
Eenbeetje aandachtwerktbeterdansalaris
Af en toe eengoedgesprekvoeren leidt totminder
ziekteverzuimenhogereproductiviteit van
medewerkers.Maarmanagerskomenhierniet
aan toe, ofhebbenergeen trek in: bangvoor
nógmeer ellende.

uister, ikbenniet geïnteresseerd inwel-
kewijn jedrinkt, dekleur van jemarmer,
of de afmetingen van je zwembad.Het
gaatmij erom, endaar gaathet in almijn
interviewsom,dat ikontdekwie jewer-
kelijkbent enwat jewerkelijkbetekent.’

De vrouwelijkehoofdpersoonuit het
doorRomkeOortwijnbewerkte toneel-
stukSpiegels vanDimitri Frenkel Frank
(1928-1988) gaat ermet gestrektbeen
in.De schrijver, die ze interviewt in zijn
Italiaanse villa,wil vooral pratenover
wijn.Maar zeneemter geengenoegen
mee.Diepgang, dát iswat ze zoekt.

Het stuk vanFrenkel Frank, dat on-
langsopnieuwwerdopgevoerd inhet
AmsterdamseBettyAsfaltComplex,
dateert al uit 1976.Maarhet themavan
oppervlakkig gekeuvel datheimelijkhet
verlangenademtnaar eenwerkelijk en
eerlijk gesprek vanmens totmens, is van
alle tijden.Ookalshetmedewerkers in
eenbedrijf betreft.

Inde zakelijkewereld is erbijna geen
krachtigermanagementinstrument te
bedenkendaneengoedgesprekdat een
leidinggevende voertmet zijnmedewer-
ker. ‘Hoegaathetmet je?Waar loop je
tegenaan?Watheb je vanonsnodig?’

Managersdiedeze vragenmet enige
regelmaat stellen aanhunmedewerkers,
kwekenopdiemaniermeer gemotiveer-
de en tevredenmedewerkersdancol-
lega’s diedeze gesprekkenachterwege
laten.Demedewerkengaatbeter preste-
renenbovendiengaathet ziekteverzuim
drastischnaarbeneden.Aandacht en in-
teressewakkerennueenmaalhet geluks-
gevoel aanbij demens: dusookbij de
medewerker.Medewerkers vindenaan-
dacht vanhunbaas in veel gevallen zelfs
belangrijkerdanfinanciëlebeloning.

Redengenoegomhet voeren vaneen
goedgesprekboven indegereedschaps-
kist vandemanager te leggen, zou je
zeggen. ‘Minimuminput,maximum
output.’ Tochkrijgt dit klassieke instru-
ment vakerniet danwel een volwaardige
plekbinnenhet arsenaal vankrachtige
managementtools.De reden isdatma-
nagers vaak tedruk zijn:methet volgen
vanmanagementcursussen,methet rea-
liseren vankpi’s (kritiekeprestatie-indi-
catoren) enandere targets,methet invul-
len vanExcelsheets, enmethetbijwonen
van vergaderingen. Erblijft dan vaakeen-
voudigweggeen tijd over omrustigmet
eenmedewerker ingesprek te gaan.

Eenandere veelgehoorde redendat
ernietwordt gepraat, is datmanagers
hunhanden lievernietwillenbranden
aanzo’ngesprek. Ze zijnniet gewend
persoonlijke vragen te stellenaanmede-
werkers en stellen zichdaarin lieverwat
terughoudenderop.Enze zijnbangdat
wanneer zemedewerkers een spreek-
woordelijke vinger geven, deze ermetde
helehand vandoor gaan.Ofdemanager
vreest eenbeerput aanongenoegenopen
te trekken, endaar zit hij, geziendedruk-
ke agenda, bepaaldniet op tewachten.

Tochmoeten leidinggevendenaande
bakophet communicatieve vlak.Nude
stijl van leiderschap lijkt te veranderen
en steedsmeer leiders zich vooral die-
nendencoachendopstellen—inplaats
vandominant encontrolerend—wordt
communicerendes tebelangrijker. Van
managerswordtdus steeds vaker ge-
vraagddat ze zich eerlijk enkwetsbaar

durvenopstellen, en vanmens totmens
eengesprek aangaanmethunmedewer-
kers, omsamen totbetere resultaten te
komen.

Er zijn al hr-directeurengesignaleerd
diehun leidinggevendenverplichtenom
systematischenconsequent iedere vrij-
daghunmedewerkers tebellenmet een
enkele vraag: ‘Hoewas jeweek?’

Gemeende interessewerktnatuurlijk
hetbeste,maar zelfs geveinsde interesse
zet zodenaandedijk. Langzaammaar
zeker sijpelt dit besef doorbij bedrijven.
Communicatietrainingen voormana-
gers zijnde laatste tijddanook steeds
meer gewild. ‘Deaandacht voorhet
gesprekmetdemedewerkerneemtdui-
delijk toe’, zegtHenkEggink, trainerbij
DeBaak. ‘Opvallend iswel datmanagers
bij voorkeurhunprofessionalsnaar een
training sturen, en zelf vaak—onterecht
—buitenbeeldblijven.’
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Het voeren van een goed
gesprekmetmedewerkers
zou in de gereedschapskist
van demanager bovenop
moeten liggen. FOTO: GETTY

‘L

Hoe was je week?
Er zijn al managers
die iedere vrijdag
medewerkers bellen
om hun werkweek
door te spreken

Tips

Maximumoutput
Aandacht en inte-
ressewakkerenhet
geluksgevoelaan
bij demensende
medewerker

Drukdrukdruk
Managers zijn
vaak tedrukom
rustigmetmede-
werkers tepraten

Lieverniet
Managers vrezen
eenbeerputaan
ongenoegenals ze
eenpersoonlijk
gesprekaangaan

‘Wienuniet leert coachen, zal
morgennietsmeer temanagen
hebben’, zo luidt kortwegdebood-
schap vandit boek.

Appeltaart
voormanagers.
Receptenomte
coachen,
DonatusThöneen
JudithdeKoeijer,
2015,€27,50.

Taarten en apps

Het betere
coachen

De manager kan
niet zonder taart

Voormanagersdie al de eerste stap-
penophet gebied vancoaching van
medewerkershebbengezet, is hier
eenboekover gesprekstechnieken
voor gevorderden.

Coachendege-
spreksvoering,
WimDonders,
BoomHoger
Onderwijs,
€33,50.

De techniek van
praten en coaching

Er zijndiversemindfulness-
apps te vinden—gratis énbetaald
—diedemanager vanpaskomen
bij het gericht aandacht kunnen
gevenaandemedewerker.

App maakt de
medewerker happy

‘Veel bedrijvenhebbenomkosten te
besparen tijdensde crisis gesneden in
opleidingsbudgetten’, stelt Alexander
Vandevelde, senior adviseur enmanager
bijGITP. ‘Hierdoor is er—zeker ophet
vlak vancommunicatievaardigheden—
enig achterstallig onderhoudontstaan.
Je ziet de laatste tijdweerdat sommige
bedrijveneen inhaalslagmakenenhun
managers vooral trainenop“soft skills”
zoals gespreksvaardigheden, diehenhel-
penbeter in contact te komenmethun
medewerkers.Ook in “businessuniversi-
ties” verschijnencommunicatievaardig-
heden steeds vaker ophet curriculum.En
met reden: inhoudelijk communiceren
kunnenmanagers vaakwel,maar zogauw
hetpersoonlijkdreigt teworden,hakende
meeste af.’

Irene Schoemakers is
freelancejournalist.
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