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Inleiding
Hoe zou het zijn wanneer we doen wat we écht willen…
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Stel je eens voor dat mensen en
organisaties écht doen wat ze
willen… En daarmee zowel hun impact
en resultaten vergroten als meer plezier,
voldoening en zingeving ervaren. Hoe
mooi zou dat zijn… Mensen die zich
echt betrokken voelen met de
organisaties, partners en klanten waar
zij voor werken. En via verbinding hun
gezamenlijk potentieel inzetten om
samen iets moois en betekenisvols te
creëren.
Het is evident dat dit resulteert in
hogere eﬀectiviteit en productiviteit,
lager ziekteverzuim en verloop, en
duurzame inzetbaarheid, loyaliteit
en medewerkerstevredenheid.
Volgens Gallup zijn organisaties met een
hoge betrokkenheid 17% productiever
en 21% winstgevender

(State of the Global Workplace, 2017) is
het zelfs nog erger: slechts 12% van de
medewerkers voelt zich betrokken, 75%
niet betrokken, waarvan 13% actief
onbetrokken. Wereldwijd is de
betrokkenheid gemiddeld15%.

Helaas is de werkelijkheid vaak
anders. Werknemersbetrokkenheid
in Nederland is erg laag. Volgens The
Global Employee Engagement Index™
van Effectory staat Nederland met 27%
betrokken en bevlogen medewerkers op
plaats 31 van de 56 onderzochte
landen. Volgens onderzoek van Gallup

Werkstress is beroepsziekte
nummer 1. In Nederland hebben op dit
moment 1,3 miljoen mensen last van
burn-outklachten als gevolg van
werkstress. Bij 35% van alle
verzuimgevallen wordt ook daadwerkelijk werkdruk of werkstress als
reden voor verzuim gegeven blijkt uit
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Ontleend aan Factsheet Week van de Werkstress 2019.
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onderzoek van TNO en CBS. De kosten
voor werkgevers bedragen jaarlijks
inmiddels 2,8 miljard euro.
Deze onwenselijke situatie kent
alleen verliezers: persoonlijk,
bedrijfseconomisch en maatschappelijk gezien.
• Mensen verliezen plezier, voldoening

en zingeving waardoor hun werkgeluk
afneemt en veel energie en potentieel
verloren gaat. Met ziekte of ontslag als
mogelijk gevolg.
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• Maatschappelijk gezien leiden

achterblijvende bedrijfsresultaten en
veel verzuim op den duur tot hogere
werkloosheid en onvrede. Met grotere
kans op spanningen, depressies en
zelfs zelfdodingen.
Waarde van Werkgeluk
Het sturen op werkgeluk lijkt een
slimme strategische keuze.
Werknemers die goed in hun vel zitten
zijn aantoonbaar productiever,
creatiever, hebben meer energie, zorgen
voor een betere klant-tevredenheid, zijn
meer betrokken en gezonder. Volgens
Gallup zijn business units met betrokken
medewerkers 17% meer productief en
21% meer winstgevend.
Werkgeluk als business model, dat is
hét geheim van een succesvolle
organisatie. En de sleutel tot duurzame
inzetbaarheid. De pyramide van
werkgeluk volgens Hamburger
onderscheidt (van onder naar boven)
plezier, voldoening en zingeving.
Factoren van werkgeluk. De 5
belangrijkste factoren volgens de
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Werkgeluk in Nederland met de gemiddelde scores voor plezier, voldoening en zingeving
Bron: Werkgeluk in Nederland (Hamburger & Veldhoen, 2018)

resultaten van de Nederlandse Geluk en
Werk Index (2015)
1. Mensen helpen hun beste
eigenschappen te benutten
2. Het creëren van voldoende uitdaging
3. Het gevoel hebben zinvol werk te
doen
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4. Het onderhouden van goede
onderlinge relaties
5. Eerlijke behandeling
In de volgende secties beschouwen we
het vraagstuk om mensen en
organisaties meer impact én werkgeluk
te laten ervaren vanuit diverse
perspectieven: het organisatie-, teamen persoonlijk perspectief.
www.oeivoorgroei.nl

Organisatieperspectief
7 vragen om duurzame inzetbaarheid en werkgeluk te
vertalen naar de praktijk
p6 Versie 19 december 2019
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Duurzame inzetbaarheid en
werkgeluk zijn hot topics op de HRagenda van veel organisaties. Maar
wat merken werknemers hier in de
praktijk van en hoe worden deze
belangrijke thema’s vertaald naar de
werkvloer? De essentie is dat
organisaties een omgeving en context
creëren waarin werknemers betrokken
en bevlogen zijn, gezond blijven en zich
kunnen ontwikkelen. Een nobel streven,
maar hoe werkt dat in de praktijk?
Vaak blijven duurzame
inzetbaarheid en werkgeluk
abstracte containerbegrippen die
vertaald worden naar generieke
oplossingen. In veel gevallen komen
organisaties niet verder dan het
aanbieden van (persoonlijk budgetten
voor) opleidingen, gezondheid- en
wellnessactiviteiten (bijv. mindfullness en
fitness) of ontspanningsruimtes. De
vraag is echter of deze generieke
maatregelen alleen voor echte
betrokkenheid, werkgeluk en duurzame
inzetbaarheid op de werkvloer zorgen.
Belangrijker is het creëren van een
cultuur waarin oprechte en open
p7 Versie 19 december 2019

Bron: Nationale onderzoek Duurzame Inzetbaarheid

dialogen op de werkvloer gevoerd
worden over wat duurzame
inzetbaarheid en werkgeluk
praktisch en concreet voor
betrokkenen betekenen. Open
dialogen, zowel 1-op-1 als binnen
groeps- en teamverband. Tussen
leidinggevenden en medewerkers over
wat zij écht van elkaar nodig hebben om
nu en in de toekomst van waarde voor
elkaar te zijn. Zodat een ieder zich – in
een continu en steeds sneller
veranderende omgeving – bewust blijft
van wat het van hem/haar vraagt om nu
en straks een waardevolle ‘plek’ binnen
de organisatie te blijven innemen. Door
het vervullen van heldere en (wijzigende)
rollen die passen bij ieders talenten en
drijfveren. Zodat samen meer resultaat
Doen wat we écht willen

en impact ervaren kan worden met
minder moeite en meer plezier.
Het voeren van open dialogen
vraagt om moed en durf om je
aan elkaar te laten zien in alle
kwetsbaarheid. En dat vraagt weer om
veiligheid en onderling vertrouwen. Dan
pas durven mensen zich te verbinden en
de vrijheid te nemen om hun ruimte in te
nemen en deze te begrenzen. Als we
met teams werken bepaalt de mate van
aanwezige Veiligheid-VertrouwenVerbinding-Vrijheid veelal de keuze van
(team-)interventies. Als organisatie -en
teamcoach faciliteer je de gewenste
ontwikkeling binnen de kaders van de
taak en context.
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Door ruimte te creëren voor essentiële
gesprekken én concrete acties binnen
het team en de organisatie, maar ook
daarbuiten in relatie met haar omgeving.
Over wat er nodig is in de huidige
ontwikkelfase om de volgende stap te
maken richting de gemeenschappelijke
organisatie- en teamdoelen.
Als het om duurzame inzetbaarheid
gaat is het enerzijds van belang te
weten wat de kwaliteiten en
kwetsbare kracht van een ieder is
en anderzijds waar de organisatie in
haar context heen beweegt en wat
dit voor de gemeenschappelijke
(team-)taak en diverse rollen
betekent.
Duurzame inzetbaarheid vraagt om een cultuur waarin open en oprechte dialogen gevoerd worden

Helaas ontbreekt vaak het (gedeelde)
inzicht in beide. Het is opvallend om te
zien hoe vaak de toekomstvisie van een
organisatie of team nog vaag, onhelder
of niet gedeeld is. Waardoor er
verschillende beelden ontstaan en er
een mismatch van verwachtingen is
met betrekking tot (toekomstige) rol- en
taakinvulling. Ook zijn teamleden vaak
niet echt op de hoogte van elkaars
talenten en valkuilgedrag.
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Daarbovenop zorgen bestaande
groepsdynamieken en rituelen ervoor
dat teams in hun ‘verhaal’ verstrikt
blijven, waardoor zij moeite hebben om
echte stappen te zetten richting een
nieuw betekenisvol perspectief. Lees
ook het blogartikel “De moed om uit een
verhaal te stappen“
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Vragen die helpen bij het concreet
maken van duurzame inzetbaarheid
en werkgeluk binnen organisaties
en teams:
• Wat is ons bestaansrecht (onze WHY)

•

•

•

•
•

•

en welke invloed hebben interne en
externe ontwikkelingen hierop?
Wat betekent dit voor onze taak
(HET), de wijze waarop we deze
samen willen invullen (WIJ) en hoe een
ieder zich hiermee kan verbinden (IK)?
Welke kwaliteiten zijn aanwezig en
welke ontbreken? Wat is natuurlijke
kracht en wat is kwetsbare kracht met
bijbehorend valkuilgedrag (onder
druk)?
Hoe verdelen we de rollen, zodat deze
passen bij onze kwaliteiten, ambities
en drijfveren? Hoe ontwikkelen of
verwerven we ontbrekende
competenties?
Wat zijn helpende en belemmerende
patronen en groepsdynamieken?
Wat hebben we gezamenlijk en
individueel nodig om te bewegen
richting waar we samen heen willen?
Hoe zien de eerstvolgende stappen
eruit?
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Niveaus van aandacht volgens Theory U

Kortom, organisaties en teams
kunnen het vaak abstracte begrip
van duurzame inzetbaarheid en
werkgeluk concreet maken door
een open en blijvende dialoog op
gang te brengen over wat
medewerker en organisatie van
elkaar nodig hebben om nu en in de
toekomst van waarde voor elkaar te
zijn.
Doen wat we écht willen

Tijd voor het echte gesprek vanuit open
mind, open hart en een gedeelde
wil. Waarin échte aandacht gegeven
wordt aan elkaar en aan wat eigenlijk wil
ontstaan. Zodat in de ruimte van het
dialoog concrete en duurzame
oplossingen gecreëerd worden vanuit
ieders betrokkenheid. Hoe mooi zou dat
zijn…
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Teamperspectief
10 tips voor groei naar high-performing teams
p10 Versie 19 december 2019
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Teams zijn van cruciaal belang voor
hun organisaties omdat ze
strategische organisatiedoelen
omzetten in concrete resultaten.
Binnen teams werken mensen samen
die van elkaar afhankelijk zijn om de
vastgestelde resultaten te realiseren.
• Waarvoor zijn wij bij elkaar?

(bestaansrecht)
• Hoe organiseren wij ons het best?

(inrichting)
• Hoe werken wij optimaal samen?

(dynamiek)
• Hoe beïnvloeden wij onze omgeving?

(omgeving)
In onze dagelijkse praktijk werken we
met hoger management, teamleiders en
teamleden, zowel individueel als in
teamverband. Meestal in het kader
van leiderschaps-, team- of persoonlijke
ontwikkeling.
Wat bijzonder is aan de groep van
teamleiders is dat van hen verwacht
wordt dat zij zowel leider als volger
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Verwachtingen van een goede teamleider

zijn. Ze hebben een teamopdracht van
hoger management meegekregen die ze
moeten volgen en hebben de uitdaging
om hun team naar de
gewenste resultaten te leiden.
Soms voelt dit als een spagaat,
wanneer loyaliteit naar zowel
‘boven’ als ‘onder’ lijken te knellen.
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Zeker wanneer de teamleider
‘gepromoveerd’ is vanuit het team zelf.
Een mooie anekdote uit de eigen
praktijk is dat een teamleider bij wie dit
het geval was, haar kapsel en
kledingkeuze rigoureus had gewijzigd
om zichzelf en het team duidelijk te
maken dat haar rol en positie in het
systeem gewijzigd was.
www.oeivoorgroei.nl

Ook zien we nog veel teamleiders
als meewerkend voormens (mv)
operationele taken oppakken in
geval van drukte en zichzelf hierbij
voorbijlopen, aangezien hun nieuwe
rol tijd en aandacht vraagt voor
andere zaken. Daarnaast is er de
zoektocht om de teamleidersrol op een
eigen wijze in te vullen, die past bij de
eigen normen, waarden, talenten en
ambities.
Kortom, voor de teamleider is er een
heuse uitdaging om duurzaam resultaat
en werkplezier met elkaar te verbinden.
Tien tips voor teamleiders:
1. Creëer duidelijkheid over wat jullie
een team maakt. Verbind de
taakstelling (HET) met hoe jullie deze
samen willen invullen (WIJ) en
verbinden met persoonlijke drijfveren
en talenten (IK) binnen de
werkcontext.
2. Stel duidelijke kaders en geef inzicht
in de ruimte
3. Wees hard in de resultaten, zacht in
de relatie
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Model van Thema-Gecentreerde Interactie: Verbinden van IK-WIJ-HET binnen de werkcontext

4. Werk met wat er is

8. Creëer ruimte voor de dialoog

5. Focus op het potentieel. Ken elkaars
kwaliteiten en valkuilen

9. (H)erken systeemprincipes en de
fasen van transitie

6. Laat los en ondersteun

10. Creëer tijd door prioriteit. Vier de
succesmomenten

7. Wees authentiek. Geef
werkelijke aandacht aan jezelf en
aan je medewerkers
Doen wat we écht willen

Meer weten? Lees hier het gehele artikel
met toelichting bij de 10 tips!

www.oeivoorgroei.nl

Persoonlijk
perspectief
10 tips voor meer Impact én Werkgeluk
p13 Versie 19 december 2019
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Wil jij meer WerkGeluk en minder
stress ervaren, maar worstel je met
het hoe? Jij bent zeker niet de enige die
in het werk meer energie verliest dan er
energie van krijgt. Hoe zou het zijn om
deze ongezonde situatie te kunnen
doorbreken…
Ook zijn er veel mensen ongelukkig
in hun werk door een
(dreigende) bore-out. Doordat ze hun
werk saai vinden, geen uitdagingen
meer zien en het gevoel hebben dat hun
kwaliteiten niet gezien of gebruikt
worden. Volgens onderzoek verveelt
15% van de werkende bevolking zich
op het werk. Met als gevolg dat een
aanzienlijk deel van de werknemers in
Nederland ontevreden zijn over hun
huidige werk en loopbaan. Ruim 20%
van alle werknemers zou van baan
willen veranderen. Maar van alle
werkenden zonder ervaring met een
loopbaanadviseur of coach durft 13%
de overstap naar een andere baan niet
aan. Zij blijven zitten waar ze zitten,
ontevreden over hun carrière. Dit is een
‘lose-lose’ situatie voor zowel werkgever
als werknemer.
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Teveel mensen hebben te maken meteen (dreigende) burn-/of bore-out

Dat is toch niet wat je wil. Misschien
heb je al van alles geprobeerd, en toch
lukt het je maar niet uit om uit dit
beklemmende en energieslurpende
patroon te stappen. Of heb je het gevoel
dat de oorzaak buiten jou ligt en dat je
er geen invloed op hebt. Herkenbaar?
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Terwijl het zeker mogelijk is om
invloed te hebben en zelf de regie te
pakken. Als je maar bewust bent van
wat jou in deze ongezonde situatie
gevangen houdt en wat je zelf kunt
doen om dit te veranderen.
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Tien tips om meer impact en
werkgeluk te ervaren
1. Focus op je echte talenten en passie
in plaats van op aangeleerde
kwaliteiten.
2. Acteer vanuit vertrouwen en
ondersteuning in plaats vanuit
controle en angst.
3. Verbind jouw persoonlijk waarden en
drijfveren aan die van je team en/of
organisatie.
4. Wees proactief en vergroot je cirkel
van invloed.
5. Probeer niet alle problemen direct te
‘fixen’. Kijk er eens met een ‘open
blik‘ en ‘open hart’ naar (en laat de
oplossing van binnenuit ontstaan)
6. Ken jouw belemmerende
overtuigingen, jouw saboteurs.
Neem zelf de regie.
7. Laat jezelf zien. Wees bewust van je
uitstraling en de impact hiervan op
anderen.
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Eboek ‘Gekuk op de werkplek - 10 praktische tips’

8. Geef tijd en aandacht aan de 4 B’s
(Blij, Bedroefd, Boos, Bang). Ga de
dialoog aan en durf jezelf kwetsbaar
op te stellen.
9. Wees bewust wanneer jij acteert
vanuit een slachtofferrol en wanneer
vanuit eigen leiderschap.
Communiceer vanuit een ik-ok en jijok gevoel.
Doen wat we écht willen

10. Experimenteer met nieuw gedrag.
Fail early, learn quickly!
Meer weten over hoe het werkt? In
het gratis e-boek ‘Geluk op de
Werkplek’ worden de 10 tips verder uit
de doeken gedaan.
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Onze missie en visie
Hoe mooi zou het zijn wanneer we doen wat we ´écht
willen…
p16 Versie 19 december 2019
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Het is onze missie om mensen en
organisaties te ondersteunen bij het
doorbreken van onwenselijke
patronen en het creëren van een
(nieuw) lonkend en betekenisvol
perspectief. En hen te begeleiden bij
de ontwikkelingsreis daar naartoe. Door
ruimte te scheppen voor wezenlijke
groei en ontwikkeling van professionals
en leidinggevenden en de teams,
organisaties en samenwerkingsverbanden waarin zij werken. Vanuit een
visie dat de verantwoordelijkheid én het
vermogen om hun potentieel optimaal te
benutten bij de betrokkenen zelf liggen.
Dus geen adviezen die op de plank
blijven liggen of het in stand houden van
afhankelijkheidsrelaties die het
vermogen om zelfstandig verder te
ontwikkelen in de weg zitten.
Wij denken ontwikkelingsgericht en
werken altijd met wat er op elk
moment is. Dit vraagt om een continue
en diepe waarneming van zowel
helpende als belemmerende factoren en
patronen. Dit is wezenlijk anders dan
planmatig veranderen vanuit wat zou
moeten zijn of gebeuren…
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Ontwikkelingsgericht denken

In de huidige wereld waarin
verandering een constante is is het
bijna niet te voorspellen wat de
toekomst vraagt. Denk daar bij aan
trends en ontwikkelingen zoals:
Zelforganisatie, Cocreatie, Agile/Scrum,
Van ego naar eco denken, Vervaging
van organisatiegrenzen en Flexibilisering
van arbeid.
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Het draait om het vergroten van het
adaptief vermogen om met nieuwe
situaties om te kunnen gaan. Zodat
stap voor stap gezet kan worden
richting een betekenisvol
perspectief…
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Hoe wij helpen
Onze dienstverlening op het gebied van leiderschaps-,
team- en persoonlijke ontwikkeling
p18 Versie 19 december 2019
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Organisatieperspectief
Ben je al voorbereid op de
uitdagingen van nu en de wereld van
morgen waarin de kracht van
verbinding centraal staat en
traditionele structuren voor
samenwerken en leiderschap niet
meer toereikend zijn?

onder de waterspiegel afspeelt.
Bewust zijn van gedragspatronen en
inzicht in wat uw organisatie en haar
medewerkers, partners en klanten drijft
en met elkaar verbindt.

Lees ook het blogartikel ‘Verbind
organisatiedoelen aan persoonlijke
drijfveren en talenten.’

Of ervaar je dat jij en jouw organisatie
nog teveel vastzitten in vertrouwde,
maar steeds meer beperkende
patronen? Heb je al de balans
gevonden tussen het korte termijn
presteren en het realiseren van jouw
lange termijn ambities?
JIj en jouw collega’s zullen niet de eerste
zijn die geleefd worden door de waan
van de dag en te weinig toekomen aan
het realiseren van de ambities en
diepere verlangens van uw klanten, uw
organisatie en, niet in de laatste plaats,
die van uzelf.
Verbinding van duurzame groei en
korte termijn resultaten vraagt om
verlegging van de focus naar de
essentie en zien wat zich boven en
p19 Versie 19 december 2019
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Leiderschapsperspectief
Voor wie groeit naar een meer
invloedrijke plek in maatschappij of
organisatie, is het van belang dat de
persoonlijke vaardigheden en het
bewustzijn mee kunnen groeien. De
situatie en daarbij horende vraagstukken
worden immers complexer, er hangt
meer van jouw handelen af.

meer bewust worden waar je natuurlijke
kracht zit, maar ook wat je valkuilen
zijn. De ODC talent- en
drijfverenanalyse is hierbij een krachtig
instrument.

Meer complexe vraagstukken vragen
een aanpak die daarop is afgestemd.
Onze coaching en methodieken zijn
gebaseerd op vooruitstrevende
zienswijzen op het gebied van nieuw
leiderschap, organiseren en
transformeren. Behalve als coach kun je
ons ook als sparringpartners zien.
Goed leiderschap vereist een heel scala
aan vaardigheden, die zelfs volledig
complementair aan elkaar kunnen zijn.
Een aantal zal als natuurlijk aanvoelen,
andere kosten meer moeite. Op het ene
moment moet je bijvoorbeeld zeer
zakelijk kunnen zijn, op het andere meer
verbindend, vaak beide tegelijkertijd. De
coaching zal er op gericht zijn je
authentieke autoriteit te leren kennen en
zo goed mogelijk in te zetten. Je zal je
p20 Versie 19 december 2019

Doen wat we écht willen

www.oeivoorgroei.nl

Teamperspectief
In ieder team vindt, bewust of
onbewust, een ontwikkeling plaats in de
wijze waarop de teamleden met elkaar
samenwerken. Teams kunnen veel
effectiever opereren, wanneer er
gerichte aandacht is voor hun inrichting
en ontwikkeling. Met andere woorden,
wanneer teamontwikkeling een bewust
leerproces is waarop gestuurd kan
worden.

▪

als team samenwerken met een
gezonde balans tussen bezieling
en zakelijkheid?

…dan is een teamanalyse op basis van
het Odin Development Compass (ODC)

een mooie start. Een diep, simpel en
snel instrument om jouw team verder op
weg te helpen richting een highperforming team gebruikmakend van
ieders natuurtalenten.

Wil jij…
▪ als team ontwikkelen naar een
high-performing team binnen haar
taak en context?
▪ inzicht krijgen in welke
ontwikkelfase jouw team verkeert
en wat dit van een ieder vraagt?
▪ persoonlijke en
gemeenschappelijke talenten,
drijfveren en competenties binnen
het team ten volle benutten en
elkaar in ieders kracht zetten?
▪ alert zijn op kwetsbare kracht en
valkuilgedrag van het team en hoe
hierop te anticiperen?
▪ de patronen en groepsdynamiek
binnen het team begrijpen?
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Persoonlijk perspectief
In persoonlijke coaching staat jouw
professionele en/of persoonlijke
ontwikkeling centraal. Jouw
coachingsvraag is al dan niet
werkgerelateerd. Individuele coaching
staat in principe open voor iedereen die
open staat voor groei. Vanuit verlangen
of noodzaak.

mens onder de loep wordt genomen.
WorkLifeCoaching is erop gericht
gelukverstorende factoren te
onderkennen en het werk-/ en
privéleven zodanig te ontwerpen of te

‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat.
van positieve toekomstvisies.
Ontdek hoe je eindelijk gaat werken en
leven zoals je écht wilt…

Loopbaancoaching is gericht op een
afstemming tussen wie je bent en wat je
doet, vanuit je talenten, kwaliteiten en
daadwerkelijk vertoond gedrag. De
coach helpt je inzicht te verwerven in je
mogelijkheden om met meer resultaat,
minder moeite en meer plezier te
werken binnen je huidige organisatie, of
daarbuiten. Op basis van deze
inzichten kan je keuzes maken en
investeren in je loopbaanmogelijkheden
(persoonlijke profilering). Outplacement
is om je te begeleiden van werk naar
werk. In dat traject wordt dus mede
marktgericht gewerkt.
WorkLife coaching onderzoekt drie
wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat
kan ik en wat wil ik? Het is een vorm van
coaching waarin het hele leven van de
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Wat klanten over ons
zeggen
Laat je inspireren door de ervaringen van cliënten en
opdrachtgevers…
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Lees hier meer ervaringen van
cliënten en opdrachtgevers
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Inspirerende
kennismaking of
vragen?
Bel 0633794681 of stuur een bericht naar
info@oeivoorgroei.nl
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