
Een Nieuwe Kijk op 
Verantwoording

L eiders worstelen al jaren met het 
definiëren en verbeteren van de manier 
waarop medewerkers 

verantwoordelijk worden gehouden. Uit gegevens 
blijkt dat 82% van de managers zegt dat ze 
beperkt tot niet in staat zijn om anderen succesvol 
verantwoordelijk te houden! Verantwoording 
wordt vaak beperkt tot jaarlijkse 
functioneringsgesprekken die vaak ineffectief en 
te algemeen zijn. Gallup heeft zelfs ontdekt dat 
slechts 14% van de werknemers vindt dat hun 
prestaties effectief worden gemanaged, en 26% 
krijgt minder dan één keer per jaar feedback. 

Het echte probleem met verantwoording is dat 
het grotendeels een boekhoudkundig proces is 
geworden, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
algemene categorieën en beoordelingssystemen 
met getallen of labels. Dit feedbackmodel kan 
een ingebouwde negativiteitsvooringenomenheid 
hebben, wat resulteert in gestapelde 
beoordelingen die werknemers op een oneerlijke 
manier met elkaar vergelijken.

Uit neurowetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat het toekennen van labels en rangschikkingen 
bij mensen automatisch een vecht- of 
vluchtreactie opwekt. De simpele handeling van 
het toevoegen van een numerieke score aan een 
functioneringsgesprek kan ervoor zorgen dat de 
medewerker zich onmiddellijk terugtrekt. 

Wat een doordacht en productief gesprek had 
kunnen zijn, wordt een negatieve ervaring die de 
werknemer een defensief gevoel geeft. Leiders 
moeten een nieuwe benadering kiezen voor het 
afleggen van verantwoording om de band met 
hun directe ondergeschikten te verdiepen en de 
kwaliteit van de feedback en het leerproces te 
verhogen. 

Verander de conversatie van "zij" naar "wij

Leiders moeten regelmatig contact maken met 
hun medewerkers en benadrukken hoe hun 
bijdragen een verschil maken voor het hele team. 
Spreken in termen van hoe het hele team samen 
kan slagen in plaats van schuldigen aan te wijzen 
en kritiek te leveren zal de perceptie van 
werknemers veranderen en vingerwijzen en 
defensiviteit overwinnen. 

Auteur van The Radical Leap, en lid van de 
Crestcom faculteit, Steve Farber legt het als volgt 
uit: "Het is universeel: zo zeker als de zon opkomt in 
het oosten, mensen zullen uiteindelijk hun ellende 
aan "hen" wijten. Managers geven "hen", de 
werknemers, de schuld van hun ellende en 
werknemers klagen over "hen", het management. 
Presidenten en CEO's zeuren over "hen", de raad 
van bestuur, of "hen", de analisten, en wij klagen 
allemaal over "hen", de aandeelhouders. 



Focus op het overwinnen van uitdagingen in plaats 
van het toewijzen van schuld

Als mensen denken aan "iemand ter verantwoording 
roepen", dan heeft dat automatisch een negatieve 
connotatie. We denken onmiddellijk aan straffen en 
consequenties of de les gelezen worden over onze 
vele tekortkomingen. Het doel van het creëren van 
een cultuur van verantwoordelijkheid is om 
medewerkers aan te moedigen om verwachtingen te 
overtreffen, niet om tijd en energie te steken in het 
uitdelen van straffen. Gesprekken die zich richten op 
het leren van fouten en het vinden van 
mogelijkheden om te groeien, zullen veel 
productiever zijn bij het bespreken van 
prestatieproblemen. 

Goede leiders moeten tekortkomingen ook met gratie 
en nederigheid benaderen. Als een werknemer een 
deadline niet haalde, wat was dan de rol van de 
leider in die mislukking? Was de deadline realistisch, 
waren de instructies duidelijk, waren er andere 
obstakels voor succes die verwijderd hadden kunnen 
worden?  

Help uw managers om leiders te worden

Onthoud dat het altijd beter is om proactief te zijn 
dan reactief om de prestaties van werknemers te 
verbeteren. Ontwikkel de leiderschapsvaardigheden 
van uw managers om hen de instrumenten te geven 
die ze nodig hebben om zichzelf en hun medewerkers 
verantwoordelijk te houden en de 
prestatieverwachtingen te overtreffen. Door een 
nieuwe benadering van verantwoording kan een 
werkplek worden gecreëerd waar werknemers 
betrokken zijn en toekomstvisies werkelijkheid worden.




