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5 tips voor betere leiderschap skills
Daar zit u dan, alleen thuis, of misschien alweer op kantoor. Maar uw medewerkers zitten thuis, 
achter een laptop met kinderen en andere afleiding om zich heen. Wat denken ze, wat kunnen 
en willen ze? Duidelijk leiderschap, dat is zeker. En vertrouwen. Gebruik de kennis in deze 
whitepaper om uw leiderschap naar een hoger niveau te brengen. En bedenk oplossingen  
voor uw bedrijf door aan de slag te gaan met het canvas.

Een radicale verandering komt meestal 
van binnenuit. Een partij veroorzaakt een 
aardverschuiving met een innovatie waarmee 
de hele markt op zijn kop gaat. Dit is misschien 
een mooi moment om u eraan te herinneren 
dat de iPhone werd gelanceerd in 2007 - 
over aardverschuivingen gesproken. De 
smartphone was een technische vernieuwing, 
maar zo’n baanbrekende verandering kan ook 
worden veroorzaakt door een compleet nieuw 
businessmodel of een leider. Of, zoals nu, door 
een pandemie.

Toch is er een verschil. De coronapandemie 
kwam van buitenaf. Het is ons wereldwijd min 
of meer overkomen. Niemand heeft deze 
verandering vooraf bedacht of ontworpen. 
Hoe gaat u als ondernemer om met zo’n 
enorme verandering? Een bedrijf op korte 
termijn coronaproof maken is waarschijnlijk 
nog te overzien: u weet welke maatregelen 
u waar en wanneer moet toepassen. Maar 
is uw bedrijf ook Future Ready? Bedrijven 
moeten zich tegenwoordig snel aanpassen aan 
veranderende sociale attitudes en klantgedrag. 
Toekomstbestendige bedrijven blijken deze 
uitdaging heel anders te benaderen dan 

andere bedrijven. Dit bleek uit groot onderzoek 
dat Vodafone Business voor en tijdens de 
crisis deed naar toekomstbestendigheid bij 
1813 bedrijven in 10 markten wereldwijd*. Dat 
onderzoek toont aan dat bedrijven die voor de 
crisis zeiden Future Ready te zijn, tijdens de 
crisis ook beter met de uitdagingen om kunnen 
gaan: ze erkennen de kracht van technologie, 
omarmen verandering en zijn enthousiast over 
de toekomst. 
Of u nu twee of tweehonderd medewerkers 
hebt, om een onderneming Future Ready te 
krijgen is een belangrijke rol weggelegd voor 
uw mensen en de wijze waarop u met elkaar 
omgaat. Deze tijd vraagt om leiderschap en 
vertrouwen. En een mentaliteit van: ‘Vooruit, 
we gaan ervoor!’

Vertrouwen is de basis  
voor wendbaarheid 
Eerst even over wantrouwen, het 
tegenovergestelde van vertrouwen. 
Wantrouwen heeft vaak invloed op 
organisaties. Doordat de wereld steeds 
complexer wordt en steeds sneller verandert, 
neemt de hang naar controle toe. Bedrijven 
richten voor alles een proces in, werken met 

cijfermatige doelstellingen en targets en 
stellen uitgebreide contracten op voor de 
samenwerking met partners. Maar daardoor 
wordt het juist lastig om in die complexe en 
snel veranderende wereld mee te draaien. 
Deze wereld vraagt van medewerkers dat 
ze wendbaar zijn en snel kunnen reageren 
op veranderingen. De verregaande 
digitalisering helpt ze daarbij. Mensen en 
techniek zijn wendbaar, maar processen 
zijn dat niet. Vertrouwen is de basis voor 
wendbaarheid. Door te durven vertrouwen op 
het vakmanschap van uw medewerker kan 
diegene zelf keuzes maken en snel handelen. 
 

Controle zorgt voor bureaucratie 
Door medewerkers te controleren denken 
leidinggevers vaak controle te houden en 
fouten uit te bannen. In de praktijk zorgt het 
voor bureaucratie, trage processen en minder 
gemotiveerd personeel. Zeker als die ook nog 
eens noodgedwongen thuis moeten werken. 
Als u gewend bent om dingen heel groot te 
organiseren, van boven alles te bepalen en met 
lange termijnplanningen te werken, dan heeft 
u nu een probleem. Want dan gaat het mis op 
alle terreinen.
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en vertrouwen.  
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1. Formuleer een  
gezamenlijk doel 
Bij een managementstijl gebaseerd op 
vertrouwen draait alles om samenwerking. 
Daarom is het extra belangrijk om een 
gezamenlijk doel na te streven en 
niet als leidinggevende een doel aan 
medewerkers te dicteren. Dat laatste past 
bij de ouderwetse controlerende manier 
van leidinggeven en zorgt ervoor dat 
medewerkers zich van het doel vervreemd 
voelen en niet écht gemotiveerd zijn.

2. Geef uw mensen mandaat 
om zelf beslissingen te nemen
Maak het klein als organisatie. Laat een 
paar mensen samen vanuit huis - of als 
dat kan veilig op kantoor - aan iets werken. 
Zorg ervoor dat ze mandaat hebben om 
zelfstandig beslissingen te nemen en 
zorg dat ze met een korte termijnplanning 
werken. Als leider geeft u richting, zorgt 
u voor consistentie en maakt u iedereen 
medeplichtig: wij gaan hier samen doorheen 

komen. Het is in deze situatie belangrijk dat 
u met elkaar een gezamenlijke ambitie hebt 
en duidelijke doelen met elkaar formuleert. 
Want sommigen mensen die thuis werken 
vragen zich misschien af: wat betekent dit 
voor mijn werk?

3. Stel kwalitatieve 
en nietkwantitatieve doelen
Streef met een team naar tevreden klanten, 
in plaats van een bepaald target. Tevreden 
klanten is een gezamenlijk doel. Individuele 
doelen, zoals bonussen bij bepaalde  
targets, stimuleren juist het eigenbelang. 
Een kwalitatief doel zorgt er ook voor dat  
u als leidinggevende met teams in gesprek 
blijft over de doelstelling en hoe u die  
kunt bereiken.

4. Lok anderen uit om te 
experimenteren
Lok uw medewerkers eens uit om te 
experimenteren. Bijvoorbeeld door ze te 
vragen: ‘stel dat jij de baas zou zijn, wat 

zou je dan doen’? Door zo’n vraag neemt 
de ander daadwerkelijk even een andere 
rol aan, namelijk die van de baas. En 
ontstaan er ideeën, creativiteit en nieuwe 
inspiratie.

5. Kies medewerkers op 
loyaliteit en volwassenheid
Samenwerking op basis van vertrouwen 
vergt veel van de zelfstandigheid en 
het verantwoordelijkheidsgevoel van 
personeel. Niet alleen vakmanschap,  
maar ook persoonlijke eigenschappen 
zoals loyaliteit en volwassenheid 
zijn hierbij van belang. Staar u bij het 
aannemen van personeel niet blind op 
talent en kwaliteit. Dat een medewerker 
goed is, betekent niet dat hij ook het 
meest loyaal is of het beste samenwerkt. 
Wantrouwen is geen onzin, maar 
gebruik het niet om goed personeel te 
controleren. Gebruik het om minder 
geschikt personeel buiten de deur te 
houden.

Dit nemen we mee uit de crisis

Er ontstaat een andere manier van 
communiceren
We zien nu bijvoorbeeld massaal hoe gemakkelijk beeldbellen is. 
U hebt veel beter contact als u iemand ziet, wanneer u belt. Veel 
bedrijven kiezen voor een mix: samen vergaderen op kantoor om 
elkaar ook in levenden lijve te zien en te inspireren. Maar het echte 
werk kunt u zelfstandig of in kleine teams laten uitvoeren. 

Ook buiten kantoor is informatie veilig
We ervaren dat belangrijke of vertrouwelijke informatie ook buiten 
kantoor toegankelijk en veilig kan worden gedeeld. 

Technologie is niet eng
En we zien dat zelfs de grootste tegenstanders van technologie 
en innovatie overstag gaan. De kloof tussen oudere en jongere 

generaties wordt kleiner omdat mensen digitaal steeds wijzer 
worden. Digitalisering vergroot het gemak, in plaats van dat het 
processen ingewikkelder maakt. Technologie is een middel om te 
innoveren en uw bedrijf future proof te maken. 

Maar val niet terug in oude routines
Inmiddels zeggen veel mensen: ‘Ik ga niet een uur in de file staan 
als het ook vanuit huis met beeldbellen werkt’. Maar de cultuur 
moet wel veranderen, we moeten niet terugvallen in oude routines. 
Het vertrouwen werkt hierbij beide kanten op. Als leider geeft u de 
mensen de ruimte en het vertrouwen om een klus te doen, waar ze 
ook zijn. Van uw medewerker mag u dan verwachten dat die klus 
binnen de afgesproken tijd af is. Dat kan als u een gezamenlijke 
ambitie hebt.

Leiderschapslessen  
van de crisis: 5 tips
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Nieuwe manieren van communiceren en 
technologie als middel om uw bedrijf Future 
Ready te maken. Delaware is daar een goed 
voorbeeld van. Het Brabantse IT-bedrijf 
heeft 160 medewerkers in Nederland en 
implementeert software-oplossingen zoals 
SAP, Microsoft en OpenText bij klanten. Een 
greep uit het omvangrijke klantenbestand: 
elektriciteitsbeheerder Stedin, de provincie 
Zuid-Holland en modebedrijf G-Star Raw.

Samen plan van aanpak maken
Tijdens de crisis werd de eerste weken 
vooral geïnventariseerd wat de impact op 
het bedrijf en klanten was, zegt mede-
eigenaar Frank van Asten. “Daarna hebben 
we gekeken hoe we de uitdagingen konden 
oppakken.” Van Asten wilde juist dichtbij 
de klanten gaan staan die zware klappen 
kregen en samen een plan van aanpak 
maken. Want dat laatste gaat alleen als 
je weet wat er echt speelt en leeft bij 
de klant. Ook zijn vorm van leiderschap 
veranderde tijdens de crisis: “Omdat we 
opeens allemaal thuis zaten, kun je geen 
gesprekje tussendoor voeren, even iemand 
motiveren. Alles moet digitaal, in een call. 

Voor persoonlijk contact kost dat meer tijd, 
je gaat toch op een andere manier om met 
je mensen.”

Videobellen biedt uitkomst
De ondernemer greep slimme technologie aan 
om in contact te blijven met zijn klanten. Waar 
het lastig is om klanten fysiek te ontmoeten, 
biedt videobellen uitkomst. “Het was even 
wennen, want videobellen werkt anders 
dan een fysieke afspraak. Een belafspraak 
is makkelijker in te plannen, dus je kunt 
intensiever contact onderhouden. Maar je 
wilt ook professioneel overkomen. Na enkele 
weken hadden we dat goed onder controle.”

Virtuele telefooncentrale
Groot voordeel voor Van Asten: Delaware 
liep al voorop op het gebied van 

bereikbaarheid. Dankzij Vodafone Business 
kunnen zijn medewerkers gebruikmaken 
van het beste mobiele netwerk met snelle 
4G verbinding. Van Asten maakt ook 
gebruik van   One Net Express  . Dankzij 
deze virtuele telefooncentrale kunnen 
telefoontjes doorgeschakeld worden naar 
collega’s op hun vaste of mobiele telefoon. 
Resultaat: het bedrijf is altijd en overal 
bereikbaar en medewerkers kunnen op elke 
plek en op elk moment van de dag werken. 
Dat is superbelangrijk voor het bedrijf, want 
als bij een klant een IT-systeem platligt, 
betekent dat vaak dat de hele organisatie 
stilvalt. “We hebben jaren vergeefs gezocht 
naar een partner die ons met telefonie en 
mobiel internet volledig ontzorgt.  Maar 
met Vodafone Business werken we naar 
tevredenheid samen. Vanuit elke plek in 
Nederland waar ook ter wereld kunnen 
werken. Dat is waar Vodafone Business 
voor zorgt”, zegt Van Asten. De goede 
bereikbaarheid helpt Delaware te groeien 
en klanten verder te brengen op de lange 
termijn. “Dat past erg bij de huidige klanten 
die we hebben. Ondanks dat het geen doel 
op zich is willen we verdubbelen in drie jaar.”

Zo zet Delaware technologie  
slim in tijdens de crisis

We hebben jaren 
vergeefs gezocht 
naar een partner  
die ons met 
telefonie en 
mobiel internet 
volledig ontzorgt.

“

“

Ondanks dat het  
geen doel op zich is 
willen we verdubbelen 
in drie jaar.

“ “

Leiderschap

https://www.vodafone.nl/zakelijk/kleinbedrijf/one-net-express
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Hoe zien uw uitdagingen rond communicatie en bereikbaarheid eruit?  
Vul het canvas in als brainstorm voor een oplossing. Het kost niet meer 
dan wat denkkracht en een paar minuten van uw tijd. Ter inspiratie vind  
u hieronder de uitgewerkte case van Delaware.

COMMUNICATIEBEHOEFTE DELAWARE

Coronacrisis deed intrede. Klanten 
zagen groot deel omzet wegvallen.

Het onderhouden van fysiek 
klantcontact was lastig. Telefonisch 
klantcontact en mailcontact zijn 
onpersoonlijk.

We wilden dichtbij de klant staan en 
samen een plan van aanpak maken: 
Door persoonlijk klantcontact. Dat 
kan alleen als je weet wat er echt 
speelt bij de klant.

Klantcontact via videobellen. Maar 
ook: altijd en overal bereikbaar zijn 
voor je klant. Met als ruggengraat 
het beste mobiele netwerk met snel 
4G internet van Vodafone Business. 
En de virtuele telefooncentrale One 
Net Express.

1. Waar stond u?

3. Wat hield u tegen?

2. Waar wilde u heen?

4. Welke oplossingen  
hebben u geholpen?

Aan de slag

Leiderschap



COMMUNICATIEBEHOEFTE VAN UW BEDRIJF

1. Waar stond u?

3. Wat hield u tegen?

2. Waar wilde u heen?

4. Welke oplossingen  
hebben u geholpen?

Vertrouwen speelt een belangrijke rol bij de relatie die u met businesspartners onderhoudt.  
Iedere onderneming is anders en dat vraagt om andere telecomoplossingen. Heeft uw onderneming 
hulp nodig met het kiezen van de beste oplossing om vanaf morgen digitaal nog slimmer te werken?  
Wij helpen u graag vooruit. Plan een   afspraak   voor een videogesprek met een van onze adviseurs.  
Net zo persoonlijk, maar dan op afstand. En dit alles natuurlijk gratis en vrijblijvend.  
Zo legt u - met ons advies - snel weer de focus op uw onderneming. Vooruit, we gaan ervoor!

Leiderschap

Digitaal slimmer werken

Heeft u interesse om net als Delaware te profiteren van de voordelen 
van een virtuele telefooncentrale, klik op deze    link   

https://www.vodafone.nl/zakelijk/afspraak-maken
https://www.vodafone.nl/zakelijk/kleinbedrijf/one-net-express



