
In hoofdstuk vijf kon je lezen hoe je het vuur aan de lont steekt met een 
charismatische boodschap over de operationele strategie. Dat is de bron die 
energie in het systeem pompt. Nu is het tijd om die energie om te zetten 
in actie. Je mensen zijn gemotiveerd, warm gemaakt, maar ze zijn nog pas-
sief, ze doen nog niets. Hoe krijg je je mensen nu uit die passieve modus 
naar de actieve? Hoe zorg je ervoor dat je mensen jouw strategie zelf in de 
praktijk gaan brengen, op een aangename, vlotte manier, in een optimale 
samenwerking? 



Misschien herken je deze patstelling wel: je probeert iemand te overtuigen 
om iets te doen wat jij belangrijk vindt en daardoor begin je automatisch te 
‘pushen’. Je stelt je zo sterk en overtuigend mogelijk op, je zorgt ervoor dat je 
boodschap duidelijk is, je verwacht dat je toehoorders gaan volgen waar je 
heen wil. In het beste geval heb je je boodschap op een aantrekkelijke manier 
gebracht. Dan staan mensen ervoor open en zijn ze bereid die aan te nemen. 
Maar nog steeds zit jij in de actieve rol. Er gebeurt nog niets op de vloer. Men-
sen kijken naar jou om actie te ondernemen, maar jij verwacht dat zij zelf tot 
actie overgaan. Hoe schakel je die dynamiek nu om? Hoe zet je hen aan tot 
actie zonder te pushen? Je kunt immers moeilijk roepen: “Wees actief!”, want 
dan blijf jij sturen, waardoor je hen ongewild in de passieve rol blijft zetten. 

Je hebt in dit geval te maken met een natuurlijk actie- reactiepatroon. Sturend 
gedrag roept volgzaam gedrag op, en omgekeerd. Zo kom je in een cirkel te 
zitten: hoe meer sturing jij geeft, hoe meer zij gaan volgen. En hoe meer zij 
volgen en afwachten wat jij doet, hoe meer jij gaat sturen. Het komt er dus op 
aan je tijdig bewust te zijn van de cirkelreactie en die te doorbreken. 

Toegepast op de uitrol van de operationele strategie, betekent dit dat je zelf 
bewust wisselt van positie. Wat je aan de bron hebt gedaan, jouw strategie op 
een charismatische manier voor je mensen brengen, is een vorm van sturend 
gedrag. Jij bent actief je boodschap aan het brengen, duidelijk aan het meege-
ven wat jouw motieven en doelen zijn, in het belang van de organisatie. Dat 
is ook belangrijk om de zaak op de agenda te zetten en het traject te starten. 

Als je in de volgende fase de rollen wilt omkeren en je mensen aan zet wilt 
krijgen, dan ga je bewust bewegen naar de volgzame positie. Nu komt het 
erop neer dat je de bal aan hen geeft. Het is nu aan jouw mensen om verder 
in te vullen hoe zij het zien, wat zij belangrijk vinden. Je laat hen actief parti-
ciperen in de manier waarop jullie de operationele doelen kunnen bereiken. 



Een manier om dat concreet vorm te geven, is via participatieve sessies, 

strategische doelen te bespreken en in te vullen. Bij voorkeur betrek je zoveel 
mogelijk mensen en werk je met een mix van functies en afdelingen. Niet 
alleen maakt dat de inhoud van de invulling beter, maar ook het onderlinge 
begrip dat kan ontstaan door de uitwisseling van informatie over ieders 
manier van werken, zijn erg waardevol. Hoe meer groepen je zo kan betrek-
ken, hoe beter en breder de strategie zich in de fabriek kan innestelen. 

Logisch, maar daarom nog niet evident, is dat jij dan bereid moet zijn om 
te volgen wat je mensen aangeven. Je wisselt immers van een sturende rol 
naar een ondersteunende, volgzame rol. Hoe meer meegaand je je hierin kunt 

Je weet nu dat je via participatie je mensen in de actieve en constructieve 
modus kan krijgen, door in de volgzame modus te gaan. Nu kun je jezelf nog 
de vraag stellen: waarover laat ik hen participeren? Vraag ik hen om acties te 
bepalen? Om initiatieven te bedenken? Om oplossingen te vinden voor ope-
rationele problemen? Dat kan allemaal, en het kan ook geen kwaad. Alleen 
heb je met deze insteek een aantal nadelen. Ten eerste zijn acties, initiatieven 
of oplossingen meestal eenmalige ondernemingen en zijn er maar enkele 
mensen bij de uitvoering betrokken. De acties moeten gepland en gebudget-
teerd worden. Er zijn onderlinge afhankelijkheden, waardoor mensen het 



resultaat niet helemaal onder controle hebben. Die punten werken allemaal 
nadelig voor de motivatie. 

Dat is allemaal anders voor gedrag. Gedrag gaat niet over wat we doen naast 
of bovenop ons werk, maar over hoe we dat werk zelf doen. Het gaat over de 
kern van ons werk, elke dag opnieuw. Het is op iedereen van toepassing en 
iedereen heeft er zelf vat op. Iedereen kan er meteen mee beginnen, het is 

dat werken rond gedrag voor alle medewerkers motiverend is en meteen 
uitvoerbaar is in de praktijk. Over activeren gesproken. 

Operationeel gedrag is mooi in zijn eenvoud. Als je de oefening met je mede-
werkers doet, zul je merken dat er geen wereldschokkende, innoverende 
vondsten op de tafel komen. Integendeel, het zijn juist heel concrete, dage-
lijkse gedragingen. Maar die eenvoud gaat wel naar de kern van de zaak. 

mensen over waar het echt om draait om het verschil te maken tussen goed 
genoeg en excellent. Het kritische, belangrijkste gedrag komt in de schijn-
werper te staan. 

Tijdens een oefening in kleine groepen, waarbij verschillende niveaus en 

in de fabriek, over het concrete dagelijkse gedrag waarmee hij of zij bijdraagt 

soort communicatie kritisch is om de afwerkingskwaliteit van het product 
optimaal te krijgen. Hij formuleert concreet hoe, wanneer en waarover hij 

meest relevant zijn voor een vlotte opstart van de lijn. Ander focusgedrag 
gaat over het opleiden van nieuwe collega’s of het proper houden van de 
werkplek als bijdrage aan de 5S doelstellingen. Alleen al het feit dat mensen 

wat ze zelf kritisch en belangrijk vinden, plaveit de weg voor hun latere 
actieve gedrag. 



Eerst moet ik nog even stilstaan bij een bezorgdheid die je zeker zult heb-
ben: workshops inrichten waarbij zoveel mogelijk medewerkers betrokken 
worden, is een hele investering. Budgettair moet je rekenen met de kost van 
de workshop zelf, maar ook met de productiviteitsuren die op dat moment 
verloren gaan of die je extra betaalt als mensen er buiten hun shiften voor 
binnenkomen. Ook organisatorisch is het niet min: een locatie vinden voor 
een groep van ongeveer dertig mensen lukt meestal wel, maar het vinden van 
een gepast tijdslot voor mensen van de vroege, late, nacht- en weekendshiften 
die dan ook nog eens kunnen mixen met andere functies en afdelingen kan 
voor hoofdbrekens zorgen. Ook online vraagt de organisatie van participa-

Als je er nog voor staat, dan lijkt dit een hoge barrière. Maar als je naar 

medewerkers de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan gemengde 
werkgroepen blijkt in de praktijk de beste resultaten te geven op de vertaling 
naar actie op de vloer. Plantmanagers vertelden me dat ze duidelijk het ver-
schil in gedrag en betrokkenheid merkten tussen de mensen die wel en niet 
hadden deelgenomen aan de workshops. Zij gaven aan dat als ze het opnieuw 
zouden doen, dat ze zeker nog meer mensen zouden laten deelnemen. Is het 
praktisch niet haalbaar om mensen in gemengde workshops bij elkaar te 
krijgen, wat komt er dan het dichtst in de buurt? Kun je ploegen onderling 
laten mixen? Kun je binnen één shift een aantal mensen van productie, 
onderhoud, labo en engineering bij elkaar krijgen? Als dat niet kan, kun je 
dan een aantal mensen uit elke ploeg bij elkaar krijgen? Of tenslotte toch ten 
minste de ploeg zelf even de tijd geven om de oefening met hun teamleider 
te maken, met wat ondersteuning en begeleiding vooraf? 

ABC. Medewerkers uitnodigen om actief te participeren om het programma 
in te vullen keert niet enkel de dynamiek van passief naar actief, maar 
beantwoordt tegelijk aan de drie basisbehoeften voor autonome motivatie. 
Autonomie ervaren je mensen doordat zij zelf het kritische gedrag bepalen, 
vanuit hun dagelijkse expertise en ervaring. Verbondenheid doordat mensen 



de oefening samen maken, ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar vragen 
kunnen stellen en meer begrijpen over elkaars werk. Daarom is het extra 
voordelig als je alle niveaus kunt mengen. En omdat het over hun eigen, dage-
lijkse operationele gedrag gaat, voelen mensen zich ook volledig competent 
om de oefening te maken en zo impact te hebben op hun werkomgeving. 

Is het organiseren van een workshop op zich genoeg om mensen grondig 
gemotiveerd te krijgen voor nieuw gedrag? Niet echt. De mensen die anders 
altijd al vlot meewerken, die zitten vanzelf op de kar. Maar de kritische den-
kers, de ‘moeilijken’, die zijn nog niet aan boord. Je kunt je dus voorbereiden 
met een dosis geduld en empathie, om rustig en begripvol op de tegenkan-
tingen en kritische vragen te reageren, maar je kunt hen ook een stap voor 
blijven, door deze bedenkingen zelf op de agenda te zetten. 

Om de kritische denkers er zoveel mogelijk toe te brengen om het nieuwe 
gedrag uit vrije wil goed te keuren, geef je hun de kans om het gedrag kritisch 

de tafel liggen wel voldoende voordelen hebben. “Is het wel de moeite waard 
om hier extra energie in te steken?” “Wie haalt hier voordeel uit? Alleen 
het bedrijf, of hebben wij er als werknemer zelf ook iets aan?” Je maakt de 
afspraak met hen dat het gedrag dat niet voldoende voordelen heeft voor alle 
partijen, niet weerhouden wordt. 

In theorie loop je hier het risico dat de negatieve elementen zo alles van de 
tafel kunnen vegen. Je zou kunnen denken dat medewerkers vooral voor-
delen voor het bedrijf zien, maar niet voor henzelf. Maar dit heeft zich in 
de praktijk nog niet voorgedaan. Medewerkers bleken zonder problemen 

hun eigen welbevinden. Het verbetert de samenwerking, ze zijn beter op 
de hoogte, kunnen betere keuzes maken, voelen zich meer op hun gemak, 
ervaren meer voldoening van de kwaliteit van hun werk, enz. Voor elk van de 
kritische gedragingen vonden alle groepen voordelen voor de drie partijen: 



het bedrijf, het team en henzelf27. Nergens moest een gedrag geforceerd op 
de lijst gezet worden om het bedrijfsbelang te dienen zonder dat het ook voor 
de mensen zelf zinvol en positief was, en dus goed voor hun eigen welzijn. 

-

-
len verwachten. Maar ook dit is nog niet gebeurd. Zoals al gezegd, blijkt de 

nadenken boort blijkbaar het register van de kwalitatieve, interne moti-
vatie aan. 

gevoel maakt immers dat mensen hun werk zo goed mogelijk doen, dat ze 
initiatief nemen om problemen op te lossen, dat ze doorzetten om goede 
resultaten te halen, ook als het moeilijk is. Doordat je hen de ruimte laat om 
zelf het gedrag kritisch te evalueren, gaan zij zelf de beslissing nemen om 
het te weerhouden, omdat het zinvol is. Dat is een belangrijke voorwaarde 
voor echt eigenaarschap. 

Het resultaat van deze participatieve oefeningen in de workshops, is dat je 
een echt aanvaarde lijst hebt van gedragingen die kritisch zijn voor het beha-
len van de operationele doelstellingen. Het is dit gedrag dat vanaf nu centraal 
zal komen te staan in de werking van de fabriek. De primaire functie van alle 
leidinggevenden zal zijn om dit kritische gedrag zo goed mogelijk te stimule-
ren en om de werkomstandigheden zo goed mogelijk erop af te stemmen. Hoe 
je dit het best aanpakt, komt in de volgende delen van dit hoofdstuk aan bod. 

Voor wie hier de klant mist: dat is een andere oefening, met een andere doelstelling. 



In het vorige deel kon je lezen hoe je je mensen activeert door hen zelf mee 
te laten bepalen welk gedrag het meest kritisch is om de operationele doel-
stellingen te behalen. Je hebt nu het operationele goud in je handen. Als je je 
medewerkers in de beste omstandigheden kan brengen om deze gedragingen 
zo goed en zoveel mogelijk toe te passen in hun werk, dan maakt de fabriek 
grote sprongen in productiviteit, kwaliteit, veiligheid,… en maak jij mogelijk 
grote sprongen van blijdschap. 

In dit deel komt nu echt de aap uit de mouw. Hoe kun je als plantmanager 
met je leiderschapsteam dit gedrag echt bij je mensen tevoorschijn halen, op 
een blijvende manier? 



Gedrag roept gedrag op. Raf bijt hard op zijn tanden, om zich niet te laten 
vangen. Het onverschillige getokkel op de telefoon roept automatisch de 
drang op om deze arbeiders terecht te wijzen en hen aan het werk te zetten. 

-
bouwereerd, zulk een gebrek aan werkhouding, recht in zijn gezicht. Het is 
ver gekomen. 

Heeft Raf het recht om op te treden? Jazeker. Zou zijn gezag ter discussie staan 
als hij dit deed? Nee. Maar zou het iets opleveren? Wederom nee. En zou het 
leiderschap zijn? Ook niet. Het zou volgerschap zijn. Als Raf zijn instinct zou 
volgen en dwingend zou optreden tegen de mannen, zou hij op het gedrag van 
de mannen reageren. Hij zou dan niet zelf kiezen hoe hij zich gedraagt en dus 

gaan omdat ze moeten, niet omdat ze hier zelf enige motivatie voor voelen. 
Hij zou op drie manieren verliezen: hij moet energie steken in daadkrachtig 
optreden, hij moet zich van de kwade kant tonen, wat afgaat van zijn sociaal 

het werk gaan, maar veel netter wordt de hal er niet van. 

Als leider wil je leiden. Je wilt zelf kiezen welke stijl je hanteert om positieve 

dat je bewust keuzes maakt in je gedrag, om op die manier het gewenste 
gedrag bij je medewerkers op te roepen. Hierbij kan een leider zich baseren 
op de wetten van actie en reactie. Ik gaf al een paar voorbeelden van de wet 
dat sturend gedrag volgzaam gedrag oproept en vice versa. Dat is de wet van 
de complementaire reactie. Een tweede wet houdt in dat vriendelijk gedrag 
vriendelijk gedrag oproept en dat je vijandig gedrag ook in je gezicht terug-
krijgt. Dat is de wet van de similaire reactie. Het bewust kiezen van een 
leiderschapsgedrag om gewenst gedrag op te roepen bij medewerkers noem 
ik gedragsgericht leiderschap. 



Als plantmanager heb je ook rond leiderschap een visie nodig. Je hebt een 
kader nodig, dat als leidraad kan dienen voor jouw leidinggevenden om de 
mensen op een consistente en consequente manier in de juiste richting te 
leiden. Leiderschapsgedragingen worden in de wetenschappelijke litera-

bijvoorbeeld transformationeel leiderschap, dienend leiderschap, coachend 

leiderschapsmodel werk ik met het leiderschapscircumplex28. Dit model geeft 
acht leiderschapsstijlen weer: inspirerend, coachend, participatief, toegeef-
lijk, teruggetrokken, wantrouwend, autoritair en directief. De eerste vier 
zijn vriendelijke leiderschapsstijlen, de laatste vier onvriendelijke, tot zelfs 

-
ben op de productiviteit en het welzijn in een team. Dat zijn de inspirerende 
(sturend; vriendelijk), de coachende (helpend; vriendelijk) en de participa-
tieve (inspraak verlenend; vriendelijk) stijl. Met deze drie als basispakket in 
je rugzak kun je als leidinggevende je team bieden wat het nodig heeft om 
optimaal te presteren. 
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