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Nieuw evenwicht
Bedrijven staan onder druk om hun prestaties op 
niveau te houden. Het management zit in een spagaat. 
Hoe kan ik de inkomsten op peil houden en 
tegelijkertijd efficiënter werken? 

Veel bedrijven leefden in een situatie van 
“overcapaciteit”. Het is dan zeer goed mogelijk om 
met minder mensen meer te presteren. Bedrijven 
grijpen daarom dit moment aan om personeel te 
ontslaan en hun organisatie te bewegen naar de 
situatie “evenwicht”.
De uitdaging zit er echter in om niet te ver door te 
slaan, zodat de organisatie terecht komt in de situatie 
“tekort”. Als dit gebeurt, is het bedrijf niet meer in 
staat om met de aanwezige arbeidskracht de 
gevraagde prestatie te leveren.

De arbeidskracht in deze grafiek is de te managen 
grootheid. Als we de arbeidskracht van een 
organisatie simpelweg definiëren als:

Dan wordt duidelijk aan welke knoppen het 
management kan draaien om de arbeidskracht te 
beïnvloeden.

Management uitdaging
Veel organisaties hebben inmiddels hun acties uitgezet 
om het aantal medewerkers terug te dringen. Gevolg 
hiervan is dat onzekerheid en werkdruk toenemen 
bij de overblijvers. Komen er nieuwe ontslagrondes? 
Ben ik zeker van mijn baan? Hoe moet ik binnen 
dezelfde tijd ook nog het werk van mijn voormalige 
collega afkrijgen? De overblijvers moeten zich zien te 
herpakken om hun afdeling en uiteindelijk het bedrijf 
draaiend te houden. De management uitdaging ligt 
erin om juist in deze situatie de gemiddelde output 
per medewerker niet in te laten zakken, maar juist  
te verhogen.

Aanpak op hoofdlijnen
1. creëer rust en veiligheid
2. taken herverdelen
3. werk aan team en prestaties

In eerste instantie is het van belang om de 
organisatie weer tot rust te brengen. Sleutelwoorden 
hiervoor zijn het bieden van veiligheid, eerlijkheid, 
evenwicht en authenticiteit. De rol voor het 
management hierin is om mensen echte aandacht te 
geven. Het zelf uiten van gevoelens, ook door het 
management, werkt bevrijdend.

Brekers in veranderingsprocessen zijn o.a.:
oneerlijkheid •	
hoge werkdruk, (gevoel van) lage bijdrage•	
successen niet vieren•	
ieder voor zich•	
onecht leiderschap•	

Als de rust eenmaal is wedergekeerd en de 
stofwolken zijn opgetrokken, worden de implicaties 
duidelijk voor ieders taak. In dit stadium kan de 
manager met zijn medewerkers dieper op de inhoud 
van de werkzaamheden ingaan. Hoe kunnen we het 
werk dat we moeten doen slimmer, beter en 
efficiënter uitvoeren? Hierbij horen nieuwe 
werkafspraken en het stellen van uitdagende doelen.
De stappen 1 en 2 kan een organisatie in een relatief 
kort tijdsbestek doorlopen. Iedereen wil verder, 

Betere teamprestaties door verbinding
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zowel management als medewerkers. Het hebben van 
nieuwe doelen creëert een nieuwe horizon en biedt 
kansen. Dit is de basis voor hernieuwde energie.

Op dit punt heeft u de gemiddelde output per 
medewerker ongeveer weer teruggebracht op het 
niveau van voor de reorganisatie. Nu moet er echter 
nog een schepje bovenop om als team de toegenomen 
prestatiedruk het hoofd te kunnen bieden.

De tien belangrijkste verwachtingen van medewerkers 
hebben te maken met de direct leidinggevende, 
de arbeidsvoorwaarden, het werk, de middelen en de 
samenhang (collegiale sfeer/respectvol samenwerken)…” 
(bron: Integron - rapport medewerkertevredenheid 
in Nederland 2008)

Betere teamprestaties door verbinding
Om de gemiddelde output per medewerker te 
vergroten is teamwork essentieel. Om een bedrijf  
of afdeling te veranderen naar een team, moet de 
manager drie stappen doorlopen. 
1. verbinding
2. teambuilding
3. onderhoud (continu)

Verbinding van mensen is de eerste stap in het 
teamvormingsproces. Verbinding tussen mensen  
komt tot stand door respect, erkenning en 
gemeenschappelijkheid (overtuigingen, waarden, 
interesses). Als het management erin slaagt om de 
medewerkers met elkaar te verbinden en met de 
organisatie (trots), dan is dit een vruchtbare 
voedingsbodem voor betere prestaties.
Na verbinding, moet de mananger werken aan 
teambuilding en het onderhoud hiervan, om als team 
succesvol te blijven.

Connect!
Het Connect programma van Swingbo beoogt 
verbinding en sfeer binnen organisaties te vergroten. 
Het is een communicatietool, die inzetbaar is tijdens 
bijeenkomsten, meetings en events. Uitgangspunt is 
het in kaart brengen van persoonlijke achtergronden 
en interesses van medewerkers. De onderlinge 
verbindingen worden zichtbaar gemaakt tijdens de 
Connection Games. Verrassende spellen met als 
uitgangspunt de interesses en achtergronden binnen 
het team. Spelenderwijs leer je elkaar beter kennen.  
Je eigen team is samengesteld op basis van een 
gemeenschappelijke connectie. 

Achterhaal zoveel mogelijk connecties van de andere 
teams en hou jullie connectie zo lang mogelijk geheim. 
Het winnende team krijgt natuurlijk een officiële 
huldiging. Rondom deze games worden verschillende 
communicatiematerialen opgeleverd zoals:

visitekaartjes met persoonlijke achtergronden,• 
een connection card met daarop 5 voorbeelden • 
van connecties die de medewerker met zijn 
collega’s heeft,
als uitbreiding is het ook mogelijk om een • 
verzamelband te leveren per medewerker om de 
visitekaartjes van collega’s te sparen, alsof het 
voetbalplaatjes zijn.

Bedrijven als Bol.com, UPC, Vedior en Essent hebben 
inmiddels de kracht van het Connect programma 
ervaren en zijn enthousiast over de resultaten.

Tools voor teambuilding en onderhoud
Ook op het gebied van teambuilding en het onderhoud 
van teams heeft Swingbo verschillende, verrassende 
programma’s ontwikkeld. Een grote groep professionele 
organisaties heeft in de afgelopen jaren de werking en 
het effect van deze programma’s ondervonden. Naast 
de vaste programma’s levert Swingbo ook veel 
maatwerk om op specifieke bedrijfssituaties in te spelen. 

Heeft u interesse in onze tools voor verbinding en 
teambuilding om uw prestaties te verbeteren? 
Bel of mail mij voor een vrijblijvend gesprek.

ir. Frank Philips

frank@swingbo.nl
030 - 28 19 952
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