lei·ding·ge·vend (bijvoeglijk naamwoord): Met de leiding belast.
ma·na·ger (de; m,v; meervoud: managers): iemand met een leidinggevende functie,
leidinggevende die richting geeft aan processen, mensen en middelen om bepaalde
doelstellingen te bereiken.
WAT?
Om een goed team te krijgen is er meer voor nodig dan zomaar wat personen samen te
brengen. Er moet een goede communicatie zijn, er moeten gemeenschappelijke regels
en afspraken zijn, en er moet iemand zijn die het team leidt en ook begeleidt. De
leidinggevende is die persoon die de begeleiding, motivatie en sturing van een team op
zich neemt.
Of je je baas dagelijks ziet, hangt af van de job die je doet, de sector of het bedrijf
waarin je werkt, de aard van je taken, en zoveel meer. Ongeacht of je je baas
regelmatig in levende lijve ontmoet, hij/zij blijft een belangrijke figuur in jouw
carrière-ontwikkeling. Daarnaast heeft de leidinggevende ook vaak een invloed op de
werkomgeving en de sfeer op de werkvloer. Een goede werkrelatie met je manager
hebben, is dus su-perbelangrijk!
Effecten
Tevreden zijn over je baas blijkt een van de belangrijkste indicatoren van je
jobtevredenheid en van hoe lang jij van plan bent bij je werkgever te blijven. Je
brengt immers heel wat tijd door op je werk en dan is het belangrijk dat je in een
omgeving en een team werkt waar je je goed bij voelt. Een goede relatie met je baas
zorgt er bovendien voor dat je ook productiever bent, en harder en langer werkt.
Maar de gevolgen van een goede of slechte relatie met je baas reiken verder dan de
werkvloer: werknemers die vinden dat ze een slechte baas hebben, hebben meer kans
op hartziektes en een hoge bloeddruk, maar ook op slaapproblemen en
angststoornissen.
Het figuur van ‘de baas’ wordt maar a te vaak als karikatuur afgeschilderd: de baas
wordt voorgesteld als een dictator, of net als iemand met helemaal geen autoriteit.
Hoewel dit duidelijk een overdreven voorstelling van de realiteit is, blijft het soms

wel moeilijk om onszelf in de schoenen van onze leidinggevende te plaatsen. Houd
echter in gedachten dat je manager het niet altijd even makkelijk heeft: een positie
als leidinggevende gaat meestal gepaard met meer werk, meer verantwoordelijkheden
en dus ook meer stress! Wanneer de zaken minder vlot verlopen, probeer dan ook om
niet onmiddellijk de schuld bij je leidinggevende te leggen, maar plaats jezelf in
zijn/haar schoenen. …….
Een goede relatie tussen leidinggevende en werknemer begint bij het erkennen dat de
verantwoordelijkheid bij beide partijen ligt: bijna elke werknemer ervaart vroeg of
laat strubbelingen met zijn/haar baas, maar het is hoe je er op dat moment mee
omgaat dat bepaalt hoe jouw werkrelatie met je leidinggevende zal verlopen: schuif
je de schuld volledig af op je baas, doe je alsof er niets aan de hand is, of neem je
initiatief om een open en eerlijk gesprek aan te gaan? Verantwoordelijkheid nemen om
actief je relatie met je baas te onderhouden, zorgt er niet alleen voor dat je baas
je nog meer zal gaan respecteren, maar ook dat je ongetwijfeld met meer plezier
naar het werk gaat.
Hoe werkt het?
1.

Vertrouwen

Een goede relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit geldt voor onze
vriendschaps- en liefdesrelaties, maar evenzeer voor onze werkrelaties!
Vertrouwen gaat over het weten dat de andere partij oprecht zal handelen, dat
er rekening zal gehouden worden met jouw perspectief, en dat je op een faire
manier zal behandeld worden. Eenmaal het vertrouwen geschonden is, is het ook
zeer moeilijk om het opnieuw op te bouwen. Daarom is het belangrijk dat je ten
allen tijde integer en eerlijk bent tegenover je collega’s, je baas en ook jezelf!
Vertrouwen bouw je in de eerste plaats op door heldere en eerlijke communicatie.
Transparante communicatie houdt in dat je bijvoorbeeld geen informatie
doelbewust achterhoudt of halve waarheden vertelt. Daarnaast kan je
vertrouwen ook opbouwen door te doen wat je belooft te doen, en door ook toe
te durven geven wanneer je fout bent of niet goed weet hoe je met een bepaalde
taak verder moet.
2. Het Psychologisch contract
Het psychologisch contract gaat over de impliciete beloftes, verwachtingen en
verplichtingen tussen werkgever en werknemer. In tegenstelling tot je
arbeidscontract, waarin bijvoorbeeld je loon en je officiële werkuren worden
vastgelegd, is het psychologisch contract geen tastbaar contract van papier.
Het gaat erover dat de werknemer en de werkgever onderling overeenkomen

over zaken zoals flexibiliteit, training, en werk-privé balans. Typisch is dat
beide partijen ook beloftes maken tegenover elkaar, en dan ook verwachten
dat de andere partij die beloftes nakomt. Wanneer dit niet het geval is, kan dit
leiden tot gevoelens van boosheid en frustratie.
Een reden waarom de relatie met je baas niet goed loopt kan zijn omdat jullie
andere verwachtingen hebben.
3. Feedback
Feedback is een onmisbaar instrument wanneer je je prestaties wil bijsturen.
Je leidinggevende heeft dan ook de verantwoordelijkheid om je af en toe van
feedback te voorzien (bijvoorbeeld op jaarlijke evauatiegesprekken), maar
mogelijks heb jij meer dan één maal per jaar nood aan feedback. Als dit het
geval is, weet dan dat het helemaal oké is om zelf om feedback te vragen! Je
manager zal dit proactieve gedrag waarschijnlijk zeker kunnen appreciëren,
omdat het bewijst dat je begaan bent met je persoonlijke ontwikkeling en je
prestatie. Wanneer je feedback vraagt, vraag je best naar specifieke feedback
over een bepaalde taak, eerder dan gewoon te vragen ‘hoe doe ik het?’.
Daarnaast is het ook belangrijk dat je je timing goed uitkiest: informeel
feedback vragen kan zeker, maar wanneer je leidinggevende op weg is naar een
belangrijke vergadering, is het misschien niet het gepaste moment om feedback
te vragen. Wees daarnaast ook voorbereid op eventueel negatieve feedback: ook
als je zelf om de feedback vraagt, ben je niet altijd voorbereid op de impact
van een eventuele negatieve boodschap. Het is echter belangrijk dat je altijd
professioneel reageert en zonder oordeel luistert. Als de feedback je kwaad
maakt, kan je deze gevoelens beter ventileren op een ander moment dan
tijdens het gesprek.

