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Buitendienstmedewerkers zijn mensen met passie, talent,
bevlogenheid en doorzettingsvermogen.

Stuurgroepgeschipper
Herkent u dat? Een project dat een verandering binnen uw organisatie teweegbrengt waar een stuurgroep zich over buigt? Een heel
gebruikelijke situatie, die noodzakelijk is om de aansluiting tussen
het project en de dagelijkse praktijk te bewaken.
De CRM-stuurgroep van mijn vriend de salesmanager die projectleider CRM was, kwam op ad hoc basis bij elkaar en discussieerde er
vrolijk op los. Met als gevolg dat soms één detailpunt werd opgeblazen terwijl een belangrijk beslispunt onvoldoende uit de verf kwam.
Op een avond filosofeerden we in zijn achtertuin over de vraag hoe
het kwam dat mensen van dit kaliber zich zo in de details kunnen
verliezen en de echt belangrijke zaken in de stuurgroep laten ondersneeuwen. De conclusie was dat de meeste stuurgroepleden
hun rol in ieder geval goed willen doen. En goed betekent dan
vaak: zonder risico’s.
Maar de belangrijkste conclusie was dat hij echt zelf invloed had
op het acteren van de stuurgroep door:
• in de agenda duidelijk neer te zetten welke onderwerpen door
wie worden toegelicht;
• in de voorbereidende stukken duidelijk aan te geven welke besluiten er genomen moeten worden;

Als ode aan de buitendienst, organiseren wij een interactieve
dynamische dag, geheel in het teken van dit prachtige vak.
Bent u uitgeblust, bent u sprankelend, wilt u nieuwe energie,
wilt u alles weten over social media, wilt u het avontuur tussen
theorie en praktijk ondergaan, wilt u gewoon eens iets anders
met uw relaties,of wilt u gewoon samen met 700 collega’s een
fantastische dag hebben, schrijf u dan nu in.
Voor iedereen met een beetje verkoopbloed een niet te
missen dag. Alles begint met doen, doen en nog eens doen,
dus niet wachten tot morgen maar nu inschrijven!

lijke oplossing;

zodat de te nemen besluiten hierop kunnen worden ingepland.
Het lijkt een administratief proces te worden, zo’n stuurgroepvoorbereiding. Zeker voor mijn vriend de salesmanager, die als hands-

dan achteraf drie keer zoveel tijd en doorlooptijd door een slechte
voorbereiding. Inclusief de nodige frustratie aan alle kanten.
Hij heeft het advies ter harte genomen. De stuurgroepleden voelen
zich inmiddels betrokken, weten waar ze een besluit over moeten
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nemen en hebben er vooraf al over nagedacht. En de stuurgroepmeetings duren nu minder lang. Handig toch?
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alleen informeren worden de meeste stuurgroepleden niet blij;
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• de te nemen besluiten voor te bespreken met de betrokkenen;
• te zorgen dat de stuurgroep daadwerkelijk besluiten kan nemen. Van

gesteld worden door psychologen en motivatietheoretici, maar door een ieder die in z’n werkkring
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• de onderliggende informatie helder te formuleren en hierbij
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