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DE VAKBEKWAME MANAGER

Wat is een manager?

  

M Een manager is:

    F iemand die toezicht houdt op de activiteiten van
        anderen met het oogmerk om organisatiedoelen te
        realiseren....

    F iemand die verantwoordelijk is voor het motiveren van
        anderen, het overbrengen of instellen van richtlijnen
        en voor het doorgeven van ideeën tussen degenen
        bovenaan en onderaan de organisatorische ladder.... 
                                                                                             >>
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Wat is een manager?

  

M Een manager is:

    F iemand van wie het succes mede wordt bepaald door
        de mate waarin hij anderen stimuleert en in staat stelt
        om te presteren....
 
    F iemand die richting geeft, formeel leiderschap biedt,
        activiteiten coördineert en ambiguïteit (dubbelzinnigheid)
        voor zichzelf en voor anderen vermindert....

    F en wellicht nog wat meer....? 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Wat doet een manager?

  

M Managers concentreren zich op het op gang brengen en
    het sturen van activiteiten van anderen in een
    organisatie.
    Managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
    de hoofdactiviteiten van management, w.o.:
    F plannen
    F organiseren & coördineren
    F leiding geven
    F controleren.

M Managers kunnen worden geclassificeerd naar hun
    niveau in de organisatie (1e lijns- / midden- / top-
    management) en naar het scala van organisatorische
    activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn
    (functionele / algemene managers).
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DE VAKBEKWAME MANAGER
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Wat doet een manager?

  

M Henri Fayol heeft in het verleden belangrijke manage-
    menttaken vastgesteld, die men nog steeds toepast:
    F prevoir: plannen, vooruitzien
    F organiser: organiseren
    F commander: opdrachten geven, bevel voeren
    F coordonner: afstemmen van activiteiten,    en
    F contrôler: supervisie, toezicht houden.

    Inmiddels is dit takenpakket verder uitgebreid met o.a.:
    F nemen van beslissingen, knopen doorhakken
    F personeelsbeleid uitvoeren
    F medewerkers motiveren en coachen
    F interne / externe communicatie 
    F leiding geven
    en meer.
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DE VAKBEKWAME MANAGER

De belangrijkste taken nader bekeken

  

M Plannen
    O  organisatiedoelen definiëren.  Deze komen uiteraard
         voort uit de visie en de missie van de organisatie.
         F  missies betreffen in hoofdzaak:
              G economisch-technische missies
              G sociaal-maatschappelijke missies
         F  visies/ambities hebben vooral te maken met:
              G overtuiging, geloof wat belangrijk is
              G identiteit, positionering van de organisatie
              G langetermijndoelen
    O  een overkoepelende strategie opstellen om deze
         doelen te bereiken 
    O  een veelomvattende hiërarchie van plannen voor het
         integreren en coördineren van activiteiten opstellen. 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

De belangrijkste taken nader bekeken

  

M Organiseren
    O  bepalen welke taken er moeten worden uitgevoerd 
    O  bepalen wie de taken moet uitvoeren 
    O  bepalen hoe de taken moeten worden ingedeeld
    O  bepalen wie aan wie rapporteert 
    O  bepalen waar de beslissingen in de organisatie
         moeten worden genomen

M Leiden
    O  werknemers motiveren 
    O  activiteiten van anderen sturen 
    O  het meest effectieve communicatiekanaal kiezen 
    O  conflicten tussen werknemers oplossen  
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DE VAKBEKWAME MANAGER

De belangrijkste taken nader bekeken

  

M Controleren
    O  prestaties bewaken 
    O  prestaties met gestelde doelen vergelijken 
    O  de prestaties weer op het goede spoor krijgen als er
         iets fout gaat 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Het begrip managementvaardigheden
    O  managementvaardigheden stellen die vaardigheden of
         gedragingen vast die van cruciaal belang zijn voor
         succes in een managementpositie. 
    O  vaardigheden verschillen van theoretische kennis.
         
         Met wie vlieg je het liefst: een piloot die alles van
         vliegen weet dankzij studie en simulator, maar nog
         nooit in een echte cockpit heeft gezeten, of een piloot
         met jaren werkelijke vliegervaring die nooit een
         vliegopleiding heeft gedaan?
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M  Waarom zijn managementvaardigheden belangrijk? 
     O  vaardigheden zoals leiderschap, cultureel bewustzijn,
          communicatie en zelfbewustzijn dragen bij tot een
          goede managersprestatie. 
     O  managementvaardigheden kunnen worden geleerd. 
     O  managementvaardigheden zijn nodig om succesvol
          met praktijkproblemen in organisaties om te gaan. 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M  Algemene managementvaardigheden 
     kunnen in 4 categorieën worden ingedeeld:

     1. Conceptuele vaardigheden
         F het intellectuele vermogen om ingewikkelde
             situaties te analyseren en te diagnosticeren
         F door deze vaardigheden kunnen managers zien hoe
             zaken met elkaar samenhangen en wordt het
             makkelijker de juiste beslissingen te nemen.
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M  Algemene managementvaardigheden 

     2. Interpersoonlijke vaardigheden 
         F het vermogen om, zowel individueel als in groepen,
             met anderen samen te werken en anderen te
             begrijpen en te motiveren
         F deze vaardigheden helpen managers bij het
             communiceren, motiveren, delegeren en oplossen
             van conflicten.   
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M  Algemene managementvaardigheden 

     3. Technische vaardigheden 
         F het vermogen om specialistische kennis of
             deskundigheid toe te passen 
         F bij hogere managers hangen deze vaardigheden
             samen met de kennis van de bedrijfstak en een
             algemeen begrip van de processen en producten
             van de organisatie. 
         F voor managers uit het lagere en middenkader
             hangen deze vaardigheden samen met
             specialistische kennis over hun werkterrein zoals
             financiën, personeelszaken, enz. 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M  Algemene managementvaardigheden 

     4.  Politieke vaardigheden 
         F iemands vermogen om zijn positie te versterken,
             een machtsbasis op te bouwen en de juiste
             contacten te leggen 
         F deze vaardigheden worden gebruikt om middelen
             voor de groep van de manager te verwerven. 



16

DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Specifieke managementvaardigheden 

    F actief kunnen inspelen op de organisatie en haar
        hulpbronnen 
    F taken organiseren en coördineren 
    F met informatie omgaan voor het vaststellen van
        problemen, het begrijpen van een veranderende
        omgeving en het nemen van effectieve beslissingen 
    F werknemers en zichzelf groei en ontwikkeling bieden 
    F werknemers motiveren en met conflicten omgaan 
    F op een strategische manier problemen oplossen  
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Vereiste vaardigheden voor een bekwame manager 
    F vaardigheden op het gebied van zelfbewustzijn 
        G jezelf kennen: hoe doe je het, wat zijn de
            consequenties van je handelingen en gedrag?
        G jezelf ontwikkelen: openstaan voor de mogelijkheid
            om beter te kunnen worden, feedback ontvangen,
            nieuwe gedragingen uitproberen en oefenen 

     F zelfgestuurde loopbaanplanning 
         G continu vaardigheden bijleren en verantwoorde-
             lijkheid voor je eigen loopbaan nemen  
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Vereiste vaardigheden voor een bekwame manager 
    F algemene sociale vaardigheden 
        G op interpersoonlijk niveau communiceren; managers
            moeten over zowel formele als informele, en zowel
            mondelinge als schriftelijke communicatie-
            vaardigheden beschikken 
        G diversiteit waarderen; verschillen tussen mensen
            aanvoelen en flexibel genoeg zijn om met
            verandering en onzekerheid om te gaan. 
        G ethische wegwijzers ontwikkelen; zich gedragen in
            overeenstemming met persoonlijke, organisa-
            torische en maatschappelijk verantwoorde normen. 
        G tijd en stress managen; stressniveaus laag houden
            met behulp van timemanagementtechnieken
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Vereiste vaardigheden voor een bekwame manager 
    F vaardigheden m.b.t. plannen en controleren 
        G plannen en doelen bepalen; doelstellingen voor
            individuele personen, groepen en complete
            organisaties formuleren, strategieën creëren om ze
            te bereiken, en kunnen bepalen wanneer
            doelstellingen moeten worden aangepast 
        G prestaties evalueren; activiteiten nauwlettend
            volgen qua planning en evt. afwijkingen corrigeren   
        G creatief problemen oplossen; beslissingen nemen
            om organisatieproblemen op te lossen 
        G conflicten hanteren; een optimaal niveau van
            conflictbeheersing handhaven en werknemers
            begeleiden bij productieve, probleemoplossende
            activiteiten. 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Vereiste vaardigheden voor een bekwame manager 
    F organisatorische vaardigheden 
        G functies ontwerpen; functies ontwerpen waarin de
            belangrijke talenten van werknemers tot hun recht
            komen, zodat hun banen zinvol, productief en 
            bevredigend zijn
        G weten wat de organisatiecultuur is en deze kunnen
            wijzigen; inzicht hebben in de organisatiecultuur en
            in hoe zijn of haar gedrag die cultuur kan
            beïnvloeden
        G mensen selecteren en laten groeien; gekwalificeerde
            werknemers herkennen, aantrekken en opleiden
        G zeer goed presterende teams vormen; coöperatief
            teamgedrag laten zien en aan anderen bijbrengen. 

21

DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Vereiste vaardigheden voor een bekwame manager 
    F leiderschapsvaardigheden 
        G machtsbases bouwen; effectief gebruikmaken van
            beleid om anderen te beïnvloeden en als leider te
            functioneren
        G leidinggeven; sturing bieden om zo vrijwillige inzet
            voor de visie te verwerven
        G anderen motiveren; nagaan wat anderen uit het
            werk willen halen en hen laten zien hoe ze dit
            kunnen bereiken door hard te werken voor de 
            organisatiedoelstellingen. 
        G verandering managen; de flexibele katalysator
            zijn die anticipeert op de behoeften van zowel de
            organisatie als de werknemers.  
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Hoe kunnen managementvaardigheden worden geleerd? 
    Door:

    F begrip op zowel conceptueel als gedragsmatig niveau
    F gelegenheid hebben / verkrijgen om te oefenen:
        learning by doing
    F feedback krijgen
    F integratie in gedragsrepertoire, dus nieuwe of meer
        effectieve gedragingen weten aan te nemen / leren
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Hoe kunnen managementvaardigheden worden geleerd? 
    Een regelmatig terugkomend model in dit verband is de
    leercyclus van
    David Kolb:
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Training in managerial skills (TIMS) learning model 
    G jezelf beoordelen
    G de vaardigheid als theoretisch begrip leren
    G controleren op juist begrip van de vaardigheid: quiz
    G de vaardigheidsgedragingen onderscheiden: checklist
    G de vaardigheid laten zien in een demonstratieoefening
    G de vaardigheid oefenen in groepsoefeningen
    G het niveau van de vaardigheid beoordelen met een 
        samenvattende checklist
    G vragen stellen die kunnen helpen bij de toepassing van
        de vaardigheid
    G oefeningen doen om de vaardigheid nog beter onder
        de knie te krijgen
    G een actieplan opstellen om de vaardigheid verder te
        blijven ontwikkelen 
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DE VAKBEKWAME MANAGER

Managementvaardigheden

  

M Enkele richtlijnen voor effectieve toepassing van skills  

    O bereid je goed voor ; anticipeer op je resultaten
    O luister; laat anderen weten dat je luistert en hun
        meningen respecteert
    O gebruik vragen  om de keuzevrijheid te respecteren;
        stel vragen in plaats van anderen te vertellen wat ze
        moeten doen 
    O wees positief ; wees een consistente positieve kracht
        voor je medewerkers en collega’s
    O wees eerlijk  en recht door zee
    O wees assertief ; neem een duidelijk standpunt in terwijl
        je anderen met zorg en respect behandelt


