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Agenda

• Voorstelrondje en verwachtingen 

• Doel en introductie ‘frontlinie management’

• Knoppen om aan te draaien

• Eye openers

• Afronding 



Agenda

• Voorstelrondje en verwachtingen (woordspin 
vraag 1) -RL

• Doel en introductie ‘frontlinie management’ 
(LvW)

• Knoppen om aan te draaien (woordspin vraag 
2 en 3) - samen

• Eye openers -RL

• Afronding 



Doel

Met elkaar de knoppen verkennen waarmee we 
het frontliniemanagement in positie brengen



Woordspin 

• Met welke verwachting zit je hier?

• Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen 
waar de frontliniemanager voor staat?

• Wat verwacht het hoger management van de 
frontliniemanagers?



Nine out of ten organizations fail to 

effectively execute plans.
(Cognos)

90% 

80% of directors  of 1,000 companies, 

said they had the right plans but only 

14% thought they were implementing 

those plans well. (Times of London)

80%

83 percent of the surveyed 

companies failed to implement 

their plans smoothly. 
(China Review)

83%

“80% of plans fail, and they fail because 

they are not executed.” 
(Kaplan and Norton)

80%
Most  CEO’s (72%) believe that U.S. companies 
do a better job of developing corporate plans 
than implementing them.
( 1998 survey* of 300 CEO’s)

72%

Kans van slagen van … plannen en projecten



(c) Inextern 7

Reageren

Anticiperen

Problemen Doelstellingen

De wereld van
uitvoerenden

De wereld van
topmanagement

Frontliniemanagers

Uitvoering

Planning



Hefbomen bij ontwikkeling



Welke eye opener(s) neem jij mee?



Hoe functioneert het frontliniemanagement in 

jouw organisatie?

•Wat doen ze goed en

•Wat kunnen ze meer laten zien?



De frontliniemanager als sleutelfiguren 
in uw organisatie

collega 
teamleiders/ 
ploegbazen

klanten

medewerkers baas 

de integrale manager

pull

pull

pull

pull

“De ploegbazen tonen te weinig management identificatie"

‘’Mijn teamleider fungeert onvoldoende als 
linking pin, waardoor er een

kloof ontstaat tussen mij en mijn medewerkers”



Bloemlezing vraagstukken Frontliniemanagers:
… van collega naar baas
1. benoemd op basis van vakmanschap i.p.v. managementpotentieel
2. dilemma coachen versus controleren
3. dilemma zelf doen versus delegeren
4. (rol)onduidelijkheid/ grenzen bevoegdheden
5. variëteit en intensiteit people-problems
6. subassertief naar hoger management
7. hoge en steeds veranderende eisen en verwachtingen 
8. overload/ taakbelasting/inadequate middelen
9. identificatie met ‘boven’ of ‘onder’??!
10. moeite met vertalen strategie in acties
11. overruled in communicatie en besluitvorming

Falend Frontliniemanagement!



Vraagstukken Frontliniemanagers:

1. van collega naar baas
2. benoemd op basis van vakmanschap i.p.v. 

managementpotentieel
3. dilemma coachen/controleren
4. dilemma zelf doen/delegeren
5. (rol)onduidelijkheid/ grenzen bevoegdheden
6. variëteit en intensiteit people-problems
7. subassertief naar hoger management

1. hoge en steeds veranderende eisen en 
verwachtingen 

2. overload/ taakbelasting/inadequate middelen
3. identificatie met ‘boven’ of ‘onder’??
4. moeite met vertalen strategie in acties
5. overruled in communicatie en besluitvorming

Veroorzaakt door:

‘Autistische’ vormen van 
strategie- en 

besluitvorming

Competentie-tekorten

Coaching/opleiding/

training



Belofte

Lever ons een ambitieuze en leergierige 
Frontliniemanager met een probleem en 

wij geven u terug een leider en minimaal 1 
probleem minder



• Gewenste samenwerking en communciatie 
met direct leidinggevende verkend.

• Oorzakenanalyse  en oplossingsrichting 
van het eigen bedrijfsprobleem gemaakt. 

•Kennis en vaardigheden in leiderschap en 
‘lean’ ontwikkeld.

•Bedrijfsprobleem opgelost.

•Verdere maatregelen in de context om 
verandering te kunnen borgen vastgesteld.
•Toegevoegde waarde traject  vastgesteld.

• Evaluatief gesprek met 
Frontliniemanager en zijn  
leidinggevende

Werkwijze en aanpak

• 1-daagse kick-off bijeenkomst ,ter 
afsluiting met managers            

• Bedrijfsbezoeken waarin buddies het
bedrijfsprobleem gaan analyseren 

• 1-daagse workshop terugkoppeling 
bedrijfsbezoeken en selectie personal
coach

• 2 toolkitsessies leiderschap en lean .
• 3 individuele coachingsessies door 

personal coach

Verbetering

Verkenning
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• Intakegesprek met 
frontliniemanager 
en leidinggevende

• Persoonlijkheids-
analyse m.b.v. 
drijfveren

•Stekte/zwakte analyse in 
functioneren gemaakt.

•Verbeterdoelen op 
leiderschapsgebied en 

bedrijfsvoering bekend.
•Draagvlak voor ontwikkeling 

bij leidinggevende en 
frontliniemanager gecreëerd. Verwachting

Verankering



What’s the difference?
Klassiek MD traject Frontlinie leergang Inextern

Met interne collega’s Met collega’s uit verschillende 
organisaties

Algemene aanpak Aanpak op maat

Middenkader moet verbeteren Hoger management moet ook 
verbeteren

Leiderschap Procesverbeteraar

Klassikaal Individueel

Langdurig Kort en intensief

Veel theorie Veel praktijk

Leren van trainer Leren van elkaar

Nadruk op kunnen Kunnen/willen/mogen/moeten



Algemeen

• Inextern selecteert coach passende bij 
Frontlinie Manager en zijn vraagstuk.

• Startdatum eerstvolgende leergang gepland 
september 2014



IJsbergtheorie

Kennis

Vaardigheden

Opvattingen

Normen/ Waarden

Wat doe je?

Wat wil je?

Wat vind je?

Eigenschappen

Motieven /

Drijfveren



Graves’ waarden theorie



Investering 

3.250,- voor de eerste FM

2.850,- voor de tweede en derde 

FM



Leidinggeven 
in de Frontlinie

Bijlagen 



Waarom zoveel aandacht voor 
Frontliniemanagement?

´Frontliniemanagers hebben de meest directe 
invloed op productiviteit, kwaliteit en output 

op de werkvloer´



FrontlinieManager

?



Als 1 van de 4  ontbreekt:                                                                                     dan:

Meedenken en 

tegenspel bieden m.b.t. 

plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Implementeren/

communiceren van 

plannen,beleid, 

strategie en 

doelstellingen 

Opkomen voor 

belangen, doelen en 

eisen van het eigen 

team

Monitoren en bijsturen 

van plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Input vanuit de 

organisatie ontbreekt 

, waardoor  gevaar 

ontstaat voor keuze 

van verkeerde 

strategie/ plannen

Meedenken en 

tegenspel bieden m.b.t. 

plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Implementeren/

communiceren van 

plannen,beleid, 

strategie en 

doelstellingen 

Opkomen voor 

belangen, doelen en 

eisen van het eigen 

team

Monitoren en bijsturen 

van plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Strategie blijft hangen 

in top van de 

organisatie 

Meedenken en 

tegenspel bieden m.b.t. 

plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Implementeren/

communiceren van 

plannen,beleid, 

strategie en 

doelstellingen 

Opkomen voor 

belangen, doelen en 

eisen van het eigen 

team

Monitoren en bijsturen 

van plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Medewerkers voelen 

zich niet gehoord, 

waardoor weerstand 

tegen  plannen/ 

doelen ontstaat 

Meedenken en 

tegenspel bieden m.b.t. 

plannen, beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Implementeren/

communiceren van 

plannen,beleid, 

strategie en 

doelstellingen 

Opkomen voor 

belangen, doelen en 

eisen van het eigen 

team

Monitoren en bijsturen 

van plannen,beleid, 

strategie en 

doelstellingen

Strategie/ plannen 

kunnen door 

omgeving achterhaalt 

worden  (ongeleid 

projectiel

Rol(len) en positie 



Frontliniemanager:

A hell of a job!

Complexer dan topmanagers jobs!

➢ Grotere span of control
➢ Minder 

machtsafstand/strepen/bevoegd
heden  → primus interpares

➢ Vaak combineren met 
uitvoerend werk

➢ Van collega naar baasje
➢ Groot scala peopleproblems

(motivatie, tijdelijke mensen, 
competenties etc)



Stijlen van  

Strategie- en planvorming  

Total Silence Tell and Sell Tell and Listen Interactivity

Autistische vormen van strategie-/planvorming:

❑ Overload aan strategie, ambitieuze plannen
❑ Gebrek aan visie-, strategie-overdracht
❑ Onvoldoende resources
❑ Besluiten laten implementeren door diegenen die niet meededen aan de 

besluitvorming
❑ Gebrek aan voortgangs/-terugkoppelingsmechanismen



Mate van complexiteit 

(voor zowel management als uitvoerenden)
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Total Silence

Tell and Sell

Tell and Listen

Interactivity

Stijlen van  

strategievorming en aansturing 



Identificeren

Specificeren

Analyseren

Oplossingen 
genereren

Communiceren

implementeren

Evalueren, 
bijsturen, borgen

5 essentiële 
verbeterstappen

What’s the difference
which makes the 

difference?


