak op de tak; samen blijft u in cirkeltjes draaien en komt 

geen stap verder; de ander verwacht iets van u wat u eigenlijk niet kunt bieden. Het is 

in zulke gevallen nuttig impliciete zaken expliciet bespreekbaar te maken. 

Een tweede belangrijke vaardigheid is hardop denken. Daarbij spreekt u uw gedachten, 

gevoelens en twijfels uit met als doel uw gesprekpartner niet in het ongewisse te laten 

over uw conclusies, gedachten en overwegingen. Het schept transparantie in het ge-

sprek en de relatie. Het helpt u te voorkomen om geblokkeerd te raken, waardoor het 

gesprek vastloopt. Het bevordert ook het tweerichtingsverkeer in de dialoog want het 

nodigt uit tot meedenken met u. De onderbreking kan beginnen met een zin als “Zeg, 
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ik zit eens na te denken over wat dit nu betekent. Het is me nog niet helemaal helder. 

Zullen we het samen eens nagaan?” 

 

Gebrek aan nuancerende vaardigheden 

Nuancerende vaardigheden zijn bedoeld om door middel van interpretatie de beeld-

vorming van de ander te beïnvloeden, en wel zodanig dat die ander zich niet gebruus-

keerd voelt. Onze eigen beeldvorming wordt ingekleurd door ons eigen referentieka-

der. Wij zien de wereld volgens de wijze waarop we hebben geleerd hoe die in elkaar 

zit. Aangezien referentiekaders kunnen verschillen, kan uw gesprekspartner een ander 

beeld hebben over dezelfde wekelijkheid. Vaak leer je iets te ‘zien’ van andere 

referentiekaders, als je het zelf meemaakt. Hoe vaak zeiden je ouders vroeger niet (tot 

vervelens toe): ‘Wacht maar tot je groot bent, dan begrijp je het wel’. Achteraf kun je 

vaak ook zeggen dat het meemaken van ontslag, reorganisatie, bedrijfseconomische 

malaise en arbeidsconflicten je inzichten vergroten door vanuit meer kanten naar de-

zelfde situatie te kijken. “Het emotionele leed bij het ontslag was niet te overzien, maar 

wel noodzakelijk om als bedrijf te overleven”. Mensen hebben dus verschillende refe-

rentiekaders. Dat wil niet per se zeggen dat uw referentiekader altijd juist is, en als een 

medewerker daarvan afwijkt deze een verkeerde kijk op de zaak heeft. Hij/zij heeft een 

àndere kijk op de zaak. Nuanceren wil niet zeggen dat u die kijk moet veranderen, 

maar dat u haar andere referentiekaders aanreikt: “je kunt het ook op een andere 

manier zien, namelijk…” of “wel, van de andere kant beschouwd…”. 

Nuanceren heeft tot doel aan te sluiten bij de ander om samen een ander of breder pad 

te kunnen inslaan. Als iemand tegen u zou zeggen “joh, je ziet het helemaal verkeerd, 

het zit gewoon zó in elkaar”, hoe groot is dan de kans dat u die visie meteen, tijdens 

dat gesprek, accepteert? Bij nuanceren is het van groot belang zo dicht mogelijk bij de 

feiten te blijven. Als uw medewerker overwerk afhoudt, met de verklaring “De ver-

diensten van overwerk vind ik erg laag, want het bedrijf verdient hartstikke veel aan 

die extra opdrachten”, dan is de verleiding groot mee te gaan in een emotionele discus-

sie: “maar jij verdient ook veel meer door overwerk!”. Beter is dan om de medewerker 

meer inzicht te geven in de feitelijke opbouw van loonkosten (belasting, premies) en 

de extra bedrijfskosten (energie, kantine die langer openblijft, meer administratieve 

verwerking en dergelijke) die gemaakt worden om langer operationeel te zijn. De val-

kuil van nuanceren is dat u gaat denken voor de ander. Dat u de onvolledige ideeën en 

gedachten van de ander invult met uw eigen ideeën. In dat geval is er geen tweerich-

tingsverkeer meer, maar eenrichtingsverkeer. Dat is nu net niet wat wordt bedoeld met 

dialoog. 

 

Het voorgaande biedt slecht in beperkte mate handvatten voor het aanleren van ge-

spreksvaardigheden ten behoeve van een waarachtige dialoog. Als u vindt dat u veel 

meer te leren heeft op dit punt, raden wij u aan een gerichte cursus te volgen. In de 

boekjes staat wel hoe het moet, maar u krijgt het alleen onder de knie door oefenen en 

doen. 

A.3 Kunnen mensen hun gedrag veranderen? 

Mensen verwerken informatie met een aangeleerde manier van ordenen en beleven. 

Als je wilt dat zij de werkelijkheid anders gaan zien, moet je weten hoe zij leren. Wat 

meer kennis van de sociale leertheorie helpt u daarbij (Bandura, 1973; Lang & Van der 

Molen, 2000). 
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Figuur A1 Wat beïnvloedt het resultaat van ons gedrag? 

 

De sociale leertheorie stelt dat wij leren in wisselwerking met onze omgeving. In fi-

guur A1 staat ‘persoon’ centraal aan de linkerkant. Elke persoon kenmerkt zich door 

min of meer stabiele erfelijke en biografische eigenschappen, zoals afkomst, sociaal-

economisch milieu, persoonlijke capaciteiten en talenten. Met ‘(voorgaand) gedrag’ 

bedoelen we waarneembaar gedrag in allerlei situaties in het heden en hoe we dat de-

den in het verleden. De ‘omgeving’ in de figuur duidt op situaties en op andere perso-

nen. Ons gedrag is een ‘functie’ van de wisselwerking tussen persoon en omgeving. 

Willen we ons gedrag aanpassen, dan moeten we weten hoe in die wisselwerking ge-

drag tot stand komt. 

 

Het belang van ‘omgeving en beoordelen’ 

Eigenschappen van mensen verwijzen naar patronen van denken en doen die kenmer-

kend en opvallend zijn voor een bepaalde persoon. We vinden in het dagelijkse leven 

iemand aardig, opgewekt, zeurderig, geïnteresseerd et cetera. Waar wij niet goed bij 

stil staan, is dat deze eigenschappen sterk worden beïnvloed door de situatie van dat 

moment. Soms zijn we aardig, soms irritant. Dat betekent dat de situatie een grote 

invloed heeft op welke van onze (tegenstrijdige!) eigenschappen naar voren komt. Met 

andere woorden, onze eigenschappen zijn lang niet altijd zo vast als wij en anderen ons 

willen doen geloven. 

De reden waarom wij dat toch doen, het toekennen van tamelijk vaste eigenschappen 

aan personen, is om onze wereld ordelijk en overzichtelijk te houden. Onze valkuil 

daarbij is dat we de zaken te veel versimpelen. Zo kan ons beperkte, eenzijdige refe-

rentiekader ertoe leiden dat we mensen indelen in typen en dat onze beoordelingen 

vervolgens meer gebaseerd zijn op wat volgens ons bij een type hoort, en niet op dat-

gene wat de betreffende persoon doet (stereotypering, vooroordelen). Deze neiging tot 

‘foute beoordelingen’ (attributiefouten) hebben we allemaal, vooral op momenten 

waarbij onze emoties sterker zijn dan ons verstand. 

 

Vooral bij relaties met anderen is dit een wetenschappelijk aangetoond hardnekkig ver-

schijnsel. We hebben de neiging ons eigen gedrag sterk toe te schrijven aan situatio-

nele factoren bij ‘falen’. Als we iets niet goed deden, zeggen we dat dit kwam door 

omgevingsfactoren. “Die klant was ontevreden omdat het computersysteem traag 

was”, of “de cliënt was boos omdat onze toeleverancier te laat is”. Bij succes is het 

overigens omgekeerd, dan schrijven we het toe aan onszelf. “Die opdracht haalde ik 

binnen omdat ik de klant het aanbod goed heb uitgelegd”. 
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Als we het gedrag van onze (gespreks)partner verklaren, maken we eveneens vaak be-

oordelingsfouten. In conflicten met anderen schrijven we het gedrag van de ander toe 

aan diens persoonlijke eigenschappen, terwijl we geneigd zijn onze eigen rol in dat 

conflict toe te schrijven aan situationele factoren. “Jan wil die leuke opdracht doen en 

ik ook. Maar hij gunt het mij niet want hij is erg egocentrisch. Hij zegt dat ik er nog 

niet klaar voor ben, omdat ik bepaalde opdrachten niet goed deed. Volgens mij heeft 

dat meer te maken met de klanten die steeds wat anders wilden”. 

Dit type conflicten en het volharden in deze beoordelingsfouten zie je vaak bij relatie-

conflicten zoals echtscheidingen, waarbij emoties het winnen van verstand. Maar het 

komt ook voor bij arbeidsconflicten. Psychologisch gezien is dit, en dat is het gekke,  

helemaal niet raar. Door onze wereld te versimpelen beschermen we ons zelfbeeld. En 

daarmee blijven we op de been in spannende, stressvolle situaties. (We merken hierbij 

op dat mensen met negatieve zelfbeelden of personen met psychische problemen juist 

heel anders kunnen reageren dan in deze voorbeelden!) 

Het gaat er om dat u zich in onderhandelingssituaties bewust bent van deze beoorde-

lingsmechanismen. Des te meer nu u weet dat het in de hitte van de strijd haast onmo-

gelijk is u ervan bewust te zijn! 

 

Leren van gedrag 

Mensen leren nieuw gedrag vooral via voorbeelden en via consequenties. Het leren via 

voorbeelden gebeurt veelal door de kunst af te kijken van andere mensen (imiteren, 

‘modeling’). Denk daarbij aan ‘rolmodellen’ die ertoe leiden dat (jonge) mensen pop-

sterren en sporthelden willen nadoen. Maar een manager die het goede voorbeeld geeft 

of een gewaardeerde medewerker zijn ook rolmodellen. Immers, ‘goed voorbeeld doet 

goed volgen’. Wil nieuw gedrag beklijven, dan dienen personen het voorbeeldgedrag 

niet alleen waar te nemen en te begrijpen. Ze moeten het vooral dóen, uitvoeren. Men 

moet het niet alleen weten, maar ook kunnen. Dat vraagt om oefening, en oefening 

baart kunst. 

Het leren via consequenties betekent dat gedrag met positieve effecten wordt versterkt 

door die effecten en grote kans maakt dat het in een soortgelijke situatie opnieuw 

wordt toegepast. Bij negatieve effecten juist niet. Nieuw gedrag heeft als het ware een 

‘belonend’ of een ‘straffend’ effect. Als iets werkt, is het leuk, werkt het niet dan ben 

je wellicht teleurgesteld en laat je het voortaan. 

 

Nieuw gedrag leidt tot kennis van wat werkt en dat kan motiverend zijn. Op basis 

daarvan nemen wij besluiten over ons gedrag. Daarmee komen we bij de rechterkant 

van figuur A1 Als ons geloof in eigen kunnen (zelfeffectiviteit, ‘self-efficacy’, 

doeltreffendheidsverwachting) groot is, zijn we eerder geneigd het gedrag toe te 

passen. En als we de verwachting hebben dat bepaald gedrag zal leiden tot bepaalde 

effecten (resultaatverwachting), zijn wij eveneens geneigd zulk gedrag eerder te 

vertonen. We doen het dus, als we denken dat we er goed in zijn en als we denken dat 

het ons iets positiefs oplevert. 

 

We hebben gezegd dat verschillende factoren van invloed zijn op ons gedrag. De situ-

atie kan uitnodigend of belemmerend zijn; onze eigen capaciteiten en persoonsken-

merken kunnen ons stimuleren of afremmen; en onze ervaringen met ons eerdere ge-

drag zijn positief of negatief. Hoewel dit op zichzelf juist is, hebben velen van ons een 

innerlijke drijfveer om bepaald gedrag te vertonen, zoals het leveren van bepaalde 

prestaties. In de sociale leertheorie heet dat ‘zelfregulering’, het proces waarbij iemand 

bij het bereiken van aan zichzelf gestelde doelen (‘norm’) zichzelf beloont met posi-

tieve reacties en zichzelf straft, als niet wordt voldaan aan die norm (Lang & Van der 

Molen, 2000). Aan de lijn doen is een mooi voorbeeld: haal je je norm dan mag je iets 
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leuks doen (winkelen, snoepen), en haal je het niet dan straf je je zelf (nog harder lij-

nen, soms na een boze bui waarin je je overeet en dan weer van jezelf baalt). Maar ook 

op het werk hebben we dat. Even de benen strekken als we dat moeilijke telefoontje 

hebben gedaan, lekker even je dossiers wegooien als de klus is geklaard, even een 

peuk opsteken als de actie goed is uitgevoerd, of genieten van een welverdiende vrije 

dag na een tijdje stoempen. 

Een valkuil hierbij is dat sommige mensen de lat nogal eens te hoog leggen. Deze ‘ti-

rannie van het eigen zelfbeeld’, waar perfectionisten last van hebben, is een trits van te 

hoge prestatie-eisen, scherpe zelfkritiek bij falen, intensivering van inspanningen en 

groeiende stressrisico’s. Vaak is er door een niet-realistisch zelfbeeld sprake van een 

vicieuze cirkel. Als leidinggevende hebt u dan de complexe taak om zo iemand een 

spiegel voor te houden. Maar u moet zich er niet aan vertillen. Complexe gedragspro-

blemen kunt u beter - tijdig! - overlaten aan professionele hulpverleners. 

A.4 Onderhandelingsstijlen en omgaan met conflicten 

Onderhandelen kan leiden tot winners en verliezers. Kunnen er ook twee partijen win-

nen (Vrolijk, 1991)? 

 

Jan vraagt om overplaatsing naar een andere afdeling, maar zijn cheffin wil dat niet. Jan dreigt op 

zoek te gaan naar een andere werkgever, als hij zijn zin niet krijgt. Bij het doorvragen naar het 

‘waarom’ van beiden, bleek dat Jan vond dat hij zich in zijn werk te weinig ontwikkelde. De cheffin 

wilde Jan niet kwijt. De afdeling kende toevallig veel uitstroom van ervaren mensen en instroom 

van onervaren mensen. Ze had een ervaren medewerker nodig die jonge mensen kon coachen 

en hen de kneepjes van het vak kon leren. Het probleem werd oplosbaar door Jan vrijheid te 

geven hoe hij de nieuwe rol kon invullen zodat er zoveel mogelijk uitdaging in zijn werk zat. 

 

Als Jan was weggegaan, had een verlies-win-situatie ontstaan: Jan wint, de cheffin 

verliest. Maar als dat gepaard zou zijn gegaan met een conflict waardoor Jan een 

prachtig afscheidsfeest misliep, zou sprake zijn van verlies-verlies. Nu ontstaat een 

win-win-situatie door stil te staan bij achterliggende motieven en het probleem te her-

definiëren. 

 

Onderhandelen kunt u opvatten als de sociale vaardigheid om tegenstellingen tussen 

mensen die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn hanteerbaar te maken (Mastenbroek, 

1996; zie ook Lax & Sebenius, 1986). Soms moet er worden onderhandeld over 

conflicten. Conflicten zijn situaties waarin individuen of groepen tegenstelling 

waarnemen met andere individuen of groepen (De Dreu, 1999; Prein, 2001). 

Conflicten worden vaak onderscheiden in meningsverschillen en 

belangentegenstellingen. Belangentegenstellingen gaan over het verdelen van schaarse 

zaken (bijvoorbeeld dingen, geld, banen) en zijn oplosbaar met een rationele 

benadering van het conflict. Meningsverschillen gaan echter over verschil van 

opvattingen, inzichten en oordelen. Vaak zijn deze meningen persoonlijk en 

emotioneel beladen (bijvoorbeeld religieuze standpunten) en daarom vaak niet 

onderhandelbaar. Conflictbemiddelaars proberen daarom conflicten zo veel mogelijk te 

definiëren als een belangentegenstelling. Zij proberen het conflict te ontkoppelen van 

persoonlijke en emotionele sfeer door vooral de gemeenschappelijke achtergronden en 

belangen voorop te stellen. Het is immers makkelijker om ‘iets te verdelen’ dan om 

‘een ander te overtuigen’. 

 

Er zijn vijf onderhandelingsstijlen (figuur A2). Deze zijn gebaseerd op twee dimensies: 

de neiging rekening houden met de ander en de neiging rekening houden met jezelf 

(Blake & Mouton, 1964; Pruitt & Kim, 2004). Als iemand sterk het eigenbelang bena-
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drukt en weinig oog heeft voor het belang van de ander is sprake van een forcerende 

stijl; wanneer iemand veel aandacht heeft voor andermans belang en weinig voor het 

eigen belang is sprake van toegeven; als er weinig aandacht is voor beider belangen is 

sprake van vermijdingsgedrag; als er sprake is van een ‘halfzachte’ benadering of ac-

tief een middenweg zoeken, is sprake van compromissen sluiten; wanneer sprake is 

van het actief behartigen van beider belangen is sprake van een oplossingsgerichte stijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur A2 Onderhandelingsstijlen 

 

In ons arbeidsrelatie-surveyonderzoek (Kraan et al., 2006; zie ook Oeij, 2006) bleek 

dat een oplossingsgerichte stijl relatief vaak voorkomt bij onderhandelingen tussen 

werknemer en leidinggevende. De passende houding in functionerings- en 

beoordelingsgesprekken is gekenmerkt door interesse en betrokkenheid en daarnaast 

door zakelijkheid en distantie. Een leidinggevende moet oog hebben voor sociale, 

coachende aspecten, en voor prestaties en resultaten. Bij onderhandelingsgesprekken is 

een passende houding rekening houden met zowel de eigen belangen (en die van de 

organisatie) als de belangen van de medewerker. De leidinggevende moet zich goed 

kunnen verplaatsen in de belangen van de ander en bepalen welke positie hij/zij dan 

inneemt. Dat laatste wil zeggen of de gesprekspartner zich verplaatst in de belangen 

van de leidinggevende en de organisatie of niet. Als iemand erg vasthoudt aan de eigen 

positie, dient de leidinggevende niet die positie direct ter discussie te stellen, maar via 

de weg van gemeenschappelijk, achterliggende belangen, de positie indirect 

bespreekbaar te maken (Fisher et al., 1991). Onderhandelen gaat makkelijker, als je 

een belang hebt over materiële, zakelijke aspecten (belangen) dan over waarden, 

identiteit en emotionele aspecten (positie). 

 

Dialoog of retoriek 

Tenslotte willen we ingaan op de arbeidsrelatie als relatie en daarbinnen dialoog stel-

len tegenover retoriek. 

Herriot (2001) stelt dat in arbeidsrelaties dezelfde psychologische factoren spelen als 

in alle andere relaties tussen mensen. Personen hebben een zelfbeeld, gevormd in en 
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door interactie met anderen. Het zelfbeeld bevat elementen zoals identiteit, zelfwaarde-

ring en reflexiviteit. Het is opgebouwd uit ervaringen van relaties met anderen en is 

van invloed op bestaande relaties. Vanuit dit standpunt is het niet moeilijk om te be-

grijpen dat zelfregulering in de arbeidsrelatie en verschuiving van ‘arbeidsrelatie’ naar 

‘opdrachtrelatie’ belangrijk is voor het zelfbeeld van de werknemer en voor diens 

perceptie van de arbeidsrelatie. Bij opdrachtrelaties wordt het ruilen van arbeid tegen 

loon meer beschouwd als een pure economische transactie, als een koper-verko-

perrelatie zonder verdere rechten en plichten over en weer (zie ook Huiskamp & 

Kluytmans, 2003). Vanuit psychologisch perspectief heeft Herriot acht metaforen voor 

de arbeidsrelatie geformuleerd. Elke metafoor drukt de relatie uit tussen een individu 

en de organisatie en heeft een ‘flipside’. Het beeld slaat ineens om van positief naar 

negatief. Wanneer de negatieve kant van de metafoor domineert, is er iets grondig mis 

met de arbeidsrelatie. Het zelfbeeld van de werknemer wordt geschaad. 

We noemen enkele voorbeelden. Denk aan een werkgever die arbeidsrelaties vorm 

geeft op basis van een familie-metafoor; geborgenheid en zorg en steun zijn de posi-

tieve kant daarvan. De negatieve kant is overbezorgdheid, misbruik maken en het ge-

vaar bij iedere familie: een familievete. Een ander voorbeeld is een werkgever die de 

organisatie modelleert op een contractuele gemeenschap. De positieve kanten zijn de 

duidelijke rechten en plichten, de negatieve kanten zijn contractbreuk, tot het uiterste 

je rechten opeisen en uiteindelijk in een jungle belanden waar het recht van de sterkste 

geldt. Hieronder zijn de acht metaforen weergegeven (Herriot, 2001; zie ook Huis-

kamp et al., 2005:216; Oeij et al., 2005:35; Sparrow & Cooper, 2003). 

 

Tabel A3 Metaforen van arbeidsrelaties (bewerking naar: Herriot, 2001) 

 positieve kant metafoor negatieve kant metafoor 

familie veiligheid, zorg en steun overbezorgdheid, misbruik, vete 

kruistocht missie, charisma cynisme, narcisme, sectarisme 

contract rechten en plichten contractbreuk, verhaalhalen, jungle 

club inzet, erbij horen uitsluiting, ‘groupthink’, exclusiviteit 

‘resource’ waardevolle bron, toegevoegde waar-

de 

uitputting, weggooien 

democratie rechtvaardigheid, legitimatie, inspraak schijninspraak, macht achter de cou-

lissen 

partnerschap mede-eigenaar, gezamenlijke belan-

gen 

belangenconflict 

klant service valse reclame, afzetterij 

 

Wanneer doen ‘flipsides’ zich voor, zodat de negatieve kant domineert? Als het top-

management zichzelf een rad voor ogen draait door te denken dat ze met ‘peptalk’ de 

neuzen in dezelfde richting kan krijgen. Dat doet ze met retoriek. Herriot’s argument 

komt er op neer dat retoriek gericht is op het beïnvloeden van andermans overtuigin-

gen en gevoelens. Die retoriek wordt verwoord door ‘de organisatie’, meer specifiek, 

het (top) management van de organisatie. De retoriek gaat echter voorbij aan psycho-

logische principes van relaties tussen personen en dus die van arbeidsrelaties. In de 

netwerkorganisatie gaan de werknemers soms aan de flexibiliseringsdrift van het ma-

nagement ten onder (Sennett, 1998). Negatieve percepties van de arbeidsrelaties zijn 

het gevolg van het negeren van het zelfbeeld van personen. In de management retoriek 

is meestal geen plaats voor dat zelfbeeld. 

Het contrast van retoriek is de dialoog, waarin de gevoelens van de ander en de eigen 

gevoelens verhelderd worden en waarbij de zelfconcepten van partijen worden onder-

kend. “Dialogue involves listening to the other’s account of the relationship, past, pre-

sent and future, and providing one’s own (…) Dialogue involves the search for under-
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standing the other party. Rethoric, on the other hand, seeks simply to persuade them”, 

aldus Herriot (2001; zie ook: Legge, 1995; Sisson, 1994). Op vier terreinen is dialoog 

noodzakelijk volgens Herriot: over controle versus betrokkenheid van medewerkers 

(‘argue compliance’), over flexibiliteitseisen van de organisatie versus flexibiliteits-

wensen van medewerkers (‘explain difference’), over ‘top down’ verandering versus 

‘bottom up’ verandering (‘justify change’) en over de aard van de arbeidsrelatie (een 

reflectieve ‘dialogue about dialogues’). In de dialoog worden belangen van partijen op 

elkaar afgestemd. Slaagt het (top) management van organisaties er niet in om een der-

gelijke dialoog te voeren, dan kan zij werknemers niet binden aan de organisatiedoel-

stellingen en verliest ze de slag om goede arbeidskrachten. Niet alleen de arbeidsrelatie 

als werkafspraak wordt zo bedreigd, ook de arbeidsrelatie als sociale relatie komt ter 

discussie te staan (zie ook Rousseau, 2004; 2005). Dat zou de zelfregulering in de 

arbeidsrelatie tot een mythe bestempelen (Oeij et al., 2005). De sociotechnische 

organisatiewetenschappers verwoorden nagenoeg hetzelfde maar dan in meer 

bedrijfskundige termen: het heeft geen zin de personele inzet te sturen met 

employability, zelfsturing en het belonen van prestaties die waarde toevoegen als de 

feitelijke aansturing puur hiërarchisch blijft (Schoemaker, 1998:159-160; zie ook 

Gardner et al., 2001). 

De dialoog is, anders dan de retoriek, een wijze om belangen van partijen constructief 

op elkaar af te stemmen. Gaat het bij retoriek om ‘this-is-for-your-own-good-marke-

ting’ van het management, getuige het aan de man brengen van concepten als ‘em-

ployability’ en ‘empowerment’ als eigen ondernemerschap ten aanzien van de ar-

beidsmarktpositie, bij dialoog gaat het in essentie om (mede)zeggenschap. Aan zeg-

genschap zit een relationele kant. Wil uw organisatie meer dialoog in de arbeidsrelatie, 

dan ligt een verschuiving voor de hand van een ‘secundaire’ naar een ‘primaire’ 

relatie. Dit binnen de psychologie ontwikkelde onderscheid duidt op een transitie van 

‘een betrekkelijk kortdurende interpersoonlijke relatie gekenmerkt door een beperkte 

sociale interactie, tamelijk duidelijke omgangsregels en tamelijk nauw omschreven 

sociale rollen’ - de secundaire relatie - naar een ‘basale, langdurige interpersoonlijke 

relatie gebaseerd op sterke emotionele banden en het gevoel van wederzijdse 

verplichtingen voor elkaar’ - de primaire relatie. Als de arbeidsrelatie opschuift 

richting primaire relatie, dan bedoelen we niet dat een intieme liefdesrelatie ontstaat, 

maar dat er wel meer verbondenheid is dan in de relatie met de groenteboer, als voor-

beeld van een secundaire relatie. Aldus ontstaat een ruilrelatie waarin personen elkaar 

bepaalde gunsten verlenen in de verwachting dat de ander dat ook doet (Clark & Mills, 

1979). Met het verschaffen van zeggenschap in de arbeidsrelatie waarbij sprake is van 

wederzijdse verplichtingen en een zekere emotionele band, wordt voldaan aan 

Herriot's omschrijving van de dialoog, een dialoog die gebaseerd is op vertrouwen, 

rechtvaardigheid en respect. Sennett (2003) noemt dat de kunst om de ander te 

erkennen. We kunnen nu Herriot’s metaforen positioneren in een dimensie van 

interpersoonlijke relaties en een dimensie van economisch-juridische relaties in figuur 

A4 (Huiskamp et al., 2005:223; Oeij et al., 2005:38). De positionering van 

arbeidsrelaties is hulpmiddel bij de selectie van de gewenste arbeidsrelaties. 
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Figuur A4 Positionering van arbeidsrelaties 

 

Met bovenstaand schema kunt u zich de vraag stellen welk type arbeidsrelaties u 

wenst. Meer i-deals of meer standaard? Meer of minder mensgericht? Meer 

‘menselijke’ arbeidsrelaties of meer ‘zakelijke’ arbeidsrelaties (zoals in 

opdrachtrelaties en koper-verkoperrelaties)? Ligt het risico bij de werkgever of steeds 

meer bij de werknemer (zie Huiskamp & Kluytmans, 2003)? 

 

We hebben de theorie achter de dialoog belicht, door communicatie, 

gespreksvaardigheden, gedragsverandering, onderhandelingsstijlen en conflicten te 

bespreken. We stellen dat dialoogvaardigheden ondersteund zouden kunnen worden 

door passend HR-beleid (Nauta et al., 2007). HR-praktijken en dialoogvaardigheden 

zouden effectief gedrag om maatwerk voor elkaar te krijgen kunnen stimuleren. Niet 

langer kan worden volstaan met het maken van beleid alleen. De mensen die het 

betreffen (vooral leidinggevenden), zouden het moeten leren en het dan gewoon gaan 

doen. 

Opdracht 

• Probeer een beeld te vormen van de kwaliteit van intermenselijk communiceren in uw organi-

satie tussen medewerkers en leidinggevenden. Bedenk dat communicatie- en leiderschaps-

stijlen deels zijn aangeleerd en afgekeken. Met andere woorden, sta grondig stil bij de commu-

nicatie- en leiderschapstijl van het topmanagement. Immers voorbeeld doet volgen, of dat nu 

‘goed’ of ‘slecht’ is. 

• Probeer aan de hand van de metaforen van Herriot de arbeidsrelaties in uw organisatie te ty-

peren. Kijk of u daarbij verklaringen kunt vinden die samenhangen met de mate waarin uw or-

ganisatie te maken heeft met de tucht van de markt, dan wel dat haar bestaansrecht vooral 

wordt ontleend aan het fundamentele uitgangspunt mensen van dienst te zijn. En verder, in 

hoeverre werkt het ‘mensbeeld’ van het topmanagement door in het type arbeidsrelaties? 

• Probeer de trainings- of opleidingbehoefte te concretiseren in relatie tot communicatie- en ge-

spreksvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en persoonlijke effectiviteit bij verschil-

lende categorieën personeel, al dan niet leidinggevend. 

 


