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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G jezelf beter begrijpen;
    G weten hoe je continu over jezelf leert;
    G bestaande vaardigheden verbeteren en nieuwe
        ontwikkelen; 
    G managementvaardigheden verbeteren aan de hand
        van verdere hoofdstukken in dit boek;
    G je managementloopbaan zelf sturen. 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Waarom zelfbewustzijn vergroten?

  

M Het vergroten van zelfbewustzijn helpt managers om: 
    F zichzelf (jezelf) beter te leren kennen
    F inzicht in relaties met anderen te krijgen
    F te begrijpen waarom anderen reageren zoals ze doen
    F ineffectieve gedragingen te verminderen
    F nieuwe gedragingen te kiezen en testen die 
        effectiever zijn 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    Dit begint met een zeker risico te nemen: het bewusten
    willen onderzoeken en weten wat onze over sterke en
    zwakke kanten zijn. 
 
    Dit doen we door zelfbeoordelingen om de eigen
    vaardigheden te bepalen. Dit kan worden gedaan met
    behulp van een of twee algemene methodes. 
    O individueel gegevens te verzamelen door:
        G te leren uit ervaringen aan de hand van:
            Q ervaringen en doelen op elkaar afstemmen
            Q het bijhouden van een logboek
            Q in afzondering nadenken
    O vragenlijsten om jezelf te beoordelen.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    O individueel gegevens te verzamelen door:
        G te leren uit ervaringen aan de hand van:
            Q ervaringen en doelen op elkaar afstemmen:
               wanneer je een belangrijke beslissing neemt of
               een belangrijke actie onderneemt, schrijf dan op
               wat er volgens jou gaat gebeuren.
               Vergelijk later de resultaten met de eerdere
               verwachtingen, dit om te ontdekken:
               - belangrijke gebieden waar je goed in bent
               - vaardigheden die je je eigen moet maken
               - gebieden van ‘hinderlijke onwetendheid’
               - slechte gewoonten 
               - gebieden waar je geen talent of belangstelling
                  voor hebt.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    O individueel gegevens te verzamelen door:
        G te leren uit ervaringen aan de hand van:
            Q het bijhouden van een logboek:
               een soort dagboek betreffende je (managers-)
               ervaring, met uittreksels van interessante boeken
               of artikelen, en reflecties op persoonlijke
               gebeurtenissen en ideeën over toegepaste 
               managementconcepten.  Redenen om dit te doen:
               - schrijven verhoogt de objectieve kijk op de
                  gebeurtenis;
               - genoteerde trefwoorden tonen de ontwikkeling
                  van je gedachten over management en je leven; 
               - trefwoorden verwijzen naar ideeën die later in
                  artikelen, speeches e.d. van pas kunnen komen.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    O individueel gegevens te verzamelen door:
        G te leren uit ervaringen aan de hand van:
            Q in afzondering nadenken:
               hierbij heb neem je de tijd om geen contact met
               andere mensen te hebben.
               Dit biedt een kans om na te denken over wie je
               bent, hoe je relaties met andere mensen zijn en
               welke doelen op het gebied van persoonlijke groei
               je wilt bereiken.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    O vragenlijsten om je zelf te beoordelen:
        G dit omvat het invullen en interpreteren van
            zelfbeoordelingslijsten;
        G het voordeel is dat deze lijsten privé zijn en onder
            eigen controle blijven;
        G het nadeel is dat deze lijsten gebaseerd zijn op
            individuele standpunten, subjectief of defensief
            kunnen zijn;
        G de resultaten uit deze lijsten dienen daarom te
            worden gecontroleerd door ze te vergelijken met
            andere informatie, bijv. feedback, om hun validiteit
            vast te stellen;
        G Hoofdstuk 3 bevat diverse zelfbeoordelingslijsten. 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    O interessante zelfbeoordelingslijsten:
        G zelfbeoordeling 1: is management iets voor jou?
            Deze meet iemands algemene management-
            geschiktheid.

        G zelfbeoordeling 2: wat is je emotionele intelligentie
            in je studie/groepswerk?
            Aandacht voor zelfbewustzijn, met emoties omgaan,
            motivatie, empathie, sociale vaardigheden.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Hoe kun je je zelfbewustzijn vergroten?
    O interessante zelfbeoordelingslijsten:
        G zelfbeoordeling 3: beoordeling van je cognitieve stijl
            Een persoonlijkheidsmeting gericht op de mate van
            extraversie/introversie, aanvoelen/intuïtie,
            denken/voelen, en waarnemen/oordelen.
                                                                                    model >>

        G zelfbeoordeling 4: vragenlijst over vooronderstel-
            lingen over leiderschap.
            Deze lijst classificeert iemand op basis van de
            typologie van Douglas McGregor als een ‘Theorie X’-
            of ‘Theorie Y’-manager.  
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Hoe zelfbewustzijn te vergroten?

  

M Persoonlijkheidstypologie (zelfbeoordeling 3): 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

  

M De noodzaak van feedback:
    F feedback is noodzakelijk om te begrijpen hoe anderen
        ons ervaren en op ons reageren.
        Om eerlijke feedback te krijgen, is het nuttig om na te
        gaan welke vooronderstellingen, referentiekaders,
        paradigma’s (zienswijzen) en gedragsmotieven op jou
        van toepassing zijn.  Verder is het nuttig om actief
        feedback op specifieke gebieden te zoeken.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

  

M Het Johari venster/ Johari’s window:
    F dit model helpt mensen hun communicatie beter te
        begrijpen (waaronder het onthullen van informatie en
        het vragen om feedback).
        Het model is ontwikkeld door sociaal-psychologen Joe
        Luft en Harry Ingham en is gebaseerd op 2 dimensies:
        G welke eigenschappen anderen wel of niet aan ons
            toekennen
        G welke eigenschappen wij wel of niet aan ons zelf
            toekennen.

     F Uiteraard zijn niet in alle omgevingen volledig open
         relaties mogelijk. Effectieve managers weten in welke
         situaties en bij welke medewerkers zij zichzelf
         kunnen blootgeven en om feedback vragen. 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

M Het Johari venster/ Johari’s window: 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

  

M De 4 cellen van het Johari venster:
    G Vrije ruimte: 
        hiervan is sprake wanneer de manager veel van zich-
        zelf laat zien en om veel feedback van anderen
        vraagt. Dit leidt tot een vrije informatiestroom en een
        positieve relatie tussen de feedback-gever en de 
        ontvanger.

    G Verborgen gebied:
        hierbij laat de manager weinig van zichzelf zien, maar
        vraagt veel feedback. Dit leidt tot argwaan bij de
        feedbackgevers, die na een poos zouden kunnen
        stoppen. 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

  

M De 4 cellen van het Johari venster:
    G Blinde vlek:
        hierbij laat de manager veel van zichzelf zien, maar
        vraagt weinig feedback. Dit leidt tot beperkt
        zelfbewustzijn, omdat de manager zich niet bewust is
        van de belevingen en gevoelens van anderen.

    G Onbekend gebied:
        hierbij laat de manager weinig van zichzelf zien en 
        vraagt ook weinig feedback van anderen. Dit leidt tot
        een omgeving met gesloten onpersoonlijke relaties en
        een minimum aan creativiteit.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

  

M Richtlijnen voor het vragen om van feedback:
    F volg actief de omgeving door het gedrag van anderen
        te observeren. 
    F vraag anderen specifiek, middels de volgende stappen,
        hoe ze het gedrag van de manager ervaren of zouden
        beoordelen:
        G op welke gebieden is feedback het meest waardevol?
        G wanneer is observeren beter dan feedback vragen?
        G stel anderen op de hoogte van de specifieke gebieden
            waarover je feedback wilt. 
        G stel jezelf toegankelijk op voor relevante anderen.
        G let op je congruentie verbaal/non-verbaal gedrag.
        G luister actief om feedback goed te begrijpen.
        G Geef positieve feedbackbevestiging van anderen.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Anderen om feedback vragen

  

M Aan wie moet feedback gevraagd worden?:
    F degenen die dagelijks contact met een manager
        hebben;
    F degenen die aan een 360-gradenfeedbackproces
        deelnemen;
    F persoonlijke coaches. 
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Zelfgestuurd loopbaanmanagement
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Zelfgestuurd loopbaanmanagement

  

M Ondergeschikten helpen hun loopbaan te ontwikkelen:
    F managers moeten ten eerste bij hun ondergeschikten
        de behoefte kweken om de eigen verantwoordelijkheid
        voor hun loopbaan in eigen hand te nemen.
    F vervolgens moeten managers hun werknemers steunen
        in het voortdurend uitbreiden van hun vaardigheden,
        capaciteiten en kennis, dit door:
        G hen te informeren over de richting, de doelen en de
            toekomstige strategieën van de organisatie;
        G aandacht te hebben voor het creëren van groei-
            kansen voor werknemer;
        G financiële ondersteuning bieden, zoals bijdragen aan
            bijscholing.
        G werknemers betaald verlof bieden om groeikansen te
            benutten.

21

DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Checklist zelfbewustzijn en zelfsturing

  

G managers vergelijken huidige ervaringen met eerder
    gestelde doelen, en:
    G denken na over wat er goed ging en waarom 
    G denken na over wat er fout ging en waarom.

G managers houden een logboek bij, dit voor:
    G het ingaan op cruciale aspecten van ervaring als
        manager
    G denken na over persoonlijke gebeurtenissen
    G noteren ideeën voor later gebruik in toespraken, e.d.
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DE ZELFBEWUSTE MANAGER

Checklist zelfbewustzijn en zelfsturing

  

G managers maken tijd vrij om inafzondering en ongestoord
    na te denken:
    G over hun ervaringen, om daarvan te leren
    G om nieuwe ideeën, rapporten, e.d. te ontwikkelen.

G managers vragen feedback aan anderen, waarbij zij:
    G zich bloot geven, zodat anderen hun behoeften en
        bedoelingen kennen
    G 360-gradenfeedback gebruiken
    G met eeen select aantal werknemers en/of collega’s
        afspreken dat ze specifieke feedback geven.
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Checklist zelfbewustzijn en zelfsturing

  

G managers nemen de verantwoordelijkheid om hun
    loopbaan zelf te sturen, waarbij zij:
    G hun sterke / zwakke punten en hun waarden bepalen
    G in de omgeving kijken naar passende kansen 
    G realistische loopbaandoelen bepalen
    G een strategie ontwikkelen om doelen te bereiken 
    G hun loopbaanplan uitvoeren
    G om beoordelings- of functioneringsgesprekken vragen
        om op het goede spoor te blijven.


