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‘Werken op afstand. Ga
aan de slag met het
potentieel dat al
aanwezig is in mensen:
leer hun drijfveren
kennen. Helemaal nu.'
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De w er eld is opgeschr ikt door de
cor onacr isis. Een cr isis die im pact heeft op
ieder een. De m aat r egelen van de over heid
in ons land en ander e landen zijn ger icht
op het voor kom en van een over belast ing
van ons zor gst elsel door een t e snelle
ver spr eiding van het cor onavir us. De
gevolgen van deze m aat r egelen zijn gr oot
voor m ensen en or ganisat ies. Zo is
t huisw er ken de nieuw e t ijdelijke
w er kelijkheid gew or den, m aar het lijkt er op
dat er een om slag gaande is en w e ook na
de cr isis in een bepaalde m at e zullen
blijven t huisw er ken.
Wer ken op afst and br engt m ooie kansen en
uit dagingen m et zich m ee, m aar het is
zeker niet voor ieder een m akkelijk. De
balans t ussen w er ken pr ivé is voor m ensen
een uit daging. En het vele videobellen, in
plaat s van echt cont act br engt een ander e
dynam iek m et zich m ee. Het vr aagt veel van
m ensen, van t eam s en van or ganisat ies. En
voor al ook van leider s: aanst ur ing en
bijst ur ing is w ezenlijk ander s in deze t ijd.

Het is belangr ijk om goed t e begr ijpen
w at er speelt bij m ensen, in t eam s en in
or ganisat ies. Om t e onder zoeken w at er
onder de opper vlakt e leeft , w at m ensen
dr ijft . Helem aal nu! Lees m eer hier over
op pagina 5 en 6.
De sit uat ie in de w er eld is nog heel pr il,
m aar de w et enschap is er volop m ee
bezig. Wat de nieuw st e w et enschappelijke inzicht en over act uele
onder w er pen als t huisw er ken, de
kant oor t uin en beoor delingsgespr ekken
zijn? Or ganisat iepsycholoog Kilian
Waw oe deelde dit m et ons t ijdens de
online Consult ant sdag 2020. We delen
de highlight s m et je. Lees m eer hier over
op pagina 7 en 8.
Wij w ensen je veel leesplezier !
Nam ens het t eam van Pr ofile Dynam ics,
Hans de Jong en Wilm a Kuiper s

LEIDERSCHAP IN ROERIGE TIJDEN
uist in t ijden van cr isis is het goed om in t e zet t en
op de kr acht en de kw alit eit van m ensen,
t eam s,or ganisat ies en leider s. Daar gingen de
t hem ablogs over die w e in apr il en m ei schr even in
sam enw er king m et consult ant Max Pas. Een fr agm ent
uit het blogber icht ‘Leider schap in r oer ige t ijden’,16
apr il 2020.

stocksnap

We zien nu bij or ganisat ies ver schillende syst em en in
w er king t r eden: van ener zijds pr oact ief cr isism anagem ent
en daadkr acht ig m aat r egelen nem en t ot m eer r eact ief
kijken hoelang w e voor t kunnen m et w at w e deden .
I n deze fase zien w e dat besluit vor m ing (en de aanst ur ing
op basis van die besluit en) in r ap t em po ver ander t t en
opzicht e van enkele w eken geleden. Leider schap w or dt in
cr isism anagem ent al snel m eer dir ect ief en besluit vor m ing
vindt op hoger e echelons binnen de or ganisat ie plaat s dan
in de r egulier e sit uat ie. De kunst daar bij is het dan ook om
de ver t aalslag naar de bet r effende t eam s op de juist e
m anier t e m aken. Deze t w ee ver schijnselen vr agen van de
bet r okken leidinggevenden nog al w at . De sit uat ie kan je
dw ingen om een ander e t aal t e spr eken en ander s t e
handelen. Waar om ? Om de or ganisat ie en de pr ivéom geving van ieder een gezond t e houden.
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it w er kt niet online!

Een paar jaar geleden hebben w e van uit Jaw el
dr ie keer een t r aining ver zor gd voor gr oepen in
Br azilië en Azië.
Elke keer kw am en w e t ot de conclusie dat een Pr ofile Dynam ics
t eam t r aining online niet w er kt . Er w as geen echt cont act en
eigenlijk alt ijd gedoe m et ver bindingen.

Van leider schap in deze fase w or dt m eer dan ander s
t r anspar ant ie en duidelijkheid gevr aagd, st andvast igheid,
daadkr acht , door t ast endheid en bovenal: snelheid van
handelen . En in deze uit dagende m ix van eisen, zul je het
juist e m oet en doen voor de vit alit eit van jouw m ensen, t eam s
en de or ganisat ie. Medew er ker s m et Rode (act ieger icht ,
daadkr acht ig) dr ijfver en en Blauw e (gest r uct ur eer de,
hiër ar chisch op r egels ingest eld) dr ijfver en zullen zich in deze
om st andigheden ext r a aangespr oken voelen door
leidinggevenden die kr acht ig, duidelijk en act ieger icht
opt r eden. De vaar digheid om t e schakelen m et en t ussen
onze dr ijfver en binnen leider schap hebben w e allem aal: w e
beschikken im m er s over alle zeven dr ijfver en.
Maar st el dat jouw leider schap in r egulier e om st andigheden
best aat uit een com binat ie van Or anje en Gr oene dr ijfver en
m et daar bij een vleugje Geel: w aar bij je inzet op m et elkaar
(Gr oen) doelen st ellen (Or anje), w er ken m et t eam player s
(Gr oen) en coachend leiding geven (Gr oen/Or anje). En w aar bij
je delegeer t en m ot iveer t (Geel), dan kan in deze uit dagende
t ijd een ber oep w or den gedaan op jouw aanpassingsver m ogen.
Je zult dan ander e dr ijfver en in jezelf m oet en aanspr eken en
m et ander e dr ijfver en gaan w er ken in jouw t eam . Het kan zijn
dat jouw leider schap nu m inder goed uit de ver f kom t . Dat de
daadkr acht en duidelijkheid die nor m alit er ont st aat in
sam enw er king m et je t eam , nu ineens van jou ver langd w or dt
om dat je de besluit en in deze fase m oet uit voer en zonder
inspr aak van het t eam .

Lees de gehele blog op onze sit e

En t oen w as het 15 m aar t 2020. De int elligent e lockdow n ging
van st ar t . Wat een boeiende eer st e w eken w ar en dat zeg. I n
het begin pingpongde ik van slacht offer gedr ag naar
st r uisvogelpolit iek. Het duur de t w ee w eken voor dat ik m ijn
Or anje en Gele dr ijfveer w eer posit ief begon t e voelen. I k
ging op zoek naar w at online allem aal w el kon. Gelukkig w as ik
niet de enige. Het gr oot st e deel van de w er kende w er eld heeft
zich in een paar dagen aangepast aan deze nieuw e w er kvor m .
Dat bet ekende som s het ler en w er ken m et t ools zoals Zoom en
Team s, aangevuld m et het zor gdr agen voor super snelle
ver bindingen in en om de nieuw e t huisw er kplek.
Tot m ijn gr ot e posit ieve ver bazing blijkt het w er ken m et
dr ijfver en heel goed online t e kunnen. De deelnem er s zijn er
vaak er g ent housiast over . Het vr aagt w el veel m eer
voor ber eiding om dat alle slides exact in 1 keer goed m oet en
zijn en je eigenlijk veel m eer t ussenst appen m oet nem en om
t ot het zelfde r esult aat t e kom en. Wat ook goed w er kt , is voor af
(1 of 2 dagen) ieder een het pr ofiel t oe t e st ur en t er
voor ber eiding. Ver volgens kan de t heor ie plenair w or den
gedaan en kunnen de deelnem er s in subgr oepen w er ken aan
het int er pr et er en van hun eigen pr ofiel.
Het effect van online w er ken? Mensen luist er en echt goed naar
elkaar , er is im m er s vr ijw el geen non- ver baal gedr ag.
Dat is een gem is inder daad, én een voor deel dus. Geef w el
duidelijke Blauw e opdr acht en, t im ing en r eflect ievr agen m ee.
Zeker als je ze in subgr oepen laat w er ken.
Mijn opvat t ing over online Pr ofile Dynam ics Team t r ainingen is
ver ander d. Die van jou?

L
Jaap Weijer s, Managem ent par t ner bij Jaw el for leader s & t eam s in
Am st er dam . w w w .jaw el.nu.
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’Ga niet t er ug naar hoe het w as. Dit is een
unieke kans om w er k w ezenlijk ander s in t e
r icht en.'
Als Pr ofile Dynam ics® consult ant m aak je deel uit van een com m unit y w aar bij je jouw
collega- consult ant s r egelm at ig spr eekt bij event s zoals inspir at iecafés. Toppunt van het
jaar is de consult ant sdag. Dit jaar vond deze online plaat s. Op 13 m ei genot en m aar
liefst 100 consult ant s van de lezing van t opspr eker or ganisat iepsycholoog Kilian
Waw oe. Hij deelde de nieuw st e inzicht en uit de w et enschap over de act uele t hem a’s:
t huisw er ken, de kant oor t uin en (beoor delings- )gespr ekken. De cent r ale vr aag van de
dag w as: w at kunnen w e ler en van de huidige sit uat ie? We keken voor uit : hoe zien
w er k en or ganisat ies er uit in de t oekom st , post - cor onat ijdper k. De highlight s uit de
lezing lees je hier !
Thuisw er ken: veel vr ijheid? Of t och niet ?
Juist in t ijden van cr isis schiet en or ganisat ies in de over levingsst and en gaat t aakger icht w er ken op de voor gr ond st aan. Dit zien w e m et
nam e bij leidinggevenden en t eam leden die de focus in de com m unicat ie voor al leggen op w at er gedaan m oet w or den. Het sociale st uk
lijkt m eer naar de acht er gr ond t e ver dw ijnen. Bij m edew er ker s zien w e dat som m ige m ensen juist t ot hoge pr oduct ie kom en als zij
t huisw er ken, t er w ijl dit bij ander en m oeilijker gaat . Het t huisw er ken en het online cont act hebben i.p.v. het eer der e fysieke cont act , blijkt
op aller lei m anier en im pact t e hebben op m ensen, hun m ot ivat ie en hun ener gie. Dit kun je het best e begr ijpen door de dr ie bekende
m ot ivat or en er bij t e halen: de behoeft e aan aut onom ie, ver bondenheid en gr oei. De m at e van deze behoeft es ver schilt per per soon, m aar
om gem ot iveer d t e blijven is een m eer of m inder e ver vulling van die behoeft es noodzakelijk.


Bij aut onom ie gaat het bijvoor beeld om de r uim t e om het w er k zelf zo in t e r icht en op een m anier die bij een per soon past . Veel
m ensen zijn vanuit hun behoeft e aan aut onom ie posit ief over het t huisw er ken om dat zij de r uim t e en de vr ijheid voelen om zelf
hun w er k en t ijd in t e vullen. Wat daar bij opvallend is, uit r ecent onder zoek van Ella Hafer m alz (Vr ije Univer sit eit Am st er dam , 2020)
blijkt dat t huisw er ker s liever op afst and geobser veer d w or den door hun w er kgever , dan dat ze genegeer d w or den. Dit kom t voor t
uit de m enselijke behoeft e om gezien t e w illen w or den. Voor de m ot ivat or en gr oei en ver bondenheid blijkt t huisw er ken over igens
m inder posit ief uit t e pakken. Dit kom t door m eer der e dingen.



De m ot ivat or ver bondenheid is voor de een belangr ijker dan voor de ander , m aar in feit e is deze behoeft e inher ent aan w ie w e
zijn: een m ens m et sociale behoeft es die leeft in zijn of haar om geving. Maar w at gebeur t er als m ensen ineens in gr ot e get ale
t huis kom en t e zit t en? Met een t r oebele w er k- en pr ivébalans? Met voor al online en w einig of geen fysieke ont m oet ingen? Als w e
bijvoor beeld kijken naar videobellen en ver bonden blijven: m ensen blijken videobellen veel ver m oeiender t e vinden dan
ver gader ingen in het echt om dat ze de hele t ijd “ aan” m oet en st aan. Waar om ? Om hun gespr ekspar t ner s t e lat en zien dat zij
geïnt er esseer d zijn en daar bij ook st eeds m oet en scr eenen of hun gespr ekspar t ner s dit ook nog zijn. I n een fysieke om geving lezen
m ensen elkaar s lichaam st aal aut om at isch. Nu m oet daar veel m eer voor gew er kt w or den.



Blijven gr oeien, blijven ont w ikkelen blijkt een ander e belangr ijke m ot ivat or t e zijn. Dit geldt voor individuen, m aar juist ook in
t eam s. Mensen ont w ikkelen zich juist in r elat ie t ot hun om geving. De gespr ekken en het sam enw er ken zelf, is bij t huisw er ken heel
ander s door het ver schil in online cont act en elkaar in het echt ont m oet en. Dat br engt ons op het volgende onder w er p:
(beoor delings- )gespr ekken.
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iver se onder zoeken lopen nog, m aar
w at w e nu al w et en vanuit de eer st e
inzicht en uit de w et enschap:

t aakger icht e aanst ur ing gaat bet er als er
w or dt voldaan aan de voor w aar de van
ver t r ouw en, als m ensen elkaar al kennen, als
t eam . Dan is er m eer evenw icht en
gelijkw aar digheid.
em ot ioneel cont act gaat slecht er , om dat de
m anier van com m unicer en online m inder
goed w er kt dan in r eal life. Dat kom t door het
ont br eken van goede non- ver bale signalen als
lichaam st aal.
digit aal cont act blijft , m aar is int ensiever .
Waar om ? Om dat je st eeds op scher p m oet
st aan, om jezelf als act ief en geïnt er esseer d t e
pr esent er en aan jouw gespr ekspar t ner (s).

Coaching én beoor delingsgespr ekken?
Wer knem er s én leider s w or den door de om slag naar
op afst and (sam en)w er ken uit gedaagd. I neens m oet
je aller lei vaar digheden in huis hebben die t ot voor
kor t m inder of niet nodig w ar en. Bijvoor beeld
ler ar en die nu ineens heel goed m et online t ools
m oet en kunnen om gaan. Lang niet ieder een is in
st aat om deze om slag t e m aken. Dit heeft niet alleen
effect op hun m ot ivat ie, m aar br engt w er kgever s
ook in een bijzonder e posit ie.
Coaching van w er knem er s w or dt in de post cor onat ijd daar om nóg belangr ijker ! Onder pr est at ies
m oet en bespr oken w or den. En als je nieuw e m ensen
aanneem t , zou je niet m eer m oet en kijken naar de
eisen van de per iode t /m m aar t 2020, je zou m oet en
kijken naar w at de eisen zijn w aar zij aan m oet en
voldoen voor de per iode vanaf m aar t 2021. Kijk
voor uit , w ees voor ber eid!
Wees ook bew ust van de spanningen die er zullen
opt r eden bij de m ensen in jouw huidige t eam s. We
kom en in een per iode van schaar st e w aar er m eer
m ensen dan banen zullen zijn. Conflict en liggen op
de loer . Mensen schat t en zichzelf hoger in, zo blijkt .
Er ont st aan spanningen t ussen m ensen: w at ben jij
w aar d? Om nu m et t ar get s en flexibele beloningen
t e gaan w er ken, is last ig. Mensen denken dat zij
r echt hebben op zaken.

"Er kom t een t ijd van schaar st e. Mensen
schat t en zichzelf hoger in en er zullen
spanningen ont st aan t ussen m edew er ker s
die elkaar s w aar de voor de or ganisat ie
bekr it iser en."
Kilian Waw oe, organisatiepsycholoog.

Wat kunnen w e ler en van nu, van deze bijzonder e t ijd?


Coaching is nodig, m aar hier voor heb je afgeslot en r uim t es nodig voor
m ensen,voor t eam s. Die zullen m oet en w or den inger icht en in de
plaat s kom en van de oude kant oor t uin, w ant deze is op zijn r et our .



Taakger icht e t aken kunnen voor een deel juist heel goed t huis w or den
ver r icht ,m aar voor de m ot ivat or gr oei is echt e int er act ie op
r egelm at ige basis belangr ijk.



Als m ensen elkaar zien, dan ook echt cont act . Er zal dieper en
bew ust er cont act zijn.

Tenslot t e, geeft Kilian nog m ee: dit is een kans. Van ons eer der individuele
syst eem naar een syner gie. We hebben nog nooit eer der zo’n gr ot e
pr oeft uin, zo’n gr ot e kans gehad om het w er k echt ander s t e gaan inr icht en.

Tips om zelf m ee aan de slag t e gaan!


Een gr ot e dem ot ivat or is het st opzet t en van pr oject en. Zor g voor
een goede debr iefing: bespr eek w at er geleer d is van het pr oject .
Het gaat om w aar de hecht en aan de inspanning die er gelever d
is.



Zie deze per iode als een kans om juist t e zor gen voor ver dieping
in jouw m ensen. Wat leeft er , w at hebben m ensen nodig om
opt im aal t e kunnen w er ken. Richt het w er k zo in dat het m eer
past bij m ensen, in plaat s van om gekeer d. Dat kan bet ekenen dat
m eer t huisw er ken juist effect ief is. St a hier voor open, denk in
m ogelijkheden.



Neem als leider afst and van het nor m ale pat r oon, ga bew ust na of
bespr ekingen m ogelijk veel m eer online kunnen. Waar om zou je
m ensen in de file lat en r ijden als het ander s kan?
De kant oor t uin zoals w e
deze kenden, lijkt op
zijn r et our t e zijn.
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Op afst and (sam en)w er ken?
Maat w er k is de sleut el voor succes!

Hoe kan het dat som m ige m ensen de vr ijheid van
t huisw er ken heer lijk vinden en dit goed w er kt voor
hun m ot ivat ie, t er w ijl ander en juist de or de en de
st r uct uur m issen uit hun r egulier e w er kom geving
en zich zelfs w at ver lor en kunnen voelen? En hoe
zit het m et binding blijven voelen als m ensen
voor al sam enw er ken op afst and? Eer der onder zoek
naar Het Nieuw e Wer ken blijkt ver r assende
inzicht en t e bieden. Voor nu en voor de t oekom st .
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Door de focus niet t e leggen op het gedr ag w at je ziet , m aar door t e begr ijpen w at er onder de opper vlakt e
speelt , kr ijg je inzicht in w at m ensen nodig hebben om niet alleen nu, m aar ook op de langer e t er m ijn
vit aal en gem ot iveer d op afst and t e kunnen (sam en)w er ken:





hoe zij, juist nu op afst and aangest uur d w illen w or den
(t aak- of r esult aat ger icht )
hoe zij binnen hun m ogelijkheden aut onoom kunnen
t huisw er ken
w at zij nodig hebben om zich ver bonden t e blijven
voelen aan de or ganisat ie
hoe zij uit gedaagd kunnen blijven w or den, ook als de
om st andigheden onzeker zijn.

Hier voor is het belangr ijk dat je w eet w at hun dr ijfver en zijn. Deze bepalen
niet w at iem and denkt , m aar hoe m ensen denken over zichzelf en hun
om geving en hoe zij op basis hier van com m unicer en en r eager en. Waar de
ene per soon voor al vanuit zijn eigen individualit eit r eageer t , is een ander
m eer ger icht op zijn om geving. En t er w ijl de ene per soon gelijk r eageer t op
het hier en nu en in de act ie schiet , w illen ander en eer st zelf m eer w et en of
ver w acht en ander en juist w eer m eer duidelijkheid, kennis en inzicht en van
gezaghebbenden. Dit soor t ver schillen in behoeft es w or dt juist in een
onzeker e per iode gr ot er . Als leidinggevende is het zaak om daar goed zicht
op t e houden en daar op in t e spelen. Weet jij bijvoor beeld hoe jouw m ensen
t egenover het t huisw er ken st aan? Redden ze het goed om vanuit aut onom ie
t e kunnen w er ken? En kr ijgen ze of ver liezen ze ener gie door het
t huisw er ken?

Dr ijfver en en w er ken op afst and: Het Nieuw e
Wer ken
Uit eer der onder zoek van TNO en Pr ofile Dynam ics in 2013 in 23
ver schillende or ganisat ies (m eer dan 1600 per sonen), bleek dat
bij m ensen m et gele dr ijfver en (m et een st er ke behoeft e aan
vr ijheid, ver nieuw ing en inzicht ) en bij m ensen m et or anje
dr ijfver en (m et een st er ke behoeft e aan aut onom ie en r esult aat )
er een posit ieve r elat ie is als het ging om w er ken op flexibele
plekken (Het Nieuw e Wer ken).
Er is echt er een negat ieve r elat ie t ussen HNW en m ensen die
vanuit hun blauw e dr ijfver en een st er ke hang hebben naar
zeker heid, st r uct uur en bet r ouw baar heid en m ensen die vanuit
hun paar se dr ijfver en een st er ke behoeft e hebben aan
veiligheid en gebor genheid. Wat ver der blijkt is dat …

1. Er geen one size fit s all- oplossing is
Mensen ver schillen qua behoeft es op basis van hun dr ijfver en. Waar m ensen m et blauw e en paar se dr ijfver en gr aag t aakger icht w or den
aangest uur d, w or den m ensen m et gele en or anje dr ijfver en juist gr aag r esult aat ger icht en facilit er end aangest uur d. De der de cat egor ie,
m et de dr ijfver en r ood, gr oen en t ur koois, is m in of m eer neut r aal om dat er voor hen voor - en nadelen kleven aan het w er ken op afst and.
2. At t it ude bepalend is voor gedrag
Een posit ieve of negat ieve m ening over flexibel w er ken (op basis van dr ijfver en), bleek zich in het onder zoek bijna een- op- een t e ver t alen
in gedr ag. Pogingen van m anager s om act ief flexibel w er ken t e st im uler en hadden geen en op som m ige aspect en zelfs een negat ief
effect . Mensen die op basis van hun dr ijfver en posit ief w ar en over flexibel en op afst and w er ken m aakt en er veel gebr uik van, en m ensen
die er negat ief over w ar en deden het w einig of niet .
3. St uren niet werkt , m aar m aat werk wel!
Gedr ag beïnvloeden lukt alleen via de dr ijfver en (en daar van afgeleide at t it ude), door de juist e m aat r egelen t e nem en en daar over t e
com m unicer en op een m anier die past bij de bet r effende dr ijfveer . Maat w er k is dus noodzakelijk en m et kennis van dr ijfver en goed t oe t e
passen als je w eet w ie je voor je hebt om de juist e t aal t e kunnen spr eken.
4. Er een lim iet is aan de hoeveelheid werk op afst and
Uit onder zoek van TNO blijkt dat m ensen m inder binding gaan voelen m et de or ganisat ie als ze m eer dan t w ee dagen per w eek ‘buit en de
deur ’ w er ken, en kom t ook de kennisdeling onder dr uk t e st aan.
Ver der de diept e in? Lees onze splint er nieuw e w hit epaper op onze sit e.

Profile
Dynamics®

AGENDA

KORT NIEUWS

N
2 5 augustus, 8 septem ber
en 2 4 septem ber 2 0 2 0
Dr ijfver en in Team s
Cer t iﬁcer ingsopleiding
Pr oﬁleDynam ics®
10, 17 & 22
septem ber 2 0 2 0

N

Inspiratie nodig?

E

en aant al keer per jaar or ganiser en w ij de gr at is Pr ofile Dynam ics® I nspir at iecafés.

Dr iedaagse
certiﬁceringsopleiding Pr oﬁle
Dynam ics®

Tijdens deze bijeenkom st en delen w ij de nieuw st e inzicht en over het w er ken m et dr ijfver en m et je.
Tijdens deze inspir at iecafés gaan w ij in op act uele t hem a’s zoals (sam en)w er ken op afst and,
leidinggeven, m aar ook t hem a’s als zingeving. Tijdens de cor onat ijd bieden w ij de inspir at iecafés online
aan (zolang dit nodig is qua m aat r egelen). Heb je int er esse om deel t e nem en?

1 4 en 1 5 septem ber 2 0 2 0

Houd onze w ebsit e in de gat en of st uur ons een ber icht je!

E- lear ning Cer t iﬁcer ingsopleiding Pr oﬁle Dynam ics®

I nt er esse om deel t e nem en
aan een van onze t r ainingen?
Kijk voor het act uele en
volledige over zicht van alle
t r ainingen op de sit e.

