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De hoofdlijn 
                    HRO, leiderschap in een HRO-cultuur   

 

 Informatie en de rol van de leider 

         Framing, hearts & minds  

         Gedrag  

         Systemen  

         Niveau 4 en 5-gedrag  

         Leiderschapsgedrag niveau 4/5 

         Gedrag van medewerkers 

         Do’s & don’ts       
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      Een geïnformeerde cultuur 

 

Informatie en informatiesuggestie 

 

 

 

De Correspondent 

 

https://decorrespondent.nl/home
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110 – 10 = 100 
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We veronderstellen al snel dat interpretatieregels eenduidig zijn en 

overeenkomen. Dit leidt tot misverstanden, misinterpretaties en 

sluit de deur voor alternatieve interpretaties en verklaringen. 

 

Het verschaft de illusie 

van duidelijkheid en  

gelijkgestemdheid.  

Het reduceert onzekerheid.  

 

Onzekerheid vinden we over  

het algemeen onprettig. 

“We willen graag weten  

waar we aan toe zijn Ton.”    
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Hearts & Minds model:  5 niveaus  
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1. Pathologisch 

Wat kan het schelen, als we maar niet gepakt 
worden 

5. Generatief 

Werken aan High Reliability is een vast 
onderdeel van ons primaire proces 

4. Proactief 

We blijven pro-actief aan problemen werken 
die we nog steeds tegenkomen  

3. Calculatief 

We hebben systemen geïnstalleerd om 
incidenten te managen 

2. Reactief 
Betrouwbaarheid is belangrijk, we doen veel 

iedere keer dat we een incident hebben 
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ONTKENNEND 

REACTIEF 

BEREKENEND 

PROACTIEF 

MINDFUL  

= SUPER ALERT 

Constant oog hebben voor afwijkende en onzekere situaties. 

Veiligheid wordt gezien als een bron van inkomsten: Veilig werken etc. levert meer op. 

Nieuwe ideeën zijn welkom. Medewerker voelt zich ‘eigenaar van de performance. 

Wij zijn serieus, maar ‘’waarom doen zij niet wat hen wordt verteld?’’ 

Eindeloze discussies over “andere en afleidende” zaken. 

De regels en procedures staan weer hoog op de agenda na een misser. 

De juristen zeiden dat het OK was. 

Natuurlijk hebben we incidenten, ‘’niemand werkt zonder fouten te maken.’’ 

‘’Ontsla die malloot die het grove fouten maakt.” 

Er zijn middelen om zaken te regelen voordat zaken misgaan. 

Het management staat open maar is nog steeds gefocused op de cijfers. 

Procedures worden gedragen door de werkvloer . 

‘’We hebben het voor elkaar!’’ 

Heel veel audits. Management is nog steeds ‘‘Eigenaar van Resultaten’’. 

Managers zijn gek op statistieken. 

Hearts & Minds model 

Het glazen plafond 
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Het glazen plafond, een doorzichtig construct 

1. Lastig zo’n plafond? 

 

2.  Spreken feiten voor zich? 

 

3. Leren is voorwaarde om door te groeien, 

beter te worden of niveau 4/5 te realiseren 
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Boven en onder het glazen plafond 

Onder het glazen plafond Boven het glazen plafond 

Managen van risico’s Managen van gedrag 

Systemen en technieken (disfunctionele) gedragspatronen 

Verwachte gebeurtenissen Onverwachte gebeurtenissen 

Gebeurtenissen zelf Context waarbinnen die 

gebeurtenissen kunnen plaatsvinden 

Preventie Veerkracht, herstelvermogen  

WAT kan plaatsvinden HOE iets kan plaatsvinden 
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Waar zitten we, op niveau 3? 

En dan de werkelijkheid die daar bij past: 

- systemen,  

- protocollen,  

- procesbeschrijvingen,  

- richtlijnen,  

- rapportages, etc. etc.  

als ultimum remedium van ons Angelsaksische leiden.   
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De gekoppelde illusie 

De onderliggende gedachte is dat door te meten en 

vast te leggen de toekomst voorspelbaarder wordt 

en beter beheersbaar. Als je goed genoeg meet kun 

je voorspellen: of je ziek wordt, of je auto kapot 

gaat, je onderneming een succes wordt, 

medewerkers goed gaan presteren, ongelukken  

zullen uitblijven en beurskoersen de lucht in vliegen.  

 

                             Illusies natuurlijk, naar analogie                                   

   van de gedachte dat je beter de 

   weg voor je zult zien als je beter 

   in je achteruitkijkspiegel kijkt.   
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 Mindful organiseren, HRO 
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HRO brengt medewerkers tot hogere prestaties en 

leidt ook tot grotere betrouwbaarheid (en daarmee 

voorspelbaarheid!).  

 

 

Alle niveau’s leidinggevenden  

hebben een cruciale rol  

en zijn rolmodel, elke dag,  

ieder moment, nooit niet. .  
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 Leiderschap, wat doe je dan?  

15 

Wat is leiderschap level 4/5 op het werk?   

 

1. Voorbeeldgedrag en coachen….door momenten (en dat zijn er talloze 

 per dag) daarvoor veelvuldig te benutten. 

 

2. Zingeving….kunnen uitleggen waarom dit organiseren cruciaal is 

 voor de organisatie  

 

3. Motiveren ….duidelijk uitleggen welk gedrag verwacht wordt in de 

 praktijk (mensen aanspreken op hun professionele ontwikkeling) 

 

4.   Instrumenteren van medewerkers, gericht ondersteunen in het    

 ontwikkelen van het gewenste gedrag met oefeningen en 

 middelen (medewerkers autonomie en verantwoordelijkheid 

 geven) 
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 Leiderschap en HRO 
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1. De leider stimuleert eigenaarschap door vrijheid te geven in het invullen   

v  van tijd, taak, techniek en/of team  

 

2. De leider benoemt belemmerende  

    factoren en helpt teams  

    ongeschreven regels en codes  

    te bespreken en om te buigen als  

    deze niet productief zijn  

     => Barret Value Scan 

 

3. De leider laat voorbeeldgedrag  

    zien, laat zien wat alternatief gedrag  

    is en moedigt aan daarin te  

    oefenenen => Hearts & Minds  

    gedragskenmerken  
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 1. Eigenaarschap en autonomie 
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Veronderstelling: werknemers halen plezier uit werk en halen hun intrinsieke 

motivatie uit autonomie hebben, competent zijn en het onderdeel zijn van een 

groter geheel.   

 

 

Autonomie is handelen met keuzevrijheid: 

1. In tijd?!   Zelf extra tijd kunnen nemen of anders besteden   

2. In taak?!   Andere dingen aanpakken dan gepland  

3. In techniek?!   Op een andere manier het gedaan krijgen  

4. In teams werken?!  Met anderen samenwerken faciliteert het leren  

 

 

Leiderschapsvraag: Hoeveel ruimte hebben medewerkers eigenlijk om dit in 

praktijk te brengen of te ontwikkelen?    
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 2) Belemmerende factoren  
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Ongeschreven regels zijn codes hoe mensen samenwerken en die het 

oganiseren kunnen belemmeren of juist kansen bieden 

 

• Barret Value Scan brengt die factoren in beeld voor de gehele 

organisatie – met recent een doorvertaling naar bijvoorbeeld teams! 

 

 

Leiderschap vraag: Hoe kan ik de input benutten om mijn eigen 

mensen/teams gericht te coachen en te ondersteunen? Een profiel te 

maken van elk team/individu? Disfunctionele patronen ombuigen naar 

productieve patronen? 
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Wat wil je zien bij medewerkers?  
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Eigenaarschap mbt hogere betrouwbaarheid/performance – 

willen excelleren, leergierig, afwijkingen “niet kunnen verkroppen” 

 

 

Zelfstandig professioneel oordeel – proactief, wereld groter 

maken, situatie uitpluizen, probleem oplossend vermogen 

vergroten, actie gericht 

 

 

Gezamenlijk maximaal alert zijn en blijven – elkaar blijven 

bevragen, precieze communicatie, checks en STICC! 

 

 

Direct en open conversatie – elkaar de ruimte geven, actief 

luisteren, aanspreken, confronteren 
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Wat zie je bij medewerkers in het moment 

dat er iets misgaat of is gegaan?  
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Als zich een situatie voordoet, wordt er gegroepeerd, er ontstaat ahw 

een team: 

 

Dat gezamenlijk als team opereert in vertrouwen en open 

 

Van elkaar weet wat er gaande is 

 

In het hier en nu gericht is op ontdekken en beoordelen  

 

Zodat zwakke signalen vroeg worden opgepikt  

 

Misverstanden en irritaties worden uitgesproken  

 

De verleidingen worden weerstaan   

 

En snel wordt ingegrepen...... 
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Gedragskenmerken in een HRO-cultuur 

Beter kijken, eerder zien, sneller handelen, continu leren 

 

a. Bekijk waar het systeem niet werkt, en zoek indicatoren die laten zien dat 

verwachtingen niet werden vervuld (focus op fouten)  

b. Haal etiketten weg, stereotypen verhullen verschillen tussen de details 

(simplificeren) 

c. Focus op wat er in het hier en nu gebeurt (focus op het operationele 

proces)  

d. Zoek nieuwe toepassingen van oude bronnen door middel van 

improvisatie en het van doen maken (veerkracht) 

e. Ontdek mensen die de situatie beter begrijpen dan jij en raadpleeg hen 

(respect voor expertise) 

 

Leiderschap vraag: Hoe creëren we condities om dit gedrag te 

socialiseren?   
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Waar let de leider op….? 

22 

Zie ik mensen in een team functioneren -> speelt er wat in het team – kent 

men elkaar 

 

Ik weet wat er gaande is -> hoe is de voorbereiding, wat is eerder gebeurd  

 

Ben ik voldoende in het hier en nu ->  wat zijn de valkuilen – heeft iedereen 

overzicht, 

zodat zwakke signalen eerder opgepikt worden -> hoe communiceren we – 

elkaar aanspreken  

 

Worden misverstanden en irritaties gedeeld ->  hoe zitten de mensen in 

hun vel – wat speelt op de achtergrond  

 

Vallen medewerkers voor oude verleidingen/gewoontes ->  even snel dit of 

dat doen  

 

Reageren we snel genoeg? -> wanneer hebben we dit geoefend 
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Principes, houvast voor gedrag 
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Samen zijn we het scherpst We investeren in excellente medewerkers, samen zijn we 
proactief 

Een fout is om van te leren We zijn een lerende organisatie – fouten helpen ons 

Interpretaties niet 
simplificeren  

We gaan zelf kijken om situaties te begrijpen en aan te pakken 

De operatie staat centraal We stellen de operatie centraal en werken continue aan 

verbetering 

Investeer in veerkracht  We houden ons aan de regels en blijven vragen stellen 

Respecteer expertise We gebruiken de kennis en ervaring van collega’s 

Betrokken relaties We kennen onze collega’s en partners en houden elkaar op de 
hoogte 

Gedeelde kaders We vertellen elkaar steeds weer waarom onze werkwijze van 
vitaal belang is 

Geinformeerde culuur We vragen ons steeds af of anderen op de hoogte zijn 

Oefenen voor back-up We zorgen er voor dat we een alternatief achter de hand hebben 
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1. Harmonie 
2. Sfeer  
3. Gevoelig,(hypersensitief) 
4. Inspraak 
5. Elkaar plezieren 
6. Vrijheid-blijheid 
7. Consensus 
8. Conflict mijdend 
9. Angst 
10. Wantrouwen 
11. Star 
12. Macht, dwang 
13. Re-actief 
14. 1-richtingsverkeer 
15. Debat/strijd 
16. Opleggen 
17. Directieve besluitvorming 
18. Toezicht, controle 
19. Verzuiling (mijn deel is af) 
20. Geen heldere afspraken 
21. Persoonlijke norm 
22. Positieve achting 
23. Inleven 
24. Respect 
25. Vertrouwen 
26. Kwetsbaar 
27. Pro-actief 
28. Directe communicatie 
29. Afspraak = afspraak  
30. Elkaar aanspreken op gedrag en functioneren 
31. Grenzen stellen 
 

32. Baasje spelen 
33. Stellingname 
34. De ander verslaan 
35. Verdedigen 
36. Eigen falen aan anderen toeschrijven (zij doen ‘t fout) 
37. Eigen belang 
38. Doen wat de baas zegt 
39. Goed is goed genoeg 
40. Redelijke prestaties 
41. Het waait wel over 
42. Informeel leiderschap 
43. Interne focus (elkaar bezig houden) 
44. Om de zaak heen draaien 
45. Verantwoordelijkheid afschuiven 
46. Ja-zeggen, nee-doen 
47. “Kliek-vorming” 
48. Weinig aandacht voor slechte prestaties 
49. Eigenaarschap 
50. Conversatie 
51. Samenwerking 
52. Verwachtingen uitspreken 
53. Confronteren 
54. Alignment 
55. Constructieve conflicten 
56. Bereid naar jezelf te kijken 
57. Gemeenschappelijk belang boven individueel belang 
58. Excelleren 
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Wat zie ik in organisaties die aan HRO werken 

•Commitment/niveau 4/5 
 

1. Positieve achting 
2. Inleven 
3. Respect 
4. Vertrouwen 
5. Kwetsbaar 
6. Pro-actief 
7. Eigenaarschap 
8. Conversatie 
9. Samenwerking 
10. Verwachtingen uitspreken 
11. Confronteren 
12. Alignment 
13. Directe communicatie 
14. Afspraak = afspraak  
15. Elkaar aanspreken op 

gedrag en functioneren 
16. Grenzen stellen 
17. Constructieve conflicten 
18. Bereid naar jezelf te kijken 
19. Gemeenschappelijk belang 

boven individueel belang 
20. Excelleren 
•“Wij gaan het maken!” 

•Command & Control 
 

•Angst 
•Wantrouwen 
•Star 
•Macht, dwang 
•Re-actief 
•1-richtingsverkeer 
•Debat/strijd 
•Opleggen 
•Directieve besluitvorming 
•Toezicht, controle 
•Verzuiling (mijn deel is af) 
•Baasje spelen 
•Stellingname 
•De ander verslaan 
•Verdedigen 
•Eigen falen aan anderen 
toeschrijven (zij doen ‘t fout) 
•Eigen belang 
•Doen wat de baas zegt 
•Goed is goed genoeg 
•Redelijke prestaties 
 
•“Mijn wil is wet” 

 Soft 
 
Harmonie 
Sfeer 
Gevoelig (hypersensitief) 
Inspraak 
Elkaar plezieren 
Vrijheid-blijheid 
Consensus 
Conflict mijdend 
Het waait wel over 
Informeel leiderschap 
Interne focus (elkaar bezig 

houden) 
Om de zaak heen draaien 
Verantwoordelijkheid 

afschuiven 
Ja-zeggen, nee-doen 
“Kliek-vorming” 
Weinig aandacht voor 

slechte prestaties 
Geen heldere afspraken 
Persoonlijke norm 
 
“Ik ben nu  

eenmaal zo” 
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What’s the difference? 

Waarin onderscheidt HRO-leiderschap zich modern 

hedendaags gedrag van leiders?  

Of includeert modern leiderschap het HRO-denken?  

 

 

 

   


