
Concrete tips voor implementatie ZDT 
Competentie  
Zorg voor een feedbackrijke omgeving 
Zorg ervoor dat mensen kunnen leren van elkaars feedback. Vermijd dat de feedback die 
medewerkers aan elkaar kunnen geven via de leidinggevende passeert.

Inspireer medewerkers om heldere, respectvolle feedback te geven aan elkaar door:

• Zelf het ‘goede’ voorbeeld te geven als leidinggevende bij het geven van feedback

• Door het stimuleren van een open feedbackcultuur

• Door zelf regelmatig feedback te geven, zowel waarderende als corrigerende

• Feedback te geven op een inspirerende, uitdagende manier te geven (en niet dwingend)

• Door te communiceren vanuit de principes van Verbindende Communicatie


Ontwikkel talenten 
Zorg ervoor dat mensen de ruimte hebben om hun talenten in te zetten in hun taakomschrijving. 
Voorzie opleiding en vorming die aansluit bij de voorkeuren van de medewerkers.


Creëer een leeromgeving 
Zorg ervoor dat mensen kunnen leren uit ervaringen en fouten. Regelmatig projecten 
nabespreken, openstaan voor experimenten en procesverbeteringen, zorgen voor een natuurlijke 
manier van leren in functie van de kwaliteit van het werk. 

Vermijd dus schaamte en schuld bij minder functioneren van medewerkers. Dit leidt enkel tot 
energieverlies en onzekerheid over het eigen kunnen.


Autonomie 
Duidelijkheid over de output 
Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen in termen van uiteindelijke doelen. Wat wil je dat 
medewerkers realiseren vanuit hun functie/rollen? Laat ze zelf bepalen hoe ze de doelstellingen 
bereiken.  
Bepaal als leidinggevende wat je als uiteindelijk eindresultaat verwacht kwalitatief als kwantitatief. 
Laat de medewerkers zelf hun operationele doelen bepalen om deze outcome doelstellingen te 
realiseren. Zorg ervoor dat medewerkers altijd in overleg kunnen gaan als bepaalde 
verwachtingen moeten bijgesteld worden.


Duidelijkheid over de vrije ruimte 
Geef duidelijk aan binnen welke ruimte en mandaten medewerkers zelf hun werk kunnen 
organiseren. Maak hen wegwijs in bepaalde regelgeving zodat ze hier zelf rekening mee houden 
zonder dat dit altijd door een leidinggevende moet gecheckt worden. Geef duidelijk aan wat 
medewerkers zelf kunnen beslissen en waarover ze in overleg moeten gaan met iemand anders.


Autonomie is niet loslaten 
Spreek met je medewerkers af op welke manier ze informatie delen over de voortgang van het 
werk, het realiseren van doelstellingen. Volg je medewerkers en blijf op de hoogte van wat er 
gebeurt. Geef bij je medewerkers aan dat je graag op de hoogte bent, dat je nieuwsgierig bent om 
te horen hoe het ermee gaat. 
Laat aan je medewerkers weten hoe je graag wil dat ze in contact gaan met het collega’s en hoe 
ze informatie delen met anderen binnen de organisatie.


Betrokkenheid 
Mentale verbinding	 

Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de organisatie. 
Door te weten hoe dingen ervoor staan, door te weten wat er gebeurt en wat de perspectieven 
zijn, gaan mensen zich identificeren met hun organisatie. Door op te hoogte te zijn ontstaat er een 
wij-cultuur.

Breng hen op de hoogte van de missie, visie, waarden en strategische keuzes van de organisatie. 
Duidelijkheid creëert betrokkenheid.
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Emotionele verbinding 
Mensen die in hun kracht staan, houden een balans tussen voelen en denken. Het met elkaar in 
contact zijn op emotioneel niveau creëert verbinding. Hierbij hoort het kunnen spreken over 
bezorgdheden, irritaties, het vieren van successen. Door bewust ruimte te voorzien voor emoties, 
krijgen mensen een emotionele verbondenheid met collega’s. Dit kan op vele manieren:


• Check-in bij meetings: hier delen deelnemers kort hoe ze erbij zitten.

• Ruimte laten voor gevoelens, ook de minder prettige, omdat gevoelens informatie geven 

over behoeften en waarden die op een bepaald moment belangrijk zijn.

• Mensen inspireren om te communiceren over hun gevoelens zonder te vervallen in wollig 

taalgebruik.

• Het voorbeeld geven in het empathisch luisteren en mensen inspiratie laten vinden in een 

opleiding Verbindende Communicatie.


Communicatiekanalen 
Voorzie voldoende communicatiekanalen om met elkaar in contact te gaan. Zorg ervoor dat ze 
elkaar gemakkelijk kunnen contacteren ook als ze elkaar niet dagelijks fysiek kunnen zien.


Communicatiemomenten 
Voorzie functionele meetings waarbij collega’s met elkaar in contact kunnen gaan over de lopende 
zaken, projecten, processen. Peil hierbij naar de zinvolheid en zorg ervoor dat het rendement van 
de meetings (mentaal en emotioneel) optimaal is.


Algemeen 
Autonome motivatie stimuleren 
Zorg ervoor dat de autonome motivatie van je medewerkers geactiveerd wordt. De autonome 
motivatie ontstaat doordat mensen:

• Hun ABC-behoeften vervuld zien in hun werkomgeving

• Werken vanuit hun intrinsieke motivatie: die dingen doen die ze graag doen en interessant 

vinden vanuit hun voorkeuren en talenten

• Hun werk als zinvol ervaren. Het opnemen van hun verantwoordelijkheid zorgt voor de 

behoefte aan het bijdragen aan het welbevinden van anderen. Iets zinvols doen, geeft 
voldoening.


• Zich kunnen identificeren met hun opdracht binnen de missie en de waarden van de 
organisatie. (Dus deze worden best uitgelegd bij de aanwerving. Bovendien wordt de link met 
missie en waarden levendig gehouden door dit regelmatig te benoemen.)


• Investeren in de integratie van de missie en waarden zodat ze er mee over nadenken om de 
missie en waarden te vertalen naar dagelijkse processen en projecten.


Vermijd hierbij het druk te zetten via belonen en/of straffen en vermijd en leiderschapsstijl vanuit 
schaamte- en schuldinductie. 


Spreek erover 
Houd de vinger aan de pols qua motivatie, welbevinden, arbeidsvreugde, stress… Peil bij je 
collega’s wat ze nodig hebben om zich meer verbonden te voelen, autonomer hun werk kunnen 
organiseren en meer in hun kracht te staan vanuit hun competenties. Vertaal de gesprekken naar 
duidelijke afspraken.
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