“Beste baas…”: het gesprek aangaan met je baas.
Om een goede werkrelatie op te bouwen met je baas is het nodig
dat je regelmatig communiceert met je baas. Dit is niet altijd
makkelijk, omdat jullie beiden een drukke agenda hebben, of omdat
je baas niet altijd aanwezig is op de werkvloer. Soms zal het
misschien nodig zijn dat jij het initiatief neemt om een gesprek te
voeren. Maar hoe pak je zoiets nu aan? We geven je een aantal tips
mee om een gesprek met je werkgever aan te knopen.
1. Toon initiatief: een eerste stap is natuurlijk op de agenda
van je baas komen. Wanneer je nood hebt aan een gesprek
met je manager of leidinggevende, wacht dan niet tot de
jaarlijkse evaluatiegesprekken. Geef zelf aan dat je het
ergens over wil hebben, en stel eventueel alvast een
moment voor waarop dat gesprek kan doorgaan.
2. Ga ervan uit dat je baas niet alles kan zien: een goede
manager is begaan met zijn/haar teamleden. Maar ga er
niet van uit dat je baas in je hoofd kan kijken! Hij/zij kan
misschien niet altijd zien wanneer er problemen of
moeilijkheden zijn. Geef daarom zelf ook aan wanneer er
iets scheelt. Op die manier kan je miscommunicaties
vermijden en wordt de situatie ook onmiddellijk aangepakt.
3. Wees voorbereid: wanneer je een probleem hebt, kan je
daar mee bij je leidinggevende terecht. Maar wanneer je
zelf vraagt om even met hem/haar te kunnen praten, zorg
dan dat jij op voorhand goed weet wat je uit het gesprek

wil halen. Bedenk daarom op voorhand wat je op het einde
van het gesprek wil bereikt hebben, en bereid eventueel
een aantal vragen op papier voor.
4. Ga rustig het gesprek aan: wanneer je met frustraties of
problemen zit, voel je soms hevige emoties (woede, verdriet,
…). Het is zeker oké om deze emoties te uiten, maar er zijn
betere momenten om dit te doen dan in een gesprek met je
baas. Probeer tijdens het gesprek dan ook te focussen op
de feiten. Wat is de reden dat jij je slecht voelt? Denk
eventueel ook al eens na over mogelijke oplossingen. Op die
manier toon jij aan je baas dat je echt begaan bent met
de situatie en zo snel mogelijk een oplossing wil vinden die
voor alle partijen werkt.
5. Vergeet niet te luisteren: sta open voor andere meningen
en elkaars invalshoeken. Niet naar elkaar luisteren kan
ervoor zorgen dat beide partijen snel in ruzie zullen
vervallen. Oordeel dus niet te snel, maar stel vragen en
doe je best om de standpunten van de andere partij (hier:
je leidinggevende) te begrijpen.
6. Haal, indien mogelijk, ook aan wat het voordeel is voor je
baas: waarom is het voor je baas belangrijk dat jouw
probleem wordt opgelost? Zorgt het er bijvoorbeeld voor
dat je minder goed/snel kan werken? Lijdt de relatie met
jouw collega’s er onder?

