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Stel: u bent eigenaar en bewoner van een benedenhuis. Omdat u op 

gegeven dag constateert dat het voegwerk van de voor- en achtergevel 

van het hele pand nu toch wel erg slecht begint te worden en op 

sommige plaatsen in het benedenhuis zelfs leidt tot vochtdoorslag, 

acht u het hoog tijd dat het voegwerk wordt vernieuwd. Kosten voor 

gevelonderhoud, zo weet u, komen ten laste van de beide eigenaren en 

daarom besluit u contact op te nemen met uw bovenbuurman. Hoewel 

u er alweer een paar jaar woont heeft u nauwelijks contact met deze 

man en het is voor het eerst dat u met hem over iets dergelijks moet 

overleggen. Om niet de kans te lopen dat de man zal zeggen dat hij de 

noodzaak van nieuw voegwerk niet inziet en dat het, wat hem betreft, 

gerust nog een paar jaar kan wachten, bedenkt u hoe u uw buurman zo 

ver kunt krijgen dat hij toch mee doet in dit project.  

Of stel: u bent als chef werkzaam in een filiaal van een grote 

supermarktketen. Omdat gebleken is dat in uw winkel de paden tussen 

de schappen eigenlijk te smal zijn en ook het assortiment niet logisch 

is gegroepeerd, wordt van hogerhand besloten dat de winkel opnieuw 

moet worden ingericht. Aan u de taak om deze operatie te leiden. De 

herinrichting is een enorme klus die binnen één dag geklaard moet 

zijn. Dat vraagt, zeker die dag, volledige inzet van al het personeel, 

dat waarschijnlijk ook nog zal moeten overwerken. Er moet van alles 

gebeuren. Eén collega zal zich samen met u moeten gaan bezighouden 

met de planning, er moeten verschillende ploegen komen die de 

schappen leeghalen en verplaatsen, er moet worden schoon gemaakt, 

vrijgekomen wanden moeten opnieuw worden gewit, vakken opnieuw 

gevuld, iemand moet worden belast met de catering en ga zo maar 

door. Bij de planning van wie wat en hoe moet doen, laat u zich leiden 

door de vraag: hoe maak ik het zo dat iedereen doet wat van hem 

wordt verwacht?  
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Of stel: u bent teamleider in een revalidatiecentrum. Enige tijd 

geleden heeft de leiding besloten om nieuwe apparatuur aan te 

schaffen waarmee patiënten behandeld moeten gaan worden. 

Inmiddels hebben alle behandelaars geleerd hoe zij de apparatuur 

moeten bedienen. Hoewel de waarde van de nieuwe apparatuur en de 

nieuwe mogelijkheden die deze biedt door behandelaars wel wordt 

onderkend, blijkt dat er in de praktijk nauwelijks gebruik van wordt 

gemaakt. Hoe nu krijgt u uw medewerkers zover dat ze de nieuwe 

apparatuur ook daadwerkelijk gaan gebruiken?  

De in het voorgaande geschetste situaties zijn alle drie 

voorbeelden van aansturen. Ze gaan over de vraag hoe je anderen kan 

stimuleren of motiveren tot iets doen wat van hem gevraagd wordt. 

Aansturen kan zich richten op één persoon, zoals de buurman in het 

voorbeeld van meedoen in het voeg project, maar ook meerdere 

personen tegelijkertijd betreffen zoals in de voorbeelden van de 

supermarkt en het revalidatiecentrum.Bij aansturen kan het om één 

specifieke actie gaan, zoals bij het voegproject, of om een diversiteit 

aan acties, zoals bijvoorbeeld bij het herinrichtingsproject van de 

supermarkt. En tenslotte kan aansturen een eenmalige actie betreffen, 

zoals in de supermarkt, of er juist op gericht zijn dat anderen iets 

bepaalds blijven doen, zoals in het revalidatiecentrum.  

Het bestaan van alledag zit vol momenten waarop wij anderen 

aansturen of door anderen aangestuurd worden. Dat is niet alleen het 

geval wanneer wij aan onze partner vragen of hij of zij voor vandaag 

de boodschappen wil doen maar ook wanneer een trainer zijn spelers 

instrueert volgens welk systeem er gespeeld moet worden en óók op 

het moment waarop wij de ober wenken voor een bestelling of zodra 

de overheid bijvoorbeeld het fileprobleem te lijf gaat met tolpoorten.  

Aansturen van anderen begint meestal met gewoon vragen: "Ach, 

zou jij deze klus op je willen nemen?"; óf door met de ander bepaalde 

afspraken te maken: "Laten we afspreken dat in ieder geval vóór 

vrijdag alle brieven de deur uit zijn!"; óf door de ander iets voor te 

leggen: "Er zijn tien klanten die vandaag bezocht moeten worden. Hoe 

gaan we dat met zijn allen aanpakken?"; óf door de ander iets op te 

dragen: "Als jij nou vandaag alle telefoontjes afhandelt!".  

Maar als dit allemaal niet werkt, dan moeten we iets anders 

verzinnen om de ander zover te krijgen dat hij doet wat hij geacht 

wordt te doen.  
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In dit artikel worden vier vormen van aansturing, die onderling 

verschillen in de wijze van motiveren van de ander, nader bekeken. 

  

Iemand tot iets verplichten 

De misschien wel meest voor de hand liggende manier van aansturen 

is: iemand tot iets verplichten. Zo zou de teamleider in het 

revalidatiecentrum het bijvoorbeeld voor alle team leden verplicht 

kunnen stellen om bij minimaal twee van zijn behandelingen de 

nieuwe apparatuur te gebruiken. 

Ook in het geval van ons 'voegproject' zouden wij voor het 

verplichten van de ander kunnen kiezen door tegen onze 

bovenbuurman te zeggen dat hij mee moet doen met ons plan. Zo staat 

het toch ook in de splitsingsakte beschreven: "De eigenaars zijn 

gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

buitengevels ... enzovoorts.". Dus waarom zouden we daar ons niet 

gewoon op beroepen?  

Het een ander verplichten iets te doen of juist te laten is heel 

gebruikelijk. De maatschappij zit vol eisen en regels die zijn opgelegd 

en die een ieder verplichten tot bepaalde dingen doen dan wel dingen 

te laten. Bijvoorbeeld: verplicht zijn om te voldoen aan de eisen die de 

werkgever stelt en je houden aan de taakomschrijving die je functie 

met zich meebrengt, zijn tamelijk vanzelfsprekende dingen. Zo zijn 

ook de schoolplicht, de belastingplicht én de plicht tot het je houden 

aan de regels van de wet geen uitzonderlijke zaken.  

Verplicht zijn betekent meer dan 'je aan iets houden'. Iemand 

verplichten betekent vooral dat er sancties volgen als hij zich niet 

houdt aan wat hem is opgelegd.Voert een werknemer de aan hem 

opgedragen taken niet uit, dan wordt hij door zijn chef op zijn vingers 

getikt, betalen we onze belasting niet op tijd, dan krijgen we een 

boete, en houdt onze bovenbuurman zich niet aan de regels van de 

splitsingsakte dan brengen we hem desnoods voor de rechter.  

Daarbij doet degene die de strafmaatregel neemt er overigens wel 

verstandig aan zich af te vragen of de sanctie die hij stelt wel de 

moeite van het voorkómen waard is voor degene(n) met wie hij van 

doen heeft. Dat betekent dat de leidinggevende die zijn medewerker 

op de vingers tikt, er niet automatisch vanuit kan gaan dat dit deze 

medewerker in het vervolg voldoende zal motiveren om zijn taak wél 

naar behoren uit te voeren.  



VLAMINGS 

 4 

 

Het voor de ander aantrekkelijk maken  

Een heel andere manier om iemand aan te sturen is: hem stimuleren 

datgene te doen wat we van hem vragen door het voor de ander 

aantrekkelijk te maken. Zo zouden we in het kader van het 

voegproject, de bovenbuurman kunnen aanbieden al het voorwerk 

voor deze onderhoudsklus te verrichten. Door bijvoorbeeld zelf achter 

verschillende bedrijven aan te gaan voor offertes en door zelf alvast de 

mogelijkheden voor subsidies uit te zoeken.We maken het hem 

makkelijk en daarmee voor hem aantrekkelijk om mee te doen. Zo 

kunnen we, in het geval van de herinrichting van de supermarkt, het 

meedoen voor het personeel aantrekkelijker maken door hen een 

etentje in het vooruitzicht te stellen. En we kunnen, in het voorbeeld 

van het revalidatiecentrum, het gebruik van de nieuwe apparatuur 

aantrekkelijker maken door er een bonus op te zetten.  

Bij 'het voor de ander aantrekkelijk maken' zorgen we ervoor dat 

de ander er voordeel uit haalt. In dat geval koppelen wij een positieve 

consequentie aan het door ons van de ander gewenste gedrag. Dit is 

iets wat bijvoorbeeld de onderwijzer doet wanneer hij de leerling  

een pluim geeft voor het mooie werkstuk dat hij heeft gemaakt en ook 

de teamleider die zijn teamleden waarderend toespreekt over een door 

hen geleverde prestatie doet dit.  

De ander stimuleren tot meedoen door het aantrekkelijk te maken 

is wat de overheid doet wanneer zij met financiële prikkels 

werkgevers probeert ertoe te brengen om voormalige WAO-ers in 

dienst te nemen en dit is óók het geval wanneer justitie de 

veroordeelde strafvermindering aanbiedt als hij een of ander 

behandelprogramma doorloopt.  

Bij 'het aantrekkelijk maken' doen wij er, net als bij het de ander 

verplichten, goed aan ons af te vragen of dat wat wij als attractie in het 

vooruitzicht stellen, ook voor de ander wel echt een beloning is. Dat 

wil zeggen: de moeite van het meedoen waard is. Zo is het bijvoor-

beeld maar de vraag of iedereen van het personeel van de supermarkt 

nou wel zit te wachten op het etentje wat door de leiding in het 

vooruitzicht wordt gesteld als 'beloning' voor inzet en prestatie tijdens 

de herinrichtingsoperatie.  
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De ander overtuigen  

Een derde manier om de ander te motiveren tot doen wat hij geacht 

wordt te doen, is hem overtuigen. Dat doen we door hem te wijzen op 

het nut of het belang van datgene van wat we van hem vragen. In dat 

geval leggen we niet iemand iets op, maar laten we de kracht van de 

argumenten het werk doen om de ander mee te krijgen. Zo zouden we 

als teamleider in het revalidatiecentrum onze medewerkers op het hart 

kunnen drukken om toch vooral de nieuwe apparatuur te gebruiken. 

Omdat, zo houden we hen voor, deze apparatuur juist zo prettig werkt 

voor de patiënten en er in andere instellingen zulke goede resultaten 

mee worden behaald. Of we zouden als filiaalchef van de supermarkt 

een van onze personeelsleden kunnen proberen ervan te overtuigen dat 

hij bij de herinrichtingsoperatie de taak van planner op zich moet 

nemen. Omdat hij de juiste man op de juiste plaats is: iemand met 

goed overzicht en bovendien eerder betrokken geweest bij een 

dergelijke klus.  

Overtuigingspogingen beschouwen we als geslaagd als de ander 

daar niet van terug heeft, er geen speld tussen kan krijgen en de ander 

op onze argumenten reageert met instemmend geknik of antwoorden 

in de zin van: "Je hebt gelijk".  

Maar leidt gelijk geven er ook automatisch toe dat de ander ook 

daadwerkelijk gaat doen wat jij hem om hebt verzocht? De dagelijkse 

praktijk biedt vaak een heel ander beeld. Zo wijzen t.v. -spotjes ons 

bijvoorbeeld regelmatig op de schadelijke effecten van roken, op het 

belang van voldoende lichamelijke beweging of op de noodzaak van 

het dragen van een autogordel, maar dat leidt er niet vanzelf toe dat er 

niet meer gerookt dan wel meer gesport wordt of dat automatisch de 

autogordel wordt omgedaan. Misschien omdat de spotjes niet 

overtuigen of misschien juist wel degelijk overtuigend zijn maar hoe 

dan ook niet leiden tot anders doen dan wel laten.  

Dat de overtuigde zal gaan doen wat hem gevraagd wordt lijkt 

vooral een gok. We moeten maar afwachten of het werkelijk ook 

gebeurt. Zoals de filiaalchef ook maar moet afwachten of degene die 

hij ervan leek te hebben overtuigd dat de taak van planner hem op het 

lijf geschreven is, ook echt doet wat van hem verwacht wordt omdat 

hij het wel aankan of dat hij zich makkelijk van zijn taak afmaakt.  
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Zelf baat hebben bij wat je moet doen  

De vierde vorm van aansturen die nadere aandacht verdient heeft te 

maken met het zó voor de ander arrangeren dat die persoon zelf baat 

heeft bij meedoen in datgene wat hij geacht wordt te doen. In dat 

geval is het niet alleen degene die aanstuurt of de omgeving die er wat 

mee opschiet als de ander meedoet, maar is het óók de ander zélf die 

er baat bij heeft. Bijvoorbeeld omdat hij er voldoening uit haalt of 

doordat het doen ervan hem een goed gevoel over zichzelf geeft.  

Dit voor elkaar krijgen vraagt om een arrangement van aansturing 

waarin aanknopingspunten voor de ander centraal staan. Dit betekent 

dat het aan de aanstuurder is om wat de ander geacht wordt te doen zo 

te presenteren dat het gehoor geven daaraan voor de ander iets wordt 

wat bijdraagt tot het eigen welbevinden.  

Om dit te realiseren is het overigens wel nodig dat je de ander 

kent en daarbij ook oog hebt voor wat de ander in die zin nodig heeft. 

Zo kan de een pas uit de voeten wanneer er een duidelijke taak ligt 

waaraan hij moet voldoen en de ander juist wanneer hij de kans ziet 

om zich nuttig te maken, terwijl het voor een derde van belang is dat 

hij van het gevraagde iets bijzonders kan maken en het voor de vierde 

weer zo is dat hij er voor gaat als hij wordt aangesproken op zijn 

hulpvaardigheid.  

 

Verschil in taken van de leidinggevende bij de verschillende 

manieren van aansturing  

Hoe verschillend de manieren waarop we de ander kunnen aansturen 

ook zijn: voor alle manieren geldt dat je zal moeten controleren of de 

ander inderdaad doet wat er van hem gevraagd of verwacht wordt. En 

wil je effectief controleren dan moet je als leidinggevende duidelijk 

zijn over wat je precies van de ander verlangt: wat en hoe de ander iets 

moet doen. Het verschil in werken met de ene dan wel de ander 

manier van aansturen betreft allereerst het gedeelte van het 

aansturingtraject wat de meeste aandacht behoeft.  

Bij 'verplichten' en 'aantrekkelijk maken' let de leidinggevende 

vooral op het laatste stuk, op de gevolgen. Zo dient hij er bij 

'verplichten' alert op te zijn dat, wanneer iemand iets niet heeft gedaan 

wat hem wel is opgelegd, hij hem inderdaad ook daarop aanspreekt. 

De aandacht van de leidinggevende gaat hier dus vooral uit naar wat 

er niet gedaan is.   



AANSTUREN NADER BEKEKEN 

  7 

 

Bij het 'aantrekkelijk' maken dient er vooral opgelet te worden dat 

er iets tegenover staat als de ander heeft meegedaan aan wat gevraagd 

is. De aandacht van de leidinggevende gaat dan dus met name uit naar 

wat er wél gedaan is.  

Bij 'overtuigen' en 'zelf baat hebben bij' ligt de aandacht veel meer 

bij het begin van het aansturingstraject. Als we het personeel van het 

revalidatiecentrum niet hebben kunnen overtuigen om de nieuwe 

apparatuur ook echt te gebruiken, dan moeten we opnieuw beginnen 

en met nieuwe argumenten komen en eventueel met nog weer andere 

totdat de ander echt overtuigd is en doet wat hij geacht wordt te doen. 

In de praktijk blijkt overigens vaak 'verplichten' of 'aantrekkelijk' 

maken als aanvulling bij 'overtuigen' noodzakelijk om de ander tot 

daadwerkelijk meedoen te krijgen. De in het begin van dit artikel 

beschreven situatie in het revalidatiecentrum is daarvan een duidelijk 

voorbeeld: de behandelaars zijn best overtuigd, van het nut enzovoorts 

van de nieuwe apparatuur, maar het komt er niet van om er 

daadwerkelijk meer gebruik van te maken.  

In het geval van 'zelf baat hebben bij' is de leidinggevende vooral 

bezig met wat bij de ander past en wat hij daarvoor nodig heeft. Taak 

van de leidinggevende hierin is dus voor de passende aanknopings-

punten te zorgen zodat de ander er vanzelf toe komt om mee te doen in 

wat gevraagd wordt. Hierbij dient de leidinggevende er dus 

bijvoorbeeld voor te zorgen dat hij glashelder is in wat hij van de 

ander wil als hij te maken heeft met iemand die het wat het eigen 

welbevinden moet hebben van een 'duidelijke opdracht'.  

Heeft hij daarentegen te maken met een ander die zich graag 

nuttig maakt, dan is het van belang dat duidelijk gemaakt wordt hoe in 

het meedoen met wat gevraagd wordt een ander óf het geheel óf de 

organisatie een grote dienst bewezen kan worden.  

Om degene die goed uit de voeten kan wanneer hij van een taak 

iets bijzonders kan maken, de juiste kans te geven is het nodig dat er 

voldoende ruimte hiervoor zit in wat hij geacht wordt te doen. 

Wat bij iemand past, waar iemand het van moet hebben, dat weten 

we vaak niet. Daarvoor moet je iemand kennen.In de praktijk betekent 

dit dat de leidinggevende hierbij is aangewezen op uitproberen en 

blijven kijken om duidelijker te krijgen wat de ander nodig heeft en 

hoe daarin voorzien kan worden. 
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Tenslotte  

Niet alle manieren van aansturing passen bij alle situaties. Zo is het 

niet voor de hand liggend -laat staan slim- om bijvoorbeeld onze 

buurman financieel te belonen voor het feit dat hij meedoet met het 

'voeg project' en het is niet handig als de filiaalchef zijn personeel 

'straf' in het vooruitzicht stelt wanneer iemand zijn taak verzaakt, waar 

belonen op zo'n dag voor alles wat er allemaal gepresteerd is veel 

meer voor de hand ligt. 

Eenmalige acties, zoals de herinrichting van de supermarkt, 

vragen weer om een andere manier van aansturing dan wanneer het 

zaak is dat anderen iets blijven doen, zoals in het revalidatiecentrum 

waar het personeel de nieuwe apparatuur niet alleen moet gaan 

gebruiken maar deze ook dient te blijven gebruiken. Bij een situatie 

van 'blijven doen' is overigens vooral de 'zelf baat'-vorm van -

aansturing de moeite van het overwegen waard, terwijl dit ter 

aansturing van onze bovenbuurman met betrekking tot meedoen in het 

voegproject zeker niet de meest aangewezen manier is.  

Niet alle manieren van aansturing passen bij alle leidinggevenden. 

Zo zal de ene leidinggevende zich meer zien als iemand die gewoon 

zegt wat er gebeuren moet, terwijl de ander zich eerder een 'overtuiger' 

zal noemen. Iemands eigen stijl van leidinggeven zal misschien niet 

altijd sporen met de manier van aansturing waar een bepaalde situatie 

om vraagt of wat bepaalde aan te sturen anderen nodig hebben. Dat 

het van belang is dat leidinggevenden zich ook manieren van 

aansturing eigen maken die misschien niet van nature eigen zijn, is 

zowel in het belang van henzelf als van de situatie waarmee zij te 

maken hebben en komt zeker ten goede aan hen die zij geacht worden 

te motiveren.  

De ideale vorm van aansturen kan immers niet anders zijn dan een 

samenspel tussen de leidinggevende, dat wat de ander geacht wordt te 

doen en de persoon van die ander(en).  


