
 

Veerle  en  Sophie              

                                    geschreven door Carine Pruijt en Pauline Tanahatoe 

 
Dit is een boek in wording. We publiceren telkens een of twee thema’s en we vinden het leuk 
wanneer je feedback en/of input1 geeft! Wie weet kom jij dan ook in ons verhaal. 
Feedback/input kun je mailen aan info@proactiefcoachen.nl of aan info@tandoen.nl 

 

Situationeel leiderschap en Veerle’s zorgen 
 

Sophie2blaast in haar warme chocolademelk en neemt een klein slokje van het zoete, warme vocht.      
Hier is ze echt aan toe. Ze heeft vandaag al drie stevige functioneringsgesprekken achter de rug. Het 
valt haar tijdens deze gesprekken op dat sommige teamleden weinig eigen initiatief nemen en  
 het al snel goed vinden. 
 het naar haar zin te 
 nieuwe dingen uit te3  

         Wat een  
  grote verschillen 
zijn er in dit team!  

Renske bijvoorbeeld; werkt hier al jaren, ze zegt 
hebben maar ze toont geen enthousiasme om 
proberen of om iets nieuws te leren. Ze drukt met  

deze houding een stempel op het team hoewel ze zich daar vast niet bewust van is en het niet negatief 
bedoelt. ‘Hoe krijg ik haar in beweging?’, vraagt Sophie zich af.  

 

 Hi Veerle, 
Hoe gaat het met je, alles goed? Zeg, ik heb een vraag aan je; ik heb vandaag enkele functioneringsgesprekken 
gevoerd en ik kom wederom tot de conclusie dat ik nogal verschillende mensen in mijn team heb.  
Zo is er Renske, 38 jaar en al 9 jaar een prettige, betrouwbare kracht. Ze heeft veel kennis over onze organisatie 
en is bereidwillig om haar collega’s te helpen. De ideale werknemer, denk je vast, maar ze houdt vernieuwing 
tegen. Dit doet ze niet bewust maar ze draagt uit dat ‘hoe we het altijd doen’ onze manier van werken is. 
Opdrachtgevers vragen echter vaker om een ander type professional dan voorheen. Er is veel vraag naar 
professionals die gemakkelijk de verbinding aangaan met meerdere organisaties tegelijkertijd. Professionals die 
minder gericht zijn op het invullen van een afgebakende functie en des te meer bekwaam zijn in de 
samenwerking en het innoveren met andere organisaties.  
Renske steekt haar mening over ‘nieuwigheid die wel weer overwaait’ niet onder stoelen of banken en 
beïnvloedt daarmee haar collega’s. We moeten echter wel aan de vraag voldoen die onze opdrachtgevers 
stellen, ook Renske. Zij heeft het afgelopen half jaar vaker een mismatch met de opdrachtgever dan voorheen.  
Ze hanteert een eenzijdige selectie stijl waardoor ze kandidaten niet goed beoordeelt. Professionals moeten 
vakbekwaam zijn maar daarnaast zijn ook 21ste -eeuwse skills4 noodzakelijk en Renske besteedt daar 
geen aandacht aan. Om te beoordelen of een kandidaat hierover beschikt, zijn een 
brief met CV en een gesprek onvoldoende toereikend. Wij moeten een andere 
insteek kiezen en vaardig worden in de beoordeling van deze overkoepelende skills, 
ook Renske. Collega Jens zet zich wel volledig in om tegemoet te komen aan dit 
type vragen die we binnenkrijgen en dat lukt hem goed. Ik heb gezien dat hij 
kandidaten een korte pitch laat geven over een onderwerp wat de toekomstige 
functie raakt en tegelijkertijd een interesse van de kandidaat laat zien. Jens gaat op 
cursus, leest literatuur over samenwerken in- en met netwerken en gaat in gesprek 
met opdrachtgevers om hun vraag te verduidelijken. Hij krijgt regelmatig 

                                            5 

 
1 Zie “Proloog” uit deze reeks op www.proactiefcoachen.nl of op www.tandoen.nl 
2 Sophie is teamleider bij Carpau, een werving en selectiebureau voor de zorg. 
Bedankt Lieke voor je feedback op Veerle&Sophie 
4 https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/ 
5 Bron: Google afbeeldingen 
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complimenten van bedrijven voor zijn goede beoordelingen van de kandidaten die hij aan hen voordraagt. Jens is 
een stuk jonger dan Renske, en in haar ogen minder ervaren, maar ik zou graag zien dat Renske van hem leert. 
Heb jij een idee hoe ik dit kan aanpakken? 

 
Groetjes, Sophie        
                                                                                                                                                                                                                                          

Ha Sophie,  
Sorry dat ik wat laat reageer, maar ik zit qua gezondheid een beetje in een dip en ik merk dat dit mijn balans 
verstoort. Ik was laatst bij een seminar over burn-out. Daar werd een metafoor gebruikt van een krukje met drie 
poten. Deze poten staan voor: je werk, je privé en je gezondheid.  Wanneer een van de drie poten wiebelt of 
zelfs afbreekt… ehm, dan is het moeilijk om te blijven zitten. Ik vind het moeilijk om rust te nemen en stress te 
vermijden. Maar om op je vraag te reageren: misschien heb je iets aan de theorie van Situationeel leidinggeven?  

 
        6 Situationeel leiderschap7 gaat uit van vier basisstijlen;  

de directieve (sturen, leiden), coachende (begeleiden), 
participerende (ondersteunen) en delegerende stijl. Het 
ontwikkelingsniveau van een medewerker bij een bepaalde  
taak, bepaald welke stijl je hanteert.  
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=hNUJqTtPozQ 
Wanneer ik zo je karakterisering van Renske lees, zou ik haar 
wat betreft ‘veranderen’, in het vakje S1 plaatsen. Ze heeft  
dus veel sturing nodig bij haar ontwikkeling. Misschien kun je  
haar (mogelijk zelfs onder het mom van hulp aan jou omdat je  
te veel taken hebt o.i.d.) een geheel nieuwe taak geven  
waarbij je haar stuurt en wanneer ze erin groeit, ondersteunt?  
Je anticipeert daarmee op haar bereidwilligheid te helpen  
en op haar kennis van jullie organisatie. Zo krijg je haar  

wellicht in beweging. Wanneer dit onvoldoende werkt, is het handig om met Renske een gesprek aan te gaan 
over haar motivatie en drijfveren. Om de kennis van Jens op de anderen over te brengen, is het handig om een 
collega, waarvan je weet dat Renske er goed mee overweg kan, te laten aanhaken bij Jens. Geef ze bijvoorbeeld 
samen een opdracht om een presentatie te geven over 21ste-eeuw skills en verschillende manieren om deze skills 
te beoordelen bij sollicitanten. Renske kan dan, op een voor haar veilige manier, leren om andere 
selectiemiddelen te hanteren. Hopelijk kun je hier iets mee? 

 
   Vorige week is onze bejaarde buurvrouw op straat beroofd van haar tas en haar gouden kettinkje, het arme 

mens! Ik begrijp niet dat iemand dat doet! Ik ga er veel naar toe. Verder maak ik me ook zorgen om Rob, hij sluit 
zich af, is knorrig om alles en gaat volkomen zijn eigen gang! Maar genoeg gezeurd nu.  

 
Dankjewel voor je uitnodiging bij het rondetafelgesprek8, we zullen er zijn hoor! 

 
Hartelijke groetjes, Veerle 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                         
        

               
 

                                                                                                                                       

 
 
 

                                       Bron: Google afbeeldingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
6 Bron: Het Groot Modellenboek; Anthon van der Horst, Marcel Wanrooy, Hanno Meyer, Alec Serlie, e.a. 
7 Deze theorie is ontwikkeld door P. Hersey en K. Blanchard 
8 Zie “Het Plaatselijk Sufferdje” uit deze reeks op www.proactiefcoachen.nl of op www.tandoen.nl 
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