
Martin van der Groep weet waar hij over 
praat. Boertien Vergouwen Overduin, waar 
hij leiding aan geeft, verzorgt al bijna een 
halve eeuw opleidingen die gericht zijn 
op het ontwikkelen van vaardigheden als 
leidinggeven, coaching en communicatie. 
“Kies je voor ons, dan kies je voor ‘de uit- 
vinders’ van het vak.”

Van der Groep is van mening dat leiders, 
professionals en teams die toekomstbe-
stendig willen werken zich continu moeten 
aanpassen en dagelijks moeten bepalen 
wat relevant is en wat niet. “Juist in deze 
turbulente periode moet de focus liggen  
op blijvende progressie. Wat kan er beter? 
Je kunt leren om collega’s beter en empa-

thischer te woord te staan. Het is coachen  
in een mindfulnessrichting.”

Sociale veiligheid is belangrijk
Wat belangrijk is, is dat de sociale veilig-
heid op de werkplek wordt gewaarborgd. 
Door een aantal voorvallen in de media, 
het bedrijfsleven en de voetbalwereld 
moet het management een cultuur bou-
wen waarin het voor werknemers veilig is 
om zichzelf te zijn. “Dat is meer dan een 
meldpunt”, meent Van der Groep. “We 
geven daarom leiderschapsprogramma’s 
op het vlak van diversiteit en inclusiviteit. 
Je moet zo’n moeilijk onderwerp als 
cultuur bespreekbaar maken. Door met 
elkaar de dialoog aan te gaan kun je die 

‘ Wees flexibel in deze snel  
veranderende wereld om  
relevant te blijven’

veranderen, want het kán altijd beter. 
Uiteindelijk bind je daarmee de werk- 
nemers.”

Door flexibiliteit duurzaam 
inzetbaar
In het gesprek vertelt Van der Groep wat 
hij zelf doet om duurzaam inzetbaar te 
blijven; het is een belangrijk thema, vindt 
hij. “Het volgen van trainingen op het vlak 
van verandermanagement is een van 
de dingen die ik doe. Ik blijf daardoor nu 
waardevol, maar ook in de toekomst. We 
zullen namelijk steeds langer werken. 
Flexibiliteit is een vereiste om je elke keer 
weer aan te passen aan die nieuwe situa-
tie. Maar ik durf mijzelf als leidinggevende 
ook kwetsbaar op te stellen. Ook dat is 
een belangrijk facet van hedendaags  
leiderschap, en in trainingen met rollen-
spelen te verbeteren.”  

JUIST IN DEZE TURBULENTE PERIODE ZORGT 

GOED GETRAIND MANAGEMENT ERVOOR DAT WERKNEMERS GRAAG BIJ JE WILLEN WERKEN.  

BINDEN EN BOEIEN LEIDT TOT BETERE RESULTATEN. IN EEN WERELD DIE STEEDS SNELLER VERANDERT  

IS FLEXIBILITEIT NODIG OM RELEVANT TE BLIJVEN. 
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Goed management
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