
 

“Beste medewerker…”: het gesprek aangaan met je 

teamleden. 

Om een goede werkrelatie op te bouwen met de mensen aan wie jij 

leiding geeft, is het nodig dat je regelmatig communiceert met je 

team. Dit is niet altijd makkelijk, omdat jullie beiden een drukke 

agenda hebben, of omdat je niet altijd aanwezig bent op de 

werkvloer. hoe pak je zoiets nu aan? We geven je een aantal tips 

mee om een gesprek met je teamleden aan te knopen. 

1. Toon interesse: ga regelmatig bij de mensen in je team na 

hoe het met hen gaat. Dit hoeven geen evolutiegesprekken 

van twee uur per persoon te zijn! Een informele babbel in 

de koffiehoek kan even goed. Het is een signaal naar jouw 

teamleden dat je open staat voor hun input en dat je 

oprecht geïnteresseerd bent in hun welzijn. 

2. Ga ervan uit dat je niet alles kan zien: een goede manager 

is begaan met zijn/haar teamleden. Maar je kan natuurlijk 

niet in de hoofden van jouw teamleden kijken. Geef daarom 

duidelijk aan dat- wanneer er een probleem is- jouw 

medewerkers dit ook aan jou kunnen en mogen vertellen. Op 

die manier kan je miscommunicaties vermijden en wordt de 

situatie ook onmiddellijk aangepakt. Let op: hou hierbij ook 

de eerste tip in ere! Het gaat altijd om gedeelde 

verantwoordelijkheid, het blootleggen en communiceren van 

problemen is dus zowel jouw verantwoordelijkheid als die 

van je teamleden. 



3. Reik geen kant-en-klare oplossingen aan, maar zoek samen 

naar een oplossing voor het probleem. De bedoeling is dat 

de werknemer na het gesprek zijn/haar hart heeft kunnen 

luchten, maar ook het gevoel heeft dat hij/zij ook zelf het 

probleem kan aanpakken. Denk dus samen na over mogelijke 

oplossingen, eerder dan dat jij gewoon een oplossing geeft. 

4. Ken je teamleden: denk regelmatig eens na over elk van je 

teamleden: hoe goed ken je die persoon eigenlijk? Weet je 

wat zijn/haar ambitites zijn op carrièrevlak, wat de 

sterkste competenties zijn van deze persoon, wat de 

ontwikkelingspunten zijn van deze persoon, …? Wanneer je 

deze zaken weet over elk van jouw teamleden, zal het ook 

makkelijker zijn om te begrijpen vanwaar bepaalde 

frustraties komen, als die op één of ander punt in de 

samenwerking zouden ontstaan. 

5. Wees voorbereid op hevige emoties: wanneer iemand met 

frustraties of problemen zit, komen daar soms hevige 

emoties (woede, verdriet, …) bij kijken. Wanneer je 

geconfronteerd wordt met een woedende of huilende 

medewerker, probeer hem/haar dan eerst en vooral te 

kalmeren vooraleer je over oplossingen begint te praten. 

Iemand kalmeren kan je best doen door empathisch te 

reageren (‘ik zie dat je overstuur bent, kan ik iets voor je 

doen’), niét door te bevelen (‘kalmeer nu eens!’).  

6. 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 teamlid) te begrijpen. 



7. Toon waardering: het is makkelijk om te vergeten, maar af 

en toe een schouderklopje kan ontzettend veel deugd doen. 

Vergeet daarom niet op tijd en stond je werknemers ook 

eens te prijzen voor het goede werk dat zij verrichten. 

Wanneer je werknemers het gevoel hebben dat ze 

gewaardeerd worden, zullen ze niet alleen tevredener zijn, 

het is ook goed voor de relatie tussen jou en je 

medewerkers. Ze zullen bij eventuele problemen dan ook 

meer het gevoel hebben dat ze bij jou terecht kunnen. 

 

 

 


