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We willen allemaal gemotiveerde 

mensen die graag verantwoordelijkheid 

nemen, creatief zijn, bijdragen aan hoge 

groei en zo de ambities van de 

organisatie helpen realiseren.

Toch?

De hoge prijs van 
lage bevlogenheid

Maar uit van onderzoek (Gallup) blijkt dat:

• minder dan 20% van de werknemers zeer betrokken is;

• terwijl 18% zelfs helemaal geen betrokkenheid voelt.

Studies tonen aan dat de organisatie en haar leiding hier de 

oorzaak van zijn en niet de werknemers. Dat kan anders en leidt 

bovendien tot duurzaam betere resultaten. 
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Het rendement van hoge bevlogenheid 

We hebben bewezen dat een gerichte aanpak de balans tussen groei, motivatie en bevlogenheid kan 
herstellen. 

Zowel de organisatie als haar medewerkers profiteren hier enorm van.

Bewezen meetbare resultaten zijn o.a.:

• hogere prestaties, meer creativiteit, werkplezier, en motivatie., 

• maar ook minder personeelsverloop, lager ziekteverzuim en burn-outrisico. 

Het rendement op deze investering is meetbaar 

en draagt bij aan het resultaat van uw onderneming of instelling.



03

Het proces 

Het bereiken van de balans is een proces van transformatie. Het vereist gerichte inzet, vertrouwen en 
doorzettingsvermogen.

Het begint met het vaststellen van het WAAROM van de doelen van het transformatieproces. Deze doelen 
gaan over de groeidoelstellingen en de organisatiedoelstellingen; over het gewenste leiderschap en over het 
bevorderen van welzijn en motivatie. Ook wordt gekeken naar de structuur, besturing en 
managementcultuur.

Daarna wordt de feitelijke situatie op het gebied van leiderschap, motivatie en bevlogenheid gemeten.

Vervolgens wordt in co-creatie een leiderschapsinterventie ontwikkeld, waarbij het essentieel is gebleken de 
lagen onder het leiderschap te betrekken. 

Een beproefde en wetenschappelijk bewezen methode dient al leidraad.
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Procesleider, Dr. Lars van Tuin 

Lars van Tuin (1963) promoveerde in de psychologie aan de Universiteit Utrecht (2021) op een onderzoek 
naar leiderschap, doelgerichtheid, waarden en motivatie

Eerder studeerde hij cum laude af in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (1992) 
en specialiseerde zich in politieke theorie, moraliteit en gemeenschap. Hij heeft postdoctorale programma's 
afgerond aan Ashridge College (VK, 1998) en IMD (Lausanne, CH, 2001). Hij is gecertificeerd als Professional 
Certified Coach (PCC, 2008) door de International Coach Federation (ICF) en Newfield Certified Ontological
Coach (NCOC, 2008) bij Newfield Network (VS).

Lars van Tuin is executive coach en onderzoeker. Hij werkt samen met leiders om een werkcultuur te 
ontwikkelen waarin uitmuntende prestaties samenkomen met persoonlijke groei en ontwikkeling. Het 
bevorderen van welzijn en motivatie staan centraal in zijn werk.

De ingrediënten waarmee Lars werkt in coaching en leiderschapsontwikkeling zijn leiderschap, 
doelgerichtheid, waarden en het voorzien in psychologische basisbehoeften.

Lars doet dit aan de hand van lezingen, motivatieworkshops, één-op-één coaching, teamretraites, trainingen 
en complete programma’s voor leiderschapsontwikkeling. Hij werkt evidence-based en ondersteunt 
daarnaast organisaties met wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van interventies.

Als coach heeft hij ervaring in verschillende organisaties en branches, waaronder Automotive, Financial 
Services, Oil & Gas, Telecommunicatie, Home Appliances, Pharma en Retail.

Hij was mentor en programmacoach bij de toonaangevende Amerikaans-Chileense coachingschool Newfield
Network (Co, VS) en werkte in hun programma's in Azië, Europa, Zuid-Afrika en de VS. Hij was ook coach en 
gastdocent in het Global Leadership Program aan de International Christian University (ICU), Tokyo, Japan. 



Voorbeeld:

DE  UITDAGING: 

Het onderdeel Supply Chain Management bleef achter in prestaties op belangrijke KPI’s, had een hoog ziekteverzuim 
(5.4%) en een lage motivatie. Daaruit kwam de vraag voort naar een leiderschapsinterventie die zou leiden tot betere 
prestaties, een lager verzuim en hogere motivatie. 

DE AANPAK:

In overleg met het wereldwijd verantwoordelijke leiderschapsteam en de lokale leidinggevenden is een interventie ontwikkeld om de doelen 
te verwezenlijken. De interventie bestond uit een leiderschapsontwikkelingsprogramma waarin de deelnemende teamleiders op een aantal 
aspecten werden getraind: (1) het geven van richting aan de gewenste veranderingen via communicatie en het betrekken van de 
medewerkers bij het vinden van oplossingen voor de business prestaties, (2) het verlagen van verzuim en (3) het verhogen van de motivatie. 
Het programma duurde acht maanden en bestond uit training, intervisie en persoonlijke coaching van de leidinggevenden. 

Het programma werd voorafgegaan door een nulmeting en er was een controlegroep om de impact van het programma in vergelijking te
kunnen vaststellen. De nulmeting maakte gebruik van wetenschappelijk gevalideerde schalen.

De volgende aspecten werden in kaart gebracht:

o De perceptie van het leiderschap door medewerkers

o De zelf-perceptie van de teamleiders over hun leiderschap

o De waardenpercepties van medewerkers over de organisatie en hun eigen waardenvoorkeuren

o De mate waarin het leiderschap voldeed aan de satisfactie van psychologische basisbehoeften (Autonomie, verbondenheid en 
competentie)

o De mate van frustratie van deze behoeften

o De effecten op motivatie en bevlogenheid

o De beleving van de missie en visie van de organisatie (purpose)

De uitkomsten van de nulmeting werden gebruikt bij het aanscherpen van de doelstellingen en het ontwikkelen van 
leiderschapsprogramma. 

HET RESULTAAT: 

De business prestaties op de vooraf bepaalde KPIs waren  
significant omhoog gegaan en overtroffen de doelstelling. 
Het ziekteverzuim was significant gezakt (-3,4%) en de 
motivatie was gestegen. Ook een half jaar na de 
interventie bleven de resultaten stijgen. Daarna werd een 
ROI-berekening gemaakt. Alleen al het lagere verzuim gaf 
een return van 32%. Als daarbij ook de 
productiviteitstijging werd betrokken was er zelfs een 
return van 472%.

SUCCESFACTOREN van de interventie waren onder meer:

o Betrokkenheid van het hogere management

o Co-creatie van het programma met de deelnemers

o Relevante doelstellingen op KPI-performance, leiderschap, 
motivatie en welzijn

o Goede metingen 

o Consequent opvolgen, meten, communiceren, aanpassen en 
verbeteren

o Stimuleren van zelfleiderschap en betrekken van medewerkers

Over deze leiderschapsinterventie is een boek 

geschreven door de opdrachtgever, Paul 

Smilde: Smilde, P. (2021) It’s not about you. 

Balboa Press. Een Nederlandse vertaling is in 

de maak. Ook is er een wetenschappelijk artikel 

over gepubliceerd: Van Tuin, L., Schaufeli, 

W.B., Van Rhenen, W., Kuiper, R.M. (2020), 

Business Results and Well-Being: An Engaging

Leadership Intervention Study, IJERPH.



IDENT IF ICAT IE

▶ Int Executive Search & Interim Leadership

▶ Leadership & Team Assessment

▶ Onboarding

▶ Evaluatie RvB / RvC / RvT

▶ People Due Diligence (M&A) pre & post deal

ONTWIKKEL ING

▶ Individuele & teamleiderschapscoaching

▶ RvB / RvC / RvT Mediation

▶ Begeleiding leiderschapsontwikkeling

▶ Leadershiptrails

▶ Tijdelijk CxO transitie leiderschap

OFFBOARDING

▶ Begeleiding offboarding middels ons 

‘Friendly Leave’ programma

▶ Loopbaanontwikkeling (‘Omgekeerd 

solliciteren’)

o n z e  

p r o p o s i t i e s

o n z e  

e x p e r t i s e
q Wij bieden gekwalificeerde en gecertificeerde 

leiderschap coaching

q Wrijving is noodzakelijk, maar kan leiden tot een 
crisis. Wij halen de angel eruit en begeleidien 
noodzakelijke maatrgelen.

q Een trail is een leiderschapsreis en geeft nieuwe 
inzichten zodat hoofd, hart en handen opnieuw 
met elkaar verbonden zijn om zo een effectieve 
basis voor effectief persoonlijk en 
teamleiderschap te creëren

q Meer dan 20 jaar ervaring, met blijvende impact

q Onze Partners hebben zelf CEO en/of sr 
leiderschapsrollen en toezichthoudende rollen 
vervuld; zijn investeerders en zijn ‘gepokt en 
gemazeld’ in een groot aantal sectoren en 
organisatorische en conjuncturele cycli

q Ons onboardingproces zorgt voor een statistisch 
betere én blijvende performance.

q Wij zijn gediplomeerde en gecertificeerde 
assessoren

q Ons ‘Friendly Leave’ programma voorkomt 
reputatie- en kostbare schade als gevolg van een 
langdurig exit proces voor zowel werkgever als 
werknemer

q Middels ons ‘Omgekeerd Solliciteren’ 
programma ondersteunen wij executives zelf 
regie te nemen bij het ontwikkelen van verdere 
loopbaanstappen

Het verdere portfolio
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Hans Langeveld, firmant 
Hans@TheLeadershipAdvisory.com

Ervaren bestuurder, entrepreneur, 
20 jaar executive leiderschap-search.
Loopbaan counsellor. Qualified Hogan Assessor.

Jos Hessels, firmant 
Jos@TheLeadershipAdvisory.com

Ervaren Interim leadership professional;
Coach, Loopbaan- en Interim counsellor.
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