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Managers are making waves 
 
 
 
Werken met managers heeft de grootste impact op veel mensen 
in organisaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik geloof dat als managers zichzelf ontdekken, contact maken met 
wie ze mogen zijn, ze zich vanuit zichzelf kunnen verbinden met hun teamleden. Dan ontstaat er een golf van 
verandering in bedrijven en kunnen bedrijven weer leuk worden en gaan mensen met plezier naar hun werk.  
 
Met het besef dat managen een complex vak is, wil ik managers inzicht geven in de bedrijfskundige aspecten in 
het leiden van teams. Dit document is bedoeld als een inspiratiebron tot verdere persoonlijke-, zakelijke- en 
teamontwikkeling. Het zijn geursporen naar antwoorden op vragen waarmee managers aan de slag willen. Dit is 
geen checklist.” - Angelique Schrama, Mission Matters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Mission Matters 2019 
Versie 5 : feb 2021 
Dit document mag niet zonder toestemming verspreid worden en is bedoeld voor persoonlijk gebruik.  
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Managers goed inwerken is van zakelijk belang 

Managen is een vak 

 
 
 
Een inwerkprogramma voor (startende) leidinggevenden is gericht op zowel de werkgever als de werknemer, 
jij dus. Het heeft als doel jouw succes vergroten en het afbreukrisico op falen, stress en desinvestering 
verkleinen. Jij maakt echt het verschil door jezelf professioneel in te werken als nieuwe manager van je team, 
op welk niveau je ook leidinggeeft. 
 

Naam : 

 

Start  : 

Aantal sessies :       

Mentor  :    Peer of ervaren collega : 

 

Onderwerpen 
Mensen transformeren organisaties. Transformeren van teams is een proces waarbij je draait aan besturing, 
structuur en cultuur. In een onboarding-programma voor managers besteden we aandacht aan: 
 
1. Zelfonderzoek: als manager sta je steviger met grondige zelfkennis. 
2. De nieuwe functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt van de manager. 
3. De organisatie: inzicht krijgen wat de organisatie-dynamiek is, hoe het organogram eruitziet en welke 

krachtenvelden er spelen. 
4. Het team: welk doel en welke taak vervult het team en hoe ga je daar invulling aan geven? 
5. Performance en structuur: wat voor soort leider heeft het team nodig? Welke controlemechanismen of 

middelen zijn er nodig? 
6. Teamcultuur: hoe wil je dat het team samenwerkt?  
7. De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het 

team. Cruciaal voor succes is grip krijgen op wat er speelt en de communicatie opzetten met stakeholders. 

Algemene tips 

1. Dit inwerkdocument is ter inspiratie voor jou als teamleider. Het is niet volledig, het stipt slechts de aspecten 
van teams aan. Het is aan jou wat je ervan wilt of kunt gebruiken. 

2. Het onboarding programma volgt jou en jouw tempo. Haal een afspraak naar voren bij urgente vragen, 
bel/app/mail tussendoor voor korte vragen, en verzet de afspraak naar achteren als je meer tijd tussen de 
sessies in wilt. 

3. Stel vragen! Aan je leidinggevende (vaak ook de mentor) en zoek een buddy (ervaren peer). Praat met 
vrienden over je werk. Je hoeft het niet alleen te doen. 

4. Op www.missionmatters.nl/leestips vind je dit document digitaal, en nog meer werkbladen. 
5. Lees boeken over een specifiek onderwerp waar je op dat moment meer van wilt weten. Kijk bijvoorbeeld 

op www.managementboek.nl, zoek online naar relevante kennis op YouTube, managementmodellensite.nl, 
lees blogs en www.carrieretijger.nl 

6. Volg cursussen en opleidingen of bezoek seminars over management onderwerpen.  
 

Wees moedig en geniet onderweg van je reis! 

http://www.missionmatters.nl/leestips
http://www.managementboek.nl/
https://managementmodellensite.nl/
http://www.carrieretijger.nl/


 

Pagina 3 van 12 

 

De verwonder-pagina 
 

Kijken met een frisse blik 

De mooiste parallel is reizen. Als je op een nieuwe plek aankomt, kijk je anders dan de mensen die er al een tijdje 
zijn of wonen. Je verwondert je over hoe anders het is dan thuis. Maar na een paar dagen is echter veel alweer 
gewend, zoals het klimaat, het eten of plaatselijke gebruiken.  
 
 Huh? Hou de eerste 100 dagen je verwonderingen bij. Wat valt je op, wat neem je (voor) waar. Je hoeft er 

nog niets mee te doen, want sommige rituelen, bepaald gedrag of systemen zijn ‘logisch’. In deze periode 
mag je ongegeneerd vragen stellen over wat je opvalt. Vraag om duiding of uitleg zodat je het gaat begrijpen 
wat het is, of waarom het zo gebeurd. 

 Reflectie: Na deze 100 dagen analyseer je je aantekeningen, en maak je voor jezelf de balans op wat je wilt 
o behouden 
o versterken 
o veranderen 
o stoppen  

 
Daarbij bepaal je in welk tempo en in welke volgorde je zaken gaat oppakken en met wie.  
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Zelfonderzoek 

Als manager sta je steviger met grondige zelfkennis 

 
Als je jezelf begrijpt, is het eenvoudiger om de ander te begrijpen. Mission Matters kijkt naar professionals in 
organisaties als mensen die op de goede manier invoegen in de cultuur, structuur, bestuur, en die er invloed op 
hebben. En waarbij organisaties er baat bij hebben dat hun potentieel optimaal benut wordt ten dienste van de 
organisatie. Ken je zelf en zeg: “Dit ben ik, en daar zal je het mee moeten doen.” Dat maakt je als mens 
aantrekkelijk en dat laat je zien aan de wereld. 
 
o Mijn familieverhaal: we komen allemaal uit een 

familie. Ken jij je de verhalen en dynamieken uit je 
gezin van herkomst. Welke bepalen je gedrag in het 
heden? https://missionmatters.nl/genogram-maken/  

 Kernwaarden  
o Wat vind jij belangrijk, wat zijn je 

kernwaarden/principes.  
o Hoe zet je deze professioneel in? 
 Talenten 1 
o Welke 8-10 talenten, oftewel kernkwaliteiten, heb je?  
o Welke kernkwadranten heb je dan ook? Tip: Door de 

mensen aan wie je je ergert (je allergie) ontdek je je 
eigen kwadranten het snelste.  

o Wat heb je geleerd over jezelf uit (eerdere) 
assessments, testen, feedback, 
functioneringsgesprekken en MBTI? 

 Ik en mijn authenticiteit  
Ieder mens is uniek. Op het ‘zijns’-niveau’ worden we 
geboren met talenten, behoeften (= motiverend), 
passie en een geweten. Je bent een intelligente mix van IQ, EQ, FQ (Fysiek) en SQ (spiritueel). Hoe besteed je 
aan alle vier aandacht om je eigen innerlijke stem te vinden?2 

 Prikkels: Waarvan raak je gestrest? Hoe herken je dit in je lijf? Hoe kan je weer ont-spannen? 
 Rollen in balans: 
o Wie zijn belangrijk in je leven? Welke rollen heb je? Ik als… manager, werknemer, ouder, kind van, vriend, 

etc. 
o Toekomstbeeld3: Wat wil je, en van wie, horen ‘als je er straks niet meer bent’? Wat wil je in het leven van 

deze mensen betekenen (*3) 
 
 360 graden feedback  

Stel onderstaande 5 vragen aan circa 10 respondenten en vraag om toelichting:  
1. Waarmee moet ik doorgaan (wat doe ik goed) 
2. Wat zijn mijn 3 grootste kwaliteiten/talenten? (Wat gaat mij makkelijk af, kost me weinig moeite) 
3. Waar moet ik mee stoppen?  
4. Waar moet ik mee beginnen? 
5. Welke metafoor zou je kiezen als je mij in 1 beeld zou uitdrukken, en waar staat dit voor? 
 
De antwoorden zijn adviezen, je mag zelf bepalen wat je ermee wilt doen. De antwoorden zeggen ook iets 
over de ander, dus dit vergroot vaak ook het onderlinge contact en begrip. 

 
 

  

 
1 Daniel Ofman, Bezieling en kwaliteit in organisaties. 
2 Stephen R. Covey, De 8ste eigenschap 
3 Blog https://missionmatters.nl/vergroot-jouw-waardepropositie-covey-5-begin-met-het-einde-voor-ogen/   (bron: Stephen R. 
Covey: 7 habits) 

https://missionmatters.nl/genogram-maken/
https://missionmatters.nl/vergroot-jouw-waardepropositie-covey-5-begin-met-het-einde-voor-ogen/
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De organisatie 

Inzicht in de organisatiedynamiek, het organogram en welke krachtenvelden er spelen 

Als je promotie maakt, denk je de organisatie te kennen. Maar niets is minder waar. Op ieder niveau is het 
anders, en aan jou om dit te vertalen. Ben je nieuw in de organisatie? Laat je dan helpen door jouw 
leidinggevende, je peers, je voorganger (?) en stafafdelingen om deze vragen te beantwoorden. 
 
 De organisatie missie  

Jouw team is altijd onderdeel van een groter geheel, dus ook van de missie en strategie van de organisatie.  
 Team tactiek  

Vertaal de organisatiestrategie (het waarom en waarheen) naar de tactiek (wat doen we om daar te komen) 
van jouw team. Staat digitale transformatie op jouw agenda? 

 Jouw leidinggevenden  
Wat verwachten mensen hoger in de hiërarchie van jouw team? Wat is hun ‘taak’? 

 Aandeelhouders  
Als je bedrijf beursgenoteerd is of externe aandeelhouders heeft: wat willen ze? Hoe bepalen ze de 
resultaten? Hoe sturen ze? Ken je deze dynamiek? 

 Team Input en output  
Hoe gaat de samenwerking intern? Van welk team is jouw team afhankelijk om input van te krijgen? Welk 
team is van jouw teamprestaties (output) afhankelijk? Hoe zijn de overdrachtsmomenten? Hoe 
communiceer je met de leidinggevende van deze collega-teams?  

 Stafdiensten  
Waarmee helpen stafafdelingen jouw team? Wanneer zet je ze in? Laat je informeren (en opleiden) door je 
stafafdelingen, want daar zitten specialisten. 

 Organisatiestructuren 
o Teken het organisatie-organogram, zowel formeel als informeel? (*1) 
o Heb je inzicht in het genogram van de organisatie? Ken je de verhalen? (*2) 
o Waar worden welke besluiten genomen in je organisatie (dit wordt ook wel governance genoemd). 
o Zijn de escalatie-scenario’s helder voor je? 

 

  

* Verder lezen 

1. Henry Mintzberg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatiestructuur 
2. Management modellen over organisatie ontwikkeling, bijv. 7S of het klaverbladmodel 

https://managementmodellensite.nl/category/modellen/organisatie-ontwikkeling/  
3. Mission Matters blog genogram: https://www.missionmatters.nl/blog/genogram-maken 

  

file:///C:/Users/Tony/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UX8FJ007/Henry%20Mintzberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatiestructuur
https://managementmodellensite.nl/category/modellen/organisatie-ontwikkeling/
https://www.missionmatters.nl/blog/genogram-maken
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Jouw leidinggevende functie  

Gedegen inzicht in wat de functie verlangt van jou, als leider van je team 

 Taak  
Waarvoor ben je verantwoordelijk? Wat zijn jouw nieuwe taken? Lees je functieprofiel eens zorgvuldig. 

 Timemanagement  
hoeveel tijd in de week/maand/kwartaal wil je besteden aan deze taken? Wat is voor jou echt belangrijk? 
(*1, 2) Volg ook eens een korte cursus timemanagement. Het levert je tijd op. 

 Je kan niet alles (..meer zelf doen) 
o Hoe zet je jouw talenten in op je taak en wat delegeer je aan mensen met andere talenten?  
o Welke taken doe je niet meer in je nieuwe functie die je wel kunt? Het zelf doen is een mogelijke valkuil als 

je zelf specialistische kennis hebt (*1). 
 Koers en positie als leidinggevende wil je waarde toevoegen, welke? Je staat op een positie in de 

organisatie. Hoe voel je je op deze positie? Binnen welke kaders kan je werken en hoeveel vrijheid heb je 
hierin? 

 Meten = weten 
Reflecteer dagelijks, wekelijks en maandelijks waar je je tijd aan besteed hebt en vergelijk dit met je koers en 
planning. Wat vind je moeilijk? Waar krijg je energie van, of juist niet? Heb je gewerkt aan wat belangrijk was 
in je taak? 

 Relevant vakmanschap  
Welke competenties wil/moet je nog ontwikkelen voor de nieuwe functie om het vak van manager te 
ontwikkelen? Hoe ga je dit doen? 

o HRM: harde en zachte skills zoals personeelsdossiers, functioneringsgesprekken, slecht nieuws gesprekken 
etc. 

o Financiële vakkennis 
o Juridisch: begrijp je contracten 
o Communicatie en samenwerken 
o Situationeel leidinggeven, leren delegeren 
o Digitalisering, welke kansen zijn er voor jouw team 
o Sales en marketing, business model canvas en propositie (*3) 
o Bedrijfskundige kennis 
o Overig …………………………. 

 

* Verder lezen 

1. https://missionmatters.nl/timemanagement-met-karakter-covey-6-begin-bij-het-begin/ 
2. Boek Dirk Zeller, Timemanagement voor Dummies 

  

https://missionmatters.nl/timemanagement-met-karakter-covey-6-begin-bij-het-begin/
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Het team 

Welk doel en welke taak vervult jouw team? Hoe ga jij daar invulling aan geven? 

Het is belangrijk om deze vragen te beantwoorden. Dit doe je niet alleen, betrek je teamleden. Dit gaat over het 
ontwerpen van het pad om waarde te blijven toevoegen, en relevant te blijven. 
 
 Doel van de afdeling Wat is het bestaansrecht van jouw team, de toegevoegde waarde voor het bereiken van de 

organisatiemissie? 
 Team taken Wat zijn de huidige taken van je team? Wat gaat goed, wat kan beter? 
o Output: welke resultaten levert jouw team? En aan wie? Wat wordt er van jullie verwacht? 
o Proces: Welke activiteiten doen jullie hiervoor? Hoe doen jullie dit? Wat heb je ervoor nodig (zie ook structuur) 

en waar is nog behoefte aan? Is er sprake van operational excellence? (*Michael Treacy Fred Wiersema, The 
Discipline of Market Leaders) 

o Input: wie en wat ‘start’ jouw proces? Wat is de kwaliteit ervan, en het effect op jouw teamproces. 
 Kwaliteit Zijn jullie in je proces ook bezig met product 

leadership? Werk je aan het verhogen van de productkwaliteit, 
verbeteren van de time-to-market, hogere marges, innovatie, 
etc.?  

 Waardepropositie waardedisciplines van Treacy & Wiersema: 
Download de Excel: na het invullen van verschillende vragen 
kom je tot een waarde propositie. 
https://managementmodellensite.nl/scan-waardedisciplines-
treacy-wiersema/#.Xbv4MFVKipo. Vul het met het team in en 
voer met elkaar de discussie over de verschillen.  

 Rollen in team Welke rollen/functies (dus los van mensen) zijn 
er in de processen en activiteiten? Welke rol mis je? 

 Taakvolwassenheid teamleden (zie image)  
Welke mensen vervullen de taken en rollen? Wat is hun 
taakvolwassenheid hierin? (*Paul Hersey /Ken Blanchard: 
situationeel leiderschap) 

o Zijn deze mensen bereid, willen en durven ze? 
o Zijn deze mensen bekwaam: hebben ze, ook naar de toekomst toe, relevant vakmanschap? 
o Plot je mensen als S1, S2, S3 of S4. Weet je hoe jij deze individuen het beste kan aansturen, hoe je delegeert? 

 
Toekomst 
 Teamvisie  

Jouw visie op je team: waar sta je nu (ist) en waar wil je heen (soll): van A naar Beter. Wat is het pad 
ertussen (gap analyse), hoe kom je daar? 

 Teamstructuur  
De organisatiestructuur volgt de strategie en tactiek. Wat is het ontwerp van jouw ideale team 
organogram? 

 Teamsamenstelling 
Zijn er veranderingen naar de toekomst toe nodig in de samenstelling van mensen, competenties, 
diversiteit en persoonlijke voorkeuren?  

o Personeelsplanning: Plot je team (vlootschouw) en vul hiervoor het HR3P Matrxi model (Human Resources 
Performance Potential Portfolio, * Gerard Evers, van Laanen en Sipkens) of het 9 grid model (corporates) of 
ook wel de 9 Box Performance Matrix genoemd. Ze zijn een middel om de prestaties, talenten én het 
potentieel van medewerkers in kaart te brengen.  

o Maak een resourceplan, opleidingsplannen per medewerker en/of nieuwe taakomschrijvingen. Wie past er 
niet meer in het toekomstplaatje, wie heeft doorstroommogelijkheden? HR kan hier vaak bij ondersteunen. 
Wat is je uitstroom door pensionering of doorstroom?  

o Wie wordt jouw opvolger, en hoe leid je die op? 

* Verder lezen 

1. https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas of ons werkblad onder /leestips  

https://managementmodellensite.nl/scan-waardedisciplines-treacy-wiersema/#.Xbv4MFVKipo
https://managementmodellensite.nl/scan-waardedisciplines-treacy-wiersema/#.Xbv4MFVKipo
https://hr-vlootschouw.nl/hr3p-model/
https://hr-vlootschouw.nl/9-box/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://missionmatters.nl/wp-content/uploads/2020/08/MM-Flyer-Business-Model-Canvas-v2.pdf


 

Pagina 8 van 12 

 

Structuur en performance 

Wat voor soort leiderschap heeft het team nodig? Welke controlemechanismen of middelen 
zijn er nodig? 

Al je weet waar je naar toe wilt (koers, visie, doel), dan is je teamstructuur hier een afgeleide van. De 
performance is manier waarop je de team-activiteiten uitvoert.  
 
 Doelen meten  

(Team) KPI’s (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kritieke_prestatie-indicator) zijn een afgeleide van organisatie 
doelen. KPI’s gaan voor je team en jezelf werken als je er invloed op kunt hebben. Valkuil is dat je alleen 
financiële KPI’s benoemt (dit is meten achteraf), zoek ook naar kwalitatieve KPI’s. (*1) 

o Benoem een 5-9 relevante meetpunten: Start met een 
nulmeting. Maak ze daarna uitdagend en meetbaar/ 
SMART, meet ze.  

o Zijn ze gericht op de inspanning (proces, kwaliteit) of 
het resultaat (output). Heb je input KPI’s om de 
kwaliteit ervan te meten?  

o Rapporteer ze (rood= slecht(er), oranje, groen) en 
acteer ernaar.  

o Is het duidelijk hoe het team zelf invloed heeft op het 
behalen van de KPI’s?  

o Wat zijn de positieve en negatieve effecten van de 
KPI’s op input, proces en output? 

o Welke mijlpalen ga je vieren? Fun is belangrijk voor de 
motivatie. 

 Eigenaarschap  
Het team heeft mandaat, en jij dus ook. Welke zijn dat? Welke geef jij aan je teamleden? 

 Werkbaarheid  
Kan het team werken? Zijn de middelen (nog steeds) adequaat? Is het ‘gereedschap’ geschikt voor de taak 
en kan het gebruikt worden door iedereen? Denk hierbij aan werkplek, digitalisering, 
communicatievaardigheden en -middelen, overlegvormen, etc. Dit noemen wij de hardware van de 
organisatie. 

 Managementinformatie en -rapportage  
Je meet de performance van het individu, het team, de output, de financiën, etc. Welke rapportages heb je 
nodig om aan het roer te kunnen staan? De IT-afdeling kan met je meedenken over business intelligence. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence) 
 

* Verder lezen 

1. https://missionmatters.nl/plannen-maken-om-doelen-te-halen/  
2. Digitale transformatie meten https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-measure-digital-

transformation-progress/ 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kritieke_prestatie-indicator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
https://missionmatters.nl/plannen-maken-om-doelen-te-halen/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-measure-digital-transformation-progress/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-measure-digital-transformation-progress/
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Teamcultuur 

Mensen transformeren organisaties. Hoe wil je dat het team samenwerkt?  

Er is niet 1 definitie voor ‘de beste teamcultuur’. Dit onderdeel is een combinatie van organisatiewaarden, wie jij 
bent en wat jouw team kan en wil. Cultuur is wel te managen en doe je nooit alleen. 1 2 
 
 Team principes  

Wat zijn jouw teamwaarden? Dit zijn een afgeleide van de eerder onderzochte 

• Organisatie-kernwaarden (business principles, code of conduct) Wat is de ‘ziel’ van de organisatie? 

• Jouw persoonlijke waarden 
 Teamtalent  

Wat zijn de 8-10 kernkwadranten van je team? (3)  
 Normen  

‘Zo doen we dat hier (niet) Wat wil je dat de normen van het team worden?’ Is het gewenste gedrag duidelijk 
voor iedereen? 

o Waardoor komt dit? Ken je het verleden van het team?  
o Waar zijn ze trots op? 
o Wat zijn de zorgen en frustraties van je team? 
o Stimuleren ze onderling om elkaar op gewenst gedrag aan te spreken? Worden ze voor goed gedrag 

beloond? (Zie ook KPI’s). 
 Wat gebeurd er in het team? https://missionmatters.nl/genogram-maken/  
 Bewondering Ken je de helden in het team? Ben je zelf een held, een rolmodel, voor het team? 4  
 Ondermijning Zitten er ‘giftige of vijandige’ elementen in je team? (5) Zo ja, onderzoek hoe je dit 

neutraliseert of elimineert met een krachtenveldanalyse. 
 Samenstelling  

Wat is de teamsamenstelling? Gebruik hierbij diverse methoden als meta-taal: MBTI, de Belbin teamrollen 
Eneagram, RealDrives, MapsTell, etc. maar ga ook eens aparte dingen doen met het team als 
paardencoaching, over de streep workshop, heidagen of opstellingen. 

 Groepsvorming In welke fase van teamontwikkeling bevindt jouw team zich? De fase van Forming, Norming, 
Storming of Performing. Wat vraagt dit van jou en wat voor soort leiderschap heeft het team dan nodig? 
Overwaardeer dit model niet, soms is er gewoon onvoldoende structuur en middelen, of dragen de KPI’s niet 
bij aan het gewenste gedrag. (6 7) 

 Creativiteit: is er ruimte om nieuwe dingen met elkaar te verzinnen, “een beetje aan te klooien”. Is er naast 
productie te draaien ook ruimte voor innovatie? Waarnemen, duiden en daarna nieuwe dingen verzinnen, 
nieuwe aanpak, nieuwe producten. In de huid van je (potentiele) klant kruipen, de marktdynamiek te 
snappen en jezelf opnieuw uitvinden, keer op keer op keer op keer. Daar liggen de kansen en oplossingen. 

 Leiderschap: Wat voor soort leiderschap heeft dit team nodig? Hoe ga jij voorbeeldgedrag hierin vertonen: 
inspireren en transpireren? 

 5 Frustraties in het teamwork: Patrick Lecioni geeft in zijn boek 5 team frustraties: Gebrek aan vertrouwen, 
Angst voor confrontatie, Gebrek aan betrokkenheid, Mijden van verantwoordelijkheid, Weinig aandacht 
voor resultaat,  met handvatten voor vruchtbaar teamwork. Zie ook het werkblad op /leestips  

 Employee journey: Ontwerp het pad van de medewerker: recruitment, on-boarding, de taak, waardering, 
beloning, ontwikkeling, promotie, exit-gesprek. Luister naar de behoefte en ervaring van de medewerker 
(need) en stem af op wat je van ze vraagt (demand). Gebruik ook E-HRM technologie hierbij. 

 
1Mission Matters over cultuurmanagement https://missionmatters.nl/transitie/cultuur-is-te-managen/  
2 Gartner voor HR-managers https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-chros-guide-to-culture/  
3 Daniel Ofman, Bezieling en kwaliteit in organisaties. 
4 Stephen R. Covey: de 8e eigenschap: van effectiviteit naar inspiratie (8th Habit) 
5 Krachtenveldanalyse https://managementmodellensite.nl/krachtenveldanalyse/#.XcPxDzP0kuU  
6 Fasen in teamontwikkeling: Bruce W. Tuckman: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuckmans_stadia_van_groepsvorming 
7 Quiz: Wat voor soort manager ben je? https://www.gartner.com/en/human-resources/insights/publications/connector-manager  
 

https://missionmatters.nl/genogram-maken/
https://missionmatters.nl/wp-content/uploads/2020/11/MM-Flyer-5-team-frustraties-Patrick-Lencioni.pdf
https://missionmatters.nl/leestips/
https://missionmatters.nl/transitie/cultuur-is-te-managen/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-chros-guide-to-culture/
https://managementmodellensite.nl/krachtenveldanalyse/#.XcPxDzP0kuU
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuckmans_stadia_van_groepsvorming
https://www.gartner.com/en/human-resources/insights/publications/connector-manager
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De buitenwereld 

Een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het 
team 

 SWOT  
Hier doe je de SWOT Analyse voor jouw team (*1) 

 VUCA-wereld  
Is jouw buitenwereld veranderd? Wat zijn de trends: wetgeving, digitaliseren, sociaal en cultureel, 
economisch. Welke impact gaat deze 
trends hebben voor jouw team? (*2) 

 Stakeholder analyse  
Heb je overzicht van, en inzicht in, jouw 
externe stakeholders? Is je 
stakeholderanalyse helder? 

o Aandeelhouders 
o Klanten  
o Leveranciers 
o (Kennis) partners 
o Concurrenten 
o Ngo’s  
o Brancheorganisaties 
 Contact  

Heb je de communicatie met relevante 
stakeholders opgezet? 

 Customer intimacy  
o Ken je de behoefte van je klant? En van 

de klant van jouw klant? 
o Heb je ook interne klanten? 
o Hoe maakt jouw klant bij jou de Customer Journey ofwel de 

klant-reis van suspect tot accountmanagement? Welke 
contactmomenten zijn er? Hoe ervaart de klant deze? 

o Customer Engagement: wat is de emotionele binding van 
jouw klant met je organisatie? (*5) 

* Verder lezen 

1. SWOT Analyse: https://managementmodellensite.nl/swot-
analyse of 
https://www.strategischmarketingplan.com/swot-analyse/ 

2. Doe de test: hoe VUCA is jouw buitenwereld? 
https://missionmatters.nl/wat-is-een-vuca-wereld/  

3. Strategyzer: Business Model Environment: 
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2015/10/14/how-
to-scan-through-your-environments-disruptive-threats-and-
opportunities  

4. Treacy en Wiersma: https://www.strategischmarketingplan.com/marketingstrategieen/customer-intimacy/  
5. Customer Engagement https://www.smartconnections.nl/is-customer-engagement-interview-ruud-

verduin/ 
  

https://managementmodellensite.nl/swot-analyse/
https://managementmodellensite.nl/swot-analyse/
https://www.strategischmarketingplan.com/swot-analyse/
https://missionmatters.nl/wat-is-een-vuca-wereld/
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2015/10/14/how-to-scan-through-your-environments-disruptive-threats-and-opportunities
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2015/10/14/how-to-scan-through-your-environments-disruptive-threats-and-opportunities
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2015/10/14/how-to-scan-through-your-environments-disruptive-threats-and-opportunities
https://www.strategischmarketingplan.com/marketingstrategieen/customer-intimacy/
https://www.smartconnections.nl/is-customer-engagement-interview-ruud-verduin/
https://www.smartconnections.nl/is-customer-engagement-interview-ruud-verduin/
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Persoonlijk en professioneel leiderschap 

 

Gedicht van Marianne Williamson  

Het gedicht komt uit het boek ‘A return to love’ van Marianne Williamson ter inspiratie:  

 Onze diepste angst 

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt. 
 

We vragen ons zelf af; 
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn? 

 
Maar waarom niet?! Je bent een kind van God. 

Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid. 
Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken, 

zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. 
 

We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, 

tot uitdrukking te brengen. 
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons, 

maar voor ons allen. 
 

Als we ons eigen licht laten schijnen, 
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen. 

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, 
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden. 

 

 

 Wat is jouw diepste angst? Wat zou je doen, als je niet bang 
bent? Als je moedig bent?  

 Waarop ben je over jezelf tevreden? Wat doe jij goed? 
 Moet jij altijd veel van jezelf? En praat je vaak in termen van 

moeten? 
 Wat is je diepste drijfveer (missie, visie) als manager? 

Onderzoek ze op alle rollen in je leven.  
 Wat kan jij bijdragen om je teamleden te laten schitteren? 

* Verder lezen 

 

• Werkblad Dilts met interessante reflectievragen:  
/leestips  

• Haptonomisch Hexagram: cognitieve vragen en 
gevoelsvragen /leestips 

 
 
 

 
  

https://missionmatters.nl/wp-content/uploads/2021/02/MM-Flyer-Piramide-van-Dilts-v2.pdf
https://missionmatters.nl/wp-content/uploads/2020/08/MM-Flyer-Voelen-Denken-Doen.pdf


 

Pagina 12 van 12 

 

Mission Matters Manifesto 
 

1 Mission Matters! 
Wij helpen mensen en bedrijven duurzaam succesvol te zijn, juist in een veranderende, grillige en complexe 
wereld. Wij werken binnen de zakelijke context van de missie, of de bronbestemming, van jouw organisatie. De 
route naar succes wordt bepaald door jouw missie, door wie je bent en wat je wilt bereiken.   

2 Kansen benutten 
Alle organisaties hebben uiteindelijk dezelfde uitdaging: relevant blijven voor klanten. Medewerkers uitdagen 
biedt nieuwe kansen om een voorwaartse beweging in te zetten en te excelleren. Wij denken vanuit die kansen 
en begeleiden organisaties daar waar (nieuwe) businessmodellen, processen en mensen bij elkaar komen. 

3 Mensen maken de verandering 
Als ingenieurs zijn we gefascineerd door de dynamiek van organisaties als ‘levend mechanisme’. Vanuit onze 
jarenlange bedrijfservaring weten we dat de mens daarbij de succesfactor is. Dat zie je terug in onze integrale 
aanpak, gericht op synergie tussen de harde en zachte kant, de boven- en onderstroom. We besteden altijd 
aandacht aan voelen, weten en doen.  

4 Denk groot, start klein, werk snel 
Succes begint met een ambitieuze doelstelling. Wij maken jouw ambitie behapbaar en uitvoerbaar en werken 
daar slim naar toe. Een transitie is een concrete, structurele organisatieverandering met gezamenlijke doelen, 
eigenaarschap, uitdaging, heldere mijlpalen en korte stappen. Bij het ontwikkelen van mensen sluiten we aan 
bij de actuele ontwikkelbehoefte en bieden het aan op het best passende leertempo. Tempo is belangrijker dan 
haast.  

5 Iedere stap resultaat 
Als ondernemers denken wij vanuit Return on Investments. Ons uitgangspunt is dat het resultaat van iedere stap 
iets moet opleveren, meetbaar of zichtbaar zijn. De route van succes is door iedere fase ‘het juiste’ te doen. Door 
de optimale mix te bieden van interventies die op elkaar inwerken èn elkaar versterken. Dit levert een fris, snel 
en doeltreffend proces en resultaat op.  

6 Met energie in beweging 
Mensen ontwikkelen en processen innoveren betekent organisatieverandering. Wij zien weerstand, die vaak 
ontstaat bij veranderingen, als energie die beschikbaar kan komen. Wij zetten in op het creëren van positieve 
energie door te accepteren wat er is. Door te waarderen wat goed gaat en dit te versterken. Wat beter kan ook 
beter te gaan doen. Samen met en door uw medewerkers die kunnen én willen. Alleen dan nemen ze 
gemotiveerd eigenaarschap en komen ze in beweging. 

7 Managers als sleutel voor succes 
Wij omarmen de co-creatie met leidinggevenden in de organisatie. We verbinden onze inzichten en expertise 
met de talenten en kennis in het team. Mission Matters kijkt naar leidinggevenden als medewerkers die positieve 
invloed kunnen hebben op de cultuur, structuur en bestuur van de organisatie en daarmee op de continuiteit. 

8 Wij doen waar we in geloven 
Wij ontwikkelen onszelf ook continu, als mens en als organisatie. We kennen ook onze beperkingen. Als er bij 
onze klant een noodzakelijke stap gezet moet worden, en we kunnen het niet zelf, dan werken we samen met 
deskundige partners waardoor onze klanten blijven transformeren. Daar zijn we open en eerlijk over naar alle 
partijen. 

 
Mission Matters BV  

Groot Hertoginnelaan 155, 2517 ER Den Haag 
 

MENSEN TRANSFORMEREN ORGANISATIES Mission Matters is een business partner voor bedrijven en 
personen die echt een sprong willen maken. Veel organisaties worstelen ermee, terwijl het juist geweldige kansen 

biedt. Vanuit die drive bouwen we aan resultaat. 
 


