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IEDERE WERKGEVER WIL DAT ER OP DE WERKVLOER 

ZO EFFICIËNT MOGELIJK GEWERKT WORDT. EN ALS 

WERKNEMERS ZICH DAARNAAST INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF 

ONTWIKKELEN, DAN KUNNEN ZE ZORGEN VOOR EEN 

VERBETERING VAN DE PRESTATIE VAN DE GEHELE ORGANISATIE. 

GELUKKIG BESTAAN ER EFFECTIEVE METHODES OM DE 

PRESTATIES VAN DE WERKNEMERS TE VERBETEREN, ZONDER 

DAT ER UITGEBREIDE SCHOLING VOOR NODIG IS. DOOR 

HET TRAINEN VAN DE ZOGEHETEN ‘SOFT SKILLS’, IS 

HET AL MOGELIJK OM MEER UIT JE PERSONEEL 

TE HALEN.

Hoe haal je 
het beste uit je 
medewerkers?

Organisaties en bedrijven zijn voortdurend in beweging of verande-
ring. En dat vraagt veel van het personeel. Kunnen ze daar op een 
juiste manier mee omgaan? Verandering is lastig, maar het is be-
langrijk om iedereen mee te krijgen. Daarnaast is er de hectiek van 
alledag. In de praktijk blijkt dat medewerkers niet altijd even goed 
met elkaar door één deur kunnen. Dit kan leiden tot irritaties die je 
als organisatie niet kunt gebruiken terwijl je je doelen wilt halen. 

Organisatiedoelen zijn belangrijk als je het beste uit je werknemers 
wilt halen. ‘In onze opleidingsprogramma’s maken wij altijd een 
vertaling van de beleidskeuzes die een bedrijf of organisatie maakt’, 
legt Laura Wilpstra van NivoNext, een bureau voor organisatieont-
wikkeling en opleiding, uit. ‘Wij begeleiden en adviseren organi-
saties bij veranderingen en ontwikkelen specifieke opleidings- en 
trainingsprogramma’s op onze drie expertisegebieden: leiderschap, 
teamontwikkeling en persoonlijke effectiviteit.’

Elke organisatie heeft zijn eigen problemen en vraagt daarom ook 
om een eigen aanpak. ‘Wat wij doen, is dan ook puur maatwerk. 
We streven daarbij altijd naar een integrale aanpak waarbij we naar 
zoveel mogelijk onderdelen kijken, zodat er samenhang in onze aan-
pak ontstaat’, zegt Wilpstra.

Zodra NivoNext wordt ingeschakeld, maken ze eerst een analyse 
van de bestaande situatie. ‘Je wilt weten waarom bijvoorbeeld een 
team niet goed functioneert of waarom de communicatie tussen 
management en de werkvloer stroef verloopt. Vervolgens kunnen 
we daar op inspelen met (individuele) trainingen en workshops. We 
richten dan een ontwerpteam in met werknemers en onze adviseur. 
Samen met dit team ontwerpen we het maatwerkprogramma. Een 
ontwerpteam zorgt voor draagvlak voor de opleiding.’

Er valt vooral veel winst te behalen met het verbeteren van de 
zogeheten ‘soft skills’, want vakkennis is vaak wel in voldoende mate 
aanwezig. ‘Dat zegt vooral iets over het gedrag en de houding van 
de mensen binnen de organisatie. We streven naar bewustwording. 
Medewerkers worden zich door onze training bewust van het effect 

van hun gedrag op anderen’, vertelt Wilpstra. 

Soms blijkt dat er op het gebied van leiderschap het een en ander 
verbeterd kan worden. Het type leiderschap dat vereist is, wordt 
bepaald door de situatie waarin de organisatie zich bevindt. Leiding-
gevenden hebben verschillende taken te vervullen waarbij verschil-
lende rollen worden gevraagd. Al deze rollen vragen om specifieke 
kennis en vaardigheden. Daarom is leiderschapsontwikkeling van 
cruciaal belang voor de continuïteit van de organisatie. ‘In onze 
trainingen richten wij ons op de rol als leider, manager en coach.’

Het probleem kan ook op de werkvloer liggen, want elk team 
bestaat uit mensen, met hun tekortkomingen en beperkingen. ‘Wij 
richten ons juist op sterke punten binnen een team, in plaats van 
op het wegnemen van belemmerende factoren. We stellen ontwik-
kelingsdoelen vast en blijven daarop ook feedback geven. Door in 
een veilige leeromgeving de teamleden telkens een spiegel voor te 
houden, ontstaat zelfreflectie en onderlinge constructieve feedback, 
waardoor inzicht ontstaat in een gewenst ander en effectiever 
gedrag. Wij bieden ook individuele coaching aan, wanneer iemand 
aanvullende kennis of vaardigheden nodig heeft.’

Persoonlijke effectiviteit is het derde expertisegebied van Ni-
voNext. ‘Zelfkennis en persoonlijke effectiviteit zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden’, zegt Wilpstra. Persoonlijke effectiviteit is 
volgens haar een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking en 
onderlinge communicatie. Het maakt de medewerker bewust van 
zijn drijfveren en van factoren die een effectieve communicatie in 
de weg staan. ‘Met andere woorden: we leren de medewerkers hun 
kwaliteiten optimaal in te zetten.’

‘Wij zetten bewezen tools, assessments en workshops in die in 
groeps- of individueel verband kunnen worden gegeven, om mensen 
naar een hoger niveau te ontwikkelen. De aanleiding is niet altijd 
een probleem. Bijvoorbeeld als vergaderingen stroef en daardoor 
niet effectief lopen.’ Om vergaderingen effectiever te laten verlopen 
en ook inspirerender te maken, heeft NivoNext de 
workshop ‘Creatieve Overlegvormen’ ontwikkeld.

Organisaties vinden het vaak lastig om hulp in te schakelen als ze 
vaststellen dat er efficiënter gewerkt kan worden, is de ervaring van 
Wilpstra. ‘Volgens ons is het absoluut geen zwakte. Training en ont-
wikkeling maakt je als bedrijf alleen maar sterker. Daarom dragen 
we graag uit dat het belangrijk is dat er in een organisatie (financi-
ele) ruimte blijft om te leren en te ontwikkelen. Maar het is ook be-
langrijk dat er na de training ruimte is om fouten te maken. Ook de 
ontwikkeling die wordt gemaakt moet bovendien besproken worden. 
Dat gaat namelijk niet van de ene op de andere dag. Zo kunnen 

organisaties zich blijven ontwikkelen, de lat steeds 
hoger leggen en nieuwe doelen stellen. Investeren 

in medewerkers is absoluut lonend. Immers: Bou-
wen aan je medewerkers, is bouwen 

aan je organisatie’, besluit 
Wilpstra.  


