
ZONDER GOEIE GESPREKKEN GEEN VERANDERING

Als je je organisatie wilt veranderen moet je zorgen dat je de gesprekken verandert. Niet zelden 
moet je daarvoor eerst bestaande patronen zien te doorbreken. Mensen spreken zich - om allerlei 
redenen - niet vanzelf uit. En de laatste die dat ziet is de baas. Wel eens gehoord van CEO-disease? 
Twee onderzoekers, James Conway en Allan Huffcut, bedachten deze term na een groot onderzoek 
waaraan ruim 28.000 managers meewerkten. Hun conclusie? Naarmate je een hogere functie hebt, 
ontvang je, ongeacht je persoonlijkheid of je intenties, minder feedback en zijn de signalen die je krijgt 
minder realistisch. En helaas gaat dit niet alleen op voor CEO’s, maar voor iedere leidinggevende. 
 
Zelfbewuste leidinggevenden zoeken dus actief signalen op. Ze laten niet alleen in alles zien dat ze de inbreng van 
medewerkers uiterst serieus nemen, ze snappen ook dat medewerkers barrières moeten overwinnen om zich uit 
te spreken. Want iedereen vindt dit wel eens lastig. Afhankelijk van de context (wie heb je tegenover je, in welke 
hoedanigheid?), hoe je prikkels verwerkt (lees: hoe intro- of extravert je bent) en tal van andere factoren. Voor een goed 
gesprek zijn bovendien uiteenlopende skills vereist: de vlotste babbelaar is vaak niet de beste luisteraar en andersom. 
Zo hebben we allemaal wel iets te leren. Werkgevers zouden hun mensen hier veel meer in mogen faciliteren, want de 
winst van goede gesprekken is enorm: voor het individu en voor de organisatie. 
 
Om hierover te sparren was tot voor kort nauwelijks aanbod in de markt. Reden voor mij om een bureau voor gesprekshulp 
op te richten. Wij helpen mensen door gericht te oefenen, op maat. Met persoonlijke aandacht, laagdrempelig en heel 
betaalbaar. Dat kan al eenmalig in een uurtje. En het past in de trend dat organisaties on-the-job effect willen sorteren 
in plaats van dure standaardtrainingen aan te bieden. Medewerkers schakelen ons rechtstreeks in, bijvoorbeeld via 
een L&D-portaal, en worden binnen een paar dagen geholpen. Daarnaast verzorgen we trajecten waarin we het 
gespreksklimaat van een afdeling of de hele organisatie stap voor stap helpen verbeteren. Voor veel organisaties dé 
manier om duurzaam te veranderen. 
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