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Waar gaat het mis in gedragsmanagement?

In theorie is gedragsverandering dus een makkie, maar de praktijk blijkt vaak 
weerbarstig. Dat komt door een aantal dingen.

1. Als je alleen op aanleidingen stuurt, zorg je er wel voor dat gedrag ontstaat, 
maar niet dat het ook beklijft. Zodra de aanleiding is verdwenen, vervalt 
iedereen in het oude gedrag.

2. Ieder individu kent eigen aanleidingen voor gedrag. Het is de moeite waard 
om te kijken wat voor wie een echte trigger is. Soms moet je daarvoor de 
diepte ingaan.

3. Ook consequenties wegen voor ieder individu anders. Daarom werken 
generieke beloningen niet zo goed. Bespreek welke prestatie hoe beloond 
wordt.

4. Bonussystemen geven vaak pas na lange tijd de beloning, waardoor het 
verband tussen het gewenste gedrag en de beloning weg is, of waardoor 
het voelt alsof de beloning wordt gegeven voor al het in die periode 
getoonde gedrag, ook het ongewenste.

5. Ongewenst gedrag wordt beloond met aandacht (extra gesprekken, 
pogingen om iemand mee te trekken) terwijl gewenst gedrag wordt 
afgestraft door het te negeren (‘Hij doet het toch al zoals we willen, dus 
hoeven we daar niets mee’).

6. Oud of ongewenst gedrag diende een doel. Als je gedrag wilt veranderen, 
is het belangrijk om te onderzoeken of en waarom het oude of ongewenste 
gedrag het nieuwe doel niet dient.

7. Ongeduld. Nieuw gedrag moet je minstens zes weken oefenen. Als je daar 
de ruimte niet voor neemt of geeft, is elke poging tot mislukken gedoemd.

8. Gewenst gedrag is meetbaar, en daardoor is succes zichtbaar te maken. 
Meestal vergeten mensen om hun successen te vieren of kunnen ze dat 
niet, omdat ze hun successen niet gemeten hebben. Zo weet je nooit hoe 
ver je al bent.
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DE COACHINGSKALENDER 2023: GOOI DE TROSSEN LOS

Elke dag een vraag, spreuk, citaat en korte teksten, oefeningen 
en opdrachten om jezelf en anderen los te scheuren uit de 
praktijk van alledag. Soms prikkelend, soms inspirerend, soms 
ergerniswekkend en al ruim 20 jaar voer voor goede gesprek-
ken. Dit jaar onder andere met minicursussen over gedrags-
verandering, werkgeluk en hoogsensitiviteit. 

Of je nu coach, manager, hr-professional of adviseur bent: 
2023 is het jaar om jezelf uit te dagen, om door te denken en 
je creativiteit te ontwikkelen. Niet in je eentje, maar vooral met 
anderen. Houd de kalenderblaadjes dus niet voor jezelf en 
breng ook je collega’s en het thuisfront in beweging. 

Hoofdredacteur Francine ten Hoedt is oprichter van Hat Trick 
consultancy, conflictcoach, spreker en auteur. Zij schreef de 
Coachingskalender met coauteurs uit diverse disciplines.

download de 
kalender-app  

en deel de  
one lIners met 

anderen

Met handige 
standaard
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Wat kan ik nog zeggen als mijn woorden ontoereikend zijn?
– Johnny Logan

Het is 1 januari 2023. Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen! En … welke 
wensen zijn dat dan eigenlijk? Geluk, liefde, gezondheid, voorspoed, een 
nieuwe relatie, mooie avonturen, leuk werk, succes?

Eigenlijk willen we zeggen: ‘Ik gun jou het beste wat er voor jou bestaat, 
het hele komende jaar lang. Ik weet niet precies wat voor jou het beste is, 
en jij misschien ook niet. Misschien is wat je graag zou willen helemaal niet 
het beste voor je. Misschien is datgene wat je het meeste vreest wel het 
mooiste wat je kan overkomen. Jij weet het niet, ik weet het niet en ik kan 
het ook niet helemaal onder woorden brengen.’ En dus houden we het bij 
een simpel: ‘Gelukkig nieuwjaar!’, en hopen we dat we daarmee, en met de 
eventueel bijkomende knuffel, knipoog of glimlach, al het bovenstaande aan je 
overbrengen.

Dit is de eenentwintigste en laatste Coachingskalender. Daarom vind je bij 
sommige dagen de naam van de auteur (eindelijk eens een tipje van de sluier) 
omdat diegene dan jarig is. Alle auteurs hebben met veel plezier geschreven 
om jou inspiratie en overdenking te bieden, zodat je van jouw jaar het mooiste 
jaar ooit kunt maken en waarin jij alle mensen om je heen kunt inspireren om 
ook het beste uit zichzelf te halen. Met of zonder woorden.

Mede namens alle meemakers van de Coachingskalender wens ik je een 
fantastisch 2023!

Francine ten Hoedt
Hoofdredacteur
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Zet iets in perspectief voordat je een oordeel velt

Joop is een getapte collega, die vaak de lachers op zijn hand heeft. Voor hem 
is niets heilig; over alles en iedereen weet hij wel iets grappigs te zeggen. 
Alleen een klein groepje vrouwen is niet over hem te spreken. Zij vinden dat 
hij grensoverschrijdend gedrag vertoont, met name tegenover Ayse. Joop is 
zich van geen kwaad bewust en schrikt zich een ongeluk als de teamleider hem 
meedeelt dat ze een klacht tegen hem hebben ingediend.

Een van de lastigste begrippen op de werkvloer is ‘ongewenst gedrag’. Want 
wat is dat nou precies? Er is een heel dunne scheidslijn tussen wat jijzelf 
nog normaal vindt, en wat voor jou over het randje is. Maar dan nog: zo’n 
gedragsgrens is heel persoonlijk. Wat voor jou acceptabel is, hoeft dat voor 
een ander niet te zijn. Nog lastiger is het dat gedrag dat op het randje is, vaak 
zowel ergerlijk als vermakelijk kan zijn. Wat geeft dan de doorslag in hoe een 
ander gewaagd gedrag ervaart?

De leidinggevende van Joop wist het probleem snel op te lossen. Joop werd 
projectleider ‘gewenst gedrag’ en mocht het hele team gaan interviewen over 
grenzen en mogelijkheden. Door de persoonlijke gesprekken kon het team zijn 
eigen set gewenst gedrag definiëren, en zo werd de openheid gevonden die 
nodig is om over ongewenst gedrag te praten.
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Als ze het zelf willen, is ‘moeten’ overbodig

Er zijn weinig dingen zo lastig als succesvol en vooral blijvend veranderen. 
Wie kent het niet? Een organisatie die een nieuwe strategie wil invoeren. 
Een reorganisatie, om ‘wendbaarder’ te worden. Of, mooier nog, een ware 
‘cultuurverandering’. Ga er maar aan staan. Ook al kent bijna iedereen 
het compleet uitgemolken principe ‘Mensen willen wel veranderen, maar 
niet veranderd wórden’, toch horen we in organisaties nog vaak dat het 
management zegt: ‘De mensen moeten het zelf willen.’ Best bijzonder, 
‘moeten’ en ‘zelf willen’ in één zin. Paradoxaal, nietwaar?

Een tool die wij inzetten bij veranderingen is het veranderkompas, waarover je 
vandaag en de komende dagen uitleg krijgt. Het principe achter dit kompas is 
dat er aan vier elementen voldaan moet worden, wil er van mensen gevraagd 
of verwacht kunnen worden dat ze bereid zijn tot veranderen. Die vier 
elementen zijn:
• erin GELOVEN: ‘Ik geloof in de verandering en in degenen die het plan 

uitdragen’.
• het SNAPPEN: ‘Ik snap waarom deze verandering nodig is en wat die ons 

brengt’.
• het KUNNEN: ‘Ik heb de kennis en vaardigheden die voor deze verandering 

nodig zijn’.
• STEUN KRIJGEN: ‘Ik krijg de steun en de middelen die de verandering 

vereist’.

Deze minicursus is geschreven door 
de jarige Susan Boekholt. Je kunt 
haar op info@hofp.nl een felicitatie 
sturen. 

Meer weten over 
organisatieverandering? 
Check dan www.hofp.nl.
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Veel mensen horen wel, maar zijn vergeten hoe ze moeten luisteren

Luisteren is moeilijk, zeker in een wereld met zoveel prikkels als de onze. 
Daarnaast lijkt het alsof we alleen leren luisteren naar ons hart, onze innerlijke 
stem en ons onderbuikgevoel, en niet naar wat een ander zegt.

Er is een verschil tussen horen en luisteren. Denk maar eens aan het verschil 
tussen achtergrondmuziek, die je hoort, of de nummers van je favoriete 
artiest, daar luister je naar. Met aandacht. Echt luisteren werpt licht op zaken, 
en horen doet dit niet. Luisteren doe je in het hier-en-nu.

Om het verschil tussen luisteren en horen aan te geven, deed de Washington 
Post een experiment in de metro tijdens de ochtendspits. Het doel was 
te ontdekken hoeveel mensen oor hebben voor schoonheid, met andere 
woorden: hoeveel mensen echt luisteren. De wereldberoemde violist Joshua 
Bell, van wie de concerten altijd volledig uitverkocht zijn,  speelde in de metro 
tijdens de spits drie kwartier een van de mooiste muziekstukken ooit. Van 
de 1097 mensen die passeerden, stopten maar zeven mensen langer dan een 
minuut om te luisteren, de rest hoorde de muziek nauwelijks.

We leren niet meer om zorgvuldig en aandachtig te luisteren, stelt journaliste 
Kate Murphy, dat merk je in gesprekken. Je hoort elkaar wel praten, maar 
je luistert niet. Dit zorgt ervoor dat er zelden nog goede vragen worden 
gesteld. Een goede vraag vormt zich uit interesse, verwondering of oprechte 
nieuwsgierigheid.

Bron: Eric de Haan, Luisteren is goud. Verdiep relaties, maak organisaties menselijker 
en geef groei gehoor. Amsterdam: Boom, 2022.
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To be virtual or to be natural, that’s the question – vrij naar 
Shakespeare

Haar vader is een echte techneut en verzot op de allernieuwste snufjes op 
technisch gebied. Nu nog komt hij geregeld aanzetten met nieuwe apparatuur, 
waarvan ze alles moet weten. Laatst kregen ze allemaal een 3D-bril van hem, 
zodat ze elkaar beter konden zien. Want eigenlijk zien ze elkaar nooit in 
levenden lijve. Ze doen veel samen, maar altijd virtueel. Dat is veel handiger; 
je hoeft de deur niet uit om elkaar te zien en te spreken. En als je elkaar echt 
nodig hebt, heb je elkaar zo gevonden.

Toen hij jong was, mocht hij geen schermen hebben van zijn ouders. Pas toen 
hij ging studeren, kocht hij zijn eerste laptop en gsm. Puur voor de studie, 
want eigenlijk zeiden die apparaten hem niet zoveel. Ook nu nog vindt hij ze 
wel makkelijk om mee te werken, maar als je mensen wilt spreken, dan doe je 
dat face to face. Want virtueel kun je iemand niet goed in de ogen zien, kun 
je elkaar niet voelen en ruiken. En dat heb je nodig om elkaar echt te leren 
kennen.

Hoe zit dat bij jou? Met je partner? Met je gezin? Met je team?

BOOM 12930 scheurkalender 04 APR.indd   3 15-06-2022   15:30



maandag

Minicursus logische niveaus, dag 1

Logica is de hoogste 
wet van intelligentie

Alexis Carrel 

mei

MEI
22

m d w d v z z

18

19

 20

21

22

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

BOOM 12930 scheurkalender 05 MEI.indd   44 15-06-2022   15:30



Coachingskalender 2023 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2022

Logische niveaus van leren en veranderen

De logische niveaus van leren en veranderen van Bateson en Dilts zijn een simpel 
model om te onderzoeken waar de schoen knelt, zowel op individueel als op 
organisatieniveau. Ze helpen je bij het bedenken van oplossingen die een leer- en 
veranderingsproces in gang zetten.
Er zijn zes logische niveaus. Van onder naar boven vormen de eerste letters op 
de ladder het woord OGVOIS. Dat staat voor:
• Spiritualiteit
• Identiteit
• Overtuiging
• Vermogens
• Gedrag
• Omgeving

In het leer- en veranderingsproces leidt een verandering op een hoger niveau 
tot een verandering op de onderliggende niveaus. Andersom is dat minder 
waarschijnlijk. Met andere woorden: na de probleemanalyse liggen de 
oplossingsmogelijkheden niet op het niveau waar je het probleem waarneemt, 
maar op het eerstvolgende niveau erboven. Dat is dan ook de reden waarom 
mensen vastlopen bij verandering: het leren en veranderen wordt meestal op 
een te laag niveau ingestoken!

Kijk maar in de spiegel. Als jij je mening over iets (een overtuiging) bijstelt, zul je 
merken en voelen dat je je intellectuele (en fysieke) vermogens in werking stelt, 
en dat zal weer tot ander gedrag leiden. Ander gedrag kan leiden tot aanpassing 
van de omgeving. Klinkt logisch, toch?

De komende dagen leggen we elke dag één niveau uit. Met twee 
praktijkvoorbeelden sluiten we de serie af.

Meer weten? 
Kijk dan op www.facilitation-academy.nl/model/logische-niveaus.
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Liever authentiek excellent dan moeizaam vergaard bekwaam

Gelukkig nieuwjaar! Voor veel mensen is de jaarwisseling hét moment om 
terug en vooruit te kijken. Maar gedurende het jaar zijn er allerlei momenten 
waarop je kunt stilstaan bij je eigen leerdoelen; dat is natuurlijk niet gebonden 
aan de start van een nieuw jaar. Dus: gelukkige nieuwe maand! De beste 
wensen voor deze nieuwe donderdag!
Wanneer je de tijd neemt om je doelen te bekijken, sta dan eens stil bij 
het type leerdoelen waarop je wilt focussen. Misschien richt jij je op die 
onderdelen van jezelf waarover je niet tevreden bent. Klinkt logisch toch? Dat 
wat ‘niet goed genoeg’ is moet je verbeteren, dat is de gebruikelijke gedachte.
Maar overweeg eens het tegenovergestelde: wat maakt dat jij goed bent 
in je werk? Zou je niet liever daarop focussen, en nog beter worden in die 
kwaliteiten?
Focussen op je kwaliteiten heeft verschillende voordelen: het is goed voor 
je zelfvertrouwen, je hebt er meer lol in (want je gaat voorbij aan de dingen 
die je minder goed kunt), en ook je organisatie is erbij gebaat. Het is immers 
voordeliger dat verschillende mensen in verschillende dingen echt heel 
goed zijn dan dat iedereen overal middelmatig in is. Het is dan uiteraard 
wel van belang dat je kwaliteiten ook benut worden, dus zorg ervoor dat 
mensen je weten te vinden en dat je benaderbaar bent. Mocht dat nog een 
ontwikkelpuntje van je zijn …

Meer weten over mensen laten excelleren? Check dan www.hofp.nl.

BOOM 12930 scheurkalender 06 JUN.indd   3 15-06-2022   15:29



maandag

Gooi een fortuinlijke man 
in de Nijl en hij komt boven 

met een vis in zijn mond
Egyptisch spreekwoord

Minicursus werkgeluk, dag 1

juni

JUNI
5

m d w d v z z

22

23

24

25

26

    1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

BOOM 12930 scheurkalender 06 JUN.indd   10 15-06-2022   15:29



Coachingskalender 2023 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2022

Geluk is meestal waar je het vindt, niet waar je het zoekt

De wereld is de afgelopen jaren behoorlijk in beweging. Veel mensen hebben 
de ervaring dat veranderingen steeds sneller gaan, dat de lat steeds hoger 
komt te liggen en dat er een overvloed is aan informatie.
Meer aandacht voor werkgeluk kan medewerkers en leidinggevenden helpen 
zichzelf beter te sturen in deze turbulente tijden. Ieder heeft daarbij zijn of 
haar eigen verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat 
we goed en gezond door deze tijden heen komen. De medewerker zelf, het 
team, de leidinggevende en de directie van een organisatie spelen daarbij een 
belangrijke rol.

In deze minicursus werkgeluk van Onno Hamburger, de grondlegger van 
werkgeluk in Nederland, krijg je handreikingen over werkgeluk voor jezelf en 
je organisatie.

We hebben deze dag niet voor niets gekozen om met deze minicursus te 
starten: Onno Hamburger is vandaag jarig! Via www.linkedin.com/in/
onnohamburger kun je hem feliciteren. Je kunt hem langs deze weg ook 
vragen stellen over deze cursus.
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Geld moet rollen, maar mijn creditcard is hoekig

Zij is opgegroeid in armoede en leerde al vroeg om zuinig te zijn met alles wat 
ze had. Toch wisten haar ouders op de een of andere manier geld bij elkaar te 
schrapen om haar zusje en haar een goede opleiding te laten volgen. Zij heeft 
nu een goede baan en meer geld dan ze kan opmaken. Zij heeft nooit geleerd 
om zichzelf of anderen te verwennen. Ze gebruikt de goedkoopste make-up, 
en haar kleding is intussen wel wat duurder, maar vaak wel vintage of van 
onslijtbaar materiaal. Haar schoenen loopt ze letterlijk stuk. Cadeautjes maakt 
ze nog steeds zelf. Anderen vinden het attent dat ze zoveel moeite doet, zelf 
weet ze niet anders. Elke cent draait ze drie keer om, want je kunt je geld maar 
één keer uitgeven.

Zijn vader had een levenstaak gevonden in het verwennen van zijn moeder, 
want voor haar was het beste nog niet goed genoeg. Elke week verse bloemen, 
zelfs hartje winter. Bonbons, sieraden, chique shawls en tassen. Zijn moeder 
had een levenstaak gevonden in het verwennen van zijn vader. Ze kookte de 
sterren van de hemel en het hele huis was altijd spic en span. Vaak frommelde 
ze een lief briefje tussen zijn boterhammen of brandde ze een ontspannend 
geurkaarsje als hij na een lange dag hard werken thuiskwam.
Hij heeft geleerd om attent te zijn voor anderen. Hij denkt altijd aan verjaar- 
en feestdagen. Zijn secretaresse krijgt de week voor Secretaressedag steevast 
een enorme bos bloemen. Als er iets te vieren valt, staat hij klaar met gebak 
of bonbons. Geld moet rollen, want je kunt het toch niet meenemen in je graf. 
Dan kun je er toch maar beter anderen blij mee maken?

Hoe zit dat bij jou? Met je partner? Met je gezin? En met je team?
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Als je betekenisvol bezig bent, voor wie heeft dat dan zin?

Nuttige en goede dingen doen is prima en voelt vaak prettig, maar het 
kan ook heel saai zijn. Weer die collectebus, weer dat standje op de 
gemeentemarkt. Wanneer ga je er vol voor en krijg je net wél die kick? Als dat 
gebeurt, kijk dan eens of het werk dat je doet niet alleen zinvol voor je is, maar 
ook betekenisvol.
Zinvol heeft een maatschappelijke context. Maatschappelijk gezien is het van 
belang om gedrag te vertonen waar we ons allen in kunnen vinden: duurzaam 
handelen, sociaal gedrag, wellicht aandacht voor vluchtelingen, je aan de 
verkeersregels houden, mantelzorg, kortom: een heel scala van min of meer 
sociale conventies.
Wat voor iemand betekenisvol is, is vooral een individuele zaak: zo 
zijn er mensen die kicken op sudoku’s, die zich helemaal werpen op de 
vluchtelingenzorg, die hun buren waar mogelijk ondersteunen. Maar ook, 
en nu wordt het wellicht pijnlijk, die kicken op dingen die maatschappelijk 
ongewenst of niet geaccepteerd zijn, bijvoorbeeld straatracen, drugs 
gebruiken of spookrijden op de snelweg.

Als voor jou zinvol en betekenisvol gelijk opgaan, voel je je tevreden en 
krijg je een kick van je bezigheden. Activiteiten die alleen zinvol of alleen 
betekenisvol zijn, worden op een gegeven moment saai, omdat je er niet je 
volle bevrediging uit kunt halen.
Als iets alleen maar een maatschappelijke context heeft, maar voor jou verder 
niet betekenisvol is, is het wellicht tijd om te onderzoeken hoe je die activiteit 
ook betekenisvol voor jezelf kunt maken. Een andere mogelijkheid is om een 
andere maatschappelijke activiteit te kiezen, iets waar je wél een kick van 
krijgt.

Deze bijdrage is geschreven door de jarige Anders Vink. Je kunt hem 
feliciteren via de volgende link www.linkedin.com/in/andersvink.
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Aannames zijn een hindernis voor vruchtbaar overleg

Thom bekent met het schaamrood op de kaken dat hij liefdesromannetjes 
leest. Niet vanwege het verhaal, maar omdat hij geen flauw idee heeft wat 
vrouwen willen en hoe hij met ze om moet gaan. Tegelijkertijd brengen die 
boeken hem nog meer in verwarring. Want daarin leest hij steevast dat de 
held stoer en macho is en de heldin het helemaal niet erg vindt als hij haar 
in zijn sterke armen neemt, ook al wijst ze hem af. Intussen hoort hij hele 
discussies over #Metoo, waarin voortdurend gezegd wordt dat ‘nee’ ook echt 
nee is en dat je als man niets tegen de zin van de vrouw mag doen. Waarom 
staat dat dan wel in die boekjes die met miljoenen over de toonbank gaan en 
zo gretig gelezen worden?

Hij vraagt zijn vriendinnen hoe het in elkaar zit: wat willen vrouwen nou 
eigenlijk? Hun antwoorden verwarren hem nog meer. Ja, een man moet 
groot en sterk zijn, maar mag een vrouw niet overheersen. Een beetje 
tegenstribbelen hoort bij het flirten, je moet niet te makkelijk zijn. Mannen 
moeten zorgzaam en grappig zijn. En vrouwen houden van mannen met 
macht.
Eigenlijk is het heel eenvoudig. De romantische boeken die hij leest, zijn 
bestemd voor vrouwen, en Thom hoort niet tot de doelgroep. De vriendinnen 
die hij raadpleegt, hebben hun eigen ideeën over de interactie tussen mannen 
en vrouwen, afhankelijk van hun eigen ervaringen.

Als je wilt weten hoe je met een vrouw moet omgaan, vraag het dan aan de 
vrouw met wie je op dat moment bent. Jullie maken samen je eigen, unieke 
communicatie- en interactiepatroon.
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IJkpunten geven het leven rapportcijfers, dus zorg dat je ze hebt!

Het is er echt ongemerkt ingeslopen. Dat zogenoemde tipping point is helemaal 
geen punt! Nee, het is een langgerekt tijdsuniversum waarin adem voor adem, 
stukje bij beetje, een andere gewaarwording en bewustwording plaatsvindt.
We hebben het hier over ouder en wijzer worden. Hoe merk je dat je aan 
de andere kant van het tipping point bent? Laten we eens enkele ijkpunten 
benoemen.
• Als je merkt dat jongeren wel érg jong zijn en dat zij nog zo fanatiek kunnen 

zijn over iets waar jij jaren geleden fanatiek over was …
• Als je voelt dat je het prima vindt als anderen stralen, daar waar jij vroeger 

zélf in de spotlights stond …
• Als je merkt dat anderen sneller en slimmer zijn dan jij …
• Als je ziet dat het zonder jou óók wel draait, misschien zelfs beter dan ooit … 

… en dat je dan het besef hebt dat dat oké is, dat dat goed is. Dat je dat mooi 
vindt. Dat je geniet als je anderen ziet groeien. 

• Als ze jouw wijze raad accepteren en daar iets mee doen wat jouw 
verwachtingen verre overtreft.

Ja, dan bevind je je toch echt aan die andere kant van het tipping point.
Tijd dus voor reflectie. Tijd om even om je heen te kijken om te zien en te 
voelen waar je staat, waar je bent, wie je bent. En om je het volgende af te 
vragen: Wat is er aan die andere kant? Welke wensen zijn er nog? Welke energie 
ga je waarin steken?
Want we willen natuurlijk wel nieuwe ijkpunten hebben!
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Werken we in de nabije toekomst ook nog na ons 80e?

Tijdens de coronacrisis werd thuiswerken ineens de norm. Werkgevers die 
eerder dachten dat thuiswerken verlies van productiviteit zou betekenen, 
zagen dat het tegengestelde waar was. De crisis bevestigde de bekende 
uitspraak van Johan Cruijff: ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel.’

Hybride werken is thuiswerken 2.0. Het gaat niet alleen om een andere plek, 
maar ook om een andere manier van werken, en die bepaal je samen met 
betrokkenen. In een team bespreek je de doelen en bekijk je wat er wel of niet 
gezamenlijk, alleen of waar gedaan kan worden. Kijk ook naar de mogelijke 
nadelen die naar voren komen, bijvoorbeeld:
• De grens tussen privé en werk raakt zoek. Zorg voor goede afspraken.
• De betrokkenheid in het team vermindert. Hoe organiseer je het 

persoonlijke contact tussen de medewerkers onderling, en tussen 
medewerkers en organisatie?

• De leidinggevende ervaart een gebrek aan controle. Welke manier van 
leidinggeven past bij deze manier van werken?

Voordelen van hybride werken zijn een betere werk-privébalans, een schoner 
milieu door minder reisbewegingen en betere prestaties.

Voor onze (nabije) toekomst gelden ook demografische veranderingen. 
Mensen worden steeds ouder, de pensioenleeftijd wordt steeds hoger, en het 
is niet ondenkbaar dat mensen in de (nabije) toekomst zelfs na hun tachtigste 
nog werken.

Bron: Marjolijn Feringa en Bregje Spijkerman, Hybride teams. Nieuwe routines 
voor betere resultaten en meer werkgeluk. Amsterdam: Boom, 2021.
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Provocatief coachen is als het sarren tussen goede vrienden 
– Jeffrey Wijnberg

Saïd is in de war en boos. Hij wil graag leidinggevende worden en via zijn werk 
heeft hij daarom een coach toegewezen gekregen. Het eerste gesprek is hem 
bar tegengevallen. De coach lachte hem uit, zei allerlei kwetsende en onware 
dingen en stuurde hem al weg voor hij zijn verhaal gedaan had. Hij heeft direct 
een andere coach aangevraagd, maar de ervaring zit hem nog behoorlijk 
dwars.

Het voorgaande klinkt als een mislukte poging tot provocatief coachen. 
Een provocatieve coach kan je uitlachen en absurde voorstellen doen, met 
de bedoeling je daarmee aan het denken te zetten. Maar dat lukt alleen als 
er al een vertrouwensband is, of ‘rapport’, zoals dat bij neurolinguïstisch 
programmeren genoemd wordt.

Wanneer weet je dat je iemand provocatief kunt gaan coachen? Daarvoor is 
een aantal signalen te benoemen:
• Er moet een klik zijn tussen de coachee en de coach. Dat voel je als coach 

direct.
• De coachee vindt het goed dat je hem aanraakt: een elleboogje, een klopje 

op de arm, een hand op de schouder.
• Je hebt minstens één keer samen gelachen.

Als de voorgaande signalen er wel zijn geweest, maar je weet toch nog niet 
zeker of provocatie kan, kun je benoemen dat je die vorm van coaching wilt 
inzetten. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Als ik je beste vriend was, zou ik nu … 
zeggen.’

Provocatief coachen is als het geplaag tussen oude vrienden: er moet een band 
zijn voor je elkaar de waarheid kunt zeggen.
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Waar gaat het mis in gedragsmanagement?

In theorie is gedragsverandering dus een makkie, maar de praktijk blijkt vaak 
weerbarstig. Dat komt door een aantal dingen.

1. Als je alleen op aanleidingen stuurt, zorg je er wel voor dat gedrag ontstaat, 
maar niet dat het ook beklijft. Zodra de aanleiding is verdwenen, vervalt 
iedereen in het oude gedrag.

2. Ieder individu kent eigen aanleidingen voor gedrag. Het is de moeite waard 
om te kijken wat voor wie een echte trigger is. Soms moet je daarvoor de 
diepte ingaan.

3. Ook consequenties wegen voor ieder individu anders. Daarom werken 
generieke beloningen niet zo goed. Bespreek welke prestatie hoe beloond 
wordt.

4. Bonussystemen geven vaak pas na lange tijd de beloning, waardoor het 
verband tussen het gewenste gedrag en de beloning weg is, of waardoor 
het voelt alsof de beloning wordt gegeven voor al het in die periode 
getoonde gedrag, ook het ongewenste.

5. Ongewenst gedrag wordt beloond met aandacht (extra gesprekken, 
pogingen om iemand mee te trekken) terwijl gewenst gedrag wordt 
afgestraft door het te negeren (‘Hij doet het toch al zoals we willen, dus 
hoeven we daar niets mee’).

6. Oud of ongewenst gedrag diende een doel. Als je gedrag wilt veranderen, 
is het belangrijk om te onderzoeken of en waarom het oude of ongewenste 
gedrag het nieuwe doel niet dient.

7. Ongeduld. Nieuw gedrag moet je minstens zes weken oefenen. Als je daar 
de ruimte niet voor neemt of geeft, is elke poging tot mislukken gedoemd.

8. Gewenst gedrag is meetbaar, en daardoor is succes zichtbaar te maken. 
Meestal vergeten mensen om hun successen te vieren of kunnen ze dat 
niet, omdat ze hun successen niet gemeten hebben. Zo weet je nooit hoe 
ver je al bent.
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DE COACHINGSKALENDER 2023: GOOI DE TROSSEN LOS

Elke dag een vraag, spreuk, citaat en korte teksten, oefeningen 
en opdrachten om jezelf en anderen los te scheuren uit de 
praktijk van alledag. Soms prikkelend, soms inspirerend, soms 
ergerniswekkend en al ruim 20 jaar voer voor goede gesprek-
ken. Dit jaar onder andere met minicursussen over gedrags-
verandering, werkgeluk en hoogsensitiviteit. 

Of je nu coach, manager, hr-professional of adviseur bent: 
2023 is het jaar om jezelf uit te dagen, om door te denken en 
je creativiteit te ontwikkelen. Niet in je eentje, maar vooral met 
anderen. Houd de kalenderblaadjes dus niet voor jezelf en 
breng ook je collega’s en het thuisfront in beweging. 

Hoofdredacteur Francine ten Hoedt is oprichter van Hat Trick 
consultancy, conflictcoach, spreker en auteur. Zij schreef de 
Coachingskalender met coauteurs uit diverse disciplines.
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