
“Zelfdoding van een klokkenluider”, 
“Vijf medewerkers met een burn-

out thuis door intimiderend gedrag 
van leidinggevenden”. Bijna dagelijks 
hoor ik schrijnende voorbeelden van 
ongewenste omgangsvormen en 
integriteit. zowel financiële als imago 
schade en ook klantenverlies.

Het doet grote schade aan medewerkers 
en organisaties. Onderzoek van 
TNO toont aan dat 16% van alle 
medewerkers last heeft van pesten en 
intimidatie. Het leidt jaarlijks tot 4 
miljoen verzuimdagen. Het vreet aan 
veiligheid, motivatie en productiviteit. 
Bij integriteitschendingen zie je vooral 
schade voor de organisatie zelf zowel 
financiële als imago schade en ook 
klantenverlies.

Speerpunt Minister Asscher
Leidinggevenden staan vaak onder grote 
druk om targets te halen. “Gaan we voor 
de winst of gaan we voor de mensen?” 
Dit is een onzinnige tegenstelling. 
De juiste aandacht voor ongewenste 
omgangsvormen en integriteit komt ten 
goede aan zowel de mensen als de cijfers. 
De werkgever is wettelijk verplicht 
Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) 
te voorkomen of te beperken. Het 

aanstellen van vertrouwenspersonen 
is in Nederland ‘common sense’ maar 
leidinggevenden dienen de kar te 
trekken. Minister Asscher constateert 
echter dat leidinggevenden er te weinig 
werk van maken, terwijl een derde van 
het werk gerelateerde ziekteverzuim 
samenhangt met PSA. Hij maakt het 
daarom tot speerpunt van 2015 tot 2018.

Vertrouwenspersoon als medestander
Een regeling voor het veilig melden 
van vermoedens van mistanden is 
verplicht voor de overheid maar er is 
geen algemene Klokkenluiderswet. Wel 
zien steeds meer leidinggevenden de 
waarde van goed beleid in. Zij willen 
op de hoogte zijn van misstanden 
en deze kunnen onderzoeken en 
aanpakken. Zij willen het extern 
klokkenluiden voorkomen. Door het 

aanstellen van een vertrouwenspersoon 
integriteit bieden ze veiligheid aan 
een melder van misstanden. Steeds 
meer organisaties combineren de 
functie van een  Vertrouwenspersoon 
Integriteit en Vertrouwenspersoon 
Ongewenste Omgangsvormen.
Gelukkig zien goede werkgevers 
steeds vaker de vertrouwenspersoon 
als medestander. Zij bouwen een 
effectieve samenwerkingsrelatie op met 
hun vertrouwenspersonen. Hierin is 
commitment over de plicht en het belang 
van beleid, ieders eigen taken en op welke 
wijze men effectief samen kan werken 
aan een veilig, integer en productief 
werkklimaat. Het moet. Het is zinvol. Het 
loont!

Het loont!
Werken aan een veilig, integer en productief werkklimaat.

EXPERTBIJDRAGE

www.opleidingvertrouwenspersoon.nl
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Organisaties worden steeds vaker 
uitgedaagd op ´goedkoper, beter 

en nieuwer´. In gesprek over een 
hedendaagse managementstijl met 
Eprom organisatie adviseurs, specialist 
in Resultaatmanagement.

Hoe maak je als manager tijd voor 
verbeteringen?
Verbeteren en ontwikkelen vereist 
continu aandacht. Redeneer vanuit 
de klant: wie heeft er voordeel van? 
Zorg voor betrokken medewerkers en 
voorkom bureaucratie. Alleen dan kun je 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
verwachten van medewerkers, hun 
vakmanschap maximaal benutten en 
flexibel omgaan met veranderingen. Als 
een manager zich teveel bemoeit met de 
uitvoering, dan is zijn afdeling zo groot of 
zo klein als hijzelf.

Hoe waarborg je die betrokkenheid bij 
het sturen op afstand?
Managers brengen organisatiewaarden 
voor medewerkers tot leven. De 
medewerker heeft een functie die er toe 
doet. Als het ware een winkel, met eigen 
klanten en leveranciers, gericht op het 

leveren van betekenis voor klanten door 
het inbrengen van  eigen oplossingen. 
Hiermee regel je als manager de gewenste 
betrokkenheid. Loopt dit proces stroef of 
wil je dat medewerkers excelleren, maak 
dan samen resultaatafspraken.

Wat is de valkuil bij het maken van 
dergelijke afspraken?
Managers krijgen medewerkers in 
hun kwaliteit door ze juist de ruimte 
te geven in cultuur en structuur. Dit is 
een tegenhanger van het onder controle 
houden van medewerkers. Hierbij is 
de valkuil dat mensen zich niet goed 
oriënteren: ‘Wat kun jij beter doordat 
ik straks dit plan heb geschreven?’. 
Benoem altijd de toegevoegde waarde, 
zodat medewerkers verantwoordelijkheid 
nemen op het niveau van betekenis. 

Past competentiemanagement in deze 
resultaatgerichte managementstijl?
De kern van resultaatgericht competentie-
management is de directe koppeling tussen 
persoonlijke kwaliteiten en het creëren 
van toegevoegde waarde. Persoonlijke 
kwaliteiten worden vaak beschreven als 
gedragskenmerken, waardoor de valkuil 
bestaat dat medewerkerontwikkeling 
wordt bestuurd vanuit normen en 
oordelen over gewenst gedrag. Hoe moet je 
je gedragen om succesvol te zijn? Het is de 
kunst om competenties direct te koppelen 
aan het proces van waardecreatie binnen 
functies. 

Als er afspraken zijn, dan is er zelfstandigheid
Door op de resultaten te letten maken mensen beter gebruik van hun eigen krachten en mogelijkheden.
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Eprom organisatie adviseurs
www.eprom.nl
070 3248486
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Gemotiveerd en betrokken personeel, 
dat wil elke organisatie. Want 

wie met plezier werkt, presteert beter 
én kost minder. Investeer daarom 
in personeel, het loont aldus Dorris 
Falkenstein van Falkstone organisatie- 
en loopbaanadvies.

Gemotiveerd personeel loopt harder?
Wie zelf de richting van zijn loopbaan 
bepaalt, voelt zich krachtig en heeft meer 
zelfvertrouwen. Die medewerker kiest 
dan bewust en zet zich beter in dan degene 
die blijft uit angst de zekerheden kwijt te 
raken. Die mensen gaan door tegen beter 
weten in en dat levert niet het gewenste 
resultaat op; niet voor de werknemer 
en niet voor de werkgever. Minder 
productiviteit, werkstress, ziekteverzuim 
door burn-out of ontslag door niet-
functioneren kan het gevolg zijn.

Helpt loopbaanbegeleiding dan?
Ja! Met een loopbaantraject wordt de 
medewerker zelf verantwoordelijk. De 
medewerkers die ik begeleid willen 
allemaal met passie en plezier werken 

maar zijn dat ergens kwijtgeraakt. Daar 
hebben zij, maar ook het bedrijf last van. 
Door tijdig te investeren in begeleiding 
voorkom je als organisatie dat het mis 
gaat en er een vertrouwensbreuk ontstaat. 

Wat levert begeleiding op?
Wat een medewerker presteert is 
het gevolg van de relatie tussen 
willen en kunnen. Met coaching en 
loopbaanontwikkeling beïnvloed je dit 
allebei. Medewerkers ontdekken weer 
wat ze echt willen met hun werk en 
maken vanuit deze intrinsieke motivatie 
bewuste keuzes waardoor ze er weer voor 
gaan. Maar ook door aandacht te geven 
aan de capaciteiten en talenten van de 
medewerker en te investeren in trainingen 
neemt de motivatie, betrokkenheid én 
prestatie toe.

Outplacement en transitievergoeding?
Moet er afscheid worden genomen, doe 
dat dan goed. Dat kan met outplacement 
via transitievergoeding. Als goed 
werkgever geef je de werknemer zo weer 
toekomstperspectief en vertrouwen. Ik 
help werknemers weer terug in hun kracht 
waarvan de werkgever ook profiteert. Dat 
is coaching en begeleiding met aandacht 
voor de belangen van de organisatie én de 
medewerkers.

Samen goed verder of samen goed afscheid nemen
Loopbaanontwikkeling of outplacement geeft weer toekomstperspectief aan werkgever en werknemer.
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Dorris Falkenstein, gecertificeerd 
loopbaanprofessional (CMI Noloc) van  
Falkstone organisatie- en loopbaanadvies.
Voor mensenwerk met een zakelijke 
bril. Meer info over outplacement, 
loopbaanbegeleiding, re-integratie of eens 
kennismaken? Kijk op www.falkstone.nl of 
bel 020 3453536
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