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Groeimindset- en stuurdialoog 
Gwenda Schlundt Bodien 

 
Leidinggevenden die een groeimindset willen stimuleren bij medewerkers stuiten soms op 
uitspraken als:"Het past gewoon niet bij mijn sterktes, door die taak van mij te vragen zet je 
mij niet in mijn kracht". Als het wel de bedoeling is dat de medewerker de betreffende taak 
uitvoert, dan zal de leidinggevende zodanig moeten gaan sturen dat het de medewerker 
duidelijk wordt wat er van hem verwacht wordt en waartoe dat van hem verwacht wordt. 
Maar daarnaast is ook het stimuleren van de perceptie dat de medewerker kan leren de taak 
uit te voeren belangrijk. Anders begrijpt de medewerker wel wat de bedoeling is, maar heeft 
hij nog steeds de perceptie dat hij niet competent is noch kan worden. Een voorbeeld van een 
groeimindset- en stuurdialoog is deze: 
 
Professional Kan ik even met je overleggen over mijn acquisitietaak?  
Leidinggevende Natuurlijk, vertel het eens… 
Professional Nou, het zit zo, ik heb er nog eens goed over nagedacht, en ik merk echt enorme 

weerstand bij mij ten aanzien van acquisitie. Het is gewoon niet mijn ding. Het verpest 
ook het plezier dat ik gewoonlijk altijd wel had in mijn contacten met klanten, want die 
acquisitiedruk zit nu de hele tijd in mijn hoofd…. 

Leidinggevende Ah..dat lijkt me lastig voor je… 
Professional Ja, inderdaad! En ik begrijp ook wel dat onze financiering helemaal is veranderd en dat 

we geen automatische geldstromen meer krijgen van de gemeente…dus ik snap dat we 
als organisatie commerciëler moeten gaan werken…maar, je kunt mij beter inzetten in 
waar ik goed in ben…waar mijn talenten liggen… 

Leidinggevende Ja, we moeten inderdaad anders werken dan vroeger en dat vraagt van ons allemaal dat 
we acquisitietaken hebben gekregen nu…En jij wilde even overleggen over jouw 
acquisitietaak? Wat zou je daarover graag willen afstemmen? 

Professional Ik wil er van af…! Ik kan het gewoon niet. Het past niet bij mij. Het is echt niet mijn 
ding! 

Leidinggevende Je wilt graag van je acquisitietaken af… Dat gaat helaas niet…Ik kan me wel goed 
voorstellen dat je dat nu zo zegt…want er zijn veel professionals die het lastig vinden om 
hun nieuwe commerciële taken op te pakken, dat is ook logisch want het vraagt iets 
nieuws van ons allemaal…en ook van jou…, het is de bedoeling dat ook jij je 
acquisitietaken goed invulling gaat geven… 

Professional Shit. Maar het is toch veel beter om de acquisitietaken te geven aan de mensen die wel 
dat commerciële talent hebben! Dan doe ik de uitvoering wel, daar ben ik veel beter in. 

Leidinggevende Ah, dus je stelt voor om sommige professionals een commerciële taak te geven en 
anderen een uitvoerende. Dat gaat niet, want we hebben een andere keuze gemaakt. We 
willen namelijk onze klanten 1 contactpersoon blijven bieden, 1 professional die goed 
begrijpt wat er belangrijk is voor de klant en die naadloos weet aan te sluiten op die 
behoeften. Vandaar dat we van elke professional naast gedegen inhoudelijke en 
uitvoerende vaardigheden ook commerciële vaardigheden verwachten. Dat is de reden 
waarom er ook van jou verwacht wordt dat je goed invulling gaat geven aan je 
acquisitietaken.  

Professional Hmmm…ik begrijp het wel…1 aanspreekpunt voor alles is ook een goed idee vind 
ik…maar…ik vind het echt balen….want ik KAN het gewoon niet… 

Leidinggevende Goed om te horen dat je het idee van 1 aanspreekpunt onderschrijft…En ik kan me heel 
goed voorstellen dat je ervan baalt, nu het je nog niet lukt om de acquisitie goed 
invulling te geven… 

Professional Nee…nee…inderdaad…die acquisitietaak zit me echt in de weg in mijn contacten met 
mijn klanten…in plaats van vroeger, toen ik gewoon lekker met ze aan het werk was, zit 
ik nu steeds te denken: “Ik moet iets verkopen maar ik wil dat nu helemaal 
niet”…Dus..het lukt me inderdaad niet om dat commerciële goed in te vullen… 

leidinggevende Ja, dat is logisch…heel veel professionals zoeken net als jij naar een goede manier om de 
nieuwe acquisitietaak een passende plek te geven in hun contacten met klanten…Want 
naast de bekende inhoudelijke en uitvoerende kant komt er een nieuwe taak bij waar 
professionals nog aan moeten wennen… wat ik heb gehoord van andere organisaties die 
een dergelijke verandering hebben doorgemaakt, is dat na een maand of drie het 
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gemakkelijker wordt om soepel om te gaan met de commerciële klantcontacten… 
Professional Oh ja…?  Ook bij mensen zoals ik..? 
Leidinggevende Ja, want dan hebben ze wat tijd gehad om dingen uit te proberen en wordt het 

gemakkelijker om op de juiste momenten te kiezen welke rolinvulling je kiest… 
Professional Ok…dus eh…ik zou het wel kunnen leren denk je… 
Leidinggevende Daar ben ik inderdaad optimistisch over… Het gaat in ons werk om het opbouwen en 

onderhouden van goede klantcontacten, we zijn geen “autoverkopers” en dat hoef je ook 
niet te worden…Wel is het de bedoeling dat je een manier van acquireren gaat vinden 
die ertoe leidt dat je zelf je werk en omzet realiseert… 

Professional Ok…eh…hoe zou ik dat kunnen gaan aanpakken…. 
Leidinggevende Goede vraag…hoe zou je dat kunnen gaan aanpakken en leren… jouw vraag brengt mij 

op het idee om eens te kijken of er meer professionals zijn die interesse zouden hebben 
om te brainstormen over hoe ze hun acquisitietaak goed kunnen gaan aanpakken… 

Professional Dat lijkt mij een goed plan! Ik wil echt graag leren van anderen…want ik modder maar 
wat aan nu… 

Leidinggevende Ja, dat snap ik, en ik denk dat er meer mensen graag zouden leren van elkaar .....laten 
we eens zo’n brainstormsessie organiseren.. 

Professional Goed plan! 
 


