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VOORWOORD

Vitaliteit onder 
druk 
HR-professionals zien afnames in de fysieke en mentale gezond-

heid van hun personeel, zo blijkt uit het Nationaal Onderzoek 

Duurzame Inzetbaarheid. Het is het tweede onderzoek in corona-

tijd dat prof. Aukje Nauta en Cristel van de Ven van Factor Vijf in 

opdracht van PW. uitvoerden. Verderop in dit themanummer over 

duurzame inzetbaarheid lees je alle uitkomsten.  

In juni 2020 zei bijna 90 procent van de geënquêteerde HR-profes-

sionals dat de meeste medewerkers zowel fysiek als mentaal 

gezond waren. In maart 2021 was dat gedaald naar 86 procent. Een 

iets minder groot deel (82 procent) zegt dat personeel in meerder-

heid mentaal gezond is. Beide vormen van vitaliteit laten dus een 

afname zien. Dat HR-professionals zich zorgen maken, blijkt nog 

duidelijker als we kijken naar de invloed van thuiswerken. In maart 

2021 zien we veel meer negatieve invloeden van het langdurige 

thuiswerken dan in juni 2020. Toen zei ongeveer de helft dat thuis-

werken een negatieve invloed heeft op mentale en fysieke vitaliteit 

van medewerkers. Maar in maart 2021 ziet driekwart van de HR-

professionals een negatieve invloed van thuiswerken op mentale 

vitaliteit. Ook de fysieke vitaliteit neemt af. 

Ook andere facetten van duurzame inzetbaarheid - leren en ont-

wikkelen, innovatie, vakmanschap - hebben in maart 2021 zwaar-

der te lijden onder thuiswerken dan in juni 2020, blijkt uit ons 

onderzoek. Opvallend is dat de ondervraagden nu ook veel sterker 

een negatieve invloed van thuiswerken op samenwerking tussen 

medewerkers zien. In juni 2020 ervoer 59 procent een negatieve 

invloed op samenwerking, in maart 2021 is dat gestegen naar maar 

liefst 71 procent. “We zien dus dat de lange duur van social distan-

cing een steeds sterkere weerslag begint te krijgen op onderlinge 

samenwerking”, concluderen de onderzoekers.  

Tijd dus voor het hybride kantoor, zeg ik op mijn beurt. Nadrukkelijk 

niet als tijdelijke oplossing, maar als nieuwe werkvorm die het 

beste van twee werelden combineert. Op het hybride kantoor 

komt personeel twee dagen per week samen. Niet om achter de 

laptop te kruipen, maar juist om de teamspirit te ervaren. Zeg maar 

het ‘clubbuis’-gevoel. In combinatie met twee tot drie dagen  

thuiswerken (zonder al te veel videovergaderingen) komt het dan 

weer helemaal goed met onze mentale en fysieke vitaliteit.

Martijn van der Kooij

hoofdredacteur PW. 

martijnvanderkooij@vakmedianet.nl

         www.pwnet.nl

    Abonneer je op onze nieuwsbrief

 @PWredactie

        PW.

        @PWredactie
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Met PW. pro is een antwoord op urgente HR-vragen in een handomdraai gevonden. 

Maar ook voorbeelddocumenten, tools, wetenschappelijke artikelen en een 

toonaangevende HR-bibliotheek maken onderdeel uit van PW. pro. En natuurlijk lees je 

hier de laatste én eerdere edities van het magazine. Abonnees hebben gratis toegang.

  PW. pro al geactiveerd?

De PW. verzuimtool 

 
 
Dit biedt PW. pro ook:

PW. pro: strategie begint hier

Binnen PW. pro heb je de beschikking over handige tools. Met 
de verzuimtool weet je of er loon moet worden doorbetaald bij 
ziekte en welke stappen je na een ziekmelding door moet lopen.
KZO | 013 advocaten staat in voor de betrouwbaarheid van de 
tool.

Ga naar pwnet.nl/pro om in te loggen. Abonnees op PW. hebben 

gratis toegang. Vragen? klantenservice@vakmedianet.nl

pro

tools

pro

juridische vragen voor HRR

pro

bibliotheek

pro

voorbeelddocumenten

pro

wetenschap

pro

whitepapers

pro

digitaal magazine
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IN ’T KORT

Na corona is werk hervatten lang niet altijd een optie 
Driekwart van een groep van ruim 

1800 mensen die corona hebben 

gehad, is na de besmetting nog 

niet volledig aan het werk. Het 

grootste deel van hen (95 procent) 

voelt zich drie maanden tot een 

jaar na de eerste klachten nog 

steeds slecht, meldt het 

Longfonds na een peiling onder 

1864 personen met langdurige 

klachten. 

De meest voorkomende symptomen 

zijn vermoeidheid, concentratieverlies 

en kortademigheid. “De impact van 

corona op het dagelijks leven van deze 

groep mensen is enorm”, stelt Michael 

Rutgers, directeur van het Longfonds. 

“Long Covid heeft zo langzamerhand 

kenmerken van een nieuwe chronische 

ziekte.”

Volgens het Longfonds maken vier op 

de tien mensen zich zorgen of ze ooit 

weer volledig aan het werk kunnen. 

Zo’n 65 procent van de mensen die 

deelnamen aan de peiling geeft aan 

matige tot ernstige problemen te 

hebben met dagelijkse activiteiten als 

bijvoorbeeld huishoudelijke taken. 

Eenzelfde percentage ervaart matige 

tot ernstige pijn door corona. 

Het Longfonds ziet nauwelijks verschil 

tussen mensen uit de eerste corona-

golf (maart t/m augustus 2020) en de 

tweede (september 2020 t/m januari 

2021). Opvallend, vindt Rutgers. “Je 

hoopt natuurlijk dat deze groep men-

sen na verloop van tijd minder klachten 

heeft. Helemaal de mensen die al een 

jaar ziek zijn. Uit deze peiling blijkt dat 

dit voor een groot deel van deze 1864 

mensen helaas niet het geval is. Dat is 

een indicatie voor het langdurige 

karakter van Long Covid.” 

Uit een andere enquête onder 400 

‘Aandacht bedrijven voor welzijn 
medewerker toegenomen na corona’ 
De aandacht van bedrijven voor 

het welzijn van hun medewerkers 

is toegenomen sinds de uitbraak 

van het coronavirus. 

Ondernemingen die alleen in Neder-

land gevestigd zijn, dus zonder buiten-

landse vestigingen, vallen relatief 

vaker in de attente groep bedrijven. 

Dat concluderen de universiteiten van 

Maastricht en Utrecht op basis van 

onderzoek onder ruim 3400 onderne-

mingen met meer dan 100 werkne-

mers. Opdrachtgever is MVO Neder-

land, een ondernemersclub die onder 

meer streeft naar klimaatneutraal 

zakendoen. 

Bedrijven die voor de crisis al toege-

wijd waren aan het welzijn van hun 

medewerkers, zijn dat ook tijdens de 

coronacrisis en soms in hogere mate. 

Dat uitte zich voor de pandemie onder 

meer in de investeringen die bedrijven 

doen in opleiding, training, medezeg-

genschap en veiligheid. Sinds de 

uitbraak van het coronavirus werken 

meer mensen vaker thuis. Attente 

bedrijven sturen hun medewerkers 

daarom regelmatig een presentje en 

borrelpakketten. Ook geven ze hun 

personeel op verschillende manieren 

aandacht zoals via mailtjes en tele-

foontjes. 

Ondernemingen in sectoren die 

zwaarder zijn getroffen door de crisis 

lijken relatief wat minder aandacht te 

hebben voor het welzijn van mede-

werkers tijdens de pandemie. De 

onderzoekers noemen onder meer de 

horeca en de cultuursector. Bouwbe-

drijven en zakelijk of financieel dienst-

verleners hebben relatief meer aan-

dacht voor het welzijn van 

werknemers.

bedrijfsartsen komt naar voren dat 10 

tot 35 procent van de mensen die 

corona hebben gehad na acht tot 

twaalf weken nog klachten hebben. 

“Bedrijfsartsen zien deze mensen nu, 

na de acute fase, in hun spreekkamer 

met aanhoudende klachten die hun 

werkvermogen benadelen”, meldt de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- 

en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). 

Tekst Nicole Weidema
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Pensioenwet gaat jaar later in: wat betekent dat? 

Het kabinet wil dat de wet die het 

nieuwe pensioenstelsel regelt, per 

1 januari 2023 ingaat: een jaar later 

dan verwacht. Demissionair 

Wouter Koolmees (Sociale Zaken) 

meldt dit aan de Tweede Kamer. 

Het wetsvoorstel is eerder dit jaar ‘in 

consultatie’ gegaan, waarbij het kabi-

net vraagt om kritiek en suggesties van 

betrokken partijen. Daar zijn veel 

reacties op gekomen, die een “goede 

weging” vragen, verklaart Koolmees de 

vertraging. 

Werkgevers, werknemers en pensioen-

fondsen krijgen na inwerkingtreding 

van de wet vier jaar de tijd om over te 

stappen op het nieuwe stelsel. Deze 

deadline wordt dus ook opgeschoven 

naar 1 januari 2027, meldt Koolmees. 

Maar het kabinet hoopt, net als werk-

geversorganisaties en de vakbonden 

om “zo veel als mogelijk” al begin 2026 

over te stappen op het nieuwe stelsel. 

De Autoriteit Financiële Markten, De 

Nederlandsche Bank en de Belasting-

dienst toetsen het wetsvoorstel nog 

op toezicht en uitvoerbaarheid. Ook 

het College voor de Rechten van de 

Mens, de Raad voor de rechtspraak en 

de Raad van State komen nog met een 

advies. De wet wordt daarna door de 

Tweede en Eerste Kamer behandeld. 

Door de discussies over de positie van 

het parlement als controleur van het 

kabinet, heeft de Tweede Kamer ook 

uitgesproken dat ze juist meer tijd wil 

nemen om wetten te behandelen. Zeker 

ingewikkelde wetten, zoals de pensi-

oenwet. Het kabinet dient het wets-

voorstel naar verwachting pas begin 

volgend jaar in bij de Tweede Kamer. 

In de zomer van 2020 bereikten werkge-

vers en vakbonden een definitief ak-

koord over de hervorming van het 

pensioenstelsel. Het gaat om een 

uitwerking van het pensioenakkoord dat 

het kabinet, werkgevers en werknemers 

in 2019 sloten. Ook GroenLinks en PvdA 

steunden dit akkoord. Om het stelsel op 

termijn betaalbaar te houden worden 

de uitkeringen meer afhankelijk ge-

maakt van de financiële prestaties van 

de pensioenfondsen. Dat betekent dat 

de pensioenen bij tegenspoed sneller 

moeten worden gekort, maar in betere 

tijden ook sneller weer kunnen stijgen. 

Dat betekent ook dat er geen gebruik 

meer zal worden gemaakt van reken-

rente en dekkingsgraden. Er wordt wel 

een aantal schokbrekers ingebouwd 

om te voorkomen dat crises zoals de 

huidige ineens tot grote pensioenkor-

tingen leiden. Zo komt er een zoge-

noemde solidariteitsreserve om eco-

nomische schokken op te vangen. 

Werknemer krijgt  
vrije uren niet op
Uit cijfers van vier urenregistratie-

bedrijven blijkt dat personeel in de 

eerste vier maanden van het jaar 15 

tot wel 50 procent minder vakantie-

uren heeft opgenomen dan voor de 

coronacrisis. Dat meldt de NOS op 

basis van onderzoek. Daardoor 

stapelden de beschikbare vakantie-

uren zich op en dat leidt tot conflic-

ten. Werkgevers in de horeca wijzen 

soms bijvoorbeeld verzoeken voor 

verlof deze zomer af, omdat het 

personeel nodig is nu lockdown-

maatregelen steeds verder worden 

afgebouwd. “Met de personeelste-

korten die er nu zijn, kunnen bedrij-

ven niet heel veel mensen tegelijk 

missen deze zomer”, zegt Robèr 

Willemsen van Koninklijke Horeca 

Nederland. Vakbond FNV vindt juist 

dat werkgevers rekening moeten 

houden met vakantiewensen. “Het 

is niet zo dat werknemers in de 

horeca de afgelopen maanden lui op 

de bank hebben gezeten.”

Een op vijf krijgt geen 
vakantiegeld 
Bijna één op de vijf werkenden krijgt 

dit jaar geen vakantiegeld, meldt 

vakbond CNV na onderzoek door  

Maurice de Hond. Met name wer-

kenden in sectoren die te lijden 

hebben onder de coronacrisis krij-

gen minder vaak vakantiegeld 

uitgekeerd. Uitschieter is de evene-

mentensector: daar krijgt 70 pro-

cent geen vakantiegeld. “Schokken-

de cijfers: het betekent dat 1,7 

miljoen werkenden geen vakantie-

geld krijgen. Terwijl vakantiegeld 

een recht is. Het kan niet zomaar 

worden ingehouden door de werk-

gever”, aldus CNV-voorzitter Piet 

Fortuin. “Het aantal mensen dat 

geen vakantiegeld krijgt, is ruim 

verdubbeld ten opzichte van vorig 

jaar.” CNV roept werkenden op om 

niet zomaar akkoord te gaan met 

het inleveren van vakantiegeld.
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ARBEIDSMARKTTRENDS
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KEY POSITIONS // KEY MARKETS // KEY PEOPLE

TNO: laat arbeidsmarkt draaien om ‘skills’ 
De arbeidsmarkt zou veel beter 

werken als vraag en aanbod op 

elkaar zouden worden afgestemd 

aan de hand van skills in plaats van 

diploma’s en cv’s. Zo’n 

systeemverandering zet meer 

zoden aan de dijk dan de zoveelste 

herziening van de regels rond 

werk, aldus Ronald Dekker, 

arbeidseconoom bij TNO. 

“Ik zeg niet dat een issue als de ver-

houding tussen vast en flex niet 

belangrijk is, maar als we het aanpas-

singsvermogen van de arbeidsmarkt 

echt willen verbeteren, is dit veel 

belangrijker.” Dekker is hoofdauteur 

van het rapport ‘de toekomstvisie op 

de arbeidsmarkt’ van TNO. Die gaat 

vergezeld van een oproep om van de 

arbeidsmarkt een “draaischijf voor 

verandering” te maken. Dekker lichtte 

het rapport in het Financieele Dag-

blad toe. Volgens hem is er nog 

nergens ter wereld een arbeidsmarkt 

die draait om skills, kort gezegd de 

kracht van de intensieve zorgafdelin-

gen in Nederland. Dit najaar voorziet 

Gommers een fors personeelstekort 

op de ic’s. De ic-capaciteit moet 

volgens hem dan ook structureel om-

hoog. “Wij gaan deze zomer kijken 

hoe groot die capaciteit dan moet 

zijn. We denken ongeveer 1200 bed-

den nodig te hebben, substantieel 

meer dan de 950 nu.”

Eerder sloeg de Stichting Horeca 

Vakbekwaamheid al alarm over een 

dreigend personeelstekort als de 

cafés en restaurants weer open 

mogen: een op de vijf werknemers 

heeft de sector verlaten. De horeca 

kampte voor de coronacrisis ook al 

met een structureel personeelste-

kort. Volgens FNV-bestuurslid Edwin 

Vlek kwam dat onder meer door het 

lage salaris, de vele flexcontracten 

en een tekort aan vakkrachten. 

“Straks is de grootste beperkende 

maatregel niet het coronavirus, maar 

het personeelstekort.”

vaardigheden die het leren of sneller 

verwerven van kennis en kunde 

vergemakkelijken. 

Mismatch
Volgens het rapport is sprake van een 

enorme ‘mismatch’ op de arbeids-

markt. Werkgevers kunnen werkzoe-

kenden met de juiste skills minder 

goed vinden dan werkzoekenden die 

enkel over het juiste papiertje be-

schikken. Dat draagt ertoe bij dat de 

groei van de arbeidsproductiviteit al 

jaren stokt. Als mensen onnodig lang 

op de reservebank zitten, benutten 

ze hun potentieel niet en leren ze 

weinig bij. “Als we dit niet aanpakken, 

halen we onze doelstellingen voor 

klimaat, woningbouw en energie-

transitie niet.” 

Zorgen over slagkracht in de zorg 
In de zorg is de rek er zo langzamer-

hand uit: “Verpleegkundigen zitten er 

echt doorheen. We zien steeds meer 

uitval en dat gaat ten koste van de 

kwaliteit van zorg. Mensen beginnen 

fouten te maken die ze anders niet 

maken”, zegt Diederik Gommers, 

voorzitter van de Nederlandse Ver-

eniging voor Intensive Care en OMT-

lid. 

De arts-intensivist maakt zich grote 

zorgen over de toekomstige slag-

Tekst Redactie

Vacatures 
vind je op
vacatures.pwnet.nl
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Joost Schrage

eigenaar van

Merken & Werken

Leuker kunnen we  
het niet maken… 
Opvallend nieuws de afgelopen week. De Belastingdienst 

wordt een steeds populairdere werkgever! Wie? Ja inderdaad, 

diezelfde Belastingdienst die nu al meer dan een jaar scherp 

onder vuur ligt door de toeslagenaffaire. Het ene na het andere 

lijk valt uit de kast. Bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toesla-

gen, de afdeling die getroffen ouders moet compenseren, is 

zo’n beetje het complete managementteam opgestapt. Daar-

naast vertrekken en masse ook de persoonlijk zaakbehande-

laars, die het rechtstreekse aanspreekpunt zijn voor gedupeer-

de ouders.

Andere dienstonderdelen van de Belastingdienst zouden in-

middels huiverig zijn nog personeel te detacheren bij de UHT, 

omdat mensen gefrustreerd, overwerkt of zelfs met een burn-

out terugkeren. Kortom een vrolijke boel bij deze uitvoerings-

organisatie.   

Nu is het ook een welhaast onmogelijke opdracht waarmee 

deze afdeling is opgescheept. Binnen korte tijd enorme fouten 

herstellen in dossiers van meer dan 35.000 gedupeerden. En 

dan heb je ook nog eens een Tweede Kamer én een maatschap-

pij die je 24 uur per dag in de nek hijgt. Zo gauw er weer iets mis 

dreigt te gaan is het per definitie voorpaginanieuws en moet de 

staatssecretaris weer op komen draven om alles uit te leggen. 

Ga er maar aan staan. 

Wonderlijk

En tot grote verbazing zie je dan dat in 2020 het aantal sollici-

taties explosief is gestegen. Er hebben vorig jaar bijna 50.000 

mensen bij de fiscus gesolliciteerd, een kwart meer dan in 2019. 

Ter vergelijking: in 2017 meldden zich nog zo’n 15.000 mensen. 

Zo op het eerste gezicht een wonderlijke ontwikkeling. Je zou 

denken dat juist de Belastingdienst op dit moment de aller-

grootste moeite heeft mensen van buiten aan zich te binden. 

Maar het tegendeel is waar. Het blijkt namelijk dat een deel van 

de mensheid maatschappelijke relevantie wil combineren met 

inhoudelijk interessant werk. En laat die combinatie nu bij uit-

stek bij de (rijks)overheid voorhanden zijn. Op dit moment zeker 

bij de welhaast permanent negatief in het nieuws zijnde Belas-

tingdienst. Daar kun je als werknemer echt het verschil maken. 

Hoe tegenstrijdig het ook lijkt dat juist op dit moment een hoop 

mensen, opgebrand en wel, de dienst weer verlaten.   

Populaire werkgever 

Het deed mij denken aan de tijd dat ik bij de adviestak van De-

loitte werkte, toen nog met de toevoeging & Touche. Deloitte 

was destijds, in tegenstelling tot nu, niet een heel populair 

werkgever. Een saaie accountant die met name het midden- en 

kleinbedrijf uit de provincie als klant had. Er was één echt gro-

te, multinationale klant, en dat was Ahold. En toen kwam het 

boekhoudschandaal, waarin Deloitte een grote rol speelde. Het 

was in 2003 groot nieuws en tot mijn verbazing steeg vanaf 

dat moment Deloitte in de lijstjes van  populaire werkgevers. 

Eindelijk werd de doorsnee accountant gekoppeld aan de we-

reld van het Grote Geld en werd de als zo saai bestempelde 

boekhouder voorpaginanieuws. Eindelijk kon het provinciale 

kleed afgeworpen worden.  Vanaf dat moment heeft Deloitte 

de top 10 van populaire werkgevers nooit meer verlaten.  

Arbeidsmarkttechnisch zijn schandalen dus lang niet altijd fu-

nest voor de instroom. Integendeel, het kan de gelegenheid 

bieden om je als werkgever te profileren dat het anders moet 

en anders kan. En daar hebben ze jou, als buitenstaander, als 

potentiële nieuwe werknemer, voor nodig. De kans wordt ge-

boden om als nieuwe medewerker een bijdrage te leveren aan 

het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, een nieuwe, 

eerlijke manier van werken of, in het geval van Deloitte, laten 

zien dat je veel wereldser en spannender bent dan iedereen al-

tijd  heeft gedacht.  

Kortom, een schandaal op z’n tijd kan 

positionering op de arbeidsmarkt 

een heel verrassende wending 

geven.  

In deze rubriek ontrafelt Joost Schrage van Merken & Werken een 

belofte die een werkgever doet aan (toekomstige) werknemers.
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‘Succesvolle 
transformaties  
vragen  
geëngageerde  
leiders’
Er zijn grote systeemveranderingen op komst en daarvoor hebben 
we geëngageerde leiders nodig. Dat zegt Annemieke Roobeek, 
hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode 
Business Universiteit. “Ik verwacht dat er post-corona een 
enorme energie loskomt. Zo van: nu gaan we het anders doen.”

Tekst Martijn van der Kooij
Beeld Studio G.J. Vlekke
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A
nnemieke Roobeek is niet alleen hoogle-
raar, maar ze houdt als commissaris ook 
toezicht op grote bedrijven en is oprich-
ter van de netwerkorganisatie Meeting-
MoreMinds. Grote bedrijven vragen haar 
regelmatig om advies bij verandervraag-

stukken. PW. sprak haar over de grote veranderingen die
op komst zijn en hoe deze met behulp van geëngageerd 
leiderschap een positieve impact kunnen krijgen.

Je houdt je veel met transformaties bezig. Wat is
veranderen in jouw ogen eigenlijk?
“Veranderen heeft alles met vooruit te kijken te ma-
ken. Daarorom m bebenn ikik ttoeoekokomsmstgtgerericichtht een n vov lg ik heheelel 
uiteenloopende ontwikkelinggenen een ondersr trromomenen. Waantn  
verandeeren gaat over vooruitkikijkjkenen en wewetet n wawannnneeeer r
je mmooet loslatenen wwatat jjee hehebtbt. OfOf iinn ieededer geggevavall moetet jjee 
zien wat er niet goed meer gaat en waarom je dus za-
ken anders moet gaan doen.”

Je bent ook commissaris bij bedrijven. In welke 
mamatete sspepeeleltt diditt ththemema iin hhetet bbededririjfjfslslevevenen??
“Veel bedrijven zitten nu midden in de fase van trans-
formatie. En dat is dus niet veranderen op de vierkan-
te millimeter. Het gaat echt om grote veranderingen: 
in onze manier van toepassen van de nieuwe techno-
logieën, in ons denken over duurzaamheid, in het op-
bouwen van samenwerking en in het toepassen van 
nieuwe organiseerprincipes. Al die dingen komen nu 
tegelijkertijd samen en dat maakt dat we nu in een 
transformatiefase zit. Covid-19 geeft daar nog een ex-
tra zetje aan. Veel van de dingen die ik noem waren al 
gagaande of in een onderstroom aanwezig. En sommigge
vevev rar nderiningegen n zaz g je aall aaaankn omenn. Maar hoe kunun jje e alal 
didie ee vevev randeringen diie opop jje e afafkokomem n ommzezettttenen iin n ieiets 
memeet t eeeeen positieve imimpap ctt?? HoHoee krkrijg je juist eenenergrgie 
vavan n didiiee vevev randeriningegen en hoe zorrgg je datat jje e zezelf ook 
memee e blblijijjftftt oontwikkellen? ? Daar draaaiait t heet om.”

RoRoobobeek k iisi  dit najaar een vann de docenten tijdens de 
cocollllegegerereeeeks Veranderkunde van de PW. academy en 
MaM naageeg mmentboek. Het zou goed kunnenen n dadatt wewe ddanan iinn 
dede ffffaasasase izittten dat we Covid achter ons laten.

Een bijzondeder r momomementnt oom m ovoverervvereranandederereren n leleles s tetete 
gegeveven?n?
“Zeker, want die collegereeks start in september en
veel deelnemers komen vermoedelijk uit een situatie
waarin ze op afstand met elkaar gewerkt hebben. Ze 
heh bben in die periode best veel werk verzet, waren ’s
avava onds misschien net zo moe als toen ze nog naar 
kakanntn oor gingen, maar de impact van dat werk tijdens
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 INTERVIEW

‘Ik ben geen hoogleraar die 
alleen maar achter een 
bureau zit’

Covid was lager. Hoe kun je post-corona een inhaal-
slag maken door te zorgen dat je bewapend bent met 
de juiste concepten vanuit de veranderkunde? Zodat 
je met je collega’s en samenwerkingspartijen een posi-
tieve impact kan gaan maken? Daar wil ik het over 
hebben.

“Het mooiste zou zijn als de deelnemer vanuit het idee 
van ‘action learning’ in zo’n reeks stapt en na afloop 
zegt: nou, ik zie ook wat in mijn bedrijf of bij mijn op-
drachtgevers nu misschien wel versneld aangepakt 
zou kunnen worden. En zich vervolgens afvraagt: wel-
ke nieuwe concepten uit de reeks Veranderkunde heb 
ik daar dan voor nodig en hoe kan ik die al meteen 
gaan toepassen?”

Je noemt nieuwe concepten. Sta je als hoogleraar 
aan de basis van de theorie of ontwikkel je die ook?
“De wereld is mijn laboratorium en ik ben iemand die 
realtime dingen uitprobeert die ik bedenk en berede-
neerd heb. Ik ben dus een hoogleraar die niet alleen 
maar achter een bureau zit – ik hou niet zo van ivoren 
torens. Ik pas theorie graag toe in de praktijk. Ik praat 
ook liever over organiseerconcepten dan over theo-
rie.”

Kun je een voorbeeld van zo’n nieuw concept geven?
“Samen met mijn collega Coen Hilbrands werk ik voor 
een grote internationale financiële speler in ons land, 

die ook wereldwijd actief is. We hebben een interac-
tief programma ontwikkeld rondom het thema enga-
ged leadership en strategy execution. In goed Neder-
lands: hoe ben je een geëngageerd leider en hoe kun 
je ervoor zorgen dat die veranderingen ook uitgevoerd 
gaan worden?

“De financiële instelling waarvoor wij werken, heeft 
ons benaderd omdat wij veel van netwerken en van 
samenwerken weten en ook ervaring hebben om in-
ternationaal met uiteenlopende teams van deze instel-
ling te werken. De leiders van deze instelling met wie 
we werken tijdens dit interactieve programma komen 
uit alle onderdelen van de organisatie en uit alle hoe-
ken van de wereld. We zijn dit project gestart met 
heel diverse mensen uit Azië, Europa en Amerika en 
met mannen, vrouwen – alles wat daar tussen zit – 
met jongeren, met oudere mensen, heel ervaren men-
sen, met mensen die net binnenkwamen. We hebben 
bewust voor zo’n diverse groep gekozen met ook veel 
nieuwkomers, zodat er een band wagon-gevoel ont-
staat: het maakt niet uit wie je bent, zet je energie en 
kennis in, spring op de wagen en kom erbij!”

Valt er al iets over de uitkomst van dit project te 
vertellen?
“Meer dan een half jaar hebben we sessies gehouden 
met al die uiterst verschilende mensen uit de hele we-
reld. Daar kwamen spontaan zeventien strategiepro-
jecten uit. Die zijn dus bottom up ontstaan. Omdat we 
het management als co-host om beurten in het online-
programma uitnodigden, kwam er op een spontane 
manier volledige ondersteuning van het management. 
Er was veel interactie met de teams onderling en met 
management. Dat kan juist online ook op een horizon-
tale manier, want hierarchie is vaak een sta-in-de-weg. 
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Het is van enorm belang dat de basis en de top bij el-
kaar samenkomen. Wat dat betreft was het ideaal dat 
we online bij elkaar kwamen, want anders was dat we-
reldwijd niet zo eenvoudig gelukt.

“Het management voelde steeds meer aan dat ze echt 
op een andere manier met hun internationale mede-
werkers bezig zijn. Zo ontstaat ook het engagement 
waar ik het over had. Van beide kanten. Sommige ma-
nagers sponsoren zelfs meerdere projecten. Daardoor 
wordt over bestaande silo’s heen gesprongen en gaat 
het management ook meer onderling samenwerken, 
terwijl de medewerkers in hun creatieve en innovatie-
ve kracht gezet worden.

“Eén van de elementen die ik heel erg benadruk in 
mijn veranderwijze is dat deelnemers het voordeel 
van netwerken buiten je eigen domein gaan inzien, in 
een groter verband systematisch moeten gaan denken 
en vervolgens grotere vraagstukken met andere colle-
ga’s en management kunnen gaan beetpakken. Het 
internationale programma is inmiddels afgerond en – 
vrij uniek – de projecten die eruit voortgekomen zijn 
worden vrijwel allemaal doorgezet. Het format dat wij 
ontwikkeld hebben, wordt nu ook binnen de onderne-
ming voor andere initiatieven gebruikt.

Wat is in algemene zin het effect van de coronacrisis 
op het leiderschap binnen bedrijven?
“Het is veel meer top-down geworden. Medewerkers 
vinden dat ook meestal nog eens best om te doen wat 
er aan taken uitgezet wordt. Je moet immers ook voor 
de kinderen zorgen, je doet misschien aan mantelzorg 
en de boodschappen moeten worden gehaald. Ik denk 
dat de individuele ambities naar beneden bijgesteld 
zijn tijdens deze crisis, want als we maar uitvoeren 

CV ANNEMIEKE ROOBEEK

Prof. dr. Annemieke Roobeek is hoogleraar 
Strategie en Transformatiemanagement aan 
Nyenrode Business Universiteit. Zij geeft les 
aan de PW. academy en is oprichter van Mee-
tingMoreMinds, een organisatie die zich richt 
op netwerkend werken en het verbinden van 
netwerken rondom vraagstukken in bedrijven 
en het publieke domein. Zij is mede-oprichter 
van XL-Labs dat is gespecialiseerd in het ont-
werpen van en invulling geven aan ecosyste-
men met zeer uiteenlopende bedrijven. Te-
vens is ze actief als commissaris bij Eneco en 
voorzitter van Social Finance NL.

DE COLLEGEREEKS 
VERANDERKUNDE 

VOOR HR
Lees er meer over op 

PWacadamy.nl/opleidingen/

collegereeks-veranderkunde

wat van ons verwacht wordt, dan is het wel goed. Bo-
vendien zijn veel mensen moe en missen ze perspec-
tief.”

Er is dus ook minder betrokkenheid?
“Zeker. Als je elkaar minder in het echt ziet, dan ver-
vlakken contacten. Je raakt minder geïnspireerd en 
initiatieven pak je niet snel op. Ik verwacht dat er 
post-corona wel een enorme energie los gaat komen, 
omdat mensen van nature wel graag samen willen 
werken. Het mooiste is om samen iets nieuws voor el-
kaar te krijgen en met elkaar te leren, te groeien en te 
genieten. Zo van: nu gaan we het anders doen.”

“Er zijn systeemveranderingen opkomst, ze staan al 
voor de deur. De tijd is straks aan de creatieve, visio-
nairen die positief zijn ingesteld. Die zullen zeggen: 
we hebben nu 25 jaar dit en dat visieloze beleid ge-
had, maar nu gaan we echt aan de slag! Een tegenre-
actie zal er ook komen: een deel van de mensen zal de 
hakken in het zand zetten. Daarom is het van belang 
dat we echt geëngageerde leiders op alle niveaus krij-
gen. Mensen die er echt samen voor gaan. Want we 
moeten positief vooruit. Dat is goed voor jezelf, dat is 
goed voor ons werk en dat is goed voor het bedrijf en 
uiteindelijk ook voor de maatschappij.” 
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Tekst  Aukje Nauta en Cristel van de Ven

De coronacrisis duurt en duurt. Het is de vraag wat dit doet met duurzame 

inzetbaarheid van werkenden in Nederland. Wat te doen nu, zo blijkt, vitaliteit langzaam 

achteruit kachelt? En vooral, hoe zorgen we dat medewerkers weer gaan floreren? De 

tweede corona-editie van het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid geeft een 

belangrijke handreiking: ‘iedereen een i-deal’ blijkt meer en meer een reële mogelijkheid. 

Slepende coronapandemie heeft 
negatieve invloed op vitaliteit, 
samenwerking en innovatie

NATIONAAL ONDERZOEK NAAR DUURZAME INZETBAARHEID 2021

THEMA: DUURZAME INZETBAARHEID
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Wegkwijnen. Verpieteren. Dat is de staat 
waarin veel werkenden wereldwijd verke-
ren tijdens de slepende coronacrisis, zo 
schrijft organisatiepsycholoog Adam Grant 
in april 2021 in The New York Times. Hij 
noemt wegkwijnen (languishing, op z’n 
Engels) het verwaarloosde middelste kind 
van mentale gezondheid, omdat dit gevoel 
het midden houdt tussen depressie aan de 
ene kant en bloei, groei en flow aan de an-
dere kant. Het is een gevoel van stilstaan, 
van leegte, van maar wat aanmodderen. 
En het zou wel eens de dominante emotie 
van 2021 kunnen zijn (Grant, 2021). 
Op het eerste gezicht lijkt languishing 
geen ramp. Als je je een beetje leeg voelt, 
ben je immers depressief noch burn-out. 
Je kunt vaak nog prima functioneren. 
Maar als werkenden maar blijven aanmod-
deren en zelden piekmomenten of flow 
ervaren tijdens hun werk, dan kan dat op 
de lange termijn wel degelijk een risico 
zijn voor hun mentale gezondheid.  

Juist omdat met name mentale gezond-
heid risico loopt, nu werkenden langdurig 
op anderhalve meter of zelfs thuiswerkaf-
stand van hun collega’s werken, hebben 
we voor de tweede keer in coronatijd on-
derzocht hoe het zit met de duurzame in-
zetbaarheid van werkend Nederland. Dit 
jaar richtten we ons vooral op vitaliteit: 
één van de drie kenmerken van duurzame 
inzetbaarheid, naast vakmanschap en ver-
andervermogen. We geven antwoord op de 
vraag of vitaliteit tanende is gedurende de 
coronacrisis (dat is inderdaad het geval). 
En we bieden een sprankje hoop, omdat 
blijkt dat de HR-professionals en mana-
gers die we in maart 2021 enquêteerden 
een belangrijke observatie doen: juist de 
Covid-19-pandemie lijkt een doorbraak te 
forceren van de zogenoemde i-deal. Dat is 

een afspraak-op-maat die medewerkers 
maken met hun leidinggevende, waardoor 
zij hun speciale behoeften in en rond werk 
beter kunnen afstemmen op datgene wat 
de organisatie van hen vraagt. 

Vitaliteit staat onder druk  
Verreweg de meeste geënquêteerde HR-
professionals en managers zeggen dat de 
(grote) meerderheid van hun collega’s ge-
zond en vitaal is, zo blijkt uit tabel 1. Ruim 
83 procent zegt zowel in juni 2020 als in 
maart 2021 dat de meeste medewerkers in 
hun organisatie vitaal zijn. Het percentage 
respondenten dat zegt dat de meeste me-
dewerkers zelden verzuimen blijkt zelfs 
met vier procent gestegen naar 77 pro-
cent. Maar men ziet ook afnames in fysie-
ke en mentale gezondheid. Zei in juni 2020 
nog bijna 90 procent van de geënquêteer-

den dat de meeste medewerkers zowel fy-
siek als mentaal gezond waren, in maart 
2021 zegt 86 procent van de HR-professio-
nals en managers dat medewerkers in 
meerderheid fysiek gezond zijn, en 82 pro-
cent in meerderheid mentaal gezond. Bei-
de vormen van vitaliteit laten dus een af-
name zien.  

Dat de HR-professionals en managers zich 
zorgen maken, blijkt nog duidelijker uit 
tabel 2, waarin we inzoomen op de invloed 
van thuiswerken. Die toont aan dat men in 
maart 2021 veel meer negatieve invloeden 
ziet van het langdurige thuiswerken dan in 
juni 2020 nog het geval was. Destijds zei 
ongeveer de helft van de respondenten 
dat thuiswerken een negatieve invloed 
heeft op mentale en fysieke vitaliteit van 
medewerkers. Maar in maart 2021 ziet 

De coronacrisis zorgt in 2021 voor een 
doorbraak in i-deals sluiten

Medewerkers... (Grote)

meerderheid

Juni 2020

(Grote)

meerderheid

Maart 2021

zijn vitaal 83,3% 83,2%

verzuimen zelden 73,1% 77,3%

zijn fysiek gezond 89,7% 86,0%

zijn mentaal gezond 88,3% 81,7%

maken i-deals over opleiding en training 34,3% 36,8%

maken i-deals over werkinhoud 43,7% 59,6%

maken i-deals over persoonlijke ontwikkeling 36,0% 38,8%

maken i-deals over thuiswerken 41,4% 59,8%

maken i-deals over combineren van werk en privé 39,3% 48,0%

Tabel 1. Vitaliteit en i-deals in juni 2020 en maart 2021
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driekwart van de HR-professionals en ma-
nagers een negatieve invloed van thuis-
werken op mentale vitaliteit, en bijna 60 
procent op fysieke vitaliteit.  

Langdurig thuiswerken 
Niet alleen vitaliteit neemt af bij langdurig 
thuiswerken. Ook andere facetten van 
duurzame inzetbaarheid – leren en ont-
wikkelen, innovativiteit, vakmanschap – 
hebben in maart 2021 zwaarder te lijden 
onder thuiswerken dan in juni 2020, aldus 
de (HR-)managers.  Een uitzondering is 
productiviteit: in juni 2020 zag 29 procent 
een negatieve invloed van thuiswerken op 
productiviteit, in maart 2021 nog maar 23 
procent. Opvallend is dat men nu ook veel 
sterker een negatieve invloed van thuis-
werken op samenwerking tussen mede-
werkers ziet. In juni 2020 ervoer 59 pro-
cent een negatieve invloed op 
samenwerking, in maart 2021 is dat geste-
gen naar maar liefst 71 procent. We zien 
dus dat de lange duur van social distan-
cing een steeds sterkere weerslag begint 
te krijgen op onderlinge samenwerking. 
We ontmoeten elkaar niet meer spontaan 
bij de koffieautomaat en nieuwe medewer-
kers kunnen lastiger worden ingewerkt. 
Dit begint zijn tol te eisen. Niet eens zo-
zeer voor productiviteit. Dat weten alle 
noeste thuiswerkers kennelijk op peil te 
houden, onder andere via vele digitale ver-
gaderingen en geconcentreerd doorwer-
ken zonder afleiding en pauzes. Maar juist 
omdat mensen sociale wezens zijn, die 
energie, nieuwe ideeën en werkplezier ha-
len uit onderlinge ontmoetingen, blijkt so-
cial distancing vooral fnuikend voor men-
tale vitaliteit. Zoals Grant al opmerkte, 
verpieteren we langzaam maar zeker, als 
plantjes die te weinig water krijgen in de 
vorm van sociaal contact.  

Negatieve 

invloed 

Juni 2020

Negatieve

invloed

Maart 2021

Mentale vitaliteit 53% 76%

Fysieke vitaliteit 46% 58%

Leren en ontwikkelen 35% 46%

Innovativiteit 29% 44%

Vakmanschap 18% 24%

Productiviteit 29% 23%

Samenwerking tussen medewerkers 59% 71%

Tabel 2. Waargenomen invloed van thuiswerken

OPZET ONDERZOEK DUURZAME INZETBAARHEID 

Voor het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2020 werden via de 

database van Vakmedianet gegevens verzameld bij 537 werkgevers. Van de 

respondenten was de helft vrouw, de helft man. Zij vulden in maart 2021 een 

digitale vragenlijst in. De verdeling van de respondenten over de aard en omvang 

van de deelnemende organisaties lijkt op de vorige jaren waarin het onderzoek 

werd uitgevoerd (2016 t/m 2020). De meeste respondenten hebben Personeel en 

Organisatie (38 procent) als belangrijkste vakgebied, gevolgd door Management 

en Organisatie (21 procent). Van de deelnemers is 32 procent werkzaam als 

kennisspecialist/professional; 20 procent respectievelijk 16 procent werkt als 

uitvoerend of hogere manager. Alle branches zijn vertegenwoordigd in het 

onderzoek. De meeste respondenten zijn werkzaam bij de overheid (21 procent) 

zakelijke dienstverlening (18 procent), de gezondheidszorg- en welzijnssector (16 

procent) en de industrie- en energiesector (10 procent). 44 procent van de res-

pondenten werkt bij organisaties met meer dan 500 medewerkers, 22 procent in 

organisaties tussen 101 en 500 medewerkers, en de rest bij organisaties tussen 21 

en 100 medewerkers (18 procent) en in organisaties met minder dan 20 mede-

werkers (15 procent). Van alle deelnemende organisaties werkt bij ongeveer een 

derde het merendeel van het personeel thuis, bij een derde werkt een deel van de 

medewerkers thuis en een deel op kantoor of de productielocatie, en bij de 

resterende een derde van de deelnemende organisaties werkt het merendeel van 

de medewerkers op de werklocatie. 

Nota bene: Het gaat in dit onderzoek om percepties. We vragen naar waargeno-

men factoren die maken dat de respondenten het personeel als meer of minder 

duurzaam inzetbaar ziet. Het betreft geen objectieve metingen van duurzame 

inzetbaarheid. 
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Sprankje hoop  
Toch is het niet alleen maar kommer en 
kwel. Er blijken sprietjes hoop te ontkie-
men in de dorre coronawoestijn. Die hoop 
zit ’m in de vijf factoren die bewezen bijdra-
gen aan duurzame inzetbaarheid (vitaliteit, 
vakmanschap en verandervermogen). Dit 
zijn ten eerste leerruimte, ofwel de moge-
lijkheden die mensen hebben om te leren, 
opleidingen te volgen en te werken aan per-
soonlijke ontwikkeling. Ten tweede autono-
mie, dat is de vrijheid die mensen hebben 
om het werk naar eigen inzicht uit te voe-
ren. Ten derde dialoog, ofwel de kwaliteit 
van de gesprekken tussen leidinggevenden 
en medewerkers over werk en ontwikke-
ling. Ten vierde i-deals, dat zijn maatwerk-
afspraken die medewerkers met hun lei-
dinggevende maken, waardoor het werk 
goed past bij ieders persoonlijke situatie en 
ambitie én bij wat de organisatie belangrijk 
vindt. En ten vijfde participatie, dat bete-
kent dat het management van de organisa-
tie informeert naar meningen van mede-
werkers en hen betrekt bij besluitvorming.  

Hoewel de geënquêteerde HR-professio-
nals en managers in maart 2021 zoals ge-
zegd lagere inschattingen geven van de 
vitaliteit van hun medewerkers dan in juni 
2020, geven ze (iets) hogere scores op 
vier van de vijf bovengenoemde factoren. 
Uit ons onderzoek (zie tabel 3) blijkt dat 
de respondenten gedurende de coronacri-
sis zien dat medewerkers meer leerruimte 
krijgen, meer autonomie hebben, een iets 
betere dialoog met hun leidinggevende 
voeren, en meer i-deals sluiten. Alleen 
participatie is gelijk gebleven. Maar het 
echt goede nieuws betreft vooral die i-
deals: in maart 2021 sluit men die sub-
stantieel vaker dan in juni 2020, reden om 
er nader op in te gaan.  

THEMA: DUURZAME INZETBAARHEID

Gemiddelde 

Juni 2020

Gemiddelde

Maart 2021

Vitaliteit 5,24 5,15

Leerruimte 4,69 4,80

Autonomie 4,73 4,83

Dialoog 4,61 4,68

I-deals 4,05 4,37

Participatie 4,25 4,22

Tabel 3. Vitaliteit en de vijf factoren in juni 2020 en maart 2021

Doorbraak in i-deals 
I-deals, zoals wij dat gemeten hebben, 
kunnen mensen maken over vijf onder-
werpen: opleiding en training, werkin-
houd, persoonlijke ontwikkeling, thuiswer-
ken en combineren van werk en privé. Bij 
elk onderwerp vroegen we de HR-professi-
onals en managers om op een schaal van 1 
tot 7 aan te geven hoeveel van de mede-
werkers in hun bedrijf daadwerkelijk der-
gelijke maatwerkafspraken (i-deals dus) 
maakten. Tabel 1 laat zien dat responden-
ten in maart 2021 vaker dan in juni 2020 
zeggen dat er i-deals worden gemaakt. 
Vooral de toename van i-deals over werk-
inhoud, thuiswerken en het combineren 
van werk en privé valt op. In juni 2020 zei 
44 procent van de respondenten dat me-
dewerkers in groten getale i-deals maak-
ten over werkinhoud; in maart 2021 is dit 
gestegen naar bijna zestig procent. Het-
zelfde geldt voor thuiswerken; een stijging 
van 41 procent naar bijna 60 procent. Ook 
over het combineren van werk en privé 
worden nu meer dan ooit i-deals gemaakt 
(van 39 naar 48 procent). 

Kortom, de coronacrisis zorgt in 2021 voor 
een doorbraak in i-deals sluiten. Kennelijk 
zien leidinggevenden in dat mensen heel 
verschillend omgaan met de beperkingen 

die de coronamaatregelen (zoals thuis en 
op anderhalve meter afstand van elkaar 
werken) met zich meebrengen. Juist door-
dat leidinggevenden zien hoe de één meer 
verpietert dan de ander, maken zij meer 
dan ooit afspraken-op-maat over hoe men-
sen het werken in coronatijd tóch vol kun-
nen houden. 

Meer aandacht voor duur-
zame inzetbaarheid 
Ook goed om te zien, is dat organisaties 
vooruitgang lijken te boeken als het gaat 
om aandacht voor, en investeringen in 
duurzame inzetbaarheid. Na een duikeling 
in managementattentie voor duurzame in-
zetbaarheid tussen 2019 en 2020, zit het 
onderwerp nu weer in de lift. Zo zegt in 
maart 2021 63 procent van de HR-profes-
sionals en managers dat duurzame inzet-
baarheid op de strategische agenda van de 
organisatie staat, tegenover 60 procent in 
juni 2020 (en 68 procent in 2019, niet in 
tabel). Een aantal aspecten zijn geduren-
de de coronacrisis substantieel beter ge-
worden (zie tabel 4), te weten:  
• aandacht van het topmanagement voor 

het duurzame inzetbaarheidsbeleid;  
• investeringen in digitale vaardigheden 

van medewerkers;  
• investeringen in thuiswerkplekken;   
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Cristel van de 

Ven (rechts) en 

Aukje Nauta zijn 

eigenaar en 

oprichters van 

Factor Vijf Orga-

nisatieontwikkeling. Zij doen onderzoek 

en geven advies over duurzame inzet-

baarheid, betekenisvol werken en 

schaamtevrij werken en leven. Cristel van 

de Ven is daarnaast voorzitter van de 

Vereniging Zelfstandigen Nederland 

(VZN). Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar 

Organisatiepsychologie aan de Universi-
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Tabel 4. Aspecten van duurzame-inzetbaarheidsbeleid die gedurende de coronacrisis 

meer of minder zijn geworden of gelijk zijn gebleven

Minder Evenveel Meer

De aandacht die het topmanagement heeft voor het 

duurzame-inzetbaarheidsbeleid

21% 41% 38%

De investeringen (in tijd en geld) in leiderschapsvaar-

digheden van managers

28% 40% 22%

De investeringen (in tijd en geld) in digitale vaardighe-

den van medewerkers

16% 37% 48%

De investeringen (in tijd en geld) in thuiswerkplekken 16% 19% 65%

De investeringen (in tijd en geld) in gezondheid van 

werknemers

15% 47% 38%

De investeringen (in tijd en geld) in loopbaanontwikke-

ling van werknemers

29% 53% 18%

• investeringen in gezondheid van werk-
nemers.  

Een adder onder het gras voor de toe-
komst is wel dat investeringen in loop-
baanontwikkeling van medewerkers vooral 
gelijk zijn gebleven, aldus 53 procent, ter-
wijl maar 18 procent zegt dat die investe-
ringen vooruit zijn gegaan. De aandacht 
voor duurzame inzetbaarheid lijkt daar-
mee vooral gericht op korte-termijn be-
hoeften die sterk samenhangen met de 
huidige coronasituatie, zoals thuiswerken, 
gezondheid en digitaal werken. Niet ver-
wonderlijk, maar beslist een punt van aan-
dacht voor inzetbaarheid op de lange ter-
mijn. 

Zorg én hoop 
Kortom, de resultaten van deze tweede 
corona-editie van het Nationaal Onder-
zoek Duurzame Inzetbaarheid geven rede-
nen voor zorg én hoop. De bevindingen 
wijzen erop dat HR-professionals en ma-
nagers hun medewerkers langzamerhand 
mentaal zien afglijden. Ze melden zich niet 
massaal ziek, maar lijden wel onder het 
thuis- en op sociale afstand werken van 
elkaar. Maar de (HR-)managers zien ook 
dat medewerkers in samenspraak met hun 
leidinggevende actie ondernemen tegen 
dat gevoel van wegkwijnen. Meer dan ooit 
worden i-deals gesloten: maatwerkafspra-
ken waardoor iedere medewerker op zijn 
of haar eigen wijze manieren kan vinden 
om de coronacrisis door te komen - of dat 
nu via een aangepaste werkinhoud of via 
meer, minder of anders (thuis)werken is.  

Meer openhartigheid 
We sluiten af met een advies. Om i-deals 
te kunnen sluiten, is het belangrijk dat 
medewerkers en leidinggevenden goed 

van elkaar weten waar de pijn zit. Heeft 
iemand thuis te veel afleiding door bij-
voorbeeld kinderen of een partner die ook 
thuiswerkt? Of verpietert iemand juist om-
dat hij alleen woont en het contact met 
mensen enorm mist? Lijdt iemand wellicht 
aan angst voor corona waardoor zij, als ze 
op locatie werkt, bang is met te veel men-
sen in aanraking te komen? Of zit het ‘m 
vooral in gevoelens van ‘digitale incompe-
tentie’ waar iemand vanaf wil? Wat het ook 
is waar mensen tegenaan lopen en behoef-
te aan hebben, leidinggevenden zullen het 
via goed luisteren, doorvragen en nog eens 
doorvragen moeten zien te achterhalen. 
En dat terwijl het lastig is om je tekortko-
mingen, angsten, schaamtes en wensen 
open en bloot op tafel te leggen; laat staan 
wanneer je dat ook nog eens op afstand 
via MS Teams, Zoom of Webex moet doen. 
Daarom is het nu belangrijker dan ooit om 
te investeren in houding en vaardigheden 
voor het voeren van openhartige gesprek-
ken, waardoor noden en verlangens boven 
tafel komen. Alleen dan immers is het 
werk op maat van het individu toe te snij-

den. Het mooie is: door nu te investeren in 
de kunst van dialoog, openhartigheid en 
kwetsbaarheid, kan duurzame inzetbaar-
heid na corona een nog grotere boost krij-
gen. 

De auteurs danken Leendert van Wezel 

voor zijn technische ondersteuning bij de 

dataverzameling.





23

juni | 2021

Tekst  Stefanie Hounjet

De noodzaak van duurzame inzetbaarheid en vitale medewerkers is in deze tijd groter 

dan ooit. Onderzoek toont aan dat de balans tussen werk en privé een grote uitdaging is 

voor de thuiswerkende medewerkers. Aan hoogleraar gedragsverandering Rick van 

Baaren de vraag: wat kan HR doen zodat werknemers actief werken aan hun vitaliteit?

Hoe stimuleer je de 
eigen regie van 
werknemers?

GEDRAGSVERANDERING
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“In deze wereld worden mensen nog 
steeds dikker, sporten we te weinig, heb-
ben we te veel stress en eten we met  
elkaar nog steeds elk jaar meer vlees.  
Ondanks alle campagnes. Deze onder-
zoeksresultaten laten duidelijk zien hoe 
moeilijk het is om het gedrag van mensen 
te veranderen. Als een organisatie de vita-
liteit van werknemers wil verbeteren dan 
betekent dat dus keihard werken. En dat 
besef moet er wel zijn. Je haalt het niet 
met een bootcamp of een fruitmand.”

Waar begin je?
“Je moet eerst een ambitieus doel stellen. 
En het is heel belangrijk dat er vanuit de 
directie voldoende draagvlak voor is. Niks 
komt voor niets en alles kost geld. Daarna 
volgt een volledige analyse van de weer-
standen en motieven in de organisatie. 

De werkgever wil vaak met regie de 
eigen regie van werknemers 
stimuleren, maar dat werkt niet

WIE IS RICK VAN BAAREN?

Rick van Baaren is hoogleraar 

Gedragsverandering & Maatschappij 

bij de Radboud Universiteit & 

Eigenaar bij Behavior Change Group 

en Dijksterhuis & van Baaren, waar 

65 gedragsveranderaars middels 

opleiding, detachering, projecten & 

campagnes opdrachtgevers slim-

mer maken op het gebied van 

gedrag. Een van de onderwerpen 

waar hij producten en diensten voor 

ontwikkelt is vitaliteit.

THEMA: DUURZAME INZETBAARHEID

Wat is het probleemgedrag? Welk gedrag 
wil je zien? Hoe kun je werknemers moti-
veren? En welke omgevingsvariabelen 
hebben daar invloed op? Pas als je deze 
elementen goed in kaart hebt kun je na-
denken over mogelijke oplossingen. De 
kern van de oplossing ligt bij de werkne-
mer zelf: eigen regie is de sleutel tot suc-
ces.”

Is eigen regie niet ontzettend moei-
lijk om als werkgever te stimuleren?
“Eigen regie is moeilijk. Maar als je daar 
stappen in maakt, dan is het intrinsiek en 
dan zit het in de mens. Dan is de mede-
werker ook de eigenaar van de verbete-
ring. Dat is cruciaal in het gehele proces. 
De werknemer moet dat ook voelen en 
zien dat hij zelf stappen neemt en resulta-
ten boekt.

“Dan is de kans heel groot dat de verande-
ring blijvend is en dit ook voortgezet 
wordt op andere domeinen. Je winst is 
dan ook zoveel groter. Met een fruitmand, 
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assertiviteitstraining of bijvoorbeeld een 
bootcamp ga je de oorlog niet winnen. Dat 
leidt niet tot blijvende verandering. Het 
leidt eerst tot een kleine opleving bij de 
toch al vitalere mensen en later tot desil-
lusie.”

Hoe stimuleer je de eigen regie van 
werknemers?
“Het succes van eigen regie zit hem in het 
langzaam ervaren dat medewerkers zelf 
voelen dat ze grip hebben op de verande-
ring. Dat ze eigenaarschap ervaren en voe-
len dat ze het kunnen. Ze ook zelf laten 
kiezen wat ze waar en hoe willen aanpak-
ken. Daar zijn bepaalde psychologische 
stappen voor nodig. Zo groeit het vertrou-
wen in hun handelen. Al die elementen 

uiteindelijk is het goedkoper omdat je 
minder herhaalmomenten nodig hebt om-
dat de werknemers uiteindelijk die intrin-
sieke motivatie hebben om hun eigen vi-
taliteit te bevorderen. En je zult zien dat 
werknemers elkaar daarin ook inspireren 
en dat leidt weer tot nog betere resulta-
ten.” 

Rick van Baaren is een van de sprekers op 

het Congres  Duurzame Inzetbaarheid 

2021. Het congres is verdeeld over twee 

middagprogramma’s (op 15 en 17 juni) en 

kent plenaire sessies, keuzesessies en een 

centrale afsluiting met netwerkmogelijk-

heden. Meer weten? Kijk op pwadademy.

nl/congressen/congres-over-duurzame-

inzetbaarheid

Voorbeeld van een piramide waar hoogleraar Rick van Baaren mee werkt in zijn projecten.

MT

Wat heeft de 

leidinggevenden nodig 

om de werknemers op de 

juiste manier te benaderen?

Werknemer

Doel: eigen regie & vitaliteit verbeteren

Definiëren gedrag | De weg naar dit gedrag | Wat kun je doen om het wenselijke gedrag te stimuleren?

Leidinggevende

Middel: welk gedrag van leidingevenden is nodig in 

dit proces en hoe voorkom je dat werknemers niet in 

de weerstand schieten.

samen leiden tot de juiste consequenties.
“Met deze aanpak leg je dus echt de focus 
op de eigen regie van de werknemer. De 
werkgever wil vaak met regie de eigen re-
gie van werknemers stimuleren, maar dat 
werkt dus niet. Dat zorgt alleen maar voor 
weerstand onder werknemers en dus on-
voldoende resultaat.”

Wat moeten HR-professionals niet 
vergeten als ze aan de slag willen 
met de eigen regie van werkne-
mers?
“Het stimuleren van de eigen regie van 
werknemers is een methode die over het 
algemeen wat langer duurt. Daarnaast is 
het niet perse hip of gaaf en de investe-
ring is bij het starten wat groter. Maar 
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Tekst  Jolanda van der Steen

Mede door de coronacrisis is het nu meer dan ooit de tijd om amplitiegerichte 

interventies te ontwikkelen, waardoor je het niveau van bevlogenheid van de 

werknemers bevordert. Dat levert minder verzuim en betere bedrijfsresultaten op.

Zo vergroot je 
bevlogenheid en vitaliteit 
binnen de organisatie

THEMA: DUURZAME INZETBAARHEID
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Het afgelopen jaar was voor veel mensen 
stressvol: we moesten allemaal omschake-
len naar een ‘nieuw normaal’. Dat heeft 
zijn sporen achtergelaten. Banen zijn ver-rr
loren, medewerkers maken zich zorgen 
over hun toekomst. Uit de nieuwste Rand-
stad WerkMonitor blijkt dat de impact van 
de coronapandemie op mensen met een 
baan groot is, net als de zorgen die zij 
daardoor hebben. Ruim de helft van de 
ondervraagde werknemers wereldwijd 
(54%) vreest zijn baan te verliezen. Deze 
spanning doet iets met je, maar ook de 
verandering van het werk an sich: een jaar 
volledig thuiswerken, in isolatie leven. Ze-
ker voor de groep alleenstaande jongeren.  

Succesvolle aanpak van verzuim 
ArboNed en HumanCapitalCare melden 
dat het gemiddelde verzuim in Nederland 
afgelopen jaar licht is gestegen, waarbij 
het psychisch verzuim het hoogst blijft. 
Wat de impact van de coronacrisis is en
het effect op de gemiddelde jaarcijfers, is 
beperkt bekend, maar de stijging is verra-
derlijk, aldus de arbodiensten ArboNed en 
HumanCapitalCare. Het is daarom begrij-
pelijk dat iedere organisatie verzuimcijfers 
uiterst serieus neemt en streeft naar een 
laag ziekteverzuim. Maar het terugdringen 
van ziekteverzuim is geen eenvoudige 
zaak, vooral ook omdat niet altijd duidelijk 
is welk streven realistisch is en welke aan-
pak succesvol.  
Om op deze vraag antwoord te kunnen ge-
ven is het goed om de ontwikkeling in 
onze maatschappij en de aanpak van ver-rr
zuim onder de loep te nemen. Er zijn drie 
gangbare modellen om verzuim te benade-
ren: 
• het medische model;
• het belastbaarheidsmodel;
• het gedragsmodel.

Het medische model
‘Het medische model’ is het meest traditi-
onele model en stamt uit de jaren ’80. In 
deze aanpak richt men zich met name op 
de beperkingen van zieke medewerkers. 
Een aanpak die ook aansluit op de klassie-
ke psychologie, waar vooral wordt geke-
ken naar het probleem zelf en op zoek 
gaat naar oorzaken waardoor dit probleem 
is ontstaan. Met deze aanpak ben je niet 
proactief bezig met verbetering of gene-
zing.  

Het belastbaarheidsmodel
Langzamerhand werd helder dat een me-
dische beperking niet hoeft te betekenen 
dat je ziek bent. Door de focus te verleg-
gen van beperkingen naar mogelijkheden 
en actief op zoek te gaan naar alternatie-
ven om toch te blijven werken ontstond 
het ‘belastbaarheidsmodel’. Met deze aan-
pak kun je veel verzuim beperken, want 
met dit model verleg je de focus van kwaal 
naar kans.

Binnen dit model wordt echter geen reke-
ning gehouden met allerlei subjectieve, 
persoons- en omgevingsgebonden facto-
ren die ook in belangrijke mate van in-
vloed blijken op het verzuim. Denk aan 
bedrijfscultuur, werkdruk, relatie leiding-
gevende die negatief invloed kunnen heb-
ben op de werkbeleving en spannings-
klachten kunnen veroorzaken of 
verzuimgedrag verhogen. De rol van de 

werkgever en de werkomgeving ontbreken 
terwijl deze vaak wel belangrijk zijn. 

Het gedragsmodel
De nieuwste en meest complete methode 
is het ‘gedragsmodel’. Deze innovatieve 
aanpak sluit aan op de visie vanuit de po-
sitieve psychologie. Er wordt niet gekeken 
naar de klacht of kwaal, maar de aanpak is 
gebaseerd op de veronderstelling dat bij 
verzuim sprake is van een keuze. Een me-
dewerker maakt de keuze om al dan niet 
te verzuimen. De afweging om je ziek te 
melden blijkt, naast de aard van de klacht, 
in belangrijke mate te worden bepaald 
door andere factoren zoals de sociale om-
geving, de arbeidswaardering en de aan-
wezigheidsmotivatie van de medewerker.  

Deze aanpak wordt nog wel verschillend 
ontvangen binnen organisaties omdat het 
lijkt alsof je oordeelt over ziek zijn, maar 
daar gaat het niet over. Als werkgever blijf 
je weg van het oordelen over de klacht of 

Het gedragsmodel is gebaseerd op de 
veronderstelling dat bij verzuim 
sprake is van een keuze
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VERZUIM KOST JAARLIJKS 
RUIM 13 MILJARD EURO

Bijna de helft (47%, bron: volksge-

zondheid en zorg) van de werkne-

mers verzuimde in 2019. Dat zijn in 

totaal bijna 3,5 miljoen mensen. Dit 

brengt enorme kosten met zich 

mee. De geschatte kosten bedragen 

in totaal jaarlijks ruim 13 miljard 

euro (cijfers 2017/2018) en de cijfers 

zijn de afgelopen jaren niet minder 

geworden.

Een groot deel van het ziektever-

zuim in Nederland wordt veroor-

zaakt door werkgerelateerde 

psychische klachten: werkdruk, 

werkstress, waarvan ruim 6,1 

miljard euro verband houdt met 

werkgerelateerd verzuim. 64% van 

de werkgerelateerde verzuimkos-

ten wordt door de psychosociale 

arbeidsbelasting (PSA) veroorzaakt.

kwaal, je maakt de factoren bespreekbaar 
die van invloed zijn op het gedrag en je 
keuze beïnvloeden om te verzuimen. Dit 
betekent dat je als werkgever ook in ge-
sprek gaat over leefgewoonten en gedrag 
en kritisch bent op werksfeer en cultuur 
binnen de organisatie. Binnen deze aan-
pak is het echt tweerichtingsverkeer waar-
in beide partijen open zijn over de facto-
ren die een belangrijke rol spelen. Dit 
vraagt om eerlijkheid, vertrouwen en 
openheid. Door te bespreken en te bekij-
ken wat de werknemer echt nodig heeft, 
bied je een helpende hand. Eigenaarschap 
dus van beide kanten. 
Onder invloed van diverse stelselwijzigin-
gen daalde het ziekteverzuim in Neder-
land de laatste drie decennia aanzienlijk. 
Een integrale humane aanpak werkt en 
heeft succes. 

Duurzaam werkgeverschap 
Als werkgever doe je er verstandig aan bre-
der te kijken en te investeren in duurzame 
inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid 
binnen de organisatie en dit gaat verder 
dan alleen gezondheidsvraagstukken. Een 
integrale benadering is noodzakelijk. Bevlo-
genheid en betrokkenheid continu onder 
de loep nemen is uiterst belangrijk. De te 
maken keuzes zijn beïnvloedbaar door met 
elkaar actief in gesprek te gaan over de 
wensen en behoeften en op tijd bij te stu-
ren wanneer de bedrijfscultuur op negatie-
ve wijze wordt beïnvloed of de acties niet 

tot het gewenste effect of gedrag leiden.  
Weten welke initiatieven nodig zijn vraagt 
om inzicht en dit bereik je door de bevlo-
genheid en betrokkenheid te meten. Aan 
de hand van de realtime beschikbare data 
heb je als werkgever alles in handen om te 
bouwen aan de gewenste verandering en 
mogelijkheden voor een positief werkkli-
maat en Human Wellbeing te realiseren. 
Deze aanpak, waarin je werkt met een po-
sitieve strategie en duurzame inzetbaar-
heid stimuleert, wordt ook wel duurzaam 
werkgeverschap genoemd. Het is een pre-
ventieve aanpak om medewerkers continu 
te laten werken, leren en presteren met 
energie en werkplezier. Duurzame inzet-
baarheid maakt onderdeel van een ‘duur-
zame arbeidsmarkt’. 
Afgelopen jaar zijn steeds meer organisa-
ties zich door corona gaan realiseren dat 
een positief werkklimaat waarin medewer-
kers met plezier en bevlogen hun werk 
kunnen doen duurzaam succes oplevert. 

Amplitie
Met al deze veranderingen is na het tijd-
perk van curatie en preventie het tijdperk 
van amplitie aangebroken. Amplitie is af-
komstig van het Latijnse woord ‘amplio’ en 
is gericht op het versterken, vergroten en 
vermeerderen. In dit licht bezien zouden 
werkgerelateerde interventies gericht 
moeten zijn op het vergroten van het psy-
chisch, sociaal, fysiek en financieel welbe-
vinden. Mede door de coronacrisis is het 

nu meer dan ooit de tijd om amplitiege-
richte interventies te ontwikkelen, waar-
door je het niveau van bevlogenheid van 
de werknemers bevordert. Aandacht heb-
ben voor het welbevinden van de werkne-
mers blijkt cruciaal, ook bij werknemers 
die (ogenschijnlijk) nog zonder problemen 
functioneren. Het niet optimaal benutten 
van potentieel brengt immers ook risico’s 
met zich mee, zoals het ontbreken van inspi-
ratie, plezier en verbinding binnen teams.  

Het rendement van werkgeluk 
Een positieve en sterke aanpak rond well-
being op de werkvloer brengt een heuse 
‘return on investment’ met zich mee. De 
Amerikaanse werkgelukgoeroe Jacob 

THEMA: DUURZAME INZETBAARHEID

Het is meer dan ooit de tijd om 
amplitiegerichte interventies 
te ontwikkelen
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Jolanda van der Steen

is co-founder van JECKX.

Morgan stelt dat geluk winstgevend is. 
Uit onderzoek voor zijn boek ‘The Em-
ployee Experience Advantage’ blijkt dat
organisaties die investeren in een positie-
ve ervaring op het werk vier keer meer 
winst maken per werknemer, drie keer 
meer omzet genereren per werknemer en 
40 procent minder personeelsverloop ken-
nen dan andere organisaties. 
Er zijn vele andere onderzoeken die het ren-
dement van well-being en werkgeluk aanto-
nen: Gallup ziet een 33% hogere winstge-
vendheid, Hay Group meet 43% meer 
productiviteit, Shawn Achor meldt 37% 
meer verkoop en HBR concludeert dat orga-
nisaties 300% meer innovatie vertonen.  

Shift with Impact 
In deze tijd, waarin je binnen organisaties 
te maken hebt met diverse werkgeneraties 
en ontwikkelingen, is het echter wel een 
uitdaging voor werkgevers om alle mede-
werkers geïnspireerd en aangesloten te 
houden, zodat zij proactief duurzaam 
werknemerschap inzetten. 
Zorgdragen voor een positieve bedrijfscul-
tuur en het vergroten van het welzijn en 
werkgeluk van je medewerkers vraagt om 
maatwerk. Dat begint bij regelmatig ge-
sprekken voeren met je team en collega’s
over wat hen drijft, enthousiast maakt en 
inspireert. Heb daarnaast oog en begrip 
voor wat er bij de medewerkers speelt en 
zorg dat je niet wordt verrast als het even 
niet lekker gaat op het werk.  
Naast actief ontwikkelen van inspirerende 
taken, het benutten van aanwezig talent 
binnen de organisatie, draagt het hebben 
van een aantrekkelijk gezamenlijk doel bij 
aan de bevlogenheid, het eigenaarschap 
en het ambassadeurschap van een werk-
nemer. Noem het een impactstrategie of 
purpose. 

SDG’s
Een extra hulpmiddel voor het bepalen 
van je purpose of impactstrategie zijn de 
SDG’s (Sustainable Development Goals) 
van de VN. SDG’s bieden houvast en kan-
sen voor duurzame groei en geven je de 
meest oprechte en verbindende manier 
om te bouwen aan ‘Duurzaam werkgever-rr
schap’. Vanuit duurzaam werkgeverschap 
met een positieve impactvolle strategie 
stimuleer je de duurzame inzetbaarheid 
van de medewerkers, creëer je bevlogen 
medewerkers, die vitaler, innovatiever en 
productiever zijn. Zo bouw je aan duur-rr
zaam succes en een duurzame arbeids-
markt.

Win in the workplace 
Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie
aan de Universiteit Utrecht (bron: website 
UU) startte een Europees onderzoek naar 

hoe en waarom bedrijven investeren in 
kostbare menskracht en naar hoe die in-
vesteringen uitpakken in de praktijk. “Op 
een duurzame arbeidsmarkt zijn mede-
werkers bevlogen, productief en gezond. 
De organisatie waarin ze werken, hangt 
goed samen (is cohesief) en is winstge-
vend. Op het derde niveau zie je in landen 
met een duurzame arbeidsmarkt een hoge 
arbeidsparticipatie en een bloeiende eco-
nomie.” Kortom: duurzaam werkgever-rr
schap voor topmarktleiderschap. Om deze 
topleiderschap te bereiken is de bood-
schap: ‘to win in the marketplace, you first 
have to win in the workplace.’ 

Een aantrekkelijk gezamenlijk doel draagt bij aan de bevlogenheid, het eigenaarschap en 

het ambassadeurschap van een werknemer.
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Tijd voor een Goed 
Gesprek met je 
medewerker
Steeds meer nemen organisaties afscheid van de traditionele beoordelings- en 

functioneringsgesprekken. Ze moeten ook wel, want we leven in een tijd van 

zelfsturende teams, thuiswerken en werkgeluk, zo laat Jacco van den Berg zien in zijn 

nieuwe boek ‘Het Prestatiemenu; alle ingrediënten voor Het Goede Gesprek over 

duurzaam lerend presteren’.

Tekst  Pieter van Beek

BOEKRECENSIE

Of je het nu hebt over plannings-, functio-
nerings-, POP- of beoordelingsgesprekken, 
ze moeten aansluiten op allerlei verande-
ringen, zoals zelfsturende of zelforganise-
rende teams, thuiswerken en. Maar denk 
ook aan begrippen als holacratie, appreci-
ative inquiry, werkgeluk, agile, scrum, 
roadmaps of employee experience. De tra-
ditionele gesprekkencyclus past niet meer 
bij al deze nieuwe manieren van werk or-
ganiseren en medewerkers aansturen.

DEZE WOORDEN ZIJN ESSENTIEEL
Woorden als ‘autonomie’, ‘vertrouwen’ en 
‘verantwoordelijkheid’ zijn essentieel en 
hebben een hele nieuwe mindset nodig 
als het gaat om beoordelingsgesprekken, 
stelt Van den Berg in zijn boek Het Pres-
tatiemenu. “De gesprekkencyclus heeft 
haar waarde bewezen. Maar dit is een tijd 
van speedboten en niet van mammoet-
tankers. In het huidige tijdsgewricht is de 
enige constante de verandering. Wat is 
dan de reden om krampachtig de financi-

ele jaarcyclus te volgen en in een eerste 
kwartaal het functioneren van medewer-
kers van het jaar ervoor te beoordelen? 
Waarom moet iedere medewerker door 
dezelfde beoordelingsgesprekken-was-
straat?”

Van den Berg noemt het logisch dat een 
ervaren medewerker die goed presteert, 
en het naar zijn zin heeft, een ander soort 
gesprek krijgt dan een net afgestudeerde. 
En dat met een onderpresteerder een an-
der gesprek wordt gevoerd dan met een 
toppresteerder.

HET NIEUWE BEOORDELEN
Het boek ‘Het Prestatiemenu’ is een ver-
volg op zijn eerdere boek ‘Het Nieuwe Be-
oordelen’. Het is verrijkt met nieuwe theo-
rieën, inzichten, opgedane ervaringen. 
Ook heeft Van den Berg gekozen voor een 
nieuwe term. In plaats van een beoorde-
lingsgesprek heeft hij het nu over Het 
Goede Gesprek. “Het woord beoordelen 

Titel: Het Prestatiemenu: alle ingrediën-

ten voor Het Goede Gesprek over duur-

zaam lerend presteren

Auteur: Jacco van den Berg

Uitgeverij: Vakmedianet

ISBN: 9789462157385
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is journalist/tekstschrij-

ver.

heeft iets hiërarchisch in zich en dat past 
niet bij een goed gesprek.”

Want dat is waar het om gaat, aldus de au-
teur. Als HR-professional moet je met de 
medewerker een goed gesprek voeren. 
Helemaal toegespitst op de persoon. “Er is 
geen one size fits all”, stelt Van den Berg. 
“De in beton gegoten systeemafspraken 
uit cao’s en beoordelingsreglementen ma-
ken steeds meer plaats voor verschillende 
contactmomenten over met plezier lerend 
presteren.”

In Het Goede Gesprek is de werkrelatie 
meer evenwaardig, in evenwicht en ge-
lijkwaardig geworden, concludeert Van 
den Berg. “Waar het in wezen om gaat is 
dat medewerkers met plezier presteren, 
vitaal zijn en blijven, zich ontwikkelen én 
dat de schoorsteen van de organisatie 
blijft roken. Hier met medewerkers over 
in gesprek gaan, daar gaat het in de kern 
over.”

VIJF INGREDIËNTEN VOOR HET 
GOEDE GESPREK
Maar hoe geef je zo’n Goed Gesprek vorm? 
Na een theoretisch deel dat dieper ingaat 
om performancemanagement, laat Van den 

Berg dat in zijn boek zien aan de hand van 
vijf ingrediënten waaruit Het Goede Ge-
sprek bestaat. Dat zijn naast een focus op 
sterke punten en meer verantwoordelijk-
heid bij medewerkers bij het formuleren 
van doelstellingen, ook continue dialogen 
over prestaties, ontwikkeling en thema’s. 
Daarnaast zijn meer verantwoordelijkheid 
bij medewerkers voor de eigen prestaties 
en ontwikkeling en dienend leiderschap 
belangrijke ingrediënten. Elke paragraaf 
eindigt met quotes van HR-professionals, 
leidinggevenden en wetenschappers die de 
lezer tot nadenken zetten.

In het tweede deel geeft Van den Berg 
helemaal het podium aan mede-experts 
in de vorm van interviews. Zo laat Mari-
anne van Woerkom, hoogleraar Positieve 
Organisatie Psychologie aan de Erasmus 
Universiteit, haar licht schijnen over de 
‘sterke punten’-benadering. Werkgeluk-
adviseur Heleen Mes vertelt over werkge-
luk en employee experience en juridisch 
expert Pascal Willems over de juridische 
kanten van Het Goede Gesprek.

Wat dit allemaal betekent in de praktijk, 
laat Van den Berg zien in het laatste deel, 
aan de hand van zes best practices. Zoals 

Jeugdhulp Friesland die met hun Huis van 
Werkvermogen de duurzame inzetbaar-
heid wil vergroten onder de medewerkers 
of de healthy organisation van Adimec, 
producent van industriële camera’s.

TOOLS EN CASES
In een lekker leesbaar en aantrekkelijk ge-
illustreerd boek zet Van den Berg je aan 
het denken over de gesprekken die je 
voert met de medewerkers in jouw organi-
satie. Zijn die nog wel van deze tijd? De 
tools en cases in het boek geven je als le-
zer handvatten om de continue dialogen 
over bijvoorbeeld prestaties, ontwikkeling, 
werkplezier en duurzame inzetbaarheid in 
een positievere sfeer vorm te geven. Daar-
door kun je ook een nieuwe richting kie-
zen in het beter en productiever samen-
werken. Dat is een continu proces. “Zo 
wordt ook de cultuur positiever”, stelt 
Martijn van der Kooij, hoofdredacteur van 
PW., in zijn nawoord in het boek. “Ik ben 
van mening dat medewerkers daar meer 
drive door krijgen.” 
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Jeroen Riemeijer

HR-consultant

Als ik aan de gesprekken terugdenk die ik met haar heb 

gevoerd, dan verschijnt er een dikke glimlach op mijn 

gezicht. En dat is best gek, want zij was net ontslagen. 

Ze moest vertrekken. Geen baan meer beschikbaar.  Aan 

haar vaardigheden was geen behoefte meer. Wegwezen 

dus. Bureau opruimen, pennen terug in de kast en je 

pasje achterlaten bij de receptie. Veel plezier verder.   

Zoiets.  

Deze keer geen intens verdriet van iemand die het ont-

slag niet zag aankomen, niet iemand die mij over het bu-

reau probeerde te trekken omdat woede en ontzetting 

leidend waren. Het verwerken van nijd en verdriet vorm-

den veelal de basis van mijn gesprekken, wetende ook 

dat medewerkers niet alleen hun baan verloren, maar 

ook veelal een kras op hun zorgvuldig opgebouwde 

identiteit opliepen. 

Naar boven

Met haar identiteit was echter helemaal niets mis. Niks 

krasjes. Zij oogde fris en fruitig en was meteen duidelijk 

over haar toekomst. Ze had mijn hand in de rug helemaal 

niet nodig en de kosten van een psycholoog waren ook 

niet aan haar besteed. Onzin. Zij bleek niet veroordeeld 

tot een onzekere toekomst. Het was crystal clear, zo 

bleek. Ja, het was wel een bijzondere richting die zij voor 

ogen had. Een richting naar boven.  

Huh?  ‘Jazeker, ik word astronaut en ik hoop dat jij mij 

wilt helpen om dat doel te bereiken’.  Wat een leuk gek 

mens, dacht ik eerst nog. Hoe kom je daar nou toch bij? 

Maar ze meende het echt. Dit was absoluut geen grap, 

zij werd astronaut. Op mijn voorzichtige vraag ‘hoe denk 

je daar te komen?’ - om toch de ernst van haar bijzonde-

re toekomstbeeld te kunnen inschatten - antwoordde 

zij gedecideerd: ‘omdat ik het wil, gaat het lukken’.  

Die woorden kunnen op een tegeltje: omdat ik het wil, 

gaat het lukken.  

Doel bereikt

Er was best wat budget beschikbaar voor training, opdat 

iemand zich in voldoende mate gesterkt zou kunnen 

voelen om de arbeidsmarkt te betreden. De door haar 

gewenste cursus was daarentegen ‘ietsje’ duurder, maar 

dat maakte mij niet uit. Haar energie was aanstekelijk en 

binnen een half uur dacht ik echt: die meid wordt astro-

naut, ik weet het zeker.  

Nu, jaren verder, verlaat zij binnenkort onze dampkring 

en is haar doel bereikt. Het doel waar zij zelf in geloofde 

en waar zij anderen in mee kon nemen. Mij zeker.  

‘Omdat ik het wil, gaat het lukken’. Die woorden zal ik 

uitspreken als ik op de voorste rij zit, op de dag dat zij 

wordt gelanceerd. Wat een doorzetter en wat een voor-

beeld. Kom maar veilig weer terug en neem dan alsje-

blieft anderen aan de hand die hun krasje maar niet op-

gevuld krijgen. Dat zou mooi zijn. 

‘Omdat ik het wil, gaat het lukken’ 

Een hoger doel
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WETTEN EN REGELS

Recht op doorbetaald
ouderschapsverlof in zicht 

OO
uderschapsverlof wordt op dit momentuderschapsverlof wordt op dit moment

niet doorbetaald, tenzij de werknemer het 

geluk heeft dat in diens CAO anders is

bepaald. Dit wijzigt door de Wet betaald ouder-

schapsverlof, die recent door de Tweede Kamer is

aangenomen. Op grond van deze wet krijgen 

ouders recht op 9 weken (gedeeltelijk) doorbe-

taald ouderschapsverlof. 

Achterliggende gedachte is dat ouders zo meer

ruimte krijgen om samen bewuste keuzes te

maken over de verdeling van werken en zorgen. 

Ook moet de wet ouders stimuleren om het 

ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Momenteel maakt namelijk slechts een derde van

de ouders hier gebruik van. 

50% doorbetaald

Vanaf 2 augustus 2022 wordt het ouderschaps-

verlof daarom gedurende 9 (van de in totaal 26) 

weken doorbetaald. Het gaat om een betaling van 

50% van het salaris, tot 50% van het maximum 

dagloon. Voorwaarde is dat het verlof moet

worden opgenomen in het eerste jaar na de 

geboorte. Benut de werknemer deze mogelijkheid

niet, dan wordt het verlof toegevoegd aan de 17 

weken onbetaald ouderschapsverlof (op te

nemen tot de 8e verjaardag van het kind). 

De nieuwe wet heeft onmiddellijke werking. Dat

betekent dat ook ouders met een kind dat is 

geboren voor 2 augustus 2022 recht hebben op 

deze periode van doorbetaald ouderschapsverlof,

Suzan Wolters

advocaat arbeidsrecht & 

privacy bij Banning

mits het kind nog geen jaar oud is en de ouder nog mits het kind 

ouderschapsverlofrechten over heeft.   

Europese Richtlijn

Het kabinet heeft al meer stappen gezet die 

moeten leiden tot meer ruimte voor het vinden 

van een nieuwe werk/privébalans na de geboorte 

van een kind, een evenwichtigere verdeling van 

zorgtaken, meer betrokkenheid van de partner bij 

de opvoeding en een verbeterde arbeidsmarktpo-

sitie voor vrouwen. Zo heeft de partner sinds 

januari 2019 al recht op 1 week doorbetaald 

geboorteverlof. Per juli 2020 zijn daar 5 weken

aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Vanaf 2

augustus 2022 heeft de partner in totaal dus

recht op 15 weken (deels) doorbetaald verlof. Al 

deze stappen zijn terug te voeren op de normen

uit de Europese Richtlijn betreffende het even-

wicht tussen werk en privéleven voor ouders en 

mantelzorgers en haar voorgangers, die Neder-

land als lidstaat moet vertalen in wetgeving. 

De wet moet nog door de Eerste Kamer worden 

aangenomen. Strubbelingen zijn daarbij niet 

direct te verwachten, gelet op de Europese 

Richtlijn die aan de wet ten grondslag ligt. 
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Tekst  Marc-Peter Pijper

Wat is een diverse en inclusieve organisatie? Met Excelsheets en taartdiagrammen kom 

je er niet. En de discussie moet over veel meer gaan dan alleen over hoofddoekjes of 

seksuele geaardheid, vindt Marc-Peter Pijper.

Diversiteit en 
échte inclusie

 DIVERSITEIT EN INCLUSIE
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Ik zit aan de keukentafel, om me heen een 
gezellige kinderdrukte. ‘Hé pap, kijk! Ik 
ben met twee moslims aan het spelen!’ 
Voor ons volwassenen meteen een beladen 
uitspraak. Voor mijn dochtertje een feite-
lijke constatering, zonder enige bijsmaak. 
Ik hoop maar dat ze nog heel lang zulke 
ongedwongen uitspraken kan blijven doen, 
zonder verstrikt te raken in dilemma’s als: 
‘Ga ik wel met genoeg moslims om? Moet 
ik meer jongens uitnodigen, of juist meis-
jes? En hoe zit het met het percentage 
lhbt’ers? Of moet ik ze lgbtq’ers noemen? 
En wat nou als we allemaal een hoofd-
doekje om willen doen?’

Diversiteit en inclusiviteit 
vertaalt zich al snel naar 
een Excelsheet
Ons huis is gewoon open voor alle vriendjes 
en vriendinnetjes van onze kinderen. De 
enige bijsmaak krijgen ze van de verschil-
lende soorten lolly’s. En soms moet je even 
oppassen met wat je kookt. Meer niet. Daar 
hoef je geen moeilijke datamodellen op los 
te laten. Maar in organisaties vertaalt de 
hele discussie over diversiteit en inclusie 
zich al snel naar een Excel-sheet: wat is het 
percentage vrouwen aan de top? Welk deel 
van ons nieuwe human capital heeft een 
niet-westerse achtergrond?

Bokito-mannetjes
Begrijp me niet verkeerd, ik ben groot 
voorstander van minder Bokito-mannetjes 
op de Zuidas, en meer feminiene organisa-
ties overall. Maar laten we onszelf niet ver-
liezen in taartdiagrammen om tot een op-
timale diversiteitscore te komen. Dan 
missen we namelijk het hart van wat di-
versiteit – en vooral inclusie – eigenlijk is: 
dat je he-le-maal mag zijn wie je bent, juist 
ook op je werk.

Want hoe krom is het dat je een groep 
heel diverse en talentvolle mensen aan-
trekt om ze vervolgens allemaal te laten 
opdraven in een donkerblauw maatpak of 
mantelpakje, en ze in een hiërarchisch 
systeem met vaste functieomschrijvingen 
en rigide targets propt? Zo rent al dat ta-
lent toch weer gillend de deur uit?

Het rare is dat het helemaal niet aan de 
mensen ligt of een organisatie divers en 
inclusief is. Want iederéén is in de basis 
inclusief. Bij Viisi hanteren we de Gouden 
Regel: behandel anderen zoals je zelf be-
handeld wilt worden. In alle grote religies 
schrijven ze deze leefregel voor, sla Wiki-
pedia er maar op na. En je hoeft niet in 
een God te geloven, ook in de weten-
schapsfilosofie loopt de Gouden Regel al 
sinds mensenheugenis als rode draad door 
de ethische leefregels heen. Ik weet zeker 
dat elke collega die je op dit moment hebt 
op een of andere manier is opgevoed met 
een versie van de Gouden Regel.

Van tattoos tot hormonen
Solidariteit en respect voor anderen. In 
veel systemen voelt men zich niet veilig 
genoeg om deze simpele regel na te leven. 
Aan de mensen ligt het niet. Het ligt aan 
het systeem waarbinnen ze moeten wer-
ken. Bij Viisi hebben we een systeem 
waarin autonomie, talentontwikkeling en 
solidariteit voorop staan. Maar ook wij 

hebben nog werk te doen. We zijn best 
een homogene groep en kunnen wel wat 
meer diversiteit gebruiken. We hebben 
geen Excelsheet nodig om dat te constate-
ren en ermee aan de slag te gaan.

Pas als je wat doet aan het systeem, kun je 
diversiteit en inclusie waarborgen. Dan 
creëer je een werkplek waarin je gewoon 
met je hele zelf aanwezig kunt zijn, inclu-
sief onzekerheden, tattoos, excentrieke 
gewoontes en unieke talenten – met of 
zonder hoofddoekje. Een werkplek waar je 
onderwerpen als hormonen, ego of onze-
kerheid gewoon op de agenda kunt zetten. 
Waar je gewaardeerd wordt om wie je 
bent. Want dat is échte inclusie. 

Pas als je wat doet aan het systeem, 
kun je diversiteit en inclusie 
waarborgen

Marc-Peter Pijper is o.a 

zelforganisatiecoach bij 

Viisi Hypotheken.





37

JONG TALENT

Noëlle Dolmans

opzichte van diploma en skills, wat ik een ontzet-
tend fijne trend vind. Naar mijn idee is DNA lei-
dend voor het succes van je business: met het juis-
te DNA ontwikkel je skills. Tevens valt het me op 
dat er veel wordt gesproken over trends in automa-
tisering en robotisering. We zijn gespecialiseerd in 
functies waarin servicegerichtheid – in de breedste 
zin van het woord – essentieel is. In deze branche 
zullen mensen het verschil blijven maken. Een fan-
tastische avond uit in het theater of bediening aan 
boord van de hogesnelheidslijn is precies waar 
(onze) mensen het verschil maken. De bijdrage van 
mensen aan de beleving is niet te automatiseren.

DIT ZOU IK GRAAG BETER KUNNEN

Mijn belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat 
SuperStaff duurzaam groeit. Met de juiste mensen 
in mijn team is de volgende fase effectief en effici-
ent opschalen en mijzelf meer misbaar maken, ze-
ker aan de operationele kant. Daardoor kan het 
team meer op de voorgrond treden, verantwoorde-
lijkheden op zich nemen en ervoor blijven zorgen 
dat zowel onze opdrachtgevers als medewerkers 
ons van toegevoegde waarde zien. Om dit te be-
werkstelligen wil ik mijzelf meer ontwikkelen in het 
naar buiten durven treden om mijn visie op gast-
vrijheid en arbeidsbemiddeling te delen. Het wordt 
tijd dat ik bescheidenheid vaker opzij zet. Dit inter-
view is daarin een eerste stap, zeker niet de enige!

Ben jij een HR-professional onder de 35 jaar en wil 
je meewerken aan deze rubriek? Stuur dan een 
mail naar pw@vakmedianet.nl

MIJN WERK

Sinds 2017 ben ik onderdeel van en verantwoorde-
lijk voor SuperStaff. We zijn gespecialiseerd in het 
matchen van gastgerichte mensen met de mooiste 
werkgevers in en rond Amsterdam. Dit doen we 
middels uitzenden, detacheren of een detavast-mo-
del. Ik focus me op ‘de voorkant van het bedrijf’ en 
ben graag buiten de deur, in gesprek met klanten 
en potentiële klanten. Wat zijn zoal mijn taken? 
Ontzettend divers! Ik vul mijn dagen met acquisitie, 
voer gesprekken met potentiële klanten, zorg voor 
implementatie bij nieuwe klanten voordat ik ze 
overdraag aan de operatie, houd me bezig met mar-
keting en bemoei me stiekem ook (te) veel met  
andere zaken. Wellicht een ondernemerskwaaltje?

OVER VIJF JAAR

Over vijf jaar staan wij bekend als toonaangevende 
speler in gastgerichte arbeidsbemiddeling. Waar sta 
ik dan? Nog steeds aan de voorkant van het bedrijf, 
met een groter waanzinnig team om me heen – als 
het goed is zijn we flink gegroeid en heb ik collega’s 
die helpen bij onder andere accountmanagement. 
Tegen die tijd bedienen we ook klanten vanuit 
nieuwe vestigingen in Utrecht en Rotterdam. Bo-
vendien zullen we naast organische groei ook door 
fusies en overnames onze dienstverlening optimali-
seren en uitbreiden. Qua ontwikkeling ben ik dan 
ook meer ervaren in onder andere overnames.

DE BELANGRIJKSTE HR-TREND

Wat me opvalt, is dat DNA en competenties de af-
gelopen jaren steeds belangrijker geworden zijn ten 

LEEFTIJD:  27
OPLEIDING: BUSINESS MANAGEMENT
FUNCTIE: EIGENAAR
ORGANISATIE: SUPERSTAFF
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Leiderschap als 
game changer
Juist in deze digitale tijd waarin mensen verschillende behoeften en drijfveren hebben, 

maakt leiderschap met de human touch het verschil. Mariette Kloppenburg legt uit wat 

dat inhoudt en welke rol HR daarin kan spelen. 

Tekst  Mariette Kloppenburg

VERANDERMANAGEMENT
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Een effectief leidinggevende onderscheidt 
zich door met behulp van gedrag hoogbe-
trokken teams te creëren, die bereid zijn 
extra inspanning te leveren om resultaten 
te behalen. Meer dan ooit zijn de hart-gere-
lateerde skills (de human skills) het onder-
scheidende vermogen. Kijk naar de behoef-
te aan de human touch in een wereld 
waarin nieuwe technologieën elkaar snel 
opvolgen. Kijk naar de drijfveren en be-
hoeften van de laatste generaties die op de 
arbeidsmarkt actief zijn en kijk naar de ge-
mene deler van alle verschillende opvattin-
gen over welke factoren betrokkenheid op 
het werk beïnvloeden. 

Het is aan de leidinggevende van nu om de 
juiste balans te vinden tussen tactische 
(een stip op de horizon voor de middellan-
ge termijn) en adaptieve performance. 
Een balans waarin hoogbetrokken agile 
teams het verschil maken en een effectief 
leidinggevende onderscheidend vermogen 
creëert door betrouwbaar te zijn, in ver-
binding te zijn met zijn of haar mensen   
en positieve feedback in een lerende con-
text kan geven.

Digitalisering
De digitale revolutie is in volle gang en 
de verwachting is dat we het in 2025 heel 
gewoon vinden te werken met robots, zelf-
lerende computers en verdergaande artifi-
ciële intelligentie. Het gevolg is dat werk 
gedeeltelijk verschuift en het profiel van 
de werkende van de toekomst meeveran-
dert. De nadruk komt te liggen op het be-
denken en ontwikkelen, op het aansluiting 
zoeken en elkaar helpen om te gaan met 
de impact van nieuwe technologie. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de zelfscankassa’s 
waardoor minder kassières nodig zijn en 
juist meer coaches ter ondersteuning van 
dit digitale proces. Naast een aantal beno-
digde technische/vakmatige skills, gaan 
de human skills een grotere rol spelen. 
Vaardigheden die zich toespitsen op crea-
tiviteit, empathie en teamwork worden be-
langrijker, waarbij vaardigheden die gere-
lateerd zijn aan het hersenbewustzijn 
grotendeels worden overgenomen door 
technologie. 

Vier generaties werken
Terwijl de technologische ontwikkelingen 
elkaar blijven opvolgen, zien we ook dat 
nieuwe generaties hun intrede doen op 
de arbeidsmarkt. Er bestaan verschillende 
generatie-indelingen, maar in grote lijnen 
zijn er momenteel vier generaties op de 
arbeidsmarkt actief. De babyboomers zijn 
de arbeidsmarkt aan het verlaten en ma-
ken plaats voor generatie Z. De twee 
grootste groepen zijn momenteel genera-
tie X en de millennials. Iedere generatie 
legt andere accenten op wat ze van werk 
(en leven) verwacht. Overal is persoonlij-
ke ontwikkeling die aansluit op een per-
soonlijk doel in het leven belangrijker ge-
worden, waarbij gemiddeld gezien 
generatie Z hoger instapt op de Maslowpi-
ramide dan de generaties daarvoor. Deze 
voorgaande generaties hebben reeds de 
eerdere fasen van de piramide doorlopen 
en voor goede sociale vangnetten, veilige 
arbeidsomstandigheden en doorgaans goe-
de verloning gezorgd. Door deze verande-
ring in de beleving van werk, verandert de 
rol van de leidinggevende mee. Een effec-
tief leidinggevende is een coach, iemand 
die uitdaagt om gebalanceerd over een ho-
gere lat te springen, iemand die faciliteert 
en ondersteuning biedt in de persoonlijke 
groei van mensen. Ook hier hebben de 
technische/vakmatige skills plaats ge-
maakt voor de behoefte aan leiderschap 
met andersoortige bekwaamheden die 
meer gerelateerd zijn aan het hart.  

De rol van de leider
Na de digitale revolutie en de entree van 
nieuwe generaties is de dominante rol 
van de leider in het beïnvloeden van 
betrokkenheid de derde contextuele sti-
mulans om de focus te leggen op leider-
schapsgedrag en -ontwikkeling gerela-
teerd aan de human touch. Er is reeds 

veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe 
je de betrokkenheid van mensen positief 
kunt beïnvloeden. De reden hiervoor is 
het geloof dat je met een hoge betrokken-
heid een betere performance hebt. Je cre-
eert een team dat bereid is zich extra in te 
zetten voor het behalen van resultaten. 
Het nastreven van een hoge betrokken-
heid geeft je hiermee een competitief 
voordeel.  
De vele antwoorden op de vraag hoe je de 
betrokkenheid van mensen positief kunt 
beïnvloeden laten naar mijn mening een 
gemene deler zien. Mensen zijn meer be-
trokken als:
• Ze werken voor danwel met een affec-

tief leider of manager;
• Ze hun potentieel kunnen gebruiken;
• Ze bouwen aan persoonlijke groei en 

duurzame inzetbaarheid;
• Ze veelal zelfsturend zijn, een persoon-

lijke impact op beslissingen hebben en 
verantwoordelijkheid dragen; 

• Ze werk doen dat zij belangrijk vinden, 
ze doen die dingen die er voor hen toe 
doen en beleven er plezier aan;

• Ze tevreden zijn over de hygiënefacto-
ren, zoals de financiële waardering. 

Persoonlijk leiderschap
Wat bovenstaande uitwijst, is dat de be-
trokkenheid van mensen veelal gerela-
teerd is aan persoonlijk leiderschap van 
ieder individu en dat een leidinggevende 
een bijdrage kan leveren aan het optimali-
seren van dit persoonlijk leiderschap. Een 
effectief leidinggevende is zich bewust van 
deze rol en de impact die hij hiermee 
heeft op de betrokkenheid van mensen. 
En deze rol is essentieel: Gallup toont aan 
dat de leidinggevende voor 70% de be-
trokkenheid van een team beïnvloedt en 
dat gemiddeld maar 15% van de mensen 
uit zichzelf betrokken is met een psycho-

Het is aan de leidinggevende van nu 
om de juiste balans te vinden tussen 
tactische en adaptieve performance
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logisch commitment. Gemiddeld 67% van 
de mensen werkt op basis van een (juri-
disch) contract en gemiddeld 18% laat 
geen enkele betrokkenheid zien. 

Drie onderscheidende 
kenmerken van leiders
Gezien de dominante invloed van leider-
schap op de betrokkenheid van mensen is 
de vraag welke onderscheidende be-
kwaamheden, persoonlijkheidskenmerken 
of gedragingen een leider moet hebben 
om de betrokkenheid positief te beïnvloe-
den. Na vele jaren in uiteenlopende con-
texten gewerkt te hebben aan het bouwen 
van hoogbetrokken teams kom ik tot on-
derstaande conclusie. 

1. Betrouwbaar
Een betrouwbaar leider of manager is een 
leidinggevende die zijn gedrag in dezelfde 
lijn legt met zijn visie, ook wel ‘walk the 
talk’ of ‘practice what you preach’. Doen 
wat je zegt is een belangrijk aspect en niet 
altijd even makkelijk. Dit aspect kan voor-
namelijk in hoogpolitieke matrixorganisa-
ties een uitdaging zijn, maar ook in een 
context waarin de toekomst onzeker is en 
de route bijgesteld moet worden nadat we 
reeds vertrokken zijn. 

Daarnaast is het niet voldoende om alleen 
congruent te zijn in gedrag en boodschap, 
de leidinggevende dient zich ook bewust 
te zijn van hoe deze boodschap wordt ont-
vangen. Om dit laatste handen en voeten 
te geven is de wet van Maier – Effectivi-
teit = Kwaliteit x Acceptatie (E = K x A) 
– mijns inziens uitermate geschikt. Een 
leidinggevende is effectief in zijn commu-
nicatie als naast de kwaliteit van de bood-
schap ook de acceptatie door de omgeving 
op orde is. Deze ‘wet’ veronderstelt dat 

een leidinggevende beschikt over de nood-
zakelijke skills om met de boodschap aan 
te kunnen sluiten bij de ontvangers, mede 
rekening houdend met een diverse team-
samenstelling waarbij bijvoorbeeld natio-
naliteit/cultuur, geslacht en een verschei-
denheid aan persoonlijke (voorkeurs)
stijlen een grote rol kunnen spelen. 
Betrouwbaarheid, ook wel doen wat je zegt, 
heeft een directe invloed op betrokken-
heid: uit onderzoek van Gallup blijkt dat 
een hoge betrouwbaarheid leidt tot 1 be-
trokken medewerker op de twee medewer-
kers, terwijl een lage betrouwbaarheid tot 1 
betrokken medewerker op de 12 leidt. 

2. In verbinding
Wat we in de praktijk veelal zien, is dat de 
afstemmomenten tussen leidinggevende 
en medewerker veelal gericht zijn op in-

houd, escalaties en kortetermijnresultaat. 
Deze afstemmingen geven de medewerker 
meer invalshoeken of houvast om uitda-
gingen aan te gaan of problemen op te los-
sen. Ook voor de langere termijn bouwen 
dergelijke afstemmomenten een breder 
palet aan handelwijzen om escalaties te-
gen te gaan en om resultaat te behalen. 
Een effectief leidinggevende zou naast 
deze inhoudelijke afstemmingen ook per-
soonlijke dan wel ontwikkelingsgerichte 
afstemmingen moeten plannen. Denk hier-
bij aan een gesprek over ambities, ontwik-
kelbehoefte, de persoonlijke drijfveren of 
purpose en de connectie met de organisa-
tiepurpose, of welke blokkades men er-
vaart in de huidige werkwijze of organisa-
tieomgeving. 
In de huidige Covid-19-context is het per-
soonlijk welbevinden uiteraard ook een 

 VERANDERMANAGEMENT

Positiviteit moet geen trucje zijn.
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onderwerp van belang. De meer persoon-
lijke afstemmingen geven de medewerker 
een langeretermijnstimulans om de extra 
stap te (blijven) zetten. Deze meer per-
soonlijke afstemmingen sluiten ook aan bij 
de verschillende elementen die betrokken-
heidverhogend kunnen werken. Het per-
soonlijke gespreksonderwerp agenderen is 
de eerste stap, maar deze stap kan niet 
zonder passend gedrag zoals luisteren, 
doorvragen, reflecteren en stimuleren. 
Het betreft persoonlijke aandacht geven 
aan je mensen door te luisteren om te be-
grijpen en daarna te acteren in plaats van 
te luisteren om te reageren en te sturen in 
die richting die voor de organisatie het 
meest passend is. De mix van de inhoude-
lijke en persoonlijke gesprekken werken 
toe naar een psychologisch contract tus-
sen medewerker en leidinggevende en 
hiermee naar een hoge betrokkenheid. 

3. Positief
De laatste stap om een effectief leider te 
zijn is het benoemen van de positieve ei-
genschappen van de mensen. Onderzoek 
vanuit de positieve psychologie geeft aan 
dat de werkresultaten van het team beter 
zijn naar gelang de leidinggevende meer 
optimistisch is; positief management heeft 
een positief effect op de productiviteit van 
de mensen. 

Gedrag van mensen is een uitvloeisel van 
gedachten die gevormd worden door een 
meer positieve of negatieve kijk op de 
wereld. Denk hierbij aan het halfvolle of 
halflege glas, waarbij mensen met een 
meer optimistische instelling sneller ge-
neigd zijn zich meer in te zetten om hun 
doelen te bereiken op momenten dat zij 
geconfronteerd worden met tegenslagen. 
Een leidinggevende kan het verschil ma-

ken door zich van zijn kijk op de wereld 
bewust te zijn en zich een positieve 
grondhouding eigen te maken waarmee 
hij zijn mensen positief beïnvloedt. Maar 
let wel, het is van belang dat de nadruk 
op het positieve gedrag oprecht en reëel 
is en niet als een trucje gezien wordt of 
doorslaat naar het onmogelijke. Het be-
treft hier dan ook geen laaghangend fruit 
maar gedegen zelfonderzoek en bewust-
zijn. Een leidinggevende zou een goede 
balans moeten vinden tussen leren van 
fouten en het verder doorontwikkelen en 
inzetten van persoonlijke krachten. Over 
het algemeen ligt bij het eerste de nadruk 
(fail often, learn fast), terwijl het tweede 
juist indrukwekkende effecten heeft. 
Door het meer oog hebben voor positieve 
eigenschappen ervaren mensen vaker 
een excellente kwaliteit van het leven en 
zijn ze meer betrokken bij hun werk. Een 
positieve denkwijze is positief gerela-
teerd aan productiviteit, betrokkenheid, 
minder stress en (niet-)werkgerelateerde 
conflictsituaties. Optimisme wordt gezien 
als een karaktereigenschap van succes-
volle ondernemers. 

Nu we weten dat leiderschap de dominan-
te beïnvloeder is om de betrokkenheid van 
mensen te vergroten, zou het een logische 
vervolgstap zijn dat HR zich voornamelijk 
focust op leiderschapsontwikkeling met de 
nadruk op het vergroten van de persoon-
lijke effectiviteit van de leidinggevende.

People managers
Leidinggevenden hebben door de jaren 
heen meer en meer HR-gerelateerde taken 
op zich af zien komen, denk hierbij aan 
het geven van goedkeuringen en het per-
formance management-proces: activitei-
ten waarop zij taakgericht gestuurd en ge-

meten worden. Leidinggevenden krijgen 
hierbij uitleg danwel training om zich te 
bekwamen in wat van hen verwacht 
wordt. Maar met de kennis die we nu heb-
ben over de dominante rol van leiders in 
de beïnvloeding van de betrokkenheid van 
de mensen, is de essentiële vervolgstap 
dat leiders niet alleen de handvatten krij-
gen om een taak uit te voeren, maar on-
derdeel zijn van het HR-model waarin lei-
derschap en het beïnvloeden van 
betrokkenheid met behulp van verschil-
lende HR-producten hand in hand gaan.

Bovenstaande veronderstelt dat we als 
HR-functie vaker en beter het waarom 
achter keuzes uitleggen. Hiermee geven 
we meer ruimte voor eigenaarschap en ac-
tieve betrokkenheid en overstijgen we het 
taakgericht werken. Want als je je eigen 
rol in een grotere context kunt plaatsen 
en je de toegevoegde waarde ziet in een 
bijdrage aan de organisatiestrategie, hoef 
je niet als doelgroep gestuurd te worden 
op een taak. Dan ben je mede-eigenaar om 
impact te maken. 

En juist op deze manier zijn we als HR-
functie beter in staat om op complexe uit-
dagingen, waarbij de relatie tussen oor-
zaak en gevolg pas achteraf zichtbaar is, 
een optimale aanvliegroute te kiezen. Dat 
is een route waarbij de expertise samen-
werkt met de people manager in de orga-
nisatie, met een gedeelde purpose, en met 
behulp van experimenten een antwoord 
biedt op een complexe uitdaging. 
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Tekst  Mirjam Baars

Voor opleidingsadviseurs biedt het werken in coronatijd veel uitdagingen. Als 

medewerkers veel online werken stelt dit andere eisen aan de opleidingsomgeving dan 

wanneer zij fysiek op het werk aanwezig zijn. Arbeids- en organisatiepsycholoog Mirjam 

Baars sprak twee opleidingsadviseurs over de vraag hoe zij hiermee omgaan.

Opleiden in tijden 
van corona

TWEE OPLEIDINGSADVISEURS AAN HET WOORD

PERSONEELSMANAGEMENT

Binnen Dept, een Digital Agency, zijn veel 
medewerkers sinds een jaar online aan het 
werk. Lotte Hoozemans, opleidingsadvi-
seur bij Dept, richt zich bij het organise-
ren van opleidingen op alle nieuwe ont-

wikkelingen. “Het afgelopen jaar zijn we 
vooral managementtrainingen gaan ont-
wikkelen. In deze trainingen staat het the-
ma ‘Hoe ga je met je team aan de slag op 
afstand?’ centraal. We merken dat het 

voor managers van grote teams moeilijk is 
om grip op het team te houden. Vooral 
voor managers die veel klantcontact heb-
ben naast hun managementtaken is dit 
vaak een uitdaging.”
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Even niet storen…
Naast trainingen voor managers organi-
seert het team van Hoozemans ook we-
binars voor medewerkers op het gebied 
van Health en Wellbeing. “We hebben bij-
voorbeeld een webinar met tips georgani-
seerd over hoe je als ouder goed kunt om-
gaan met werk en kinderen thuis. De 
coach die het webinar organiseerde, leer-
de ons dat je dan het best een bepaalde 
beer of een poppetje kunt neerzetten. Je 
kunt dan met je kinderen afspreken ‘dat 
als dit op het bureau staat, je dan even 
niet moet praten of storen’.”

Hoe krijg je voldoening?
Hooozemans: “Een ander inzicht is bij-
voorbeeld dat mensen soms lange dagen 
maken, maar vaak geen voldaan gevoel 
hebben aan het eind van de dag. Normaal 
gesproken krijg je op kantoor dan waarde-
ring van collega’s. Nu mis je die ervaring. 
Een tip is dan om een plan aan het begin 
van de dag te maken en met jezelf af te 
spreken ‘Als ik dit vandaag doe, geeft me 
dit voldoening’.” Een andere tip die naar 
voren kwam in het webinar is dat de focus 
op dankbaarheid heel belangrijk is, zegt de 
opleidingsadviseur van Dept. “Het is be-
langrijk dat je per dag kijkt naar waar je 
dankbaar voor bent. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat je dankbaar bent voor het 
werk dat je kunt doen. Er schieten allerlei 
apps uit de grond om je te helpen om je 
daaraan te herinneren. Ik gebruik zelf de 
‘insight timer’. Dat is een meditatie-app 
met allerlei geleide meditaties. Als je die 
dagelijks toepast, werkt dit stressverla-
gend.”

Stimuleren van learning on the job
Bij Jetstone, een producent van werkbla-
den in natuursteen, composiet en kera-

miek, werken veel medewerkers fysiek op 
de werkplek. Marloes van Tilburg, oplei-
dingsadviseur bij Jetstone, focust vooral 
op learning on the job. “Voor ons bedrijf is 
het belangrijk dat medewerkers continu 
het werk verbeteren en aanpassen aan de 
veranderde vraag. Om dit te realiseren, 
ligt bij ons de focus op learning on the job. 
We werken vanuit het 70-20-10 principe, 
hoewel we hier intern nooit zo expliciet 
naar verwijzen.”
Het vormgeven aan 70-20-10 vindt binnen 
Jetstone op veel verschillende manieren 
plaats. Een belangrijke rol hierin spelen 
volgens Van Tilburg de verbeterteams. 
“Medewerkers worden bij elkaar gezet en 
bespreken dan hun werk met elkaar. De 
focus ligt hierbij op de vraag ‘Hoe kunnen 
we samen dingen beter maken?’ Als be-
drijf zijn we ons ervan bewust dat je ande-
ren nodig hebt om jezelf te verbeteren.”

Daarnaast richt Jetstone zich op onder an-
dere op het trainen van teamleiders. “We 
trainen teamleiders om kwalitatief goede 
gesprekken met medewerkers aan te gaan. 
In deze gesprekken wordt naar hun welbe-
vinden gevraagd en hun opleidingsbehoef-
ten. Ook de thuissituatie komt aan bod. In 
deze gesprekken worden ook doelen afge-
sproken en wordt gekeken hoe men hier 
samen naartoe kan werken.”

Kernwaarden van het bedrijf
Volgens Van Tilburg is de uitdaging in het 
vormgeven aan het ‘al doende leren op de 
werkplek’ dat je op allerlei verschillende 

manieren vorm moet geven aan het stimu-
leren van leren binnen de werkcontext. 
Vanuit een opleidingsplan besteedt ze aan-
dacht aan de kernwaarden in het bedrijf, 
de onboarding van medewerkers en het 
interactiever maken van het kwaliteits-
handboek waarin alle taken en rollen staan 
beschreven met werkinstructies.
Kenmerkend voor de aanpak binnen Jet-
stone is dat ze veel aandacht besteden 
aan de gelaagdheid in de organisatie. “We 
willen mensen goed aan boord krijgen. 
Dat ze snel en goed ingewerkt zijn. De 
mensen die aan boord zijn moeten goed 
weten waar we samen voor gaan. Daarom 
besteden we ook veel aandacht aan waar 
we naartoe willen. Dit gecombineerd met 
de nodige aandacht voor de mens, maakt 
het plaatje compleet.”

Wat de bedrijven gemeen hebben
Kenmerkend aan zowel Dept als Jetstone 
is dat er in coronatijd onverminderd veel 
aandacht voor leren is. Binnen zowel Dept 
als Jetstone besteedt men veel aandacht 
aan managementtrainingen. Bij Dept, waar 
veel online gewerkt wordt, is de focus 
daarnaast sterk gericht op ‘health & well-
being’. Bij Jetstone, waar men veel fysiek 
aanwezig is op het werk, ligt de focus 
vooral op het stimuleren van allerlei vor-
men van leren op de werkplek.  

‘Het is belangrijk dat je per dag kijkt 
naar waar je dankbaar voor bent’

dr. Mirjam Baars, MBA is ar-

beids- en organisatiepsy-

choloog, onderwijskundi-

ge en bedrijfskundige.
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  RECHT IN DE PRAKTIJK

Wanneer een werknemer na een sollicita-
tie in dienst komt bij een werkgever, 
wordt er regelmatig een interne of externe 
opleiding gevolgd. Dit om de werknemer 
te scholen in bepaalde specifieke werk-
zaamheden die van belang zijn voor de on-
derneming. Deze nieuwe vaardigheden, 
vaak essentieel voor de functie, kunnen 
daarna dan gelijk worden ingezet bij pro-
ductiewerkzaamheden in het bedrijf. Los 
van de werkzaamheden krijgt de werkge-
ver ook gelijk een beeld van het ontwikke-
lingsniveau van de werknemer, en kan hij 
daarmee nagaan of hij wel de juiste per-
soon op de juiste plaats heeft gezet.  

De werknemer moet sowieso de tijd krij-
gen om zich de nieuwe werkzaamheden 
eigen te maken. De opleiding helpt daar 
natuurlijk bij. Feit is dat de ene werkne-
mer zaken sneller oppakt dan de andere. 
Toch kan een werkgever voor een dilem-
ma komen te staan. Hoe lang moet hij 
wachten voordat de werknemer naar be-
horen functioneert na één of meerdere op-
leidingen? En als het te lang duurt, kan hij 
de werknemer dan op disfunctioneren 
ontslaan?

Wanneer mag een werkgever een betrekkelijk nieuwe 

werknemer die nog een opleiding volgt, ontslaan wegens 

disfunctioneren?

Tekst  André Vergne

Disfunctioneren 
Artikel 7:669 lid3d van het Burgerlijk Wet-
boek (BW), waar het gaat om disfunctio-
neren en ontslag, geeft niet aan hoe lang 
een dergelijke situatie mag voortduren. 
Het is wel van belang dat de werknemer 
tijdig wordt geïnformeerd dat hij zijn func-
tioneren moet verbeteren. Daarbij moet 
de werkgever ook de consequenties, zoals 
een voorgenomen ontslag over het niet 
verbeteren, tijdig mededelen.  

Met dit artikel uit het BW biedt de wet be-
scherming voor werknemers als zij spoor-
slags worden ontslagen omdat er opeens 
sprake was van disfunctioneren. Het is na-
tuurlijk afhankelijk van de omstandighe-
den van het geval of de rechter mee gaat 
in disfunctioneren, of dat hij de werkne-
mer meer tijd gunt om zijn functioneren te 
verbeteren. Om dat laatste gaat het in de 
hierna volgende rechtszaak. 

Opleiding productiemede-
werker 
Een werknemer is sinds april 2019 werk-
zaam bij een logistiek bedrijf. Hij is aange-
steld tot productiemedewerker en de cao 

Met de rubriek Recht in de Praktijk in PW. blijf je op basis  van jurisprudentie  

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. 

Disfunctioneren 
ondanks 
opleiding? 
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voor operationele medewerkers in dienst 
van dit bedrijf is van toepassing. De werk-
nemer start een maand na zijn indiensttre-
ding met de opleiding Bootsman. Deze op-
leiding duurt ongeveer twee maanden. Het 
opleiden van de werknemer gaat in eerste 
instantie moeizaam. Zo merkt de werkne-
mer op dat hij moet dealen met verwerken 
van heel veel informatie en dat hij liever 
wat rustiger en meerdere malen uitleg wil 
van zijn mentor in het opleidingstraject. 
Na een tweede voortgangsgesprek lijkt 
echter alles op rolletjes te lopen. Zo is de 
mentor tevreden over het ontwikkelniveau 
van de werknemer. De werknemer haalt 
zijn examen in juni 2019. 

Een volgend opleidingstraject, de oplei-
ding ‘Rollend materieel’, start in septem-
ber 2019. Ook deze opleiding duurt om en 
nabij de twee maanden. Eind september 
melden de mentors dat de opleiding voor 
de werknemer langer gaat duren. Zo mer-
ken zij op dat de werknemer moet wennen 
aan het omgaan met machines en dat het 
niet eenvoudiger gaat, zoals verwacht. 
Een week later neemt de werknemer zorg-

verlof op. De vader van de werknemer, die 
in het buitenland is, blijkt acuut ernstig 
ziek te zijn geworden en hij moet direct 
vertrekken. 

Ontslag aangezegd 
Een tiental dagen later, na terugkomst uit 
het buitenland, hervat de werknemer zijn 
opleiding, maar een week later wacht hem 
een onprettige verrassing. Zo wordt hem 
medegedeeld dat hij wordt ontslagen en 
dat hij vanaf dat moment is vrijgesteld van 
werkzaamheden. De werknemer krijgt een 
vaststellingsovereenkomst, maar die wordt 
door hem geweigerd. Hij meldt zich daar-
op direct ziek. De werkgever is vastbera-
den en stapt naar de kantonrechter. Er is 
volgens de werkgever sprake van disfunc-
tioneren en daarom moet de arbeidsover-
eenkomst worden ontbonden. 

Volgens de werkgever is de werknemer 
ongeschikt om zijn functie uit te voeren. 
Hij kan niet het gewenste niveau oppak-
ken en weet geen simpele basiskennis te 
onthouden. Zo is de werknemer na de ba-
siscursus Bootsman al zijn kennis op dat 
vlak al weer vergeten, aldus de werkgever. 
Verder maakt hij tijdens zijn werkzaamhe-
den veel fouten die gevaarlijke situaties 
kunnen opleveren. De werkgever meent 
dat de werknemer een goede concentratie 
voor het werk mist en dus is hij niet ge-
schikt voor deze baan. Er is geen vertrou-
wen meer in de werknemer.  

De werknemer vindt echter dat hij niet 
tijdig op de hoogte is gesteld over zijn ver-
meende disfunctioneren. Ook heeft hij 
nauwelijks de kans gekregen om zijn func-
tioneren te verbeteren.  

Uitspraak rechter 
De ziekmelding van de werknemer is vol-
gens de rechter geen reden om het ont-
bindingsverzoek te weigeren. De arbeids-
ongeschiktheid van de werknemer staat 
daar los van. De kantonrechter zal het ver-
zoek dus bezien. Hij merkt op dat het exa-
men Bootsman is gehaald en dat daaruit 
niet een volledig disfunctioneren blijkt. 
Bovendien was de werknemer net een 

aantal maanden in dienst en zat hij nog in 
een opleidingstraject. Het lag volgens de 
rechter op de weg van de werkgever dui-
delijk te maken dat wanneer het oplei-
dingstraject niet succesvol zou worden af-
gesloten, dit gevolgen zou kunnen hebben 
voor de arbeidsovereenkomst. Dat de 
mentoren van de werknemer al na enkele 
weken de werkgever adviseerden de werk-
nemer te laten stoppen met de tweede op-
leiding, is volgens de rechter voorbarig. De 
werknemer was tussentijds met verlof 
vanwege zijn vader en heeft nauwelijks 
tijd gehad om de opleiding in volle gang te 
kunnen vervolgen. De werknemer heeft 
geen tijd gekregen om zijn functioneren te 
verbeteren. Het ontbindingsverzoek wordt 
dan ook afgewezen. 

Rb. Rotterdam, 31 januari 2020 – 

ECLI:NL:RBROT:2020:736  

WETGEVING: BURGERLIJK 
WETBOEK 7:669 LID 3D 

3. Onder een redelijke grond als 

bedoeld in lid 1 wordt verstaan: 

d. de ongeschiktheid van de werk-

nemer tot het verrichten van de 

bedongen arbeid, anders dan ten 

gevolge van ziekte of gebreken van 

de werknemer, mits de werkgever 

de werknemer hiervan tijdig in 

kennis heeft gesteld en hem in 

voldoende mate in de gelegenheid 

heeft gesteld zijn functioneren te 

verbeteren en de ongeschiktheid 

niet het gevolg is van onvoldoende 

zorg van de werkgever voor scho-

ling van de werknemer of voor de 

arbeidsomstandigheden van de 

werknemer. 
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 TRENDS

Gluurapparatuur 
en passend 
leiderschap 
De vraag naar monitoringsoftware is sterk gestegen. 

Daaruit spreekt een zorgelijk gebrek aan vertrouwen in de 

thuiswerkende werknemers. Organisaties kunnen zich 

beter richten op het bijstellen van het stereotype beeld 

dat wij van een effectieve manager hebben.

Tekst  Ber Damen

In deze bizarre coronatijden vinden grote 
groepen mensen het steeds vanzelfspre-
kender dat zij vanuit huis hun werkzaam-
heden verrichten. Zij raken eraan gewend 
en zijn er steeds vaker ook op gesteld. Vol-
gens een recent TNO-onderzoek naar de 
impact van de pandemie op Nederlandse 
werknemers werkt ruim de helft van alle 
werknemers uitsluitend op locatie. Die 
gaan dus gewoon nog elke dag op pad. Dat 
doen zij grotendeels omdat de aard van 
hun werkzaamheden dit verlangt – vooral 
omdat die vitaal of cruciaal zijn. Daarente-
gen werkt een derde deel van de werkne-
mers uitsluitend vanuit huis. Veel bankiers, 
verzekeraars en ambtenaren vallen in deze 
categorie. Ten slotte wisselt een op de ze-
ven werknemers het af. Zij werken dus zo-
wel thuis als op locatie. Van deze laatste 
groep geeft een op de drie medewerkers 
aan dat hun aanwezigheid op het werk he-
lemaal niet nodig is. Datzelfde geldt voor 
een op de tien werknemers die uitsluitend 
op locatie werken. Opmerkelijk daarbij is 
dat van de werknemers die wel thuis kun-
nen werken en toch naar de bedrijfslocatie 
gaan, de helft dit doet omdat de organisatie 
dit van hen verwacht. 

Geen vertrouwen 
Terwijl een groot deel van de organisaties 
zich keurig aan de door de overheid afge-
kondigde maatregelen houdt, zijn er zijn 
dus ook organisaties die hun medewerkers 
gewoon naar het werk laten komen, hoe-
wel dat strikt genomen niet nodig is. 
Waarom doen zij dat? Waarom houden zij 
zich niet aan de afgesproken regels? Het 
kan zijn dat die organisaties hechten aan 
de verbinding met hun medewerkers. Die 
staat immers – zo blijkt ook uit allerlei  
onderzoeken – in deze tijden nogal onder 
druk. Het kan echter ook zijn dat die orga-
nisaties hun medewerkers niet vertrou-
wen. Zij vertrouwen niet dat die medewer-
kers in staat zijn zelfstandig, naar eigen 
inzicht en zonder permanent toezicht en 
controle hun werk te verrichten.  

Monitoringsoftware
Een vingerwijzing voor deze laatste hypo-
these is de plotselinge opkomst van de 
gluurapparatuur. Diverse media berichtten 
recent over de forse toename – sinds het 
begin van de pandemie – van de vraag 
naar monitoringsoftware voor medewer-
kers. Deze vraag steeg in het eerste kwar-
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taal van dit jaar met maar liefst 58 procent 
ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar. Monitoringsoftware klinkt nog vrij 
neutraal en onschuldig. Natuurlijk moeten 
organisaties de voortgang van processen 
volgen en bewaken. Dus als daar specifie-
ke software voor bestaat, des te beter. Ge-
mak dient de mens, nietwaar? Maar als je 
je afvraagt wat die software dan precies 
doet, schrik je toch van het antwoord. 
Gluurapparatuur blijkt dan als term wel 
aardig gekozen. Het stelt de werkgever im-
mers in staat het werkgedrag van de werk-
nemers tot in detail bij te houden en te 
controleren. Het is zelfs mogelijk het aan-
tal muisbewegingen en toetsaanslagen van 
de brave, niets vermoedende thuiswerker 
te registreren. 

Dat roept bij mij onmiddellijk de vraag op 
waarom een werkgever dat überhaupt wil. 
Het zegt immers niks. Het aantal muisbe-
wegingen en toetsaanslagen? Sinds wan-
neer is dat een adequate indicator voor 
het werk dat wordt verzet? Misschien kan 
ook wel worden gevolgd welke bestanden 
en documenten door de werknemer wor-
den bewerkt, welk e-mailverkeer plaats-
vindt en met wie. Ook dan blijft overigens 
de vraag wat je aan die informatie hebt als 
werkgever. Maar daar gaat het natuurlijk 
helemaal niet om. 

Theorie-X
De werkelijke kwestie is het zorgelijke ge-
brek aan vertrouwen in de eigen werkne-
mers dat eruit spreekt. Wat ben je voor 
werkgever als je – zelfs op afstand – tot in 
detail wilt kunnen blijven controleren wat 
je medewerkers doen? Welk mensbeeld 
hanteren deze organisaties? Welke leider-
schapsstijl hangen zij aan? Douglas Mc-
Gregor noemde het meer dan vijftig jaar 
geleden theorie-X. Die komt erop neer dat 
als je van mening bent dat je teamleden 

geen lol hebben in hun werk en daartoe 
ook niet te motiveren zijn, je geneigd bent 
een autoritaire managementstijl te hante-
ren. Deze stijl is heel ‘hands-on’ en vooral 
gericht op het micromanagement van de 
taken van medewerkers, omdat je niet ver-
trouwt dat die adequaat door hen worden 
uitgevoerd. 

Stereotypen 
Bij veel leidinggevenden zit dit wantrou-
wen helaas nogal diep. Het is een uitvloei-
sel van het stereotype beeld dat wij van 
een effectieve manager hebben. Uit natio-
naal en internationaal onderzoek blijkt dat 
wij – als ons daarnaar wordt gevraagd – de 
ideale leider vooral masculiene karakter-
trekken toedichten. Dominant en doortas-
tend moet hij zijn en risico’s durven ne-
men. Uit allerlei andere studies blijkt 
echter dat managers met een combinatie 
van harde en zachte – meer feminiene – 
kenmerken vaak veel betere resultaten 
realiseren. Hun teams presteren bijvoor-
beeld beter en hun medewerkers zijn 
meer betrokken bij de organisatie. Het ste-
reotype beeld blijkt echter nog steeds heel 
hardnekkig. Ook in deze crisis. 

Dominante managers hebben moeite met 
loslaten. Zij zijn sneller geneigd zichzelf 
als onmisbaar te bestempelen en geven 
niet graag de teugels uit handen. Contro-
leren is beter dan vertrouwen, is hun de-
vies. Dus verwachten zij dat medewerkers 
zich op locatie melden. Of als thuiswerken 
onvermijdelijk is, dat zij kunnen meeglu-
ren met hun activiteiten. Wie weet immers 
wat medewerkers thuis allemaal uitspo-
ken? 

Inhoudelijke kennis 
Dit chronische gebrek aan vertrouwen bij 
veel managers is overigens ook het directe 
gevolg van een ander kenmerk van de ste-

reotype ideale leider. Management is 
steeds meer een vak apart geworden. Een 
vak voor generalisten. Het gaat om het or-
ganiseren van processen, om het sturen 
op resultaten en om het nemen van beslui-
ten. Kennis van de inhoud is daarvoor niet 
nodig. Dat is echter een misvatting van 
ons. In de laatste dertig jaar zijn we in veel 
sectoren volledig uit het oog verloren hoe 
belangrijk inhoudelijke kennis van de ma-
terie en het primaire proces voor leiding-
gevenden is. Niet alleen voor het adequaat 
organiseren van dat proces en het realise-
ren van aansprekende resultaten, maar 
ook voor het stimuleren en coachen van 
hun medewerkers. Die gedijen namelijk 
veel beter onder een manager met inhou-
delijke expertise. Die kan immers met hen 
sparren, hen coachen en hun vragen be-
antwoorden. 

Passend leiderschap
Er bestaan geen panklare recepten voor 
goed leiderschap en management. Dus alle 
stereotypen schieten tekort. Of die nu 
masculien of feminien van aard zijn of een 
mix van beide. Waar het om gaat, is dat 
het leiderschap passend is. Dat wordt ver-
volgens bepaald door de aard en de in-
houd van het primaire proces, de strategie 
die wordt uitgezet en de mensen die daar-
aan uitvoering geven. Vervolgens is het 
van belang te volgen en te meten of de al-
dus geventileerde goede bedoelingen ook 
het beoogde effect sorteren. Daarin ligt 
ook een rol voor HR-professionals. Maak 
gebruik van de data waarover de organisa-
tie beschikt en hanteer die als bewijsvoe-
ring voor het succes van activiteiten en 
interventies. Dan kunnen medewerkers 
die dat willen en kunnen gewoon thuis-
werken en kunnen we het gluren weer 
overlaten aan de buren.  

Wat ben je voor werkgever als je tot 
in detail wilt controleren wat je 
medewerkers doen?

Ber Damen

is partner bij Van de Bunt 

Adviseurs en lector HRM 

bij Avans+.
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HR aan zet  
bij voorkomen 
verzuim
Een groot deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt 

door werkgerelateerde factoren. Om verzuim op de lan-

fere termijn effectief aan te pakken, is een integrale aan-

pak binnnen organisaties nodig. HR kan daarbij het voor-

touw nemen.

Tekst  Josje Dikkers, André Bieleman en Daniël van Middelkoop 

Voor veel werknemers is de manier waar-
op ze hun werk doen ingrijpend veranderd 
gedurende het afgelopen jaar. Vanaf het 
begin van de coronacrisis is veel gespecu-
leerd over de invloed van die veranderin-
gen op gezondheid, werkdruk en ziekte-
verzuim van werknemers. Er waren 
zorgen over de gezondheid van medewer-
kers tijdens de coronacrisis, maar tegelij-
kertijd werd de crisis als kans gezien om 
bestaande problemen rond deze thema’s, 
die ook pre-corona in veel sectoren speel-
den, aan te pakken. In deze bijdrage be-
spreken we de ontwikkelingen en kijken 
we vooruit naar de situatie na corona. We 
sluiten deze bijdrage af met enkele advie-
zen voor HR op de korte en langere ter-
mijn, na de Covid-19-crisis: wat kunnen 
we op basis van HR-theorie en onderzoek 
zeggen over het bevorderen van gezond 
werken in (hybride) werkomgevingen? 

Cijfers en trends 
Allereerst gaan we in op recente verzuim-
cijfers. We vergelijken daarvoor enkele 
verzuimgegevens van vóór de Covid-
19-crisis met die tijdens de crisis. De be-
langrijkste cijfers zetten we in tabel 1 op 

een rij. 
Het valt op dat het ziekteverzuim vrijwel 
gelijk gebleven is afgelopen jaar, het is 
zelfs iets gedaald. In vergelijking met som-
mige voorspellingen aan het begin van de 
coronacrisis lijkt het dus mee te vallen 
met het gemiddelde ziekteverzuimpercen-
tage. Het is hierbij belangrijk op te merken 
dat het verzuim per sector sterk verschilt. 
In sectoren met veel fysiek en/of mentaal 
belastend werk was het verzuimpercenta-
ge onverminderd bovengemiddeld hoog, 
zoals in de gezondheidszorg (5,7% in 2019 
en in 6,4% 2020). Als we kijken naar de 
verschillen tussen 2019 en 2020, dan valt 
op dat de horeca de sterkste stijging kent: 
van 2,7% in 2019 tot 3,7% in 2020. Met be-
trekking tot organisatieomvang is de 
sterkste stijging te zien bij de kleinere or-
ganisaties (van 1,7% in 2019 naar 2,8% in 
2020). De ontwikkeling van het ziektever-
zuim per sector en organisatieomvang is in 
tabel 2 weergegeven. 

De duiding van de hoogte van het verzuim 
is uit deze cijfers niet of nauwelijks op te 
maken. De impact van Covid-19 op het 
werk verschilde natuurlijk sterk per sec-
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2019  2020 

Ziekteverzuim  4,5%  4,3% 

% Werknemers met tenminste 1 keer verzuim  47%  43,6% 

Gemiddeld aantal verzuimde werkdagen  7,8  7,5 

% hoofdzakelijk of deels werkgerelateerd (meest recente) verzuim  24,2%  23% 

tor, van grote extra belasting in de zorg tot 
niet/nauwelijks meer kunnen werken in de 
horeca, tot volledig vanuit huis werken in 
diverse sectoren. Ook zzp’ers ervaren 
sinds 2020 door het wegvallen van werk 
en inkomsten lagere niveaus van welzijn. 
Opvallend is dat in veel van die sectoren 
de werkdruk en burn-outklachten ook pre-
corona al hoog waren. Het is daarom van 
belang om ook de langetermijnontwikke-
lingen mee te nemen. Daarbij valt op dat 
de werkdrukbeleving de afgelopen jaren 
stabiel hoog is (TNO, 2020). Ongeveer 
18% van de werknemers en 4% van de 
zzp’ers ervoer tussen 2014 en 2019 zowel 
hoge taakeisen als weinig autonomie: een 
combinatie die tot stressreacties en, op 
den duur, tot ziekte kan leiden.  

Invloed van thuiswerken 
Al vóór de Covid-19-crisis was er een 
toename in tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken te zien. Het percentage werkne-
mers dat thuis werkte, steeg van 33% in 
2014 tot bijna 37% in 2019. Het thuis-
werken nam uiteraard het afgelopen jaar 
sterk toe. Vierenveertig procent van de 
Nederlanders is door de Covid-19-crisis 
begonnen met thuiswerken of doet dat 
nu vaker dan vroeger. Een belangrijke 
kanttekening hierbij is dat deze ontwik-
kelingen vooral op lijken te gaan voor 
werknemers in niet-essentiële beroepen 
voor wie werken op afstand mogelijk is. 
De ervaringen met thuiswerken lijken 
voor deze groepen overwegend positief 
(de Haas et al., 2021), hoewel sommigen 
ook minder autonomie ervaren bij het 

indelen van de werkdag en de hoeveel-
heid schermtijd lijkt toe te nemen. 

De invloed van thuiswerken op de ge-
zondheid en werkdruk van medewerkers 
is op dit moment nog lastig te duiden. 
Uit onderzoek in de hogescholen waar 
we zelf werkzaam zijn, blijkt dat veel me-
dewerkers positieve en negatieve punten 
benoemen op dit vlak. Als positief wor-
den vooral de afgenomen reistijd en toe-
genomen flexibiliteit benoemd, die het 
voor een deel van de werknemers mak-
kelijker maakt om werk en privé te com-
bineren. Tegelijkertijd zagen we een for-
se toename van de ervaren werkdruk, 
met name onder docenten, en werd het 
gebrek aan of de verschraling van het 
contact met collega’s als belastend erva-
ren door veel medewerkers. Medewer-
kers lijken meer uren te werken, werken 
meer achter het scherm, bewegen min-
der, ervaren meer vermoeidheid en spier- 
en gewrichtsklachten en geven aan min-
der sociaal welbevinden te ervaren. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze 
resultaten naar verwachting tenminste 
deels specifiek voor de sector zullen gel-
den. 

Alhoewel de omvang en aard van de in-
vloed van de coronacrisis op de gezond-
heid van medewerkers dus nog niet vol-
ledig te duiden en te verklaren zijn, 
roept het wel de vraag op hoe de gezond-
heid van medewerkers bevorderd kan 
worden, en wat de rol van de medewer-
ker en de rol van de organisatie daarin is. 

Bevorderen van gezondheid en 
voorkomen van verzuim  
Een aanzienlijk deel van het ziekteverzuim 
in Nederland wordt verklaard door werk-
gerelateerde factoren, specifiek op het ge-
bied van psychosociale arbeidsbelasting. 
We behandelen hieronder daarom eerst 
enkele acties die individuele werkenden 
kunnen nemen om met name deze psy-
chosociale belasting te reduceren. In de 
volgende paragraaf beschrijven we enkele 
interventies die organisaties of werkgevers 
inzetten om de gezondheid van hun wer-
kenden te vergroten. Helaas is er nog 
maar weinig zicht op de effectiviteit van 
programma’s die proberen de individueel 
werkende in staat te stellen zijn/haar ge-
zondheid en mentale weerbaarheid te ver-
groten (Monshouwer, Kleinjan & Bolier, 
2016). Een aantal interventiestudies geeft 
aanwijzingen dat Cognitieve Gedragstrai-
ning (CGT), mindfulness/positieve psy-
chologie-interventies, yoga en ontspan-
ning effectief kunnen zijn in het vergroten 
van mentale weerbaarheid en/of gezond-
heid. Daarnaast veronderstellen onderzoe-
kers een positieve relatie tussen zelfma-
nagement en gezondheid (De Lange, 
2019). Zo zijn werkenden die in staat zijn 
om te reflecteren, veerkrachtig zijn en ac-
ties kunnen inzetten om iets aan hun situ-
atie te veranderen, duurzamer inzetbaar.  

De eigen acties van werkenden met be-
trekking tot gezondheid doen er dus toe, 
zo lijkt het. Tegelijkertijd is bekend dat we 
een relatief beperkte capaciteit of ‘agency’ 
hebben om zelfregie te initiëren. Daarom 
is het van belang om ook te kijken naar 
interventies en acties die zich richten op 
het team- en/of organisatieniveau. Uit on-
derzoek van TNO (2020) blijkt dat de 
meeste werkgevers in 2019 vooral algeme-
ne regelingen tegen werkdruk treffen. In-
terventies op dit vlak zijn meestal dus niet 
afgestemd op specifieke oorzaken van 
werkdruk. Zeker in een situatie met sterk 
gewijzigde omstandigheden en gezond-
heidsrisico’s, waarvan in de Covid-19-pan-
demie duidelijk sprake is, lijkt dit een ge-
miste kans. En met name in sectoren waar 
de werkdruk sterk toegenomen is, lijkt het 
zaak om meer gericht te kijken en maatre-
gelen te nemen. Het maken van keuzes en 

Interventies gericht op het team 
kunnen effectief zijn in het 
reduceren van werkdruk 

Tabel 1: Verzuim voor en tijdens de crisis. Bronnen: TNO 2020, CBS 2021
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stellen van prioriteiten – wat doen we nu 
wel en wat doen we niet of in een ander 
tempo – lijkt daarbij cruciaal. 
Wat kunnen organisaties wel doen? Inter-
ventieonderzoek laat zien dat werkdrukin-
terventies gericht op het team effectief 
kunnen zijn in het reduceren van werk-
druk. Te vaak bieden organisaties hoofdza-
kelijk regelingen of trainingen aan die zijn 
gericht op het individu dat verzuimt of 
werkdruk ervaart, zonder iets aan de on-
derliggende oorzaken, de afstemming met 
collega’s en/of iemands verdere werkom-
geving te veranderen. Ook is de rol van de 
leidinggevende van belang; door de cen-
trale rol die hij/zij in het werkproces in-
neemt kan de leidinggevende een mogelij-
ke oorzaak zijn van werkdruk problemen, 
deze al dan niet (tijdig) signaleren en ze 
helpen voorkomen of wegnemen. 

De rol van HR 
Op korte termijn (tijdens Covid-19) is 
het vooral belangrijk om medewerkers te 
ondersteunen bij het werken op afstand 
en verbinding/afstemming tussen colle-

ga’s/afdelingen te ondersteunen. In de 
sector sociaal werk publiceren werkge-
vers en werknemers gezamenlijk advie-
zen voor deze vitale beroepsgroep 
(www.sociaalwerk-werkt.nl). Ook werk-
gevers in de zorg presenteren (www.wg-
vzorgenwelzijn.nl) diverse instrumenten 
en interventies. In lijn met de vorige 
twee paragrafen is het echter de vraag 
of dit aanbod voldoende aansluit op de 
behoeften en mogelijkheden van mede-
werkers en of het de doelgroep wel be-
reikt. Dit geldt met name voor werkne-
mers met flexibel werk, of degene in 
zogeheten ‘essentiële beroepen’. Zij lie-
pen ook meer risico om Covid-19 op te 
lopen door beperkte niveaus van autono-
mie en een gebrek aan mogelijkheden 
om op afstand te werken. Uit een recen-
te studie in Toronto bleek dat het over-
lijdensrisico als gevolg van Covid-19 in 
de wijk met de meeste werknemers in 
essentiële beroepen ruim twee keer zo 
hoog was als in de wijk met de minste 
werknemers in dit soort beroepen. 
Op de langere termijn zijn inzichten uit 

arbeids- en organisatiepsychologie, ver-
anderkunde en bedrijfsgeneeskunde 
harder nodig dan ooit; ze kunnen ons 
helpen bij het bevorderen van veilige en 
gezonde werkomgevingen na deze crisis. 
Het ontstaan van hybride werkvormen 
waarin men deels op afstand blijft wer-
ken, vraagt om een integrale aanpak. 
Een aanpak waarin experts uit verschil-
lende disciplines vanuit ervaringen van 
medewerkers (onder andere verzameld 
via actuele RI&E’s of frequente werkbe-
levingsonderzoeken) nieuwe werkont-
werpen maken. De eerder beschreven 
verschillen in ziekteverzuim en werk-
druk maken duidelijk dat hierbij ook 
maatwerk per sector/situatie nodig is. 
Kies niet voor een gefragmenteerde aan-
pak gericht op symptomen, maar kom 
tot een integrale werkwijze waarin HR 
binnen een community met leidingge-
venden, experts uit andere disciplines 
en werknemers kan adviseren op basis 
van evidence based werkwijzen. Tot slot 
is het van belang om het bevorderen van 
gezondheid aanhangig te maken bij de 
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Sector  2019  2020 

A-U Alle economische activiteiten  4,4  4,7 

A Landbouw, bosbouw en visserij  2,6  3,4 

B Delfstoffenwinning  4,1  4,7 

B-F Nijverheid en energie  5,0  5,5 

C Industrie  5,4  6,0 

D Energievoorziening  4,1  4,1 

E Waterbedrijven en afvalbeheer  5,7  5,9 

F Bouwnijverheid  4,0  4,6 

G-N Commerciële dienstverlening  3,6  4,0 

G Handel  3,8  4,4 

H Vervoer en opslag  5,1  5,2 

I Horeca  2,7  3,7 

J Informatie en communicatie  3,2  3,2 

K Financiële dienstverlening  2,7  2,7 

L Verhuur en handel van onroerend goed  3,2  3,2 

M Specialistische zakelijke diensten  3,0  3,1 

N Verhuur en overige zakelijke diensten  3,9  4,4 

O-U Niet-commerciële dienstverlening  5,3  5,6 

O Openbaar bestuur en overheidsdiensten  5,5  5,1 

P Onderwijs  5,0  4,8 

Q Gezondheids- en welzijnszorg  5,7  6,4 

R Cultuur, sport en recreatie  3,6  3,9 

S Overige dienstverlening  3,8  4,4 

Organisatieomvang     

1 tot 10 werkzame personen  1,7  2,8 

10 tot 100 werkzame personen  3,8  4,4 

100 of meer werkzame personen  5,2  5,4 

André Bieleman 

is associate lector Arbeid 
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Hogeschool Enschede/

Deventer. Hij doet onder-
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werkomstandigheden en 

gezondheid van werkne-

mers.

Josje Dikkers 

is lector Organiseren van 

Waardig Werk bij het 

Kenniscentrum Sociale 

Innovatie aan Hoge-

school Utrecht; zij is 

daarnaast docent bij de 

bacheloropleiding Hu-

man Resource Manage-
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Daniël van Middelkoop 

is lector Teamprofessio-

nalisering aan de Hoge-

school van Amsterdam. 

Met de onderzoeksgroep 

The Work Lab onderzoekt 

hij de transformatie van 

werk.Tabel 2: Verzuim per sector en organisatieomvang. Bron: CBS 2021

top van organisaties; als bestuurders dit 
thema echt belangrijk vinden, zijn aan-
vullende investeringen in termen van 
uren/middelen en een duidelijke visie 
nodig om te faciliteren en richtlijnen te 
bieden.  

Werk ziet er voor veel werkenden anno 
2021 behoorlijk anders uit dan een jaar 
eerder. En waarschijnlijk gaat onze manier 
van werken zich de komende jaren (in hy-
bride vorm of anderszins) nog verder ont-
wikkelen. Maar als we (als werkenden, 
HR-experts en werkgevers) nu geen seri-
euze investeringen doen in het bevorde-
ren van gezondheid en het voorkomen van 
verzuim, dan breken we onze kansen op 
waardig, innovatief werk in de knop.
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INTERVIEW

Houd jij het ongewenste 
gedrag in stand? 
Hoe verander je gedrag? Een minicursus 
veranderen van directeur executive education en 
executive teamcoach Jessica Peters-Hondelink. 

Soms is het niet duidelijk wat er precies beschermd 
wordt. “Ken je dat verhaal van de apen en de banaan? 
Er zitten 20 apen in een kooi, en die banaan hangt bo-
venin. Zodra een van die apen de banaan wil pakken, 
worden alle 20 apen natgespoten. Niet verrassend dus 
dat geen aap dat meer in zijn hoofd haalt. En wat ge-
beurt er als er een nieuwkomer arriveert? Zodra die 
een poging doet om de banaan te pakken, wordt hij in 
elkaar geslagen.” En dan wordt het interessant. “Die 
nieuwkomer neemt dat gedrag snel over”, zegt Peters-
Hondelink. “Ook die zal uit alle macht verhinderen dat 
iemand omhoog klimt. Zelfs als alle apen uiteindelijk 
zijn vervangen, en niemand ooit is natgespoten, blijft 
de regel gehandhaafd. Die banaan, daar komen wij 
niet aan. Hetzelfde zie je soms in organisaties.”

TROTS 

Veel ingesleten gewoontes dus. Hoe kan iemand die 
doorbreken? Volgens Peters-Hondelink is het belang-
rijk om de nadruk te leggen op datgene waarop men-
sen trots zijn. “Hoe kun je er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat medewerkers hulp vragen als ze oplopen tegen 
een obstakel, en niet gaan proberen om het allemaal 
alleen op te lossen? Door die trots aan te wakkeren. 
Als mensen de doelen van de organisatie onderschrij-
ven, zullen ze ook bereid zijn om hun eigen gedrag 
aan te passen.” 

Meer weten? Jessica Peters is dit najaar een van de 
sprekers tijdens tijdens de collegereeks Cultuurver-
andering.
Zie: https://pwacademy.nl/opleidingen/ 
collegereeks-cultuurverandering

Cultuurverandering is een onderwerp waar zij zich al 
jaren in heeft verdiept. Zo keek zij met meer dan ge-
middelde belangstelling naar de berichtgeving over de 
toeslagenaffaire. En wat haar vooral interesseerde 
was de nasleep ervan. Want volgens haar ging het 
hierbij te veel om het zoeken naar schuldigen. “Bij de 
gesprekken hierover zag je continu hetzelfde patroon: 
de vragensteller wilde weten hoe dit had kunnen ge-
beuren. Wie had het fout gedaan? En de vertegen-
woordiger van de Belastingdienst kroop steeds meer 
in zijn schulp. Het resultaat? Je krijgt het tegenover-
gestelde van wat je wilt bereiken. Niet meer openheid, 
maar minder.” Peters-Hondelink ziet dit vaker. “Stel je 
voor, een manager is heel actief en hij wil die houding 
overbrengen op zijn team. Dus wat doet die man? Die 
roept dat iedereen meer moet presteren en zodra je 
een misstap zet, wrijft hij die onder je neus. Het ge-
volg is dat iedereen bang wordt om fouten te maken. 
De manager wil het gedrag veranderen, maar vraagt 
zich niet af hoe hij dat gedrag zelf in stand houdt.”

BESCHERMEN 

Volgens Peters-Hondelink is er een betere methode: 
vraag je af wat degenen tegenover je willen bescher-
men. “Een school wilde iets veranderen aan het ge-
drag van de ouders. Als die hun kinderen kwamen af-
halen, deden ze dat vaak met de auto. Al die auto’s op 
een relatief kleine ruimte… dat leidde tot gevaarlijke 
situaties. Helaas, wat de schoolleiding ook probeerde, 
die ouders bleven de auto pakken. Waarom? Ze wilden 
niet nat worden als het regende. Daar ligt dus de sleu-
tel tot de oplossing. De school zou bijvoorbeeld afdak-
jes kunnen plaatsen waar ouders kunnen wachten.” 

JESSICA PETERS-HONDELINK

FUNCTIE: DIRECTEUR CUSTOMIZED EXECUTIVE EDUCATION BIJ 
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

Tekst  Peter Passenier

VOORUITBLIK
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Survivalgids
“Ylva Poelman 

confronteert de 

lezer met tal van 

lastige beslissingen 

waar de onderne-

mer voor staat. Het

is ook een optimis-

tisch boek, vol 

ideeën voor verstan-

dig en duurzaam ondernemen’, zegt 

voormalig CEO van British Telecom Ben

Verwaayen op de achterflap van  ‘De 9

succesfactoren van de natuur’. Uitgangs-

punt van het boek is dat organisaties die 

meer toekomstbestendig willen worden, 

terecht kunnen bij een inspiratiebron die

van ‘overleven’ een kunst heeft gemaakt: 

de biologische natuur. De natuur functio-

neert volgens haar goedbeschouwd als 

een bedrijf. Deze BV Natuur produceert 

organismen in allerlei vormen en maten,

verleent allerhande diensten en kent 

diverse bedrijfsprocessen. En als iets haar

toekomstbestendigheid illustreert, dan is 

dat wel haar lange bestaan.

Vertrouwen
Een soepele samen-

werking is het ideaal 

van iedere organisa-

tie, maar de praktijk 

is weerbarstiger. Er

zijn tenslotte voort-

durend complexe 

problemen die

opgelost moeten 

worden. Veel leiders reageren dan impul-

sief: ze vluchten of ze vechten. In toene-

mende mate zien we leiders die de 

oplossing kiezen die daar precies tussenin 

ligt: ze creëren vertrouwen. Aan de hand 

van persoonlijke ervaringen in het hart

van vooraanstaande organisaties laten 

de auteurs zien wat vertrouwen in een

zakelijke context nu werkelijk waard is. 

Hoe talent tot bloei komt. Journalist 

Jeroen Smit schreef het voorwoord van 

dit boek. Zonder vertrouwen blijven 

problemen vaak onopgelost, zo stellen 

de drie auteurs. Vertrouwen leidt tot een

betere samenleving, een succesvollere

organisatie en gelukkigere werknemers. 

Titel: De 9 succesfactoren van de natuur, 

survivalgids voor bedrijven

Auteur: Ylva Poelman 

Uitgever: Vakmedianet

ISBN: 978-94-6215-685-2

Titel: Waarom zou ik je moeten vertrou-

wen?

Auteurs: Derk Egeler, Joost Manassen en 

Maikel Batelaan 

Uitgever: Brandt

ISBN: 978 94 93095 62 5  

Slimmer werken
Dit boek laat aan de hand van inspirerende en soms aangrij-

pende verhalen zien hoe je meer voor elkaar krijgt in minder 

tijd. In 2010 stonden bij Hidde de Vries zelf alle meters in het 

rood. Hij trok de wijde wereld in, op zoek naar een gebalan-

ceerde manier van leven. Hij kwam al vrij snel op twee inzich-

ten. Eén: we krijgen het steeds drukker en twee: we gaan daar 

steeds slechter mee om. Het ontbreekt ons aan focus en het 

stellen van prioriteiten. De gevolgen zijn slaapproblemen, 

burn-out, depressie en legio andere kwalen. De Vries heeft het 

allemaal verwerkt in zijn boek.

Titel: Work Smart Play Smart

Auteur: Hidde de Vries 

Uitgever: The Recharge Company

ISBN: 978 90 820 3474 5
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