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• Introductie
• Korte voorstelling
• Situatieschets
• Naar stap 2: stel een open vraag 

• Verzamel informatie
• Stel vragen
• Naar stap 3: vat samen 

• Sluit aan met een voorstel, 
argumenten, een oplossing(en),

• Naar stap 4: vraag standpunt  
of akkoord

• Geef de klant de kans zijn 
bezwaren en vragen te uiten

• Naar stap 5: herformuleer 
bezwaren en vragen

• Sluit aan bij het bezwaar met  
een voorstel, argumenten,  
een oplossing(en)

• Sluit af, of geef vooruitzichten
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5 STAPPEN VAN HET KLANTGERICHT ADVIESGESPREK

COMMUNICATIE
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STIJLEN VAN
LEIDINGGEVEN



STIJLEN  
VAN LEIDINGGEVEN

Flexibel leidinggeven hanteert als vertrekpunt de taak die geklaard moet worden. Daaraan 
gerelateerd wordt de taakvolwassenheid van de medewerker gedefinieerd. Een medewerker die  
de nodige capaciteiten heeft om een taak tot een goed einde te brengen heeft een grote mate van 
taakvolwassenheid. Hij is dus bekwaam. Als de medewerker onvoldoende capaciteiten heeft voor de 
taak en dus onbekwaam is, spreken we van een lage taakvolwassenheid. In de uitoefening van een 
functie wordt groei in bekwaamheid en bereidheid verondersteld.

LEIDINGGEVEN

• Vergemakkelijkt  
en steunt het werk

• Deelt de 
besluitvorming

• Laat de 
besluitvorming over 
aan anderen

• Controleert  
het minimum

• Doelstellingen en prioriteiten bepalen

• De rollen verdelen

• Het werk van de anderen plannen

• De termijn bepalen

• Bepalen hoe het gedane werk te evalueren

• Tonen hoe het werk te doen

• Controleren

• Voorstellen vragen

• De anderen in hun denkwerk leiden  
naar een oplossing

• Luisteren naar de problemen van  
de anderen

• Aanmoedigen of geruststellen

• Informatie geven over het 
gemeenschappelijke werk

• Informatie geven over zichzelf

• Feliciteren

• Geeft gedetailleerde 
instructies

• Concentreert zich  
op de techniek

• Controleert tot  
in detail

• Houdt gedetailleerd 
toezicht

• Vraagt advies, 
voorstellen, legt uit

• Laat toe dat men 
leert uit zijn fouten
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EEN BOX BOORDEVOL HANDIGE TOOLS
WHAT’S IN IT FOR ME?

LEIDINGGEVEN
• Tips voor de leidinggevende
• PDCA: voortgang bewaken met Plan Do Check Act
• Flexibel leidinggeven: managementstijlen
• Assertief communiceren met DESC en 5G

COMMUNICATIE
• LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen
• TRVW: spreken in voordelen voor de klant
• Bezwaren weerleggen
• De 5 stappen van het klantgericht adviesgesprek

ONBOARDING EN ONTHAAL
• Onthaal van nieuwe medewerkers in 5 stappen
• Leerstijlen van Kolb

VEILIGHEID EN WELZIJN
• Veiligheid en gedrag posters
• Goed omgaan met onze rug: oefeningen
• LMRA: Last Minute Risk Assessment

Deze box vol handige tools is voor jou en je organisatie. We hopen dat ze jullie inspireren en 
ondersteunen om jouw organisatie en mensen te helpen groeien en sterk te staan in hun werk.

Hulp nodig bij deze groei en /of op zoek naar een learning solution? 
Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Veel succes en werkplezier, 
Het EDUCAM-team



SAMEN MERKBAAR STERK 
IN WERKBAAR WERK 

TOELICHTING  

RISICO'S  
VOORDELEN 
WINST OF KOST 



HOE TOEPASSEN?
• Stap 1, TOELICHTING: beschrijf de situatie
• Stap 2, RISICO'S: beschrijf de risico’s als er niets gebeurt aan de situatie
• Stap 3, VOORDELEN: argumenteer in voordelen voor hem/haar
• Stap 4, WINST OF KOST: specifieer het bedrag dat de klant wint of verliest bij niets doen

• Vermijd te familiaire houdingen
• Vermijd bewoordingen die het gevoel geven  

dat je iemand beoordeelt
• Vermijd negatieve uitdrukkingen
• Bied alternatieven

• Spreek in voordelen voor de klant
• Stel haar of hem gerust
• Engageer je persoonlijk
• Neem initiatieven (proactiviteit)
• Onderscheid je via persoonlijke acties

IN WELKE SITUATIE(S)?
• Spreken in voordelen voor de klant
• Klanten overtuigen  

Bv.: om een herstelling te laten uitvoeren 

DE KENMERKEN VAN EEN GOEDE COMMUNICATOR ZIJN:

SPREKEN IN VOORDELEN VAN DE KLANT MET TRVW

COMMUNICATIE
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BEZWAREN
WEERLEGGEN



COMMUNICATIE

HOE TOEPASSEN?
• Stap 1: ga in de richting van de persoon en zeg: "Ja, inderdaad, dat is juist, ….",  

"Ja, dat begrijp ik, ik heb zelf, …."
• Stap 2: ontdek de echte reden van de weerstand: "Wanneer je zegt…, wat bedoel je daarmee?"
• Stap 3: herformuleer: “Als ik je goed begrepen heb, dan …”
• Stap 4: argumenteer in voordelen voor haar/hem
• Stap 5: vraag haar/zijn instemming over je argumenten 

IN WELKE SITUATIE(S)?
• Bezwaren weerleggen, bv.:  

- om een herstelling te laten uitvoeren  
- om een aankoop te doen

 - om een opdracht uit te voeren 

BEZWAREN WEERLEGGEN
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5 STAPPEN ONTHAAL
VAN NIEUWE 
MEDEWERKERS



ONBOARDING EN ONTHAAL

Een uitgebreide checklist 'onthaal', volgt in het najaar 2019.

WAAR ZORG IK VOOR?
• People: 
 - zorgen voor communicatie naar  

   leidinggevenden, team, …

• Functie:
 - zorgen voor duidelijke taken, 

   verantwoordelijkheden en instructies

• Materiaal en werkplek:
 - zorgen voor een werkplek en werkmaterialen

• Peterschap / mentorship:
 - zorgen voor begeleiding tijdens de  

   eerste werkfase

• Veiligheid en welzijn: 
 - zorgen voor de veiligheidsprocedures
 - zorgen voor PBM’s

5 STAPPEN ONTHAAL VAN NIEUWE MEDEWERKERS

Onthaal

People

Peterschap /
mentorschap

Materiaal  
en werkplek

FunctieVeiligheid  
en welzijn
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DESCRIBE  
(BESCHRIJVEN)

EXPLAIN  
(UITLEGGEN)

SUGGEST 
(SUGGEREREN)

CONSEQUENCES  
(CONSEQUENTIES WEERGEVEN)



LEIDINGGEVEN

IN WELKE SITUATIE(S)?
• Feedback geven
• Slecht nieuws brengen

HOE TOEPASSEN?
• Stap 1, DESCRIBE: leg de situatie via feiten uit
• Stap 2, EXPLAIN: druk je gevoelens uit
• Stap 3, SUGGEST: stel een oplossing voor of vraag naar een oplossing
• Stap 4, CONSEQUENCES: maak de gevolgen duidelijk bij slagen en/of falen  

bij het wegwerken van het probleemgedrag

ASSERTIEF COMMUNICEREN MET DESC
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LUISTEREN
SAMENVATTEN
DOORVRAGEN



COMMUNICATIE

LUISTEREN, SAMENVATTEN, DOORVRAGEN

HOE TOEPASSEN?
• Stap 1: luister actief naar je toehoorder
• Stap 2: ga na of je de situatie en/of vraag goed begrepen hebt door kort samen te vatten
• Stap 3: stel vragen om de situatie te verduidelijken

• De spreker aankijken
• Reageren met een hoofdbeweging
• Aandacht schenken aan het non-verbale
• De spreker niet onderbreken
• Samenvatten opdat alles goed begrepen is

• Doorvragen naar wat niet duidelijk is
• Uitleggen a.d.h.v. een tekening, een schema,  

een foto, ...
• Nota’s nemen

IN WELKE SITUATIE(S)?
• De vraag verduidelijken van een klant, een medewerker, een collega, …
• Nagaan of je de situatie goed gegrepen hebt

DE KENMERKEN VAN EEN GOEDE TOEHOORDER ZIJN:
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GEDRAG
GEVOLG
GEVOEL
GEDRAG
GEVOLGEN



LEIDINGGEVEN

ASSERTIEF COMMUNICEREN MET 5G 

HOE TOEPASSEN?
• Stap 1, GEDRAG: geef facts & figures over het geobserveerd gedrag
• Stap 2, GEVOLG: geef de objectieve gevolgen van wat er gebeurd is
• Stap 3, GEVOEL: geef de impact die het op jou persoonlijk heeft gehad
• Stap 4, GEDRAG: hoe zou je willen dat het in de toekomst is? Welk alternatief gedrag zou je willen zien?
• Stap 5, GEVOLGEN: specifieer wat de positieve gevolgen zijn van dit gedrag voor jou of voor je medewerker

IN WELKE SITUATIE(S)?
• Feedback geven
• Een assertieve boodschap geven
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TIPS VOOR DE 
LEIDINGGEVENDE



LEIDINGGEVEN

TIPS VOOR DE LEIDINGGEVENDE

IN WELKE SITUATIE(S)?
• Gesprekken met medewerkers

Gebruik LSD
Luister – vat Samen – vraag Door

Laat OMA thuis
Wacht met je Oordelen – Meningen – Adviezen

Wees LEO
Luister – Erken – geef Oplossingen

Maar DOE vooral 
Wees Duidelijk – Open – Eerlijk

1

2

3

4



LEERSTIJLEN
VAN KOLB
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Het hebben van leermogelijkheden zijn een belangrijk onderdeel van 
werkbaar werk. In de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van 2016 kende dit 
onderdeel sinds 2004 de grootste stijging (+-10%) van werknemers die dit 
als positief ervaarden*.

Het creëren van leermogelijkheden is dan ook zeer belangrijk in de 
organisatie. Maar hoe leren mensen?

Iedereen leert op een andere manier. Als je je bewust bent van je eigen 
leerstijl en die van de andere, kan je je gemakkelijker aanpassen en het 
leereffect verhogen.

Je manier van leren gaat je manier van trainen beïnvloeden.  
Als je je bewust bent van je eigen stijl en die van de andere, kun je  
je gemakkelijker aanpassen.

David Kolb ontwikkelde een model over de verschillende leerstijlen.  
In zijn model beschreef hij de “leercyclus”. 

ER ZIJN VIER FASEN DIE JE DOORLOOPT ALS JE IETS NIEUWS LEERT:

ONBOARDING EN ONTHAAL

Een actie/idee concreet ervaren

De doordachte en aandachtige observatie van deze actie/idee

 

Het ontwikkelen van theorieën en modellen 

 

Het toepassen van dit idee/deze actie in nieuwe situaties

Concrete 
ervaringen

 opdoen

Experimenteren 
en actief toetsen

Observeren 
en reflecteren

Vormen en formuleren 
van abstracte begrippen

1
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3

4
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LEERSTIJLEN VAN KOLB

* Bron: Stichting Innovatie & Arbeid, 2016. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – werknemers, 2016.



ONBOARDING EN ONTHAAL

Concrete 
ervaringen 

opdoen
Doener

• Combinatie van actief experimenteren  
en concreet ervaren.

• Hij lost graag problemen op 
• Past zich gemakkelijk aan nieuwe 

situaties aan.
• Neemt risico’s zonder moeilijkheden 
• Volgt eerder de logica van de anderen  

dan de zijne. 
• Gaat vooruit door voorwerpen te 

behandelen en dankzij pogingen  
en fouten. 

• Hij voert graag oefeningen in kleine 
groepen uit. 

• Een voorkeur voor concreet ervaren en 
reflectief observeren. 

• Willen eerst goed ergens over nadenken 
en zijn kampioen in laterale 
probleemoplossing. 

• Zij willen graag een probleem van alle 
kanten benaderen en bekijken en zien 
steeds nieuwe ingangen en oplossingen. 

• Willen niet opgejaagd worden en willen 
de tijd hebben voordat ze beslissen.

Bezinner
Observeren  

en reflecteren

1
2

WAT DOE IK? WIE BEN IK? KENMERKEN MIJN NIEUWE COLLEGA

LEERSTIJLEN VAN KOLB



ONBOARDING EN ONTHAAL

Vormen en 
formuleren  

van abstracte 
begrippen

Bedenker

• Combineert reflectief observeren met 
abstract conceptualiseren. 

• Zetten graag hun observaties om in 
hypothesen en theorieën. 

• Kunnen goed redeneren en werken  
graag zelfstandig. 

• Leren het beste vanuit gestructureerde 
situaties met duidelijke doelstellingen, 
theorieën en modellen. 

• Willen graag de kans krijgen om vragen  
te stellen en te discussiëren.

• Voorkeur voor abstract conceptualiseren 
en actief experimenteren. 

• Proberen graag theorieën uit in de praktijk. 
• Nemen vaak initiatief, zijn probleem-

oplossend en hakken knopen door. 
• Leren het beste aan de hand van duidelijk 

en beknopt geformuleerde regels en 
principes, die ze meteen kunnen toepassen.

• Praktijkmensen die niet van tijdverspilling 
houden.

Beslisser
Experimenteren 
en actief toetsen

3
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WAT DOE IK? WIE BEN IK? KENMERKEN MIJN NIEUWE COLLEGA

LEERSTIJLEN VAN KOLB



LAST, MINUTE, RISK, ASSESSMENT  

Start je met een nieuwe taak, ga dan even na of je deze in alle 
veiligheid kan uitvoeren. Doe een korte laatste minuut risico analyse 
oftewel LMRA, en beoordeel of je veilig kan beginnen werken.

STAP 2 
VEILIG,  

START WERK

STAP 3
VEILIG,  

START WERK

STAP 2
NIET VEILIG,
NEEM ACTIE

STAP 1
STOP EN 

ANALYSEER
• Wat is de situatie? 

• Kan ik het werk uitvoeren?  
 - Ik weet wat ik moet doen
 - Ik weet hoe ik het moet doen

• Is de werkomgeving veilig? 

• Heb ik de juiste materialen 
om het werk uit te voeren?

 - PBM’s
 - Werkmiddelen

• Ik neem actie

• Ik verwittig mijn 
verantwoordelijke

• De situatie  
is rechtgezet

• De werkomgeving  
is veilig

VEILIGHEID EN WELZIJN
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PLAN 
DO 
CHECK 
ACT



PLAN DO CHECK ACT  
(DEMING CYCLUS VOOR CONTINUE VERBETERING)

Als leider ben je constant in beweging. Je zorgt voor actie, planning, organisatie en evaluatie. Zonder 
deze constante beweging van jou als leidinggevende zal het team stilvallen of minder effectief gaan 
werken. Het bedrijf verwacht van jou dat je constant op deze manier blijft werken. Jij bent degene die 
ervoor zorgt dat alles vlot verloopt op de werkvloer.

Dat betekent dat je zelf een goede werkmethode 
hanteert om het overzicht te houden en voortgang 
te bewaken. Als je werkt op basis van het Plan Do 
Check Act-principe en dit continue toepast zal je 
merken dat je voor jezelf wint aan efficiëntie bij 
het uitvoeren van je verantwoordelijkheden en  
naar je team toe transparanter en doelgerichter 
gaat leidinggeven.

DAT BETEKENT DAT JE GAAT: 
Plannen: 
Je onderzoekt en analyseert mogelijkheden en 
zorgt voor een actieplan om eventuele 
veranderingen/verbeteringen door te voeren.  
Je zorgt voor een goede planning van de uit te 
voeren taken.

Doen: 
Je zorgt ervoor dat jouw medewerkers in een 
correcte context werken. Je zorgt ervoor dat de 
voorwaarden concreet zijn en je organiseert en 
coördineert het hele gebeuren op de werkvloer.

Checken: 
Je controleert of de afspraken nageleefd worden en 
de taken worden uitgevoerd volgens de normen. 

Actie: 
Bij eventuele verschillen tussen de afspraken en de 
uitvoering ga je bijsturen. Als blijkt dat jouw 
planning niet voldoet, dan ga je deze bijsturen in de 
juiste richting. Je geeft hierover tijdig feedback. 

In je dagelijks werk komt dit neer op: 
1. Stel doelen en prioriteiten
2. Verdeel het werk en volg op
3. Geef feedback en stuur bij

Onderstaande tabel kan je helpen om de 
situatie helder te maken. Veel succes!

 LEIDINGGEVEN

Plan

FASE KERNVRAGEN SITUATIE

Do

Check

Act

Wat moet er gebeuren?
Wat is het verwachte resultaat?

Wie? 
Wat? 
Waar?
Wanneer? 
Hoe?

Wat is er gebeurd?
Wat is wel of niet gerealiseerd? 
Reden(en)?

Is het doel bereikt?
Hoe kan het beter?



LEIDINGGEVEN
TIPS & TRICKS

VEILIGHEID  
EN WELZIJN

HOE TOEPASSEN?

COMMUNICATIE
HOE? WAT? HUH?

ONBOARDING 
EN ONTHAAL

WELKOM!

SAMEN MERKBAAR STERK
IN WERKBAAR WERK  




