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Onderzoek

1. Gesprekken met midden management

2. Focus op: 
• Hoe zorgen zij voor (strategic) 
alignment?

• Hoe zetten zij communicatie in?
• Is dit afhankelijk van de veranderfase 

waar ze in zitten?

3. Uitkomsten….
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De organisatie staat aan de vooravond 
van een verandering. Aan wie denk jij als 
eerste? 

1. Topmanagement, bestuur
2. Midden management
3. Medewerkers
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Ik denk dat voor het management, de 
grootste uitdaging is:

1. Helder definiëren en communiceren van de 
‘purpose’

2. Implementeren, executie van de strategie
3. Omgaan met, inspelen op disruptie/nieuwe 

technologie
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Welkom in de wereld 
van de 
midden manager



Opsplitsen

Samenbrengen

Werk Info

Boven

Beneden
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Midden manager?

• Ontvanger & zender van doelen/verandering

• Autonomie en lagere managementlagen

• Balanceren tussen veranderen en continuïteit

• Trainen, sturen, motiveren medewerkers

• Bron van informatie (boven en beneden)
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“Business leaders worldwide are focused on
creating more agile, aligned, transparent,
and responsive companies able to weather
the storm of internal and external
uncertainties.”

(Conference Board, 2017)
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Horizontal alignment

Vertical alignment

Lateral alignment

Strategic alignment

Cultural alignment

Internal alignment

External alignment

Business alignment



Even de benen los…
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Omdat de midden manager zijn eigen 
draai geeft aan de communicatie van 

boven naar beneden...

Maakt hij de 
communicatie 
effectiever

Brengt hij de 
consistentie in 

gevaar



Midden manager en communicatie?

The ‘cascade trap’: lower
management colours the
strategic messaging, harming
consistency
Van Riel, C.B.M. De Alignment factor. Bouwen aan
duurzame relaties. 

Formal, bureaucratic processes make
the ongoing re-interpretation of events
less likely and introduce undesirable
rigidity. Subjective interpretation is
inevitable, and need not be considered
harmful.
Floyd, S. W., & Wooldridge, B. Dinosaurs or dynamos? Recognizing
middle management’s strategic role. 

✘ ✔
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De midden manager en de 
communicatieprofessional begrijpen 

elkaar

OneensEens



Zou de 
communicatieafdeling jou 
kunnen helpen de strategie 

in jouw afdeling beter, 
efficiënter uit te leggen?

Ik zie daar de meerwaarde 
niet van in. Moet ik dan 

een nieuwsbrief?



Wil je alignment (strategisch gewenst 
gedrag) zorg dan dat je.. 

Bewegings-
ruimte geeftVoorschrijft



Uitkomsten…
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Only human… Ik ben ook maar een 
mens…

Ik weet dat ik niet om ze heen 
moet, maar..

Ik stel soms het moeilijke 
verhaal vertellen uit..

Soms is het wel makkelijker 
als iemand het voor je 
opschrijft in een boekje

Ik ben er wel klaar mee, met 
herhalen.

Het is af  en toe wel heel erg 
voorkauwen zeg…

Ik zie het grotere geheel niet meer zo 
goed. Ik zit er teveel middenin

We hadden het misschien wel 
beter voor kunnen bereiden, maar 
er was gewoon geen tijd.

Mijn mensen willen duidelijkheid, 
maar ze moeten de onzekerheid 
ook gewoon accepteren. Ik weet 
ook niet alles
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Alignment

Issue I

Richting & Ruimte

Midden managers ervaren spanning waar het aankomt op het geven van

de benodigde richting aan de ene kant en het geven van voldoende

ruimte aan de ander kant.

Issue II

Betrekken & Snelheid

Midden managers ervaren spanning waar het aankomt op het betrekken

van medewerkers en het creëren van snelheid in het veranderproces.

Issue III

Veranderen & continuïteit

Midden managers worstelen met hoe ze de verandering die

doorgevoerd moeten worden, moeten combineren met het feit dat de

dagelijkse operatie niet geraakt kan worden. Dit heeft te maken met het

zorgen voor continuïteit in de operatie, maar ook met het feit dat

medewerkers wel moeten inzien dat verandering nodig is.
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Communicatie

Issue I

Delen & wachten

Midden managers worstelen met wat, wanneer te communiceren, hoe

dit effectief te doen en met de vraag wanneer ze er klaar mee zijn.

Wanneer ben je klaar met het uitleggen en wanneer mag je verwachten

dat de boodschap geland is?

Issue II

Authenticiteit & consistentie

Midden managers worstelen met de soms ontbrekende skills van lagere

managers om de strategie en verandering goed te communiceren en te

implementeren. Je wilt aan de ene kant een consistent verhaal, maar

ook dat de lagere managers het op hun eigen, authentieke manier

doen, passend bij zijn of haar team.

Issue III

Open & gesloten

Midden managers willen een open communicatieklimaat, maar vinden

dit lastig om ze zelf niet altijd volledig open kunnen zijn – vanuit de

inhoud en vanuit hun persoon.



23

Positie

Issue I

Werken met hoger management

Midden managers worstelen soms met de andere focus van hoger

management of collega’s in het management team. Soms moeten

managers strategische beslissingen verdedigen terwijl ze geen

onderdeel waren van de besluitvorming.

Issue II

Werken met lager management

Strategie implementatie en realiseren van alignment kan niet zonder de

buy-in van lager management, maar soms vinden lagere management

niveaus het lastig om de transitie te maken. Om lager management

heen bewegen voelt verleidelijk, maar is in feite ongewenst.

Issue III

Samenwerken met andere 

functies

Midden managers ervaren spanning in samenwerking met andere

afdelingen/functies omdat zij soms andere perspectieven en belangen

hebben ten aanzien van strategische vraagstukken.



Richting Ruimte✘ ✘✘
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De midden manager helpen…?

'Bias'

• Wees je bewust van je eigen overtuigingen, 
voorkeuren

Perspectief

• Zie de midden manager niet als ‘functie’ maar 
als mens

Dilemma's

• Sluit aan bij de dilemma's, spanningen die 
hij/zij ervaart



Bezoekadres Contactgegevens Social media
Oostzeedijk 138

Rotterdam

Michel Kok

06 51 82 69 91

HollandSpoor_MK


