Werken in het nieuwe normaal.

Vijf korte blogs over communicatie, werk en advisering in coronatijd.

Fundamentals communicatie
Covid-19 WRR.
Midden in de coronatijd besloot ik om elke werkdag een korte
blog te schrijven. Om consistent te werken aan mijn schrijfcompetentie en de extra tijd die er (zogenaamd) ontstond
door het thuiswerken dus nuttig te gebruiken.
De blogs zijn geschreven voor organisaties en de mensen die
daar werken. De inhoud van de blogs richt zich op kansen in
beeld brengen voor
• gedragsverandering,
• teamontwikkeling,
• communicatie en
• het versterken van de verbinding tussen persoonlijke - en
organisatieontwikkeling.
ΖQGH]HEXQGHOLQJ]LMQEORJVRSJHQRPHQGLH]LFKVSHFLȴHN
richten op de (corona)tijden waarin we nu leven.
De onderwerpen zijn:
• fundamentals op gebied van corona-communicatie,
• iemand inwerken op afstand,
• online meetings veiliger maken,
• GHȆNZHWVEDUHQȇLQMHWHDPLGHQWLȴFHUHQHQ
• verbindingen in deze tijden.
Met deze bundeling willen we je houvast bieden in deze
uitdagende tijden en helpen bepalen wat voor jou(w
organisatie) ‘de nieuwe normaal’ wordt. Zonder voorbij te
gaan aan de impact van deze tijden, liggen er kansen.
Wil je eens doorpraten over dat benutten van die kansen,
contact me dan via onderstaande gegevens.
Bovenal, blijf gezond. En veel succes.
Met vriendelijke groet
Etienne Kreutzer
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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid informeert en
adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke
vraagstukken. Corona krijgt bijzondere aandacht. Ook omdat premier
Mark Rutte veel nadruk legt op ons gedrag en daarmee communicatie
rondom Covid-19 aandacht verdient.
Prof. dr. Will Tiemeijer, wetenschappelijke medewerker bij WRR, komt met
een korte notitie over die communicatie. Hij beschrijft 3 fundamentals en 7
praktische punten. De praktische toepasbaarheid overstijgt Covid-19.
Hieronder een kort overzicht van de fundamentels en praktische punten,
met bij sommige punten een eigen toelichting; in de eerste comment op
dit artikel de link naar de notitie.
Fundamentals
• Legitimiteit: mensen moeten zien en ervaren dat de waarden die zij
belangrijk vinden leidend zijn.
• (HFWLYLWHLWPHQVHQZLOOHQHQPRHWHQZHWHQZDDU]HDDQWRH]LMQ
• Organisatie: geef gedragswetenschap een vaste plek aan alle tafels.
Praktische punten
• Ken uw doelgroep
• Onderschat het draagvlak niet
• Pas op voor de “beter uitleggen” valkuil: het rationeel blijven uitleggen
van regels en blijven zenden van informatie, is voor veel mensen niet
de manier om overtuigd te raken. Achterhaal de oorzaak van waarom
men niet handelt of in de emotie schiet en pak deze oorzaak aan.
• Zet in op een breed spectrum van motivaties: We hebben van nature
nu eenmaal verschillende competenties die ons gemakkelijk afgaan.
We hebben dus ook verschillende motivaties en reageren dus ook
verschillend op de maatregelen.
• Toon meer goed gedrag en maak dat goede gedrag ook gemakkelijk
• Biedt hoop, kleine tussenstappen, vier successen, erken emoties
• Zorg voor een goede follow-up voor potentiële patiënten en hun
naasten: open staan voor mogelijke reacties op communicatie is goed;
een plan van aanpak over de follow-up, om de boodschap en reacties
kracht bij te zetten, is beter.
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Telefoonverbinding

Inwerken op afstand.
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In tijden van corona beginnen aan een interim-klus
interim-klu is een bijzondere opgave.
Voor de opdrachtgever en mij. Kennismaken op af
afstand voelt nog onwennig
en “elkaar toch even zien” blijft een behoefte. Prat
Praten over communicatie en de
cultuur is ook heel iets anders dan onderdeel zijn v
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Pick up the phone.

Thuiswerken is en blijft echter de norm. Dat vraag
vraagt om een bepaalde houding
ten aanzien van het laten starten van nieuwe med
medewerkers, collega’s en
ingehuurde krachten.
Wat mijn huidige opdrachtgevers in ieder geval go
goed deden:
• Ik kreeg een duidelijk overzicht van wat er allem
allemaal speelt. Dat overzicht is
later met me besproken en aangevuld. In het b
begin is het snel veel en je wil
meegenomen worden. Als opdrachtgever moet je keuzes maken in wat je
wanneer deelt.
• Als het zoeken is naar met iedereen kennismak
kennismaken, moet toegang tot
systemen, email-adressen en andere technisch
technische zaken (inl. handleiding)
gewoon geregeld zijn. Je weet dat iemand komt
komt, regel zoveel mogelijk
praktische zaken of laat duidelijk zien met wie deze zaken te regel zijn.
• De ruimte laten om kennis te maken en met id
ideeën te komen. Juist omdat je
in deze bijzondere tijden start, is het goed om d
de ruimte te voelen om (mee)
te bepalen hoe je je werk gaat invullen. Wij adv
adviseren altijd 20% van de tijd
van een consultant ‘open’ te laten.
• Beide partijen mogen het aangeven als iets niet
nie duidelijk is. Kan gaan over
een vraag die niet helder is, een stuk tekst waa
waar de ander anders over dacht,
een idee dat toelichting behoeft; vanaf het beg
begin af aan werken we samen.
Tijden zoals die waar we nu doorheen gaan bieden kansen. Een cliché, omdat
het waar is. Ook als het gaat om naar je communic
communicatie en cultuur te kijken. Dit
soort tijden leggen iets bloot. Ook over hoe je omg
omgaat met nieuwe krachten.

Oktober 2020 | Etienne Kreutzer | Stendig-advies

Oktober 2020 | Etienne Kreutzer | Stendig-advies

Hoe maak je online meetings
veiliger?

Wie van jouw team is nu
kwetsbaar?

Online meetings kunnen erg onveilig aanvoelen. Zeker in teamverband.
Het antwoord dat je geeft op een vraag, is meteen bij iedereen bekend.
Een antwoord dat gegeven wordt, zet meteen de toon en ruimte voor
hardop denken lijkt vervolgens beperkt. Non-verbale cues zien we niet,
DȵHLGLQJHQZHO
Hieronder tips om online meetings ‘psychologisch veiliger’ te maken,
wat positief bijdraagt aan welzijn van mensen, de beslissingen die
genomen worden en daarmee het werk. Bovendien: je gaat weer kijken
naar de mensen die deelnemen aan de meeting, en hun onderlinge
verbinding

Bij ‘kwetsbare doelgroepen’ denken we aan ouderen of de mensen die al
medische klachten hebben. Terecht, alleen niet volledig. Zeker niet op de
werkvloer en zeker niet als je bedenkt dat ‘kwetsbare’ ook betrekking kan
hebben op veel meer dan lichamelijke klachten.
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Hand opsteken: spreek met elkaar een visuele cue af, voor als je
echt iets wilt zeggen en eigenlijk vraagt aan de rest om even hun
mond te houden (of zin af te maken). Een goede manier ook om in
te breken op een lopend gesprek, waar je moeilijk tussen komt.
Moderator: ben je de initiator van de meeting, vraag dan een van de
aanwezigen op te treden als moderator. Hij of zij zorgt er voor dat
iedereen aan het woord komt, dat je ‘hand opsteken’ correct wordt
nageleefd en dat samenvattingen van besproken onderwerpen
gemaakt worden. Bij regelmatige herhaalde meetings kan dit een
roulatie-rol zijn.
Polls: sommige vragen wil je misschien geen direct antwoord op
geven in het bijzijn van het hele team. Of je wil een tel kunnen
nadenken over je antwoord, zonder de antwoorden van anderen
al te zien of horen. In dat kader zijn polls handig. Leg een vraag of
stelling voor, laat mensen even rustig zelf nadenken, antwoord
geven en bespreek dan de (anonieme) antwoorden. Is het aan
mensen zelf of ze prijsgeven wat hun antwoord was.
Niet gehoord, wel gesproken: dan nog kan het natuurlijk zijn dat
iemand wat stil is tijdens de meeting. Valt jou (of jouw moderator)
dit op, zoek deze persoon dan na de meeting op. Dat kan een appje,
mailtje of belletje zijn. Benader de persoon in eerste instantie
‘voorzichtig’. Label hem of haar niet als ‘iemand die stil was’. Mocht
er echt iets zijn, heeft de persoon wellicht een aanloop nodig om er
over te kunnen praten. Neem je die tijd en verantwoordelijkheid, zal
dat altijd gewaardeerd worden.
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Een artikel van de Harvard Business School triggert me. Een mooie quote die er
uitvergroot in opgenomen is:

“Above all, employers should maintain an open
dialogue with all employees to accurately assess which
workers are vulnerable and what accommodations
ZRXOGEHVWVXLWWKHLUVSHFLȴFQHHGVȋ
+HWDUWLNHOKHHIWDOVWLWHOȊ:D\VWR6XSSRUW&29Ζ':HDU\(PSOR\HHVȋ'HIRFXV
ligt op wat de manager kan doen. De 6 ways kun je zelf terug lezen; er staat veel
LQȊGDWNXQMHGRHQȋRIȊ]RXMHHHQVPRHWHQGRHQȋ'HKDUGHPDQDJHUPRHWHHQ
zachte kant tonen, en dat zal wel lastig zijn.
Wellicht realistisch; in mijn ogen en oren een beperkte benadering van wat een
manager is en kan. Goed overzicht, daar gaat het niet om. Neem de genoemde
ZD\VWHUKDUWH'LHȊRSHQGLDORJXHȋGLHLQGHTXRWHJHQRHPGZRUGWGLH]HNHU
Wat een kans.
Bel je medewerkers, teamleden of collega’s die thuis zitten. Binnen een paar
minuten hoor je waar behoeftes liggen en wat er wel goed gaat.
Hoor je wie er kwetsbaar is. Want het loopt allemaal even anders. En dan is op
voorhand niet altijd te zeggen wie behoort tot de kwetsbaren.
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