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Zoals elk jaar zijn we blij om je opnieuw te mogen informeren, maar vooral 
inspireren, met dit gratis magazine dat we met veel zorg hebben samengesteld. 

Het voorbije jaar is zeker niet minder uitdagend geweest voor jou als 
professional. De gevolgen van een wereldwijde gezondheidscrisis blijven ook 
op ons dagelijkse werkleven een belangrijke invloed hebben. ‘Werk’ zoals 
we het decennialang gekend hebben is niet langer hetzelfde. Hoe we ons 
organiseren en gedragen op de werkvloer is veranderd. En meer dan ooit 
zien we een nood aan nieuwe, veranderde en groeiende inzichten om ons te 
wapenen tegen alle bestaande en nieuwe uitdagingen die op ons afkomen. 
Als uitgeverij bevinden we ons altijd in een bevoorrechte positie waarbij we op 
de eerste rij staan om nieuwe inzichten van toonaangevende experten, onze 
auteurs, te helpen verzamelen en verspreiden. En daar zijn we heel trots op. 

We zijn er oprecht van overtuigd dat de kennis verzameld in boeken het 
voor jou mogelijk maakt om sterker in jouw schoenen te staan. Het maakt 
je rijker, zelfverzekerder, beter voorbereid en nog zoveel meer. Levenslang 
leren als persoonlijke verrijking, maar ook om organisaties sterker te maken in 
uitdagende tijden. 

Mijn collega’s hebben voor dit magazine een selectie gemaakt van enkele 
boekenpareltjes die niet mogen ontbreken in jouw professionele bibliotheek.

Laat je vooral inspireren en geniet!

Liesbeth Declercq
Uitgever die Keure Professional Publishing
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Nobody knows you

Hoe kan je jouw expertise omzetten 
in marktleiderschap? Dat is de 
vraag die Michael Humblet bezig 
hield. Het antwoord daarop is 
tegelijkertijd ook de titel van het 

boek: Nobody knows you. Jouw klanten willen 
weten wie de persoon achter de firma is. 
Een gezicht creëert vertrouwen. We konden 
Michael strikken voor een interview, waarin hij 
alvast enkele tips van de sluier oplicht.

IN GESPREK MET
MICHAEL HUMBLET  
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Hoe kwam je op het idee om een boek te 
schrijven?
Michael Eigenlijk kwam het idee 
heel organisch: ik was met mijn 
bedrijf al even bezig met scale-ups 
en kmo’s te helpen groeien. Die 
bedrijven gaan een volgende fase 
in en moeten snelheid maken. Ze 
 vragen mijn hulp om een nieuwe 
markt te penetreren of om een 
nieuw product te introduceren.

Hoe meer ik naar hun bedrijven 
keek, hoe meer ik dacht: Jullie 
zijn goed bezig maar dit kan veel 
efficiënter. Het probleem ligt zodanig 
aan de basis dat je het zelfs niet ziet. 
Als de mensen jou niet kennen, hoe 
kan je dan je firma schalen? Het tra-
ditionele salesverhaal ‘ik neem een 
telefoon en ik ga bellen’, dat werkt 
niet meer en is allesbehalve efficiënt. 

Het droomscenario zou zijn dat 
mensen zeggen ‘dat is een expert, 

die persoon heb ik nodig voor mijn 
bedrijf’. En zo is de titel van mijn 
boek Nobody knows you ontstaan. 
Als de mensen je kennen zal je 
verkoop de lucht ingaan. Maar dan 
stoot je op het tweede probleem: 
wie moeten ze kennen: de firma of 
de persoon? Vroeger zou ik hebben 
gezegd de firma, maar een grote 
verandering in sales en marketing 
de voorbije jaren heeft ervoor ge-
zorgd dat je als persoon altijd meer 
impact hebt dan met je firma.

Er is een hele nauwe correlatie 
tussen de verkoop en wie op sociale 
media zijn expertise deelt. Het aan-
tal leads en de business die je met 
de kennis van medewerkers kan 
genereren ligt veel hoger dan als de 
firma zelf iets zou delen op sociale 
media. Want mensen vertrouwen 
mensen en kopen van mensen. Een 
firma zullen we al sneller wantrou-
wen. Het is de bedoeling om die 

balans terug in de juiste volgorde te 
krijgen. De titel Nobody knows you 
slaat op de mens achter de firma, 
want op die manier bouw je sneller 
vertrouwen op.

Waarom moeten ondernemers jouw boek 
lezen? 
Michael Omdat ze zullen leren hoe 
ze hun expertise kunnen omzetten 
in marktleiderschap. Het merendeel 
van ondernemers blijft vasthangen 
in het traditionele salesmodel dat 
twintig tot dertig jaar oud is. Dat 
heeft soms zijn voordelen, maar die 
modellen gaan fundamenteel altijd 
uit van één stelling: ‘de mensen 
hebben mijn product of dienst 
nodig, dus ik praat 95 % van mijn 
tijd over mijn producten of diensten’. 
Maar dat werkt niet meer.

In de huidige wereld zijn er drie mo-
gelijkheden: ofwel ben je te vroeg, 
ofwel ben je op tijd, ofwel ben je te 

IN GESPREK MET
MICHAEL HUMBLET  



6

laat. Slechts 2 tot 5 % van de wereld 
is op tijd. Dus dat wil zeggen dat als 
je echt wil groeien, je breder moet 
gaan in je communicatie en de weg 
moet plaveien voor diegenen die te 
vroeg en te laat zijn.

Begin niet met het praten over je 
product want dan spits je je enkel 
toe op die 2-5 %, de mensen die 
op tijd zijn. De vraag is eerder: 
hoe bouw je waarde? Hoe bouw 
je vertrouwen? En dat start altijd 
met iets inspirerends. Mensen zijn 
geïntrigeerd door wat zou kunnen 
zijn. Een CEO denkt: ik zou nog 
harder kunnen groeien of ik zou 
mijn firma kunnen verkopen. Iemand 
die voor hem/haar werkt, denkt 
eerder: hoe kan ik carrière maken of 
hoe kan ik kennis vergaren. Vroeger 
dacht ik: als ik ze maar kan inspire-
ren, dan zullen ze mijn producten 
of diensten kopen. Maar ik vergat 
een fundamentele tussenstap: als 
mensen iets inspirerends zien, dan 
denken ze: ik kan dat zelf. En ze 
hebben verdorie gelijk. Ze kunnen 
dat ook zelf. MAAR: je droomklant 
wil dat helemaal niet zelf kunnen. Je 
droomklant wil fundamenteel wor-
den ontzorgd, dat jij het voor hem 
doet. Een shortcut in de tijd als het 
ware gebaseerd op jouw expertise 

(of die van je firma). En dat is waar jij 
als ondernemer kan inpikken. 

Leg je klanten uit hoe ze het zelf 
kunnen doen aan de hand van bij-
voorbeeld enkele modellen. Kunnen 
ze het dan effectief zelf? Dat is een 
grote discussie. Maar als jij het hun 
uitlegt, word jij de expert en dan 
willen ze uiteindelijk toch dat jij het 
voor hen oplost met jouw product of 
dienst. En wat blijkt, als je mensen 
iets aanleert, krijg je twee ongelofe-
lijke effecten:

1. Je krijgt een veel hoger bereik. 
Mensen delen jouw materiaal, 
waardoor je ambassadeurs krijgt. 
Mensen doen eigenlijk de sales 
voor jou, zonder dat jij er iets voor 
moet doen.

2. Door je expertise te delen word je 
een thought leader in je vakge-
bied. Mensen komen met hun 
problemen naar jou zodat jij het 
kan oplossen. Dat zal resulteren 
in meer omzet en groei.

Het draait dus, zoals ik zei, alle-
maal rond je expertise omzetten in 
marktleiderschap.

Volgens jou zijn we zelf ons grootste 
probleem. Waarom is dat?
Michael Omdat we geen tijd heb-
ben. Maar tegelijkertijd wil dat ook 
meteen zeggen dat je concurrenten 
geen tijd hebben. Ga dus bewust op 
zoek naar iets dat schijnbaar moei-
lijk is, maar je eenvoudig kan scha-
len. Op die manier kan je winnen 
van de typische marktleiders. Het 
grote verschil tussen kleinere firma’s 
en de grotere is snelheid. Hou er 
wel rekening mee dat je wekelijks 
content zou moeten kunnen delen, 
maar dat kan je eenvoudig oplossen 
met batchproductie: maak in één 
dag zoveel mogelijk content die je 
eindeloos kan blijven gebruiken en 
herformuleren rond je expertise.

Daarnaast voeren we vaak in 
onszelf een gevecht: zou ik dat wel 
doen, kan ik dat wel, waar zouden 
we dan over praten. Dan maakt 
iedereen het zich gemakkelijk om 
over de producten of diensten te 
praten. Maar dat werkt niet meer, 
want mensen vertrouwen geen 
verkopers. Als je inziet dat je jouw 
expertise op schaal moet delen 
(educatie & inspiratie), zal je ook 
meer verkopen.
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Dat is een rare twist en niet elke be-
drijfsleider kan op de kar springen. 
Ze hebben geen tijd om het zelf te 
doen, dus nemen ze iemand aan die 
gespecialiseerd is in marketing en 
extern content zoekt. Maar ergens 
is dat onnozel, want je hebt zelf je 
firma gebouwd en de mensen die 
daar werken zijn de experten. Zij 
hebben meer kennis dan eender 
wie in de wereld over dat onder-
werp. Mensen uit de firma moeten 
hun expertise delen.

Wanneer is voor jou de opzet van dit boek 
geslaagd?
Michael We hebben er lang over 
nagedacht om een foto van mijn 
gezicht op het boek te plaatsen. 
Op het einde van het boek hebben 
we dan nog foto’s toegevoegd van 
andere mensen die het boek voor 
hun gezicht houden. En wat ik nog 
steeds fantastisch vind, is dat als 
mensen het boek kopen, ze een 
foto nemen van het boek voor hun 
gezicht. Sommige van die berichten 
genereren meer likes en comments 
dan mijn eigen originele post met 
het boek. Dat vind ik spectaculair, 
want het wil zeggen dat mijn eigen 
model ‘walk the talk’ echt wel werkt. 
Daarnaast zal ik ook tevreden zijn 
als ik zie dat mijn boek zijn werk 
doet en ik de impact daarvan op 
bedrijven zie.

“Content is fire, social media is the 
gasoline” – Ryan Kahn. Wat is jouw visie 
op deze quote?
Michael Het klopt dat je sociale 
media nodig hebt om de content die 
je maakt te kunnen versnellen. Maar 
de quote van Gary V. vind ik krachti-
ger: “It’s a volume warfare”. Kwaliteit 
wordt vaak als excuus gebruikt om 
geen kwantiteit te produceren. Ik 
geloof daar trouwens niet in, een 
balans tussen de twee is belang-
rijker. En trouwens, het imperfecte 
maakt net dat mensen jou beter 
vertrouwen. 
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Heb je één tip die je wil meegeven aan 
ondernemers?
Michael Bouw je website zodanig 
op dat toekomstige klanten hun 
e-mailadres achter laten. Een e-mail-
adres in deze tijden staat gelijk aan 
een stukje vertrouwen. Dat vertrou-
wen kan je makkelijk schalen en is 
het nieuwe goud, zeker in tijden van 
GDPR. 

Daarnaast is het ook interessant om 
een insidesalesprofiel aan te nemen. 
Die persoon kwalificeert de leads die 
het bedrijf binnenwandelen, maar 
distribueert ook proactief de content 
die je maakt. Dat is een magische rol 
die je zal dwingen om alle processen 
te herzien en meer content te produ-
ceren. Zie het zo: als er iemand naar 
je toestapt en zegt: “Hallo, ik ben 
Michael, wat kan ik voor je doen”, 
dan zet je fysiek een stapje achteruit. 
Als die persoon zegt: “Hallo, ik ben 
Michael en heb aan jou moeten den-
ken. Ik heb hier iets liggen dat jouw 
business zal helpen”, dan voel je je 
persoonlijk aangesproken.

Wat is voor jou het mooiste voorbeeld van 
een onberispelijke contentstrategie?
Michael Ik ben echt onder de indruk 
van WeGroup. Ze verkopen software 
voor de verzekeringswereld, wat 
een vrij niche markt is. Na het lezen 
van mijn boek hebben ze beslist om 
in één dag veel video’s op te nemen 
over allerhande problemen in de 
verzekeringswereld. Ze deelden 
de problemen op in twee lagen: 
de strategische problemen en de 
operationele problemen. Die video’s 
posten ze wekelijks en vulden ze 
aan met webinars en boekjes. Ze 
hebben in een korte tijd veel waar-
de gecreëerd voor hun klanten en 
ze voelden dat ook in hun omzet.

Wat wil je dat mensen onthouden uit het 
boek?
Michael Stop met over jezelf te pra-
ten. Praat over je expertise en deel 
die ook. Dat is fundamenteel. Hoe 
meer je je expertise deelt, hoe hoger 
je omzet. Dat is een heel mooie cor-
relatie. Ten tweede: perfectie doodt 
elke vorm van productiviteit. Je moet 
de balans tussen kwantiteit en kwa-
liteit behouden en dat doe je door 
er gewoon mee te beginnen. Zet de 
eerste stap en die bal rolt wel.

29,00
euro

AUTEUR Michael Humblet
UITGAVEJAAR 2020
BESTELCODE 204 201 200
ISBN 978 90 4863 910 6 
Ook beschikbaar als e-book
MEER INFO

nieuweondernemer.diekeure.be
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Waarom moest het boek  Employee 
engagement, what else? er volgens 
jullie nu komen?
Klaus We schreven dit boek 
in volle COVID-19-tijden. We 
hebben dus aan den lijve on-
dervonden hoe moeilijk het was 
om een creatief proces te laten 
verlopen via telewerken. Nu 
bedrijven hun wonden proberen 
te likken van de wereldwijde 
pandemie worden we gecon-
fronteerd met een gevoel van 
onbehagen en bezorgdheid 
over hoe we moeten omgaan 
met dat zogenaamde nieuwe 
normaal dat onvermijdelijk is 
geworden.

De coronacrisis legde een 
aantal zaken bloot die voor-
dien latent sluimerden aan de 
oppervlakte bij tal van organi-
saties, zoals een gebrek aan 

leiderschap of vertrouwen of 
een mank lopende onderlinge 
communicatie.

Door deze crisis werd pijnlijk 
duidelijk hoe betrokken mede-
werkers al dan niet het verschil 
maken.

Inge Vandaag is het, meer dan 
ooit, het moment om werk te ma-
ken van employee engagement. 
Tenslotte is employee engage-
ment een gedeelde verantwoor-
delijkheid. Het begint bij jezelf, 
als medewerker en als leider. 
Welke functie je momenteel ook 
bekleedt: het is jouw verantwoor-
delijkheid om niet alleen je team, 
maar ook jezelf te leiden tot meer 
engagement. Meer betrokken-
heid leidt immers tot meer groei 
en geluk, zowel in je professione-
le leven als in je privéleven.

E mployee engagement 
is meer dan een slogan. 
Het is een stiel. Het 
is een fundamenteel 
basis principe van goede 

 bedrijfsvoering. Overal ter wereld wil-
len werkgevers het engagement van 
hun medewerkers verhogen. Uit de 
praktijk blijkt telkens weer dat bedrij-
ven met een hogere medewerkers-
betrokkenheid succesvoller zijn. En 
toch blijkt minder dan een vijfde van 
de medewerkers zich echt betrokken 
te voelen. Erger nog: zo’n 17 % van 
de medewerkers blijkt zelfs actief 
niet betrokken, met onverschilligheid 
en zelfs sabotage op de werkvloer 
tot gevolg. Volgens het onderzoeks-
bureau Gallup kosten niet betrokken 
werknemers bedrijven wereldwijd 
elk jaar miljarden euro’s. We laten 
in dit artikel Inge van Belle en Klaus 
Lommatzsch aan het woord over het 
belang van employee engagement.

IN GESPREK MET
INGE VAN BELLE

Employee  
engagement: 

voorbij de hype

KLAUS LOMMATZSCH
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Employee engagement is relevanter dan 
ooit, kunnen jullie dat verklaren?
Inge Er zijn veel redenen waarom 
medewerkersbetrokkenheid zo 
belangrijk is. Ten eerste hebben 
toegewijde medewerkers over het 
algemeen een 50 % hogere klanten-
focus. Dat leidt tot een hogere 
klantenretentie en meer verkoop. 
Gelukkige medewerkers zorgen 
voor gelukkige klanten en die 
zorgen op hun beurt voor gelukkige 
aandeelhouders. 

Maar het zorgt ook voor een hogere 
retentie in het algemeen. Een ‘say, 
stay & strive’-cultuur zorgt ervoor dat 
medewerkers vol trots vertellen over 
de organisatie, de werkomgeving en 
de kansen die ze krijgen. Die betrok-
kenheid versterkt op haar beurt de 
retentie. Geëngageerde medewer-
kers zullen verwachtingen proberen 
te overtreffen en samen met het 
management streven naar een on-
vergetelijke organisatie cultuur.

Klaus Klopt, die passie over en op 
het werk brengt vaak een open 
communicatiestijl met zich mee, net 
als stevige werkrelaties. Die energie 
straalt af naar de buitenwereld, 
zowel naar (potentiële) klanten als 
naar nieuw talent. Zo creëer je een 
sterk merk.

Daarnaast is employee engagement 
een bron van productiviteit. Wie 
bevlogen is door zijn werk steekt er 
per definitie meer moeite in, maakt 
beter gebruik van de middelen die 
voorhanden zijn en is proactief. Wat 
nog mooier is, is wanneer er een 
cultuur van intrapreneurship kan 
ontstaan. In een dergelijke cultuur 
brainstormen collega’s graag mee 
en houden ze ervan om out of the 
box te denken. Getriggerd door 
leergierigheid gaan ze gemakkelijker 
de grenzen opzoeken van hun eigen 
kunnen en zorgen ze voor innovatie. 
Een cultuur van ondernemerschap 
bevordert aanzienlijk de betrokken-
heid van medewerkers.

Waar of niet waar: employee engagement 
is belangrijk om je medewerkers te kunnen 
houden 
Inge Dat is inderdaad iets wat veel 
mensen denken. Maar eigenlijk is het 
doorheen de volledige levenscyclus 
belangrijk om de medewerker een 
sterke ervaring te geven, in welke 
fase hij/zij zich ook bevindt: als job-
kandidaat, werknemer of alumnus. 
We onderscheiden vier belangrijke 
fasen in de employee journey: 
aantrekken van talent, onboarding, 
moments that matter en offboarding.

Bij het aantrekken van talent moet 
je aan kandidaten al tonen dat jouw 
organisatie een ‘engaging place to 
work’ is. Dat kan al door een aan-
trekkelijke vacaturepagina te maken, 
door op te vallen in de massa in 
andere rekruteringskanalen en ook 
door in jouw boodschap duidelijk 
te maken dat je zoekt naar gemoti-
veerde en enthousiaste kandidaten. 
Gebruik je creativiteit op alle vlakken!

Het belang van ‘medewerkersbetrokkenheid’ in cijfers:

• Volgens een studie van Harter en collega’s kunnen organisaties met meer 
geëngageerde medewerkers 51 % hogere productiviteit optekenen.

• Bedrijven waar veel aandacht wordt besteed aan effectieve werknemers
communicatie hebben een 47 % hoger rendement voor aandeelhouders 
over de laatste vijf jaar.

• De performantie van geëngageerde medewerkers is 20 tot 28 % hoger 
dan die van niet geëngageerde medewerkers.

• Organisaties met betrokken medewerkers vertonen een stijging van 19 % 
in operationeel inkomen over een periode van twaalf maanden, vergeleken 
met een daling van 33 % bij bedrijven met niet betrokken medewerkers.

• Bijna twee derde van alle medewerkers presteert aan slechts 33 % van 
hun productiviteit omdat ze niet ten gronde begrijpen wat er van hen wordt 
verwacht.

• Bedrijven met heel betrokken werknemers bereiken het dubbele van het 
jaarlijkse nettoinkomen van bedrijven die achterlopen qua engagement.

51 %

47 %

19 %
33 %

20 tot  
28 %
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Klaus Uiteraard moet je ook bij de 
onboarding van je medewerkers 
werken aan engagement. Een eer-
ste indruk is belangrijk. Een kleine 
attentie kan al een verschil maken. 
Maar je kan bijvoorbeeld ook een in-
gangsinterview organiseren om nog 
eens na te gaan waarom ze voor jou 
kozen, die frisse buitenblik is heel 
leerrijk en het zorgt nog eens voor 
een echte engagerende ervaring 
voor de nieuweling. Naast onboard-
ing zijn er nog andere belangrijke 
en betekenisvolle momenten in 
het leven van een medewerker. De 
grenzen tussen werk- en privésfeer 
zijn vervaagd, door aandacht te 
hebben voor dergelijke momenten 
bekijk je de medewerker als mens in 
zijn totaliteit en niet functioneel als 
een werknemer die zijn job komt uit-
voeren. Concreet zijn er drie soorten 
moments that matter volgens Jacob 
Morgan: specifieke momenten in 
het leven van een medewerker 
persoonlijk (bv. een huis kopen, een 
sterfgeval …) doorlopende momen-
ten op het werk (bv. een succesvol 
project) en gecreëerde momenten 
die medewerkers het gevoel geven 
dat ze belangrijk zijn (bv. teambuil-
ding, innovatie-challenges …). Bij al 
die soorten momenten kan je als 
bedrijf iets waardevols betekenen 
voor je medewerker.

Inge Tot slot kan je bij de offboard-
ing (en erna) ook nog heel wat be-
reiken met engagement. Medewer-
kers die het schip (moeten) verlaten 
kunnen immers heel wat schade 

aanrichten. Een uitgekiende exit-
strategie biedt geen 100 % garantie 
dat dit niet zal gebeuren, maar kan 
wel heel wat kwaad voorkomen. 
Door op een objectieve manier te 
achterhalen waarom medewerkers 
vertrekken, leer je veel. Je krijgt 
nuttige info om jezelf te verbeteren 
als leidinggevende en om mooiere 
kansen te creëren voor het bestaan-
de team. Zorg ervoor dat ex-mede-
werkers sterke ambassadeurs voor 
je employer brand blijven!

Hoe meetbaar is employee engagement?
Klaus Op dat vlak kunnen we heel 
wat leren van marketing. Een mar-
keteer zou vertrekken vanuit een 
bevraging van de huidige klan-
ten. Vervolgens zou hij bij sturen, 
oplossingen aanbrengen en die 
verzamelde gegevens gebruiken 
om nieuwe klanten aan te trek-
ken. Al die zaken kan je vertalen 
naar je medewerkers. Je komt pas 
te weten wat er speelt als je het 
vraagt. Meten is weten. Je kan 
bijvoorbeeld beginnen met een 
focusgroep met een paar recent 
aangeworven medewerkers om de 
talent journey in kaart te brengen. 
Vervolgens zou je de bevindingen 
extrapoleren en valideren bij de 
hele organisatie. Niet één keer, 
maar permanent door regelmatig 
een bevraging te organiseren bij 
de medewerkers en constant de 
vinger aan de pols te houden.

Inge Voor wie op zoek is naar een 
manier om employee engagement 
te meten en te verbeteren, bestaan 
er verschillende tools op de markt 
die kunnen helpen. Een eenvoudige 
meting kan al heel goedkoop met 
een zelfgemaakte survey of een 
eenvoudige tool die je koopt. Maar 
als je na het meten ook snel in actie 
wil kunnen schieten en je werking 
wil optimaliseren, dan kan je best op 
zoek gaan naar een uitgebreidere 
tool. Een engagementplatform beant-
woordt idealiter aan vijf I-functionali-
teiten: Inform, Inspire, Instruct, Involve 
en Incent. Daarover lees je meer in 
ons boek.

De eNPS (Employee Net Promotor 
Score) is eveneens een handige, 
eenvoudige tool die wordt gebruikt 
als benchmarking. De eNPS werd in 
het leven geroepen naar analogie 
van de Net Promotor Score en is 
gebaseerd op de vraag: “Hoe waar-
schijnlijk is het dat je deze werkgever 
zou aanbevelen aan anderen?”

Klaus People Analytics wordt de 
kern-businessactiviteit van de toe-
komst, omdat het helpt om talent te 
identificeren, de performantie van 
hr te verhogen, het verloop en zijn 
oorzaken te detecteren, de vereiste 
skills te voorspellen en hr helpt om 
haar strategische rol ten volle te 
spelen. Er komt extra tijd vrij bij hr, 
tijd om te kunnen besteden aan het 
menselijke aspect en het ontwikke-
len van een onvergetelijke employee 
experience!
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TIP: Download gratis onze interviewgids als inspiratie!

Deze gids biedt je een vragenset die je kan helpen om zelf de 
drijfveren van engagement in kaart te brengen.

De set bevat een niet-exhaustieve lijst, zodat je als leider verhelde-
rende vragen kan stellen. Je kan ze gebruiken als leidraad bij een 
“face-to- face”-interview of in een groepsinterview, in een “one to 
many”-bevraging of zelfs in een ruimere kwantitatieve bevraging, 
mits de juiste puntenschaal gebruikt wordt en op voorwaarde 
van aanpassing naar een meer gesloten vraagstelling.

PS Je kan de interviewgids ook vinden als appendix in het boek.

Download de gids via  interviewgids.diekeure.be

29,00
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Nog te veel organi-
saties doen hun 
taakverdeling 
 enkel op basis 
van vaardigheden 

en competenties. Werkkrach-
ten worden ingezet op wat ze 
goed kunnen en waarvan ze 
dat ook al bewezen hebben. 
Competentiemanagement 
heet dit. Elk bedrijf zou naar 
een combinatie moeten 
toewerken om competentie-
management te verweven 
met talentmanagement. Dit 
is dé aanpak voor het te-
rugschroeven van retentie, 
het verlagen van uitvallen 
door burn-outs. Een systeem 
waarbij elke medewerker 
zijn vaardigheden en compe-
tenties mag/kan inzetten in 
de organisatie, maar ook de 
kans krijgt om zijn talenten te 
ontwikkelen.

Er zijn enkele randvoorwaarden 
waaraan moet worden voldaan om 
aan talentenontwikkeling te kunnen 
doen. Er zijn heel veel verschil-
lende factoren die ervoor zorgen 
dat mensen niet in staat zijn om te 
leven  volgens hun talenten. Jij ziet 
 poten tieel in hen, maar zelf zien ze 
het niet, kunnen ze het niet zien of 
hebben ze het lef niet om het te 
tonen. Zo blijft er heel wat  potentieel 
verborgen. Wel, jij als manager, 
coach of leidinggevende kan hen 
helpen om aan de slag te gaan met 
hun talenten zodat ze de juiste weg 
inslaan naar blij werken. Wil jij het 
potentieel meehelpen naar buiten 
te brengen, dan dien je wel nog met 
een aantal factoren rekening te hou-
den. Die criteria geven je alvast een 
duidelijk beeld van wat je nodig hebt.

Vertrouwen in het leven
Een positieve mindset kan je ont-
wikkelen, dat kan door bijvoorbeeld 

 affirmaties te gebruiken. Hoe vaker 
we een gedachte hebben, hoe 
meer we daarin geloven en hoe 
meer het zich in ons leven zal ma-
nifesteren. Daarom is het belangrijk 
dat ze positief zijn. Formuleer dus 
samen een affirmatie volgens zijn/
haar waarden en wat hij/zij belang-
rijk vindt in het leven. Affirmaties 
kan je niet alleen curatief, maar ook 
preventief inzetten.

Maar ook een open mindset is 
belangrijk, kunnen loskoppelen van 
structuren, maatschappij, onderwijs, 
overtuigingen ouders … Je zou er-
van versteld staan hoeveel mensen 
leven volgens de overtuiging van 
een ander. Het is daarom belangrijk 
jezelf de vraag te stellen waarom je 
bepaalde dingen doet.

En verder moet je vooral de regie 
over jouw leven in eigen handen 
nemen. 

Wat mensen nodig 
hebben om te kunnen 
werken vanuit hun 
krachtbron

IN GESPREK MET
ILSE GAUTHIER
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Honger naar zelfkennis
Om op zoek te gaan naar je talenten 
moet je nieuwsgierig zijn naar wat je 
te bieden hebt. Als je de beweging 
naar binnen kan maken, ben je in 
staat om een leven te leiden vanuit 
je talenten.

Lef en durf
Er zijn heel veel mogelijke gedach-
ten die ervoor kunnen zorgen dat je 
blokkeert. Soms hebben we gewoon 
dat kleine duwtje nodig, vooral zon-
der nadenken, om de angst en twijfel 
weg te nemen en de volgende stap 
te zetten. En natuurlijk heb je soms 
ook een hefboomvaardigheid nodig: 
een handeling of een vaardigheid die 
je aanleert zodat je je talenten echt 
kan inzetten.

Groeimindset
Laat je inspireren door het succes 
van anderen, in plaats van het je 

te laten beperken en je je eigen 
talentenontwikkeling saboteert. Het 
zijn niet alleen onze vaardigheden 
en talenten die voor succes zorgen, 
maar ook onze op groei gerichte 
mindset. En niet onbelangrijk: hou 
vol bij een tegenslag en sta open 
voor feedback! Je kan dit aanleren 
bij anderen door ze groeitaal te 
leren, de kleine stapjes te leren 
benoemen.

Kwetsbaar kunnen opstellen
Door je kwetsbaar open te stellen 
zal je ook weer dingen kunnen doen 
waar je energie uit haalt.

Kader/context, zowel privé als zakelijk – 
gedeelde verantwoordelijkheid
Je talenten komen pas tot uiting in 
een bepaalde context, als je je veilig 
voelt. Soms moet je die context 
gewoon ook zelf creëren. Sta soms 
eens stil bij je talenten en kijk of 

je ze ook in andere contexten kan 
gebruiken. Je moet het willen en je 
moet het mogen. Het is ook de taak 
van de coach of leidinggevende om 
anderen daarin te begeleiden zodat 
ze hun eigen context/kader creëren 
waarin ze zoveel mogelijk hun 
talenten tot ontwikkeling kunnen 
brengen.

Er is dus een gedeelde verant-
woordelijkheid. Enerzijds moet 
een werkgever zorgen voor een 
fijne werkplek voor zijn mede-
werkers zodat ze hun werk goed 
kunnen uitoefenen. Hij/zij is dus 
mee verantwoordelijk dat mensen 
kunnen ontwikkelen en groeien in 
wat ze doen. Anderzijds moet de 
medewerker ook zo goed mogelijk 
zijn best doen binnen de job zodat 
hij zijn eigenwaarde die hij erin legt 
kan voelen.

“Je moet vooral de regie over  
jouw leven in eigen handen nemen.”
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Creëer context (naar talentenontwikkeling)
Maak tijd en ruimte voor talentenontwikkeling. Werk obstakels weg en plan 
je talenten in je agenda of maak een actieplan op. Richt je aandacht naar je 
persoonlijke ontwikkeling. Gebruik je talenten en inspanningen om je doelen 
te bereiken.

Focus op talenten: herkennen – erkennen
Zoek steeds naar talenten, noteer en verzamel ze allemaal. Omschrijf je taken 
in je agenda volgens de talenten die je inzet. Geen afleidingen. Hou die focus 
op het zoeken en verzamelen van je talenten en focus opnieuw indien nodig.

Talenteer – talenten
Concreet maken – op welke manier inzetten – welke stappen zet ik –  
in de praktijk brengen van talenten.

Naar jezelf: vertoon steeds meer gedrag dat past bij wie jij werkelijk bent.

Naar anderen: kom voor jezelf op en spreek uit wat je denkt en voelt (ik ben/ik 
heb) en toon dus gedrag dat daarbij past. Met andere woorden: talenteer!

Evalueer voortgang
Plan wekelijks evalueertijd in in je agenda. Wat leerde je uit het talenteren 
van afgelopen week en hoe wil je dit meenemen naar je volgende weken? Op 
welke talenten wil jij je de komende tijd richten? Progressiegericht evalueren 
om al het potentieel dat in je zit te kunnen ontwikkelen.

1

2
3

4

4stappen naar  
talentenontwikkeling

In

In talentenontwikkeling is het beter om slechts één talent te benoemen en 
dit door te trekken tot het punt waarop je klant dit daadwerkelijk inzet dan 
vele talenten te vinden en er niets mee doen. Talentenontwikkeling is een 
proces dat tijd en begeleiding vraagt. Het is iets dat je niet kan forceren.  
De vier stappen naar talentenontwikkeling hieronder zullen jou en de 
 mensen die je begeleidt helpen om steeds verder in dit proces te komen.

“Je moet vooral de regie over  
jouw leven in eigen handen nemen.”
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© André Matthijssens6 mindsetversnellers 
voor betrokken en  
wendbare medewerkers
De leidinggevende van de werkvloer 

staat onder druk door de vele ver-
andertrajecten, gaande van digitali-
sering over nieuwe werkprocessen 
tot doorgedreven veiligheid, orde en 

netheid. Maximale efficiëntie, flexibiliteit, sneller, 
beter en duurzamer is waar het tegenwoordig 
om draait bij organisaties. 

Daarnaast staat  cultuur steeds meer op de 
bedrijfsagenda. Een cultuur die ondersteunend 
is aan de veranderkoers. Medewerkers met 
mindsets die in lijn liggen van de koers van het 
bedrijf. Cultuur is het DNA van je organisatie, 
dat kan je niet zomaar veranderen. Wat je wel 
kan beïnvloeden is het gedrag en de mindsets 
van je medewerkers. 

INGE GODTS
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52

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de turbomotor uitvoerig besproken. Alle versnellingen 
worden een voor een besproken. De versnellingen zijn de volgende zoals hieronder schema-
tisch voorgesteld: 

een gemeenschappelijke taal, 
een meeslepend waarom-verhaal, 
echte bewustwording, 
een voorbeeldfunctie ‘walk the talk’, 
veilig leren en groeien, en 
versterkende mechanismen.
 

Turbo
motor

voor mindset-based 
leiderschap

1
Gemeen- 

schappelijke 
taal

2
Meeslepend 

waarom- 
verhaal 3

Bewust-
wording 

4
Voorbeeld- 

func�e
‘Walk the talk’5

Veilig leren 
en groeien

6
Versterkende 
mechanismen

Figuur: De 6 mindset-versnellers.

laat je hieronder kennismaken met een universeel beïnvloe-
dingsmodel met zes mindset-versnellers. Je kan het model 
gebruiken om meer innovatie, inclusiviteit, groei, samenwer-
king, positiviteit en veranderbereidheid te stimuleren op de 
werkvloer. De versnellers kan je toepassen op zowel de ver-
anderkoers als op de unieke waarden binnen je organisatie. 
Ze stelt het voor aan de hand van een turbomotor, bestaande 
uit zes versnellingen die je allemaal moet doorlopen voor 
elke mindset die jij wil stimuleren. Een ontbrekende versnel-
ling kan de turbomotor doen haperen en zelfs doen stilvallen. 
Wil je werken aan een blijvende mindset- en gedragsveran-
dering, dan moet je de turbo motor steeds draaiende houden.

Versnelling 1:
een gemeenschappelijke taal
Abstracte woorden zoals mindset, flexibiliteit, agile, 
wendbaarheid, digitaal, inclusief, eigenaarschap 
enzovoort worden geregeld gebruikt tijdens overleg-
momenten en personeelsvergaderingen. Maar wat 
wordt ermee bedoeld? Als je deze vraag stelt, dan merk 
je interpretatieverschillen zowel op de werkvloer als bij 
leidinggevenden.

TIP: met een gemeenschappelijke taal krijg je de 
neuzen in  dezelfde richting. Iedereen weet wat er-
mee bedoeld wordt en kan dit met zijn eigen woor-
den verduidelijken. Het is helder waar je naartoe wil 
en welke mindset(s) hiervoor nodig is (zijn).

1

INGE GODTS
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Versnelling 2:
een meeslepend waarom-verhaal
Verhalen zijn een krachtig instrument wanneer je een collectieve 
mindset-shift nastreeft op de werkvloer. Verhalen doen iets met ons. 
“Ik herinner me nog heel goed de toespraak over veiligheid van 
een senior vicepresident in het begin van mijn loopbaan. De manier 
waarop hij dit bracht was zo authentiek en geloofwaardig dat ik ervan 
geëmotioneerd was. Hij had mijn verantwoordelijkheidsgevoel getrig-
gerd. Vervolgens toonde hij cijfermateriaal waarom veiligheidsobser-
vaties echt het verschil maken en hoe iedereen hieraan kan bijdragen. 
Hiermee veroverde hij mijn verstand. Ik was met hart en ziel mee en 
volgde er alle interne veiligheidstrainingen”, vertelt Inge Godts.

TIP: een goed verhaal raakt ons en brengt onze emoties naar 
 boven. Dat is de reden waarom je het niet vergeet, en sterker 
nog, de kans is heel groot dat je het ’s avonds opnieuw vertelt 
aan je familie of aan je collega’s. Met een goed verhaal kan jij  
de gewenste mindsets op de werkvloer in de kijker zetten.

2

Versnelling 3:
echte bewustwording
Hoe bewust zijn jouw medewerkers van hun mindset en gedrag? 
Beseffen ze hoe negatief ze zich soms uitlaten? Hoe argwanend ze 
kunnen zijn als er dingen veranderen in je organisatie? 

TIP: medewerkers zullen pas veranderen als er helderheid is over 
wat er nu juist van hen wordt verwacht. Bewustwording is ook de 
minder goede kanten laten zien en leidinggevenden die durven in 
dialoog te gaan over gedrag en mindset.

3

Versnelling 4:
voorbeeldfunctie ‘walk the talk’
Heb jij al kritiek gehoord van medewerkers over leidinggevenden 
of ondersteunende functies die zelf niet doen wat ze van anderen 
verwachten? 

TIP: de werkvloer kijkt bijzonder kritisch naar het gedrag van hun 
leidinggevenden. Voorbeeldgedrag is een cruciale competentie 
voor elke leidinggevende op elk niveau in de organisatie. Het 
gaat niet alleen over jouw acties, maar ook over wat je zegt en 
hoe je denkt.

4
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Versnelling 5:
veilig leren en groeien
Medewerkers kunnen pas oude gewoontes achter zich laten 
als ze in staat zijn om zich aan te passen. Het volstaat niet om 
het enkel te vragen. Onderzoek ook hun leerbehoeften zodat 
je hun mindset- en gedragsverandering kan ondersteunen.

TIP: al doende komen medewerkers heel snel tot een 
 nieuwe manier van denken en doen. Zorg vooral voor een 
veilige leeromgeving waar ze ruimte en tijd krijgen om met 
de nieuwe aangeleerde vaardigheden aan de slag te gaan.

5

Versnelling 6:
versterkende mechanismen
Nieuw gedrag aanleren, oude gewoontes afleren en een nieuwe 
manier van denken ontwikkelen is geen eenvoudig proces. In dit 
leerproces heb je drie grote fasen: bewustwording, effectief iets 
nieuws leren en vervolgens verankeren in je organisatie. In die 
versnelling zorg jij voor de verankering van de gewenste mind-
set en de bijbehorende gedragingen.

TIP: enkel prediken over mindset(s) en gedrag heeft weinig 
zin. Je moet ook de nodige mechanismen doorvoeren die 
de gewenste mindset(s) en het gewenste gedrag in de 
hand werken.

6
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Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste 
eigenschappen van een goede leider?
Bruin Een leider moet willen leiden. 
Dat lijkt logisch. Nochtans leiden 
sommigen helemaal niet, integen-
deel. Ze kiezen de weg van de min-
ste weerstand, blijven op de vlakte, 
verstoppen zich achter procedures. 
Ze passen voor het nemen van 
standpunten die de eigen positie 
in gevaar zouden kunnen brengen 
of waarmee er niet gescoord kan 
worden bij de achterban. Natuurlijk 
wil je mensen betrekken. Maar aan 
iedereen advies vragen omdat je 
zelf geen idee hebt, dat wordt een 
beetje moeilijk. Wat ik ook vaak zie, 
zijn leiders die hun verantwoorde-
lijkheid doorschuiven, hun mensen 
in de wind zetten om zelf in de luwte 
te blijven. Loopt er dan iets fout dan 
spelen ze de vermoorde onschuld. 
Zo’n leider is eigenlijk een lege 
doos waarmee je helemaal niets 
kunt aanvangen. Leiden vergt enga-

gament om voor een groep mensen 
iets te willen betekenen, je verant-
woordelijkheid nemen om met hen 
aan de slag te gaan en er samen 
iets van te maken. Dat betekent ook 
afstand nemen van je eigen agenda 
en resoluut kiezen voor het belang 
van de groep die je leidt.

Echte leiders onderscheiden zich 
ook door een goed beoordelings-
vermogen. Ze maken de juiste 
keuzes op het juiste moment en 
handelen daarnaar. Ze voelen aan 
wanneer het tijd voor iets is, wat er 
best kan gebeuren en waarom, hoe 
er met een bepaalde situatie kan 
worden omgegaan. Dat vergt een 
breed begrip en inzicht, een goede 
kennis van de dossiers waarmee ze 
bezig zijn, een inzicht in de capaci-
teiten van zichzelf en hun ploeg, de 
essentiële aspecten van de setting 
waarin ze opereren. Op basis van 
dat inzicht vervolgens gecalibreerd 

en doelgericht handelen maakt ook 
deel uit van de inschatting die op 
dat moment wordt gemaakt. 

Een leider moet ook de nodige 
moed hebben om de dingen te 
doen die gedaan moeten wor-
den. Moed is een zeldzaam goed 
bij leiders. Als alles goed gaat, is 
er niets aan om leider te zijn. De 
moed om de beslissing die zich 
opdringt ook te durven nemen en 
ze uit te voeren is een ander paar 
mouwen. Een goed leider stelt dan 
ook niet nodeloos uit en pakt de 
koe bij de horens. Veel problemen 
komen voort uit het uitstellen van 
beslissingen en conflictvermijdend 
gedrag, waardoor men niet de 
juiste gesprekken heeft. Dat leidt tot 
stilstand. De moed om op te staan 
en de stem te laten horen is kritisch. 
Een leider mag zich niet verstoppen. 

Reflecteren  
over je leiderschap

IN GESPREK MET
BRUIN BOURGOIS
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Aan welke leider neem jij graag een 
voorbeeld? (en waarom?)
Bruin Die vraag werd mij al vaker ge-
steld en ik moet zeggen dat mijn ant-
woord daarop steeds weer gaat over 
authenticiteit. Heeft de leider inhoud 
en waaruit bestaat dat dan? Is er een 
verhaal, een coherentie tussen zijn 
en handelen? Kan er een connectie, 
een herkenning ontstaan waardoor 
mensen geïnspireerd raken en zich 
graag door die persoon willen laten 
leiden? Ik val steeds terug op het 
beeld van een leider waarvoor zijn 
mensen door het vuur gaan. Ik kijk 
op naar diegenen die hiertoe in staat 
zijn. Vaak is dat een ploegbaas, een 
chef-kok die de ploeg kan leiden 
door gewoon tussen hen te staan en 
iemand te zijn die inspireert. 

Wat is de grootste mythe over 
 leiderschap?
Bruin Leiderschap verheffen tot iets 
groots dat enkel zou voorbehou-
den zijn aan enkelingen. Iedereen 
kan opstaan als leider: je vindt het 
in jezelf en hoeft er niet voor te 
studeren. Je hebt er geen diploma’s 
voor nodig. Je hoeft er niet voor aan 
het hoofd te staan van een groot 
bedrijf. Elke dagdagelijkse eenvou-
dige actie waardoor je weer eens 
een stapje vooruit gaat met je team, 
is een vorm van leiderschap. Het 
is geen groot, complex of abstract 
idee. Het is eenvoudig elke dag je 
best doen met je team en doen wat 
nodig is. 

Welke tip zou jij geven aan een jonge 
leidinggevenden?
Bruin Zie jezelf niet als het centrum 
van het universum. Denk aan het 
doel dat je wil bereiken. Besef dat 
je daarvoor je team nodig hebt. 
Focus je op de ander en wat hij of 
zij nodig heeft om succesvol te zijn, 
zodat het doel samen bereikt kan 
worden. Laat je mensen de succes-

sen boeken, ze stralen op jezelf af. 
Vier die successen. Omring je met 
een diverse groep mensen, van alle 
mogelijke strekkingen, achtergron-
den of specialismes. Zo bouw je een 
sterk team. Neem ook de tijd om na 
te denken over wat je eigenlijk wil 
bereiken, vooraleer hals over kop in 
actie te gaan. Laat je ook niet uit het 
lood slaan bij de minste tegenslag. 
Besef dat een hindernis nemen een 
succesvolle actie is, het vermijden 
ervan niet. Wees geduldig in de op-
bouw en ambitieus in de uitvoering. 
Geef je aandacht aan die dingen die 
van belang zijn, behoud het over-
zicht en verlies je niet in details.

Hoe heb jij jezelf doen groeien als 
leidinggevende?
Bruin Ik leer elke dag wel iets bij dat 
ik kan gebruiken als leider. Zelf lees 
ik graag over hoe mensen dingen 
aanpakken en wat ze daarbij leerden. 
Ik observeer ook graag hoe anderen 
leiding geven en hoe hun ploeg daar 
dan op reageert. Ten slotte heeft 
het mij geholpen te beseffen dat het 
niet om mezelf draait, maar om de 
ploeg die je aanstuurt. Hoe sneller je 
afgeraakt van het idee dat je goed 
bezig bent, hoe sneller dat effectief 
ook zo zal zijn. Je zit er dan namelijk 
op een andere manier in, waardoor 
je vanzelf de betere dingen doet. Je 
stelt jezelf dan ook open zodat je 
nieuwe inzichten krijgt.

Wat zijn de meest gemaakte “ fouten”  
van leiders?
Bruin Iedereen maakt fouten en 
eruit leren is de kunst. Je ego 
beteugelen vind ik een zeer be-
langrijke. Als je uit een drang naar 
 zelfrealisatie te veel naar jezelf luis-
tert, kan je in een soort bubbel van 
eigenwaan terechtkomen, want met 
macht komt ook meer aandacht en 
aanzien. Dat prikkelt het ego. Je kan 
bedwelmd raken door je eigen suc-
ces. Daar schuilt echter een groot 

gevaar in, want als je ego in de weg 
zit, dan verlies je het zicht op jezelf. 
Je krijgt steeds meer dode hoeken 
in je gedachten en handelen, in je 
perceptie van de wereld. Je bent 
ervan overtuigd de architect van je 
succes te zijn en gaat je hierdoor 
anders gedragen. Je laat mensen 
niet uitspreken, gaat korter door 
de bocht, hebt minder begrip voor 
andere standpunten en gevoelig-
heden. Zo verhindert een groot ego 
je om te leren uit je fouten, kritiek 
ter harte te nemen, je in anderen te 
verplaatsen, hen te betrekken. Geef 
je ego af en toe eens een flinke tik 
en hak het door bescheidenheid en 
dankbaarheid. Een klankbord kan 
zeker helpen.
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Een kwestie van doen
Vaak denken ondernemers nog ten onrechte dat 
subsidies voorbestemd zijn voor een welbepaalde 
groep (van ‘ingewijden’, van grote internationale 
bedrijven …), waardoor zij mooie opportuniteiten 
aan hun neus voorbij laten gaan. Jammer, want 
ieder die aan de ontvankelijkheidscriteria van een 
bepaalde subsidiemaatregel voldoet, maakt immers 
in principe evenveel kans om die subsidie binnen 
te halen. Geen reden dus om die beoogde subsidie 
niet aan te vragen!

Ga stap voor stap te werk
Subsidies aanvragen vergt een aantal vaardighe-
den die je gaandeweg opbouwt. Vermits kleine 
maatregelen (met kleine subsidiebedragen) laag-
drempeliger zijn dan grote, begin je uiteraard best 
met die categorie. Daarnaast participeer je eerst 
als partner in een groot project dan als de formele 
promotor. Ten slotte leer je ook veel door je te laten 
bijstaan door een ervaren subsidieadviseur die de 
knepen van het vak goed kent en je die kan (en wil) 
bijbrengen.

Besteed voldoende tijd  
aan het project idee
Begin niet onmiddellijk met het schrijven van de 
subsidieaanvraag, maar denk eerst voldoende na 
over de basis van je project: wat wil je juist doen, 
waarom, met wie, wanneer, wat zijn de grote 
kostenposten? Pas wanneer dit helemaal duidelijk 
is, kan je jezelf vertrouwd maken met de aanvraag-
template van de subsidieverstrekker en kan de 
aanvraag volledig worden uitgeschreven.

Focus op een rechtlijnige rode draad
Zorg ervoor dat je projectidee consistent in elkaar 
steekt: het moet stroken met je eigen visie en stra-
tegie, de activiteiten bieden een goede oplossing 
voor het probleem dat je wil aanpakken, het is dui-
delijk waarom je dit project net nu wil gaan uitvoe-
ren, de kosten staan in verhouding tot de voorziene 
activiteiten en die laatste ben je ook van plan om 
effectief uit te voeren na de projectgoedkeuring. 

1
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Succesvol subsidies  
aanvragen 

Jaarlijks stellen lokale, provinciale, Vlaamse en Europese 
overheden miljarden euro’s ter beschikking van onder nemingen 
en organisaties voor initiatieven rond O&O, hr, investeringen, 
samenwerkingsverbanden, enz. Hieronder volgen enkele 
basistips voor wie (meer) gebruik wil maken van deze middelen.
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Zorg voor een breed draagvlak
Evenmin als je het project op je eentje gaat uitvoeren, komt het project-
idee niet uitsluitend van één persoon. Het krijgt vorm in overleg met 
andere belanghebbenden, waardoor het stilaan gaat rijpen en uiteindelijk 
uitmondt in een evenwichtig onderbouwd projectidee. Tijdens dit overleg 
wordt ook duidelijk welke andere organisaties/ondernemingen je als part-
ner in het project wil opnemen en welke rol ze hierin zullen spelen.

Werk toe naar een  
concrete  subsidiemaatregel
Bij de uitwerking van het projectidee heb je best al een welbepaalde sub-
sidiemaatregel voor ogen. Zo verzeker je je niet alleen van het nut van het 
voorbereidend werk, maar kan je tevens rekening houden met bepaalde 
prioriteiten die de subsidieverstrekker naar voren schuift. Die prioriteiten 
verwerk je in de projectaanvraag om zo de slaagkans te verhogen. Moge-
lijk kan je het projectidee al eens aftoetsen bij de subsidieverstrekker.

Hou rekening met de  rapporterings regels 
Hou reeds bij de opmaak van de projectaanvraag (en van de begroting) 
rekening met de spelregels van de subsidieverstrekker omtrent de latere 
rapportering. Zo vermijd je dat je sommige initieel toegekende kosten op 
het einde niet kunt bewijzen, waardoor de subsidieverstrekker een deel 
van de subsidie niet uitbetaalt of achteraf terugvordert (soms jaren na de 
projectbeëindiging)!
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Hermina Van Coillie en Anja Van den Broeck liepen 
allebei al lang rond met het idee een boek te schrijven 
over hoe je best mensen op het werk kan motiveren. 
Op een congres rond de Zelfdeterminatietheorie raak-
ten ze aan de praat en hakten ze de knoop door: laat 

ons dat boek dan samen schrijven. Het duo ademt ZDT uit, privé 
én professioneel. Maar ze zijn ook nog eens heel complementair: 
Anja is professor aan de KU Leuven die er onderzoek rond doet 
en Hermina ging ondertussen al met ZDT aan de slag. Die twee 
invalshoeken (theorie en praktijk) maken hun boek Motiveren 
zonder controleren zo sterk. In een interview vuurden we enkele 
vragen af op de auteurs.

Motiveren  
zonder controleren

IN GESPREK MET
HERMINA VAN COILLIE
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ANJA VAN DEN BROECK

In het boek bespreken jullie enkele mythes 
rond motivatie. Wat is de grootste mythe?
De belangrijkste mythe is eentje 
waarop de meeste fouten gemaakt 
worden: ‘Intrinsieke motivatie is 
de beste motivatie.’ 95 % van de 
werkende Belgen denkt onterecht 
dat intrinsieke motivatie de beste is. 
Intrinsieke motivatie betekent iets 
graag doen of interessant vinden.  
De motivatie komt vanuit de taak zelf. 
Je kan die intrinsieke motivatie wel 
beïnvloeden door boeiende taken 
te geven, maar je kan nooit iemand 
zijn passie veranderen. Heel veel 
leidinggevenden grijpen dan terug 
naar de externe dwang: straffen en 
belonen. Dat is geen goede manier 
van motiveren want mensen focus-
sen zich dan te veel op die aspecten 
die beloond zullen worden. ZDT zegt 
dat je niet per se intrinsiek gemoti-
veerd moet zijn voor iets. Er is ook 
een vorm van extrinsieke motivatie 
die even goed is en soms zelfs nog 
beter: betekenis en zinvolheid. De 

taak zelf mag dan onaangenaam zijn, 
wanneer we focussen op de zinvol-
heid van een taak zullen mensen het 
nut van de taak inzien en zich kunnen 
inzetten voor de meerwaarde die ze 
bieden en/of zich kunnen scharen 
achter de organisatiewaarden.

Wat is volgens jullie de belangrijkste 
reden om te motiveren volgens de 
 Zelfdeterminatietheorie?
Dat is eigenlijk een andere mythe: 
‘hoe meer motivatie, hoe beter.’ Men-
sen denken nog altijd dat hoe meer 
ze hun medewerkers motiveren voor 
hun job of opdracht, hoe beter. Dat 
is dus niet waar. Door met de ZDT 
te werken, leren we mensen dat er 
vier manieren zijn om gemotiveerd 
te zijn. Er zijn twee goeie: intrinsie-
ke motivatie en zinvolheid en twee 
nefaste: externe en interne dwang. 
Externe dwang gaat over straffen en 
belonen. Interne dwang betekent dat 
je mensen motiveert vanuit schuld, 
schaamte en angst, bijvoorbeeld 

hard werken uit schrik om je job te 
verliezen, je schamen dat je in het 
weekend niet bereikbaar bent. Dat 
zijn heel krachtige motivatoren, maar 
ze creëren faalangst, perfectionisme 
en burn-outs in een werkcontext. Je 
hebt dus een kans op de twee om 
een burn-out te ontwikkelen als je 
gemotiveerd wordt vanuit die interne 
dwang. Als je daarentegen de intrin-
sieke motivatie of zinvolheid hebt, 
zitten we nog niet eens aan 7 %. We 
kijken dus altijd naar ‘waarom doe 
jij nu iets’? Soms voelen mensen 
zich gemotiveerd, maar voelen zich 
er toch niet goed bij omdat ze het 
gevoel hebben dat ze iets moeten, 
voor anderen of vanuit zichzelf. 
Vanuit de ZDT kan je die tegenstrij-
digheden doorprikken dankzij die 
vier soorten motivaties. Wanneer 
mensen gemotiveerd zijn vanuit 
intrinsieke motivatie of zinvolheid 
willen ze die dingen doen waarvoor 
ze zich engageren. Dat is een veel 
betere vorm van motivatie. 
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Daarnaast vertrekt de ZDT ook 
vanuit een behoefte. Soms wordt 
er wel eens gezegd dat ZDT een 
egoïstische theorie is, maar wie de 
theorie kent, weet dat dat niet het 
geval is. Als mensen vragen hoe je 
die zinvolheid en intrinsieke motiva-
tie kan verhogen, dan kijk je naar de 
behoefte van mensen. Er zijn er drie: 
A (Autonomie), B (verBinding) en 
C (Competentie). Die behoeften zijn 
universeel: iedereen heeft ze. Ook 
al ben je je er misschien niet van 
bewust, wie het gevoel heeft dingen 
niet tegen zijn zin te doen, zich 
thuis kan voelen bij anderen en een 
effect kan hebben op wat er rond 
zich gebeurt, is beter gemotiveerd. 
De manier waarop deze behoef-
ten worden ingevuld kan wel wat 
verschillen tussen mensen, maar er 
zijn ook algemene principes die je 
kan toepassen. Die lichten we toe in 
ons boek. 

Hier zie je dan de link met de ver-
bindende communicatie, de ABC-
taal: wat heb jij nodig en wat heeft 
de ander nodig? Dat is echt een taal 
binnen een organisatie. Wanneer 
je je bijvoorbeeld niet goed voelt, 
weinig energie of stress hebt, ga je 
aftoetsen welke behoefte gefrus-
treerd is: A (Autonomie), B (verBin-
ding) of C (Competentie). Dat is een 
heel andere manier van kijken want 
meestal leggen we de schuld bij 
iemand of iets anders. Je behoefte 
durven uitspreken zorgt ervoor dat 
de ander je kan helpen of dat je 
naar een oplossing kan zoeken. Als 
leidinggevende of collega kan je 
ook het ABC gebruiken om anderen 
te helpen en na te gaan hoe je ze 
best motiveert zodat ze zich goed 
in hun vel voelen en het beste van 
zichzelf kunnen geven zonder uit-
geput te raken. 

Er kruipt wel wat tijd in om dit te 
 integreren in jouw organisatie.  
Maar wat is het resultaat?
Goed motiveren vraagt niet 
noodzakelijk meer tijd. Als mensen 
hun behoeften vervuld zien, dan 
bloeien ze open en zijn ze meer 
gemotiveerd om zaken te doen 
vanuit zichzelf. Herzberg, een van 
de allereersten die motivatie op de 
werkvloer onderzocht, zei het heel 
sprekend: als ik mijn hond een trap 
verkoop, zal hij doen wat ik vraag. 
Maar vervolgens zal ik hem elke 
keer een trap moeten verkopen als 
ik wil dat hij iets doet. Wanneer de 
motivatie uit hemzelf komt, wan-
neer hij iets wil doen (bv. naar mij 
komen, een bal terugbrengen), pas 
dan kunnen we echt spreken van 
motivatie en zal de actie vanzelf 
gaan. Ook in organisaties zien we 
dat wanneer er te veel aandacht 
gaat naar  beloningen,  medewerkers 

65

Onze drie basisbehoeften

• Hechte, warme, authentieke band
• Zorg dragen voor anderen
• Geliefd zijn, deel uitmaken van een groep

verBinding

• 
• Leren, groeien, vaardigheden ontplooien
• Doelen bereiken

Competentie

• Jezelf mogen zijn
• Vrijwillig handelen, denken en voelen
• Keuze

Autonomie

Motiveren zonder controleren.indd   65 1/04/2021   16:07
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enkel nog doen wat gevraagd wordt 
en zelf geen initiatief meer tonen. 
Wanneer ze inzetten op het ABC 
en de goede vormen van motivatie 
zullen organisaties echt veel ver-
schil zien. Ten eerste op individueel 
niveau: medewerkers komen dichter 
bij zichzelf en zetten zich van 
daaruit meer in. Als leidinggevende 
is het heel frustrerend om te horen 
dat iemand zijn job niet meer graag 
doet. Maar als je kan aftoetsen 
welke behoefte precies gefrustreerd 
is, dan kan je daar ook als leiding-
gevende, organisatie of met hr aan 
werken. Ten tweede zullen mensen 
beginnen communiceren met de 
ABC-taal. De leidinggevende her-
kent waar er een tekort is aan A, B 
of C. Een van de quotes uit het boek 
is: “We hebben allemaal dezelfde 

behoeften om te vervullen, maar de 
strategieën om die te vervullen ver-
schillen.” De altruïstische kant van 
mensen komt naar boven wanneer 
behoeften worden uit gesproken. 
Dat is zo binnen teams, maar ook 
op organisatieniveau (bv. tussen 
verschillende afdelingen). Door het 
uitspreken van bepaalde frustraties 
kan je ervoor zorgen dat de zinvol-
heid van bepaalde taken duidelijker 
wordt waardoor ze ook beter zullen 
presteren. Als je ABC-motivatie 
gefrustreerd is, zal je je minder con-
centreren en presteren en dat heeft 
sowieso effect op de organisatie 
(intern en extern).

Hoe introduceer je ZDT in een  organisatie?
Het is van belang om eerst af te 
toetsen of een organisatie daar 

klaar voor is, anders zal zo’n moti-
vatietraject mislukken. Daarna moet 
je ook aftoetsen wat de organisa-
tiewaarden zijn: zijn die intrinsiek of 
vooral gefocust op macht, prestige 
of controle? In een van de laatste 
gevallen zal je eerst moeten werken 
aan je visie en missie. Maar bij de 
meeste organisaties die de vraag 
stellen zit dit al goed. Ik werk op 
verschillende niveaus: de direc-
tie (het hoger management), de 
leidinggevenden (het middenma-
nagement) en de mensen op de 
werkvloer. Heel vaak begin ik met 
de leidinggevenden. Als dat goed is, 
ga ik door naar de directie omdat zij 
geboeid worden door de leidingge-
venden. Tot slot stel ik de vraag om 
ook aan de slag te gaan binnen
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de teams (op teamniveau) of over 
teams heen (op organisatieniveau). 
Ik begin dan met hen kennis te laten 
maken met ZDT, geen saaie theorie 
maar een manier om in het leven 
te staan. Werken met een kant-en- 
klare lijst met tips is onmogelijk, 
want alles is maatwerk. Ik laat hen 
eerder ervaren en oefeningen doen. 
Soms diep ik bepaalde motivatie-
thema’s uit tijdens workshops en 
intervisies.

Hoe belangrijk is het aspect ‘loon’  
bij motivatie?
Loon is een inherent deel van een 
job. Bij de bakker kan je ook niet 
betalen met een knuffel. Maar 
motiveren door loon is een complex 
gegeven. We wijden er dan ook een 
volledig hoofdstuk aan in het boek. 
In hoeverre mag loon worden inge-
zet als motivator? Wat ons betreft 
niet. Als je het laatste onderzoek 
rond verloning leest, kan je niet 
anders dan fan zijn van een hoog 
basisloon en bonussen zo veel mo-
gelijk beperken. De regels en proce-
dures om ze uit te reiken zijn weinig 
transparant en wat er netto overblijft 
voor de werknemer reflecteert vaak 
niet hun inzet. Bonussen of een loon 
dat te laag is, kan ons incompe-
tent doen voelen. Dan is er weinig 

verbinding en vertrouwen. Een laag 
loon zal dus jouw ABC frustreren.
Loon mag ook niet de reden zijn om 
ergens te werken, want dan zit je 
met externe dwang. Als je daaren-
tegen een goeie job hebt die je met 
passie doet, die zinvol is én er staat 
een mooi loon tegenover, dan is dat 
helemaal oké. Ook het motief om 
goed te verdienen is belangrijk. Als 
het is omdat je dat loon wil gebrui-
ken voor dingen die je graag doet 
(bv. je loon geeft je de mogelijkheid 
je hobby uit te oefenen) of voor 
dingen die belangrijk zijn voor jou 
(bv. je familie te onderhouden), dan 
is het niet oké want dan zit je op die 
intrinsieke waarden te werken. Als 
het voor materialistische waarden 
is (bv. de nieuwste auto om je 
buurman af te troeven), is het niet 
goed. Het levert enkel kortstondig 
geluk op. 

Welke organisaties doen het volgens jullie 
echt goed op vlak van motiveren?
Er zijn er heel wat: Torfs, ILVO, 
 Acerta … Maar ook het Poetsbu-
reau is écht goed bezig. Zij zetten 
effectief in op het ABC. Zij zeggen 
over hun medewerkers dat het 
competente mensen zijn en dat hun 
job zinvol is. Zinvolheid en een hoog 
loon worden heel vaak met elkaar 

verward. Het Poetsbureau beseft 
hoe belangrijk een proper huis kan 
zijn en welke waarde hun mensen 
hebben in het leven van een gezin. 
De medewerkers krijgen vrijheid 
en er wordt naar hen geluisterd. 
Er is een hele hoge verbinding. De 
focus op ABC is niet moeilijk en toch 
wordt het minder gedaan bij laag-
geschoolden. Terwijl we weten dat 
elke mens deze behoeften heeft.

Kan dit boek ook worden gebruikt buiten 
de professionele leefwereld?
Ja, er zijn heel wat mensen in 
België die met ZDT werken: binnen 
een sportcontext, in het onderwijs, 
bij opvoeding. En we gebruiken 
het natuurlijk zelf ook thuis. Bij 
de mensen die we begeleiden in 
organisaties hoor ik vaak dat ze de 
ZDT ook gebruiken om hun partner, 
hun kinderen of zichzelf te motive-
ren. En dat is het fijne: de principes 
van ZDT zijn overal hetzelfde. Of je 
nu je partner wil motiveren om de 
sokken in de wasmand te slingeren, 
je kind wil motiveren om groenten te 
eten of werknemers wil meenemen 
in een organisatieverandering, wie 
het ABC vervult ziet zal meer vanuit 
zichzelf gemotiveerd zijn om die 
dingen te doen.
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Hebben jullie de ZDT ook kunnen toepas-
sen tijdens jullie schrijfproces?
Ja, zeker. De autonomie was er, 
we zijn zelf vrijwillig met dit idee 
gekomen. Anja en ik lieten elkaar 
ook autonoom werken. Onze ver-
binding was bovendien heel hoog. 
Maar zonder corona zou dit boek er 
misschien nog niet gelegen hebben. 
De frustratie van mijn verbinding 
met de buitenwereld zette mij aan 
om te schrijven, om onze kennis te 
delen. Zeker nu werknemers het 
niet zo makkelijk hebben omdat ze 
bijvoorbeeld van thuis uit werken 
of zich wat onveilig voelen op de 
werkvloer. Werk is vaak het enige 
dat nog overblijft buiten het gezin, 
nu sport, cultuur en op café gaan 
zijn weggevallen. Werknemers 
hebben dus minder kansen om 
elders hun ABC te vervullen. Als ze 
dat kunnen vinden op het werk, is 
dat een absolute meerwaarde. En 
verder hebben we onze competen-
ties kunnen inzetten en veel kunnen 
bijleren. We zijn echt complementair. 
Waar Anja heeft genoten van de 
praktijkervaring van Hermina, heeft 
Hermina kunnen bijleren over de 
theorie van de ZDT die constant 
verder evolueert.

Wanneer zullen jullie in jullie opzet 
geslaagd zijn met dit boek?
We hopen dat heel veel organisaties 
ermee aan de slag gaan en een 
motivatietraject opzetten. Het boek 
is een begin. We hopen dat het 
leidinggevenden, hr-medewerkers, 
maar ook collega’s onderling aanzet 
om op een betere manier mensen 
te motiveren op de werkvloer. Het 
boek is ook een opstapje, een 
ondersteuning bij een traject. We 
brengen mensen in contact met 
hun eigen behoeften en die van 
anderen. Zo kunnen we mensen 
doen openbloeien. Als we ervoor 
kunnen zorgen dat organisaties 
vanuit hun behoeften de behoeften 
van anderen vervullen en focus-
sen op die zinvolheid, dan zijn we 
geslaagd. Er is een mooie quote van 
Dirk De Wachter: “Streven naar het 
geluk als levensdoel is een vergis-
sing, streven naar zin en betekenis 
daarentegen is waar het leven om 
draait.” Dat is zo’n mooie quote, 
want je neemt de stress die gepaard 
gaat met ‘gelukkig moeten zijn’ weg. 
Laat organisaties ruimte maken voor 
emoties en laat hen focussen op zin-
volheid in plaats van geluk. Want als 
je job zinvol is, dan is je leven zinvol.

“ Als je job zinvol is, dan is je leven zinvol.”

29,00
euro
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Koers naar talent in 
 overvloed. Inclusief  
HRM als kompas

 Naar werkzekerheid: investeer in inclusief HRM 
zodat iedereen – ongeacht type contract – aan het 
werk kan komen en blijven! 
Irmgard Borghouts-van de Pas

 Inclusief werkgeven start bij het zoeken naar 
aansluiting bij het strategisch HRM-beleid in de 
organisatie. 
Charissa Freese

 Inclusief leiderschap vraagt om lef... durf de status 
quo in je bedrijf uitdagen en creëer bewust ruimte voor 
nieuwe perspectieven. 
 Veerle Van den Bosch

 Maak jezelf en anderen verantwoordelijk voor het 
creëren van een inclusieve cultuur. 
Hannes Leroy

 Als je inclusief wil rekruteren, maak dan de 
reeds aanwezige diversiteit en inclusiviteit zichtbaar 
in je rekruteringsstrategie. Sollicitanten uit minder-
heidsgroepen vinden werkgevers aantrekkelijker als 
er expliciet verwijzingen zijn naar diversiteit, zoals 
realistische getuigenissen van (diverse) werknemers. 
Pascal Roskam

 Inclusief werkgeven – simpel gezegd: het optimaal 
benutten van het beschikbaar talent in én buiten de 
organisatie – biedt een antwoord op diverse hr-
uitdagingen. Veel werkgevers doen het al en laten zien 
dat het geen rocket science is. Het vraagt wel enige 
creativiteit, durf en openheid om het werk anders in te 
richten. En... wanneer begin jij? Mijn advies: wacht niet 
tot de nood zo hoog is en de redding niet nabij. Batman 
komt je niet redden. 
Bart Moens

Werk op weerstanden, niet op barrières. Als 
weerstanden worden herkend en erkend, zal de 
verandering naar een inclusieve organisatie vlotter 
verlopen. Beschouw weerstanden als keien in de 
rivier die verlegd kunnen worden. Barrières zijn 
dammen waar je over moet en zijn veel moeilijker te 
overbruggen. 
Bart Henssen

 Wees te allen tijde een ‘OEN’  
(Open, Eerlijk, Nieuwsgierig). 
Marijn Leroy

18 experten inspireren je met hun favoriete quotes en tips
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 Laten we dat buikgevoel maar even achterwege… 
Fréderic Lehembre

 De kost van werkpostaanpassingen ligt meestal lager dan 
de bedrijfseconomische opbrengst ervan. Werkgevers geven 
aan dat werkpostaanpassingen bijdragen aan de retentie, de 
productiviteit en het verzuim van medewerkers. 
Nikolaj Basselé

 Een goed beleid rond werkbaar werk op 
organisatieniveau loont voor iedereen. Mensen met 
werkbaar werk worden minder vaak ziek, blijven langer 
aan de slag bij de organisatie en houden het werken 
gemakkelijker vol tot aan hun pensioen. Dat geldt ook voor 
werknemers met een arbeidshandicap die baat hebben bij 
een algemeen beleid rond werkbaar werk met aandacht 
voor hun specifieke noden. 
Stefanie Notebaert

 Een werknemer die je de nodige aandacht geeft tijdens 
zijn of haar afwezigheid én bij de re-integratie, wordt de 
beste ambassadeur van je aanwezigheidsbeleid en je 
organisatie as such. 
Hanne Kenis

 Het moderne loopbaandiscours vergroot de 
verantwoordelijkheid van werknemers en voert 
de druk op. Niet alle werknemers zijn in staat om 
hiermee om te gaan. Tracht oog te hebben voor 
de kwetsbaarheid en probeer via het hr-beleid alle 
medewerkers aan te spreken. 
Tim Gielens

 De pandemie versnelt een aantal trends 
waardoor ook de symbiose tussen reguliere en 
sociale economie in een stroomversnelling is 
terechtgekomen. 
Geert Janssens

 Door maatwerk te leveren worden er in de praktijk voor 
medewerkers met een handicap of gezondheidsprobleem 
meer inspanningen gedaan. Dit gaat mooi hand in hand met 
de achterliggende filosofie dat er voor iedereen naar goede 
oplossingen wordt gezocht. 
Katrijn Vanderweyden

 Talent werkt! 
Leen Ryckewaert en Annick Mortelmans

 Investeren in een goed onthaal heeft een positieve 
invloed op individuele én collectieve prestaties. 
Eva Vantomme

18 experten inspireren je met hun favoriete quotes en tips
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Waarom moest dit boek er volgens jou 
komen? 
Mathias Sinds de start van mijn zelf-
standige activiteiten in 2013 was ik 
op zoek naar een medium om mijn 
ei kwijt te kunnen, los van mijn ses-
sies bij klanten. Zo werd mijn blog 
geboren. Ik probeerde vanaf toen 
één keer per week te bloggen over 
allerhande thema’s: conferenties 
die ik had bijgewoond, mijn mening 
over een bepaalde technologie of 
over een bepaalde wending op het 
vlak van Learning & Development. 
Ondertussen heb ik rond de drie-
honderd blogposts gepubliceerd, 
maar die oudere posts worden 
amper nog gelezen tenzij mensen er 
per toeval opbotsen. En eigenlijk is 
het wel jammer als je een boeiende 
blogpost geschreven hebt, dat die 
dan verdwijnt. Ik schrijf graag en 
verkondig graag mijn mening. Toen 
ik meewerkte aan het boek Social 
technologies in business van Isabel 

De Clercq, kreeg ik de smaak te 
pakken. Enkele jaren later, tijdens de 
eerste lockdown in 2020, kreeg het 
idee van mijn boek eindelijk vorm.

Er zijn heel veel boeken die zich 
specialiseren in één niche. Maar 
een alles overkoepelend boek, dat 
was ik nog niet tegengekomen in 
het Nederlands. Ik wou ruimer gaan 
en al mijn ervaring van de voorbije 
vijftien jaar delen in één boek.

Wat wou je dan bereiken met jouw boek?
Mathias Als je geen voorkennis hebt, 
is het niet evident om je weg te vin-
den in L&D. Leerstijlen bijvoorbeeld, 
daarvan zou je toch ondertussen al 
moeten weten dat dat niet weten-
schappelijk onderbouwd is. En toch 
kom je nog elke keer mensen tegen 
die daar echt in geloven en heel 
hun beleid daarop zouden afstem-
men. Dan hoop ik dat mijn boek 
hun ogen zal openen. Ik zie het als 

De rol van L&D- 
professional is 
zelden zo boei-
end geweest als 
vandaag. Maar hoe 

begin je eraan? Hoe scheid 
je het kaf van het koren? Hoe 
zorg je ervoor dat je inspan-
ningen resultaat opleveren? 
Dat was het uitgangspunt van 
Mathias Vermeulen voor zijn 
boek 99 problemen en L&D 
is er (g)een van. En dat was 
ook het uitgangspunt van dit 
interview. Lees en leer …

IN GESPREK MET
MATHIAS VERMEULEN
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een startpunt om je eigen werkwijze 
kritisch onder de loep te nemen: wat 
doe ik goed, waar kan ik nog beter 
in worden en hoe kan de organisatie 
daar voordeel uit halen?

Is investeren in L&D nuttig voor elke 
organisatie?
Mathias Ja, maar de grootte van 
een organisatie is wel bepalend. In 
een kleinere kmo is de kans redelijk 
klein dat er iemand fulltime bezig 
is met leren of trainingen. Meest-
al is dit verwerkt in een bredere 
hr-functie. In de multinationals 
werken ze soms wel met veertig 
L&D-professio nals die allemaal 
specialistisch aan de slag gaan. Elke 
organisatie, of die nu groot of klein 
is, zal in het boek elementen vinden 
om ermee aan de slag te gaan. 
Kleine organisaties zullen eerder 
het leerbeleid optimaliseren en 
professionaliseren. Grote organisa-
ties daarentegen zullen dan meer 

specialistisch kunnen optimaliseren 
en inspiratie halen uit waar conculle-
ga’s mee bezig zijn.

Wat is het belang van L&D in een organi-
satie? Wat is de meerwaarde?
Mathias Het belang is vooral de 
voorbije maanden gebleken. Plots 
zitten we met dat coronavirus, toen 
zagen we hoe belangrijk opleiding 
is in heel dat verhaal. Iedereen 
moest thuiswerken en dan beginnen 
de maskers af te vallen, we zien 
ineens waar het mank loopt bij het 
individu en de organisatie. Als je wil 
groeien, evolueren en mee wil zijn 
met de trends en ontwikkelingen in 
het vakgebied, dan heb je mensen 
nodig die bekwaam zijn. 

Ik kan me niet inbeelden dat er or-
ganisaties zijn die dat niet belangrijk 
vinden. Maar ook mensen zelf vin-
den het belangrijk want ze hebben 
uitdaging nodig, willen verbeteren, 

problemen oplossen en efficiënter 
werken. Maar dan heb je wel een or-
ganisatie nodig die dat ondersteunt 
en stimuleert. Het is een noodza-
kelijkheid. Het grote probleem bij 
CEO’s en zaakvoerders is dat dat 
klassikaal trainen een negatieve 
bijklank heeft gekregen de voorbije 
jaren omdat dat heel wat tijd en 
middelen van de werkgever vraagt. 
Maar dat excuus kan je vandaag niet 
meer hardmaken.

Hoe overtuig je iemand dan met cijfers 
dat L&D belangrijk is? Is de investering 
meetbaar?
Mathias Dat is afhankelijk van wie 
je moet overtuigen. Als je mensen 
moet overtuigen om anders te 
gaan werken, dan moet je vooral 
aantonen wat er voor hen speci-
fiek zal verbeteren. Zaakvoerders, 
managers of beslissingsnemers kan 
je overtuigen door aan te tonen dat 
je als organisatie meer omzet kan 

IN GESPREK MET
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halen, minder klachten zal krijgen, 
minder ziekteverzuim en arbeidson-
gevallen zal hebben of een grotere 
werknemerstevredenheid kan krij-
gen. Kortom: echt concrete cijfers 
die voor de organisatie belangrijk 
zijn. Soms is het moeilijk om daar 
een leeractie aan te koppelen. 
Als ik bijvoorbeeld een training 
organiseer rond brandveiligheid, 
hoe kan ik dan aantonen dat het 
 een-op-een door mijn training 
komt dat er geen brandongeval 
met ongeval was dat jaar? Het 
kan, maar dan moet je niet starten 
met de training, maar beginnen te 
onderzoeken welke problemen of 
uitdagingen een organisatie heeft.

Is dat dan de eerste stap als je van nul 
moet beginnen?
Mathias Of het nu gaat om meer 
veiligheid, meer omzet of minder 
verlies, het begint allemaal bij kijken 
waar de organisatie van wakker ligt. 
De eerste stap voor een organisatie 
is dus een analyse maken. Daarna 
kan je pas beginnen kijken wat er 
gemaakt of ontwikkeld moet worden 
en welke opleiding je eraan kan lin-
ken. Je zal een bedrijfsleider sneller 
kunnen overtuigen door te tonen 
welk probleem je in de organisatie 
kan oplossen.

Vroeger, toen ik nog bij Friesland-
Campina werkte, dacht ik: mensen 
volgen graag een opleiding. Ik 
startte ook telkens mijn verhaal met 
‘Ik zou graag een training organi-

seren om…’. En geregeld kwam ik 
iet of wat ontgoocheld terug op 
mijn bureau. Dat was omdat ik het 
bekeek vanuit mijn eigen bril in 
plaats van vanuit de organisatiebril. 
En gaandeweg begon dat inzicht te 
komen en ondertussen bekijk ik het 
zelfs altijd op die manier. Mijn klan-
ten hebben (hopelijk) meestal al 
zelf die analyse gemaakt en komen 
bij mij om iets voor hen te maken of 
te ontwikkelen. Maar de eerste stap 
van jouw traject is dus analyseren.

Wat is, volgens jou, de grootste mythe?
Mathias Dat is een moeilijke vraag, 
want het zijn er zo veel! Je kan het 
bijvoorbeeld hebben over ‘genera-
ties’, mijn grootste ergernis. Ik kan me 
echt ergeren aan sprekers die het 
hebben over ‘millennials’, ‘Gen Y’ en 
‘Gen Z’ en hoe je jouw beleid daarop 
moet afstemmen. 

Maar als ik echt moet kiezen, puur 
bekijkend vanuit het vakgebied, denk 
ik dat de grootste mythe nog altijd 
‘leerstijlen’ is. Het is al keer op keer 
wetenschappelijk onderuitgehaald 
en telkens opnieuw keer op keer 
blijft dat maar rechtstaan, zélfs op 
websites van grote trainingsaanbie-
ders in België. Zolang zij dat op hun 
programma blijven zetten en beweren 
dat het werkt, gaat dat nooit verdwij-
nen. De kans is groot dat het in het 
onderwijs zelfs al verkeerd loopt. Ik 
heb het zelf ook nog gedaan hoor. Ik 
dacht vroeger ook dat ik een ‘visueel 
lerende’ was. Maar tegenwoordig heb 

ik daar een antwoord op gevonden: ik 
noem mezelf een ‘Lagavulin lerende’, 
iemand die beter kan leren met een 
glas whisky in de hand. Dat is krak 
hetzelfde: dat is mijn voorkeur, maar 
of het ook effectief is... (lacht). Leer-
stijlen zijn dus de grootste mythe en 
mijn antwoord zal wellicht over drie 
jaar nog steeds hetzelfde zijn.

In mijn boek vermeld ik trouwens 
de ‘Learning Styles Challenge’, dat 
zijn zes mensen in Amerika die elk 
duizend dollar in een pot hebben 
gestoken voor de eerste persoon die 
kan aantonen dat een leertraject met 
leerstijlen in het achterhoofd beter 
resultaat haalt dan leren volgens de 
wetenschappelijke principes. Ik kan je 
verzekeren, die pot staat daar al lang.

Wat zijn de drie lessen die L&D-profes-
sionals (en bij uitbreiding ondernemers/
hr-managers) na het lezen van dit boek 
moeten onthouden?
Mathias Les één: wees altijd kritisch. 
Ik denk dat dat doorheen het boek 
veel aan bod komt. Dat de kritische 
zin in alle disciplines nodig is, of het 
nu gaat over de analyse van een 
probleem, de mythes die rond-
dwalen, de uittekening van … Wees 
altijd zeer kritisch over je eigen 
manier van werken.

Les twee: ‘begin with the end in 
mind’. Begin niet met ‘mijn training 
is de oplossing’, maar ga kijken 
waar de organisatie nood aan heeft 
en vertrek van daar. Waar ligt het 
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probleem en hoe kunnen we daar 
leeracties aan koppelen.

Les drie is mijn favoriet: meer 
MacGyver zijn: meer zelf doen, meer 
tijd vrijmaken om te experimenteren. 
Met ducttape en crappy middelen 
toch een mooie oplossing verzinnen 
die je nadien kan optimaliseren 
en beter kan inzetten. Roger van 
DOBBIT tv zou zeggen: ‘Wat je zelf 
doet, doe je dikwijls beter’. Wat me 
al heel lang stoort is dat hr alles zou 
uitbesteden. Vacatures? Daar heb-
ben we een bureau voor. Employer 
branding? Daarvoor schakelen we 
wel een duur agency in. Rekrute-
ringsgesprekken? Dat zullen we 
eerst bij het interimkantoor steken. 
Hr is heel goed in uitbesteden, terwijl 
ze eigenlijk veel dingen zouden kun-
nen uitproberen en beter zelf eens 
iets zouden maken. Maar ergens 
zijn we dat kwijtgeraakt en gaan we 
enkel nog van meeting naar meeting. 
Ondertussen heb ik al een reactie 
gekregen van een lezer die dankzij 
het boek terug de vrijdagnamiddag 
gebruikt om te experimenteren en te 
leren. En dat moet je doen, werken 
aan jouw eigen ontwikkeling! Het 
zal je persoonlijk een goed gevoel 
geven, maar ook de organisatie een 
gigantische boost geven.

Tot slot: wanneer zal je, volgens jou, in 
jouw opzet geslaagd zijn met dit boek?
Mathias Als mensen nadien zullen 
zeggen: ‘Ik heb er echt iets aan 
gehad’ of ‘Dat wist ik niet’. Zolang 
mensen ermee bezig zijn en er 
inspiratie uit halen, is het goed voor 
mij. Liever één zo’n commentaar dan 
vijftien verkochte boeken. Weten dat 
mensen ermee bezig zijn en er iets 
aan hebben, doet deugd. 

Maar omgekeerd ook: ik zou graag 
de mensen horen die het niet eens 
zijn met de meningen die ik ver-
kondig in mijn boek. Dat kan leiden 
tot nieuwe inzichten. Bij mijn boek 
hoort trouwens ook een website 
met 99 opdrachten. Bij een aantal 
opdrachten vraag ik meningen of 
ervaringen. Hieruit heb ik geleerd dat 
het blijkbaar toch nog een drempel 
is voor mensen om zulke dingen te 
delen.

“Wat je zelf doet, doe je dikwijls beter.”
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Om gedrag te 
veranderen kan 
je gebruikmaken 
van nudging. 
Eenvoudige, 

psychologische technieken 
om mensen een duwtje in de 
goede richting te geven. Je 
doelgroep positieve keuzes zó 
voorschotelen dat ze die optie 
eerder kiezen, zonder de an-
dere keuzeopties weg te laten. 
We spreken van gedragsstu-
ring, maar wel met de conditie 
dat het ook de persoon zelf 
of de samenleving ten goede 
komt. Reinout Van Zandycke 
en Ciska Wybo verdiepen zich 
al enige tijd in technieken om 
te nudgen. Ze bundelden hun 
kennis en tips in een boek vol 
praktische voorbeelden, dus 
spraken we even af voor een 
boekenbabbel. 

Reinout Van Zandycke is al van zijn 
zestiende geboeid door alles wat 
overtuigen betreft. Hij las een boek 
over non-verbale communicatie en 
zijn passie voor overtuigingspsycho-
logie laaide meteen stevig op. Zes 
jaar geleden richtte hij het commu-
nicatiebedrijf Exposure.be op dat 
zich specialiseert in overtuigen, met 
een grote focus op het digitale luik. 
Ciska Wybo studeerde klinische 
psychologie en helpt het team van 
Reinout om hun activiteiten omtrent 
nudging verder te ontvouwen. 
Daarnaast maakt ze sinds kort deel 
uit van het Vlaams expertisecentrum 
Alcohol en andere Drugs (VAD) om 
het preventiebeleid te ondersteu-
nen. We vuurden wat prangende 
vragen op hen af.

Nudging betekent letterlijk een duwtje 
geven. Hoe kunnen we dat opvatten?
Reinout Om de kern van nudging 
te begrijpen, verwijs ik graag naar 
de sprekende metafoor van mama 

olifant. Met haar slurf geeft de moe-
der haar baby een duwtje, zodat 
die de kudde zou volgen. Ze geeft 
een subtiele por, bijna niet voelbaar, 
een aanmoediging zodat kindlief 
de juiste richting zou uitgaan. Net 
zoals bij deze olifanten kunnen we 
ook menselijk gedrag beïnvloeden 
of juist gedrag stimuleren. Dat doe 
je met eenvoudige, psychologische 
technieken. We spreken dan van 
nudging. Let wel, een belangrijke 
voorwaarde is de keuzevrijheid. 
Mensen kunnen en mogen nog 
steeds de ‘foute’ keuze maken, 
maar gedragspsychologisch moedi-
gen we de ‘juiste’ keuze aan. 

Ciska We gaan inderdaad aanpas-
singen maken in de keuzeomgeving 
om menselijk gedrag bij te sturen. 
Essentieel bij nudging is dat we 
mensen sturen naar een richting die 
hun als individu ten goede komt. 
En de maatschappij in haar geheel. 
Zo kan je met behulp van nudging 

Nudging: een 
wondermiddel voor 
gedragsverandering?

IN GESPREK MET
REINOUT VAN ZANDYCKE EN CISKA WYBO
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mensen bijvoorbeeld aanzetten tot 
een gezonder eetgedrag, meer pen-
sioensparen of verantwoordelijker 
alcoholgebruik.

We maken dagelijks talrijke keuzes, 
zo’n 35.000 per dag. Hiervan gebeurt de 
overgrote meerderheid onbewust.  
We lezen tot 95 %. 
Ciska Dagelijks maken we inder-
daad een zeer grote hoeveelheid 
keuzes. Te talrijk om ze allemaal 
bewust te maken. Denk maar aan 
kiezen om je wekker af te drukken, 
om je linkerschoen aan je linker-
voet te doen en je rechterschoen 
aan je rechtervoet enzovoort. Om 
dit genre van keuzes te managen 
bestaan heuristieken. Automatische 
beslis regels om ons leven minder 
complex te maken. De heuristieken, 
noem ze gerust shortcuts, maken 
het mogelijk om bepaalde beslis-
singen te nemen op automatische 
piloot. Maar dit zorgt er tegelijk voor 
dat we heel wat denkfouten maken.

Reinout Inderdaad en net het feit 
dát we zoveel keuzes maken, geeft 
nudging een kans op slagen. We 
maken zoveel shortcuts omdat de 
beslissingsweg anders veel te lang 
is en te veel energie kost. Zo kan 
nudging krachtig zijn. Die 95 % 
wil ik wat nuanceren. Het spreekt 
voor zich dat een nieuw huis kopen 
veel doordachter gebeurt dan een 
doorsnee keuze, al kunnen er ook 
bij deze keuze heel wat denkfouten 
voorkomen.

Naast straffen, belonen en preken bren-
gen jullie nudging aan als vierde optie 
om gedrag te veranderen. Wanneer is 
nudging interessant om toe te passen?
Reinout Dat hangt altijd van de con-
text af. Nudging is geen wondermid-
del dat je in alle situaties kan toe-
passen. Het voordeel van nudging 
is dat er niets verplicht wordt en 
dat maakt het voor een organisatie 
ethisch makkelijker. Bij verplichting 
krijg je trouwens meer weerstand. 

Denk maar aan de vaccinatiecam-
pagne. Stel dat we verplicht werden 
om ons te laten vaccineren, dan was 
er ongetwijfeld een grote maat-
schappelijke discussie losgebar-
sten. Nu is het zo ingericht dat we 
beloond worden na vaccinatie. We 
krijgen een vaccinatiepaspoort en 
mogen hierdoor op reis. Dit maakt 
dat we minder spreken over de 
ethische-morele kant van de beslis-
sing om een vaccin te nemen, maar 
de groep die de gewenste keuze 
maakt, is groter.

Ciska Je moét niet steeds gebruik 
maken van nudging. Bekijk het naar-
gelang de situatie. Bovendien kun-
nen verschillende technieken elkaar 
aanvullen. Vaak mondt het dus uit in 
een en-en-verhaal. Denk maar aan 
voorbeelden uit het verkeer. Naast 
de straf van een boete worden er 
vaak zichtbare snelheidsmeters 
geplaatst langs de weg. Bestuurders 
krijgen dan in ‘real time’ feedback 

IN GESPREK MET
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over hun rijsnelheid, gevolgd door 
een negatieve of positieve smiley. 
Door deze toepassing (de feedback-
nudge) zijn bestuurders geneigd om 
te vertragen en worden ze gestimu-
leerd tot verantwoordelijk rijgedrag.

Het gaat vaak om kleine aanpassingen, 
kunnen de gevolgen dan wel groots zijn? 
Ciska Jazeker, denk maar aan 
het onderzoek van Johnson en 
Goldstein rond orgaandonatie, een 
prachtig voorbeeld hiervan. De ge-
volgen zijn hier zo groot dat ze zelfs 
levens kunnen redden. Nederland 
en Engeland schakelden in 2020 
bijvoorbeeld over van een opt-in- 
naar een opt-outsysteem. Vroeger 
moest je registreren dat je bereid 
was om orgaandonor te zijn (opt-in). 
Veel burgers deden dit niet omdat 
het een inspanning vroeg. Op van-
daag is het anders, wanneer je geen 
actie neemt, ben je automatisch 
orgaandonor. Enkel wie niet bereid 
is om als donor te fungeren, moet 
zich registreren (opt-out). Dit geeft 
een groot verschil in het percentage 
orgaandonoren binnen de bevol-
king, zelfs tot 95,7 %.

Reinout We noemen deze nudge de 
defaultnudge, het bepalen van wat 
de standaardoptie is. In dezelfde 
lijn werd het vaccineren aangepakt. 
Standaard krijgen we met z’n allen 
een uitnodiging voor het corona-
vaccin. Je moet niet, je bent vrij, 
maar je krijgt wel automatisch een 
uitnodiging toegestuurd.

Ciska De mens is gericht op ener-
giebehoud. Onbewust zorgen 
we ervoor om zo weinig mogelijk 
energie te verliezen aan zaken. De 
defaultnudge is daarom een krach-
tige nudge. In ons boek hebben we 
nog heel wat andere voorbeelden 
genoemd. Ook bedrijven of ngo’s 
kunnen dit toepassen.

Je geeft in het boek meer dan honderd 
voorbeelden. Welke vond jij het meest 
verrassend of creatiefst?
Ciska Gamification vind ik altijd 
heel tof. Zo is er een Vlaams bedrijf 
dat vuilbakken voor sigaretten 
maakt. Ze maken er een quiz van 
en splitsen de bakken in twee delen 
om je peuken in te werpen. Elk gat 
krijgt een slogan, zoals ‘Wie is de 
beste voetballer, Messi of Ronaldo?’. 
Dit spelelement verhoogt de kans 
dat rokers hun peuk netjes in de 
vuilbak doen. Inventief en makkelijk 
toepasbaar!

Reinout Ik hou wel van ons eigen 
experiment met sandwiches. In een 
bakkerij hadden we een krijtbord op 
de toonbank gezet met daarop ‘sand-
wiches, hier veel gekozen’. Waarop 
de bakker zijn verkoop van sand-
wiches zag stijgen tot maar liefst een 
vijfvoud. Dit is een voorbeeld van de 
 social-proof-nudge: als veel anderen 
voor iets kiezen, gaan we zelf ook 
sneller geloven dat het goed is.

Ook de Belgische overheid hanteert 
nudging. Hoe doen ze dat? En zijn ze uniek 
in deze aanpak? 
Ciska In België zijn er zeker een 
aantal initiatieven, maar ons land is 

niet de eerste. Amerika en het Ver-
enigd Koninkrijk zijn de trendsetters. 
In Vlaanderen hebben we het team 
Gedragsinzichten. Zij werken aan 
een aantal projecten om gedrags-
verandering mee te nemen in het 
beleid. Een ander bekend voorbeeld 
is de aanmaningsbrief van de FOD 
Financiën voor het betalen van 
belastingen. De brief werd in eerste 
instantie vereenvoudigd, het ambte-
narees werd vervangen door klare 
taal. Bovendien gaven ze expliciet 
aan hoeveel geld mensen verliezen 
indien ze laattijdig zouden betalen. 
Dit bleek een krachtig element te 
zijn. We noemen het verliesaversie. 
Deze aanpak resulteerde voor de 
overheid in een groot financieel 
verschil.

Onder nudging vallen wellicht ook com-
merciële addertjes? Moeten we voortaan 
extra op ons goede zijn in de supermarkt 
of in de bank? En moeten we consumen-
ten opvoeden om bepaalde technieken te 
doorzien? 
Reinout Hier kaart je een van de 
redenen aan waarom we dit boek 
hebben geschreven. We willen toe-
lichten hoe mensen worden gemoti-
veerd en overtuigd tot gedragsver-
andering. Nudging is dan wel een 
positieve vorm van beïnvloeding, 
maar dezelfde patronen kunnen 
ook negatief worden toegepast. We 
spreken dan van dark patterns, het 
tegenovergestelde van nudging. 
Organisaties maken het soms heel 
moeilijk om ergens uit te stappen.

Ciska Een abonnement aangaan 
gebeurt bijvoorbeeld heel snel en 

“We willen mensen inspireren met praktische voorbeelden. Het boek 
biedt een kompas voor verandering voor een brede groep mensen.”



39

makkelijk, maar abonnementen 
worden vervolgens stilzwijgend 
 verlengd of je moet haast een 
aangetekende brief schrijven om er 
terug uit te stappen. De balans is 
dan niet in evenwicht en niet correct 
in mijn ogen. Het is belangrijk dat 
mensen hiervoor alert zijn.

Soms wordt nudging sludging, waar ligt 
het verschil?
Reinout Ze verschillen in het 
ethische aspect. Bij nudging is er 
transparantie, de keuzevrijheid blijft 
behouden en het komt het welzijn 
van het individu ten goede. Je 
maakt het makkelijker om het ‘juiste’ 
te doen, maar die grens is soms 
wel dun. Denk aan het experiment 
met de sandwiches. Wat is goed, 
wat is slecht?

Ciska Er zijn bijvoorbeeld nudges die 
mensen aanzetten tot gokken. Denk 
aan het gebruik van push notificaties 
en verliesaversie om mensen toch 
maar verder te laten gokken. Dan 
spreken we duidelijk van sludging, 
zelfs in een schadelijke vorm.

Is nudging een must voor organisaties om 
in te verdiepen? En waar zie je de meest 
voor de hand liggende toepassingen? Hoe 
kan je als organisatie aan de slag gaan 
met gedragseconomie? 
Ciska Elke organisatie kan nudging 
toepassen. Hr is een belangrijk do-
mein, want het draait om menselijk 
gedrag en het motiveren van werk-
nemers. In het boek omschrijven 
we bijvoorbeeld de goal gradient- 

hypothese. Naarmate mensen 
dichter bij een doel komen, zullen 
hun inspanningen om dat doel te 
bereiken verhogen. Dit effect werd 
ook vastgesteld bij dieren: ratten 
begonnen sneller te lopen als 
ze een beloning naderden. Door 
vooruitgang te laten zien via je taal 
en communicatie, motiveer je dus 
werknemers om hun doelstellingen 
te behalen. Maak bijvoorbeeld een 
visuele weergave van de vooruit-
gang via progress bars en badges. 
Splits daarnaast grote doelen op in 
verschillende kleine doelen, zodat 
werknemers een succesgevoel 
ervaren. Het goal gradient-effect 
is een goede nudge om betrok-
kenheid te stimuleren bij werk-
nemers, zowel in fysieke als digitale 
omgevingen. Creëer steeds je eigen 
onderzoek op bedrijfsmaat en kijk 
wat daarvan de resultaten zijn.  
Niet alle nudges hebben effect.

Reinout Nudging is breed inzetbaar, 
in verschillende disciplines. Vooral 
in zaken waar veel keuzes moeten 
worden gemaakt en waar veel 
communicatie aan te pas komt. Dat 
is zo in hr, maar ook in marketing 
bijvoorbeeld, denk aan conversie-
optimalisatie. Moeten bedrijven 
hierop inzetten? Je laat een grote 
kans liggen als je weet welke effec-
ten het kan hebben, op voorwaarde 
van een goeie aanpak en opvolging. 
Toch moet je weten dat het geen 
wondermiddel is. Mijn advies is 
begin klein, start eenvoudig en ga 
dan opschalen.
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“Bij nudging is er transparantie, de keuzevrijheid blijft behouden  
en het komt het welzijn van het individu ten goede.”



82
0

 0
0

0
 7

9
3

Blijf op de hoogte via
diekeurePP
@dieKeure
die-keure-publishing
@diekeurepp
www.diekeure.be/professional

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge
T +32 (0)50 47 12 72, info@diekeure.be

Wil je graag
automatisch de volgende

editie ontvangen?
Laat je gegevens achter via

dno.diekeure.be.


