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DE PIJLERS VAN 
WERKGELUK IN 
DE PRAKTIJK

Fennande van der Meulen -  Maartje Wolff
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WERKGELUK IN 
DE PRAKTIJK

Gelukkige mensen functioneren 
beter, zowel in het ‘gewone’ leven als 
op het werk. Aandacht voor gelukkig 
werken levert medewerkers en 
organisaties veel op. 

Onderzoek toont aan dat werkgeluk 
leidt tot lager verzuim, minder stress, 
meer plezier, tevreden clienten en 
patienten en een hogere kwaliteit van 
dienstverlening. Redenen genoeg dus 
om gelukkig zijn en gelukkig werken 
op de agenda van elke organisatie te 
zetten. De vraag die dan logischerwijs 
rijst is: hoe doe je dat? In dit boekje 
lees je meer over wat werkgeluk 
eigenlijk is, wat de pijlers zijn van 

werkgeluk en vertellen een aantal 
organisaties wat zij hebben gedaan op 
dit gebied. Op beknopte wijze geven 
we een aantal handvatten om met 
werkgeluk aan de slag te gaan. Er is 
namelijk niet één succesformule die 
voor iedere organisatie werkt. Ons 
advies: breng (een aantal van) deze 
inzichten in de praktijk en ervaar hoe je 
als organisatie, team en/of medewerker 
meer geluk op de werkvloer kunt 
creëren. 

Succes en vooral veel werkgeluk!
Maartje Wolff en 
Fennande van der Meulen, 
Happy Office
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BEGIN BIJ 
HET BEGIN
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‘Culture eats 
strategy for 
breakfast’ 

Peter Drucker

Cultuur

Bouwen aan een or-ganisatiecultuur waar mensen floreren.
Dinsdagochtend, een paar minuten 
na tien uur. De bel gaat op de twee 
verdiepingen van het call center 
van Guidion in Amsterdam. Iedereen 
staat op en loopt naar de keuken, 
waar de muziek al aan staat. Het is 
tijd voor hun ‘daily’. Om 10.10 pre-
cies stapt een bebaarde twintiger, 
in shirt, spijkerbroek en sneakers, 
op de zeepkist. ‘Ik zie een paar 
nieuwe gezichten, kom je even naar 
voren op de zeepkist en stel jezelf 
maar voor’. Daarna vraagt hij een 
collega een update over een klant 
en een succesverhaal te delen. 
Dan klimt hij weer op de zeepkist 
en schreeuwt richting de keuken: 
‘wat staat er voor vandaag op het 
menu?’ ‘Magda’s gebakken eieren’ 
klinkt er vanachter het muurtje. 
Luid gejoel en applaus klinkt. En 
dan is de daily voorbij. Iedereen 
Iedereen gaat terug naar zijn of haar 
bureau.

Gelukkige werkcultuur
Dit, voor Guidion bijna heilige ritueel 
vindt elke dag plaats in minder dan 
tien minuten. Het is een belangrijke 
pijler van hun gelukkige werkcultuur, 
een cultuur die zorgvuldig ontworpen 
is bij de start van de organisatie. In die 
tijd was Pepijn Post, een van de op-
richters, geïnspireerd door het boek 
van Tony Hsieh, Delivering Happiness. 
Hierin beschrijft Hsieh hoe je een or-
ganisatiecultuur rond werkgeluk kunt 
bouwen. Hij koos plezier als insteek om 
zich te onderscheiden van concurren-
ten en om goede mensen te trekken 
zonder torenhoge salarissen te betalen. 
Pepijn: ‘Het draait allemaal om plezier, 
communicatie en aandacht. Toen we 
Guidion oprichtten waren de meeste 
van onze medewerkers studenten en 
niet per se betrokken bij onze organi-
satie. Door onze strategie, resultaten en 
communicatie daarover leuker te ma-
ken, waren we in staat jonge mensen te 
betrekken bij onze organisatie. En dat is 
belangrijk, want uiteindelijk kun je een 

Cultuur
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uitstekende klantbeleving alleen berei-
ken als de mensen die voor die ervaring 
moeten zorgen, gelukkig zijn. Daarom is 
het werkgeluk van medewerkers uitein-
delijk ook een manier om klanten op de 
best mogelijk manier te helpen.’ 

Klaar voor de toekomst. 
Wat doe je als organisatie tegenwoor-
dig om je te onderscheiden van con-
currenten en om de juiste mensen 
aan te trekken? Het antwoord is niet 
de hoogste salarissen of de beste se-
cundaire arbeidsvoorwaarden bieden. 
Het gaat zelfs niet om het betrekken 
van mensen. Want zoals Josh Bersin 
van Forbes zegt: ‘het woord ‘engage-
ment’ beperkt ons denken. Het gaat 
er bijna vanuit dat leiders of mana-
gers de verantwoordelijkheid hebben 
om alles te regelen, om mensen 
overal actief bij te betrekken. In plaats 
van dat ze werken aan een orga-
nisatie die uitdaagt, voldoening en 
betekenis geeft en ook gewoon leuk 
is.’ De enige manier waarop organisa-
ties zich klaar kunnen maken voor de 
toekomst, is door de beste mede-
werkers beleving te bieden, door een 
organisatiecultuur te bouwen waar 
werkgeluk centraal staat. In deze tijd 
zoeken medewerkers naar organisa-
ties met een aansprekende purpose, 
waar voortgang boeken in zinvol werk 
normaal is, waar mensen zich met 
elkaar en de organisatie verbonden 

voelen en waar ruimte en faciliteiten 
zijn om plezier te maken. 

Net als een tuin
Peter Drucker zei het al in de vorige 
eeuw: Culture eats strategy for break-
fast. Als je organisatiecultuur niet in 
orde is, heeft je strategie geen enkele 
kans van slagen. Dus als je wil dat je 
organisatie succesvol is en je mensen 
floreren, is het belangrijk te focussen 
op een ‘gelukkige organisatiecultuur’ 
als sleutel tot succes. Maar hoe doe 
je dat? En wat bedoelen we eigenlijk 
als we het hebben over organisatie-
cultuur? Een definitie: Cultuur is het 
geheel van gedeelde gewoontes en 
perceptie over hoe dingen gaan in 
een organisatie. Deze komen terug in 
de taal en het gedrag van de mede-
werkers. Het gaat over wat mensen 
met elkaar gemeen hebben, wat ze 
met elkaar delen. Zodra je begint 
met werken bij een bepaalde orga-
nisatie, leer je je aan te passen aan 
de cultuur, zonder dat je je daarvan 
bewust bent. Cultuur is niet zichtbaar 
en het is niet mogelijk cultuur direct 
te beïnvloeden, het is stabiel, duur-
zaam en moeilijk te veranderen. Des 
te belangrijker om je bewust te zijn 
van hoe deze cultuur zich ontwik-
kelt, en hoe je deze beïnvloedt. Het 
is een beetje zoals een tuin: als je de 
planten zorgvuldig uitkiest, verzorgt, 
bewatert, snoeit, krijg je een prachti-

ge tuin. Maar als je het verwaarloost, 
wordt het een rommeltje, overgroeid 
met onkruid. En zo is het ook met 
organisatiecultuur. 

Sterk leiderschap
Het bouwen en veranderen van 
organisatiecultuur is niet eenvoudig 
en duurt lang. Maar het is zeker de 
moeite waard. Het begint met een 
heldere visie en sterk leiderschap, 
met het geloof in werkgeluk als 
strategisch instrument. En dan gaat 
het om het scheppen van de juiste 
voorwaarden, om het faciliteren van 
werkgeluk. Het trainen van managers 
is een belangrijke eerste stap: hoe zij 
zelf gelukkig kunnen zijn, maar ook 
hoe zij werkgeluk in hun teams kun-
nen faciliteren. 

Niveaus van organisa-
tiecultuur
Als je een ‘gelukkige organisatiecul-
tuur’ wil ontwikkelen, vormgeven en 
veranderen, is het goed te weten 
dat er verschillende niveaus zijn. De 
eerste is de meest oppervlakkige, het 
niveau van de symbolen, verhalen, 
taal, grappen, ceremonies en on-
derscheidingen. Het tweede, diepere 
niveau is dat van de waarden, nor-
men over goed en fout, belangrijk en 
onbelangrijk. Op dit niveau gaat het 

ook over purpose, missie statements 
en slogans. Het diepste, verborgen, 
niveau, is dat van de onbewuste en 
gedeelde aannames en overtuigingen. 
Veranderprogramma’s in organisaties 
beginnen vaak met de waarden, maar 
zonder ook het diepste niveau aan te 
pakken, heeft dat doorgaans weinig 
effect. 

Belang van begrijpen
Dat klinkt natuurlijk allemaal makke-
lijker dan het in de praktijk is. Maar 
het is wel degelijk mogelijk en begint 
met gezond verstand. Als leider, ma-
nager, CHO, HRM die een ‘gelukkige 
organisatiecultuur’ wil bouwen, moet 
je praten met en vooral luisteren 
naar je collega’s om te begrijpen wat 
er echt speelt. De eerst stap is om 
de drie niveaus te leren kennen en 
begrijpen en te zien hoe deze sa-
menhangen. Pas als je de onbewuste 
aannames en overtuigingen begrijpt, 
kan je daarbij passende waarden for-
muleren. En dat is de basis van een 
gelukkige organisatiecultuur. 
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‘If you get the cul-
ture right, most of 
the other stuff will 
take care of itself.’ 

- Tony Hsieh

Cultuur

Sturen op cultuur
Een gelukkige organisatiecultuur 
vraagt om een heldere purpose, sterk 
leiderschap en ieders betrokkenheid 
in de organisatie. Wanneer de purpo-
se op papier staat en met iedereen 
gedeeld is, kun je aan de slag met 
het ontwikkelen van bijpassend ge-
drag. Zappos.com, een online schoe-
nen - en kledingwinkel uit Las Vegas, 
is een goed voorbeeld van hoe je kunt 
sturen op bedrijfscultuur.

Al vanaf de start in 1999 lag de focus 
van Zappos op ‘delivering happiness’. 
Alle facetten van het bedrijf waren hier-
op gericht. Alleen toen de organisatie in 
de jaren daarna heel snel groeide, vroeg 
CEO Tony Hsieh zich af hoe hij de unie-
ke bedrijfscultuur kon behouden nu 
er zoveel nieuwe mensen bij kwamen. 
Samen met alle medewerkers ging hij 
op zoek naar de organisatiewaarden. 
Die zoektocht duurde een jaar. Toen 
hadden ze, op basis van hun missie 
'Deliver WOW through service', een lijst 
met tien kernwaarden. Nu, jaren later, is 
deze lijst nog ongewijzigd. 

Actiegerichte waarden
Om de waarden levend te houden, 
werden ze actiegericht geformuleerd 
en opgenomen in alle HR processen. Ze 
worden gebruikt als toetssteen bij het 
aannemen, promoveren en ontslaan 
van mensen. Een interview in de sollici-
tatieprocedure is bedoeld om de cultu-
rele fit van een kandidaat te bepalen. 

Eenmaal aangenomen, krijgen nieuwe 
medewerkers een intensieve training 
van vier weken. Aan het einde daar-
van wordt hen een vertrekpremie van 
2.000 dollar aangeboden. Wie deze niet 
aanneemt, zo’n 99%, kiest echt voor 
Zappos. De betrokkenheid is daardoor 
enorm hoog. Op basis van de tien 
kernwaarden heeft HR een vragenlijst 
opgesteld om steeds te toetsen of 
mensen de waarden ook echt doorle-
ven. Een van de vragen is bijvoorbeeld: 
‘wanneer heb je voor het laatst de regel 
overtreden’, wat refereert aan ‘Be ad-
venturous, creative and open minded’. 
De Zappos-cultuur is niet alleen goed 
zichtbaar in de werkomgeving 

Cultuur

ZAPPOS OVER:
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NOTES
zelf, maar ook in het Cultuurboek 
waarin medewerkers schrijven hoe zij 
dat jaar de cultuur hebben beleefd. 
De verhalen worden ongecensureerd 
opgenomen.  

Lef tonen 
Sturen op cultuur vraagt om keuzes 
maken en lef tonen. Zo koos Zappos in 
plaats van voor een gemakkelijk en lu-
cratief business-model voor een model 
waarin ze zelf de voorraad en leverin-
gen konden beheren, alleen maar om 
het WOW-gevoel van klanten optimaal 
te regisseren. Een andere opvallen-
de keuze was de verhuizing van het 
hoofdkantoor van San Francisco naar 
Las Vegas, omdat het in San Francis-
co lastig bleek goed customer service 
personeel te vinden. En misschien nog 
wel de belangrijkste en meest gedurfde 
keuze is om gedrag niet op te leggen 
door middel van regels, maar door te 
kijken naar wat er is en dat met elkaar 
te vormen tot een onderscheidende 
organisatiecultuur die ook nog bijdraagt 
aan de winstgevend van Zappos.

Feedbackmuur
De cultuur leidend maken voor je or-
ganisatiegedrag betekent in bestaande 
organisaties vaak een rigoureus veran-
derproces. Niet alles ineens aanpakken, 
maar kleine stappen nemen, kan dan 
helpen. Een mooi voorbeeld komt van 
Inspiring People. Een van hun klanten, 
een groot internationaal telecombe-
drijf, wilde het lerend vermogen van de 
organisatie verbeteren en medewerkers 
stimuleren elkaar meer feedback te ge-
ven. Michiel Duijfjes: “Dat lijkt vanzelf-
sprekender dan het is. Om deze ‘feed-
backcultuur’ te introduceren, hebben 
we een groot whiteboard op wieltjes 
geregeld en daarop A3 vellen voor alle 
twintig afdelingen geplakt. 

Met deze feedbackmuur zijn we in een 
dag het pand doorgegaan om afdelin-
gen te vragen een tip en een compli-
ment te geven aan andere afdelingen. 
Niet alleen vond iedereen het leuk 
om feedback te geven, het was ook 
leuk om het commentaar op de eigen 
afdeling te lezen. Na afloop hebben we 
alle tips en complimenten per afdeling 
uitgewerkt en  een workshop georgani-
seerd om samen tot verbeterplannen 
te komen. Het bleek een waardevolle 
werkwijze voor het creëren van een 
feedbackcultuur.”  

Tien kernwaarden van 
Zappos
• Deliver WOW through service;
• Embrace and live change;
• Create fun and a little weirdness;
• Be adventurous, creative and 

open minded;
• Pursue growth and learning;
• Build open and honest relati-

onships with communication;
• • Build a positive team and family 

spirit;
• Do more with less;
• Be passionate and determined;
• Be humble.

Verder lezen?
• Delivering Happiness - Tony Hsieh 
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‘People don’t buy what 
you do, they buy why 

you do it’ Wat drijft ons? Wat zet en houdt ons 
aan de gang? Het hebben van een doel, 
een bijdrage aan iets dat groter is dan 
jezelf blijkt daarbij essentieel. Zo ont-
dekte, onder anderen, Dan Pink, toen hij 
onderzoek deed voor zijn boek Drive. Hij 
vertelt daarin over een experiment met 
Legosteentjes, waarbij deelnemers te-
gen betaling van een laag (symbolisch) 
bedrag, een eenvoudig object moesten 
maken. Het bedrag werd steeds lager, 
hoe meer objectjes men maakte. 

Het proces verliep zo: de deelnemers 
maakten een object, de onderzoeker 
zei: ‘prachtig’ en bij een deel van de 
onderzoeksgroep zette hij het object 
voor zich op tafel. De deelnemers 
begonnen vervolgens aan het volgende 
object. Een ander deel van de onder- 
zoeksgroep zag hoe de onderzoeker 
óók zei ‘prachtig’, maar voor hun ogen 
hun net gekluste object uit elkaar 
haalde en de steentjes terug legde. En 
ondanks dat beide onderzoeksgroepen 
evenveel financiële beloning kregen, 
hield de groep waarvan het object uit 

elkaar gehaald werd, er veel eerder 
mee op. Dingen doen die nutteloos zijn, 
waarvan we niet zien wat het effect of 
nut is, drijft ons niet echt. Victor Frankl 
vertelt in zijn boek Man’s search for 
meaning, over het leven in een concen-
tratiekamp. De mensen die een doel 
hadden om voor te leven, die wisten 
wat de zin van overleven was, konden 
de ontberingen veel beter doorstaan. 
Het doen van iets zinvols is belangrijk 
voor de mens. 

Waar doen we het voor?
Toch blijkt uit onderzoek dat maar 20% 
van de leiders van organisaties een 
goed beeld heeft van de eigen ‘purpose’. 
Nog minder kan daar goed woorden 
aan geven. En nog weer minder van 
hen is in staat om een plan voor het 
bereiken van hun purpose te geven. 
Niet verwonderlijk dat ook de purpose 
van organisaties vaak blijft hangen 
in holle frases en lege kreten. Een 
concrete, inspirerend geformuleerde, 
doelstelling is een krachtig middel 

Wat ons drijft? 
Het hebben van een doel!

Purpose

Simon Sinek
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om mensen te betrekken bij de 
organisatie, gelukkiger te laten zijn en 
aan de gang te krijgen en te houden. 
Financiele doelstellingen zijn nodig om 
het bedrijf te laten bestaan. Er moet 
winst gemaakt worden en voldoende 
cash flow om de zaak draaiende te 
houden. Een purpose gaat echter over 
een hoger doel dan alleen financieel. 
Het gaat om het leveren van echte 
toegevoegde waarde, om dat wat je 
als organisatie toevoegt aan de wereld. 
En zeg nou zelf: een doelstellingen als 
‘meer winst voor de aandeelhouders’, 
kom je daar nou ’s morgens opgewekt 
je bed voor uit?

Het waarom
Er zijn legio voorbeelden van be- 
drijven bij wie dat niet zo goed lukt, 
maar ook een aantal waarbij dat wel 
goed is gelukt. Simon Sinek vertelt in 
zijn boek ‘Start with Why’, over Apple, 
waar eerst wordt aangegeven waarom 
ze de dingen doen die ze doen: chal-
lenge the status quo. Het is veel leuker 
om voor een bedrijf te werken dat geen 
genoegen neemt met de status quo 
maar méér wil bereiken, dan voor een 
bedrijf dat computers verkoopt? It says 
it all…

NOTITIES 
Tips & tricks:
Hoe kom je tot de formulering van 
de purpose van je bedrijf? 

• Neem de huidige missie en visie 
eens goed en kritisch onder de 
loep. Is dit echt wat ons drijft en 
verbindt? Een goede purpose 
gaat verder dan een doelstelling 
op financieel gebied! 

• Betrek je collega’s erbij, uit alle 
lagen en geledingen. Samen 
kom je tot het beste resultaat

• Wees scherp op de formulering 
en neem geen genoegen met 
een compromis.

• En hoe visualiseren we de pur-
pose? Welke beelden en sym-
bolen passen daarbij? 

• Denk na over de betekenis van 
de geformuleerde purpose. Welk 
effect heeft dat op onze klan-
tenservice, ons productaanbod, 
op hoe we met elkaar omgaan?

Leeslijst: 

• 'Start with why' - Simon Sinek
• 'Drive' - Dan Pink
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‘Individually, we are 
one drop. Together we 

are an ocean.’
Ryunosake Saturo

Voor de medewerkers van Johnson 
& Johnson is het duidelijk waarom 
ze ‘s ochtends hun bed uit komen: 
bijdragen aan het verbeteren van 
de gezondheid van de mensheid. 
Deze organisatiepurpose was al 
helder in 1886 toen de eerste 14 
medewerkers bij het bedrijf begon-
nen. En is nog steeds helder voor de 
125.000 mensen die nu wereldwijd 
bij de healthcare company werk-
en. We spraken met Tim Vanherck, 
Vice-President Human Resources bij 
J&J over werkgeluk, purpose, story-
telling en een Credo als basis.

Het begon allemaal met een berichtje 
via LinkedIN.
Tim Vanherck 6:47 PM
Dag Maartje, inspirerende website heb-
ben jullie. Ik herkende veel van mezelf 
in het stukje ‘Over ons’. Beste groeten 
Tim

Maartje Wolff 7:51 PM
Hi Tim, wat leuk, dank voor het compli-
ment. Wat is het precies dat je zo herk-

enbaar vindt? Hartelijke groet, Maartje

Tim Vanherck 12:44 PM
Dag Maartje, vooral de combinatie 
‘werkgeluk met purpose en storytelling’ 
vind ik cruciaal. Iets dat wij ook aan-
moedigen binnen de organisatie. Beste 
groet Tim

Maartje Wolff 1:19 PM
Hai Tim, inderdaad een belangrijke pijler 
voor ieders werkgeluk is betekenis-
geving en wanneer organisaties hun 
purpose centraal zetten in het ontwik-
kelen van de cultuur, structuur en het 
merk, gaan er mooie dingen gebeuren. 
Wat tof dat jullie dat aanmoedigen! Ben 
benieuwd hoe jullie dat concreet doen. 
Hartelijke groet, Maartje

En zo zaten we op een maandagmor-
gen in Amsterdam met Tim aan de 
koffie.

 ‘Ons Credo is ons kom-
pas in alles wat we doen’

TIM VANHERCK, JOHNSON & JOHNSON:

Purpose
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In steen gebeiteld
Volgens Tim bevinden de medewerk-
ers van Johnson & Johnson zich in 
een bevoorrechte positie. “Als groot-
ste healthcare company in de wereld 
voelen we allemaal dagelijks dat we 
bijdragen aan het redden of verbeter-
en van levens. Onze purpose staat al 
meer dan 100 jaar centraal in alles wat 
we doen. In 1943 heeft Robert Wood 
Johnson, de toenmalige CEO, dat 
helder verwoord in ons Credo. Hoew-
el dit document al 75 jaar oud is en 
sindsdien nauwelijks is aangepast, leeft 
het vandaag de dag nog steeds. Het is 
letterlijk in steen gebeiteld. De essentie 
ervan –in de eerste plaats waarde 
toevoegen voor onze patiënten en 
gebruikers van onze producten, onze 
medewerkers en de wereld rondom 
ons en daarna pas voor aandeelhoud-
ers- staat nog fier overeind. Het vormt 
het uitgangspunt in al ons handelen. 
Interessant daarbij is dat wij als een 
van de eerste organisaties ter wereld 
corporate social responsibility in de 
praktijk brachten. Misschien ook wel 
logisch, omdat het mensen boven 
winst stellen zo diep in ons systeem 
verankerd zit.”

Rol van vrouwen
We lazen op jullie site dat vrouwen een 
belangrijke rol innemen binnen jullie 
organisatie. Hoe zit dat? “Toen ons 
bedrijf in 1886 werd opgericht, werkten 

er veertien mensen, waarvan er acht 
vrouw waren. Vrouwen hadden in die 
tijd een belangrijke rol in het verbeter-
en van de gezondheid en welbevinden 
van families en communities. Met de 
groei van J&J, kregen deze vrouwen 
alle ruimte om zich te ontwikkelen. 
Terwijl in de rest van de maatschappij 
de mogelijkheden voor vrouwen bep-
erkt waren, konden vrouwelijke su-
pervisors, managers en onderzoekers 
bij ons groeien. We vonden en vinden 
diversiteit & inclusie in al zijn aspect-
en gewoon ontzettend belangrijk. 
Dat uit zich bijvoorbeeld in een oud-
erschapsverlof van acht weken voor 
iedereen die wereldwijd bij ons werkt, 
zowel voor moeders als voor vaders.”

Credo survey
Je noemt het Credo een levend 
document, hoe zie je dat terug in de 
dagelijkse praktijk? “Het Credo hangt 
bij alle entrees en in alle vergaderzalen. 
Bij iedere managementmeeting komt 
het voorbij. We verwijzen er altijd naar: 
wanneer we moeilijke beslissingen 
moeten nemen, wanneer we willen 
innoveren of wanneer we iets nieuws 
willen initiëren. In alles vormt het ons 
kompas. Zelfs wanneer het tegen onze 
commerciële belangen ingaat. Juist 
dan. We doen ook jaarlijks een Credo 
survey waarbij we aan iedereen vragen 
of we onze waarden nog voldoende na-
leven. En dat wordt telkens bevestigd.”

Verschillende divisies
Het lijkt me anders niet makkelijk om 
in zo’n grote en diverse organisatie dag 
in dag uit je purpose te voelen en te 
leven. “Dat klopt. J&J bestaat uit ver-
schillende divisies met een heel andere 
markt en dynamiek. Zo staat bij onze 
farmaceutische divisie het ontwikkelen 
van innovatieve medicijnen centraal. 
Als je daarmee bezig bent, is het heel 
helder waar je het voor doet. Dat is 
natuurlijk een beetje anders in onze 
consumenten divisie. Hier brengen we 
mondwaters, billendoekjes, pleisters, 
schoonheidsproducten, consumenten 
geneesmiddelen en dergelijke op de 
markt. Ik heb zelf de overstap ge-
maakt van de farmaceutische naar de 
consumenten divisie en vond het een 
aanpassing om mijn purpose te hervin-
den. Totdat ik besefte dat we met onze 
consumenten producten ook dagelijks 
de kwaliteit van het leven van miljoe-
nen mensen verbeteren. Het Credo 
leeft hier even sterk, het is gewoon een 
andere markt.”

Servant leadership
Hoe gaan jullie met jullie medewerkers 
om? “De manier waarop we binnen 
onze organisatie leiding geven, kun je 
servant leadership noemen. Een term 
die in veel bedrijven pas sinds een jaar 
of tien wordt gebruikt, maar die bij ons 
al centraal staat sinds de tijd dat Ons 
Credo geschreven werd. Rond dezelfde 

periode schreef Robert Wood Johnson 
ook “Our Management Philisophy”, een 
document dat visionair was op het 
vlak van management. Het vermeldt 
letterlijk dat een leidinggevende zijn 
medewerkers moet dienen. En verant-
woordelijk is voor het ontwikkelen en 
het empoweren van zijn mensen.”

Healthy workforce
Hoe zorgen jullie dat mensen in zo’n 
grote organisatie niet uitgeblust gerak-
en?  “We proberen onze medewerkers 
hun eigen waarden te leren kennen 
en op die manier te weten waar ze 
energie van krijgen en waar ze energie 
verliezen. “The Human Performance 
institute”, dat sinds 2008 deel uit 
maakt van Johnson & Johnson en ook 
extern trainingen geeft, is daarbij de 
hoeksteen. Wat ‘The Human Perfor-
mance Institute’ onderscheidt van 
andere corporate training programma’s, 
is de focus op het helpen van mensen 
om meer energie te creëren; door de 
combinatie van fysiologie en psychol-
ogie. Het instituut focust op vier typen 
energie: fysiek (fitness en voeding), 
emotioneel (gemoedstoestand), men-
taal (focus) en spiritueel (motivatie). We 
willen graag dat mensen lekker in hun 
vel zitten, zich bij ons thuis voelen en 
ook genoeg tijd en energie besteden 
aan dingen als familie, vrienden en 
hobby’s. Binnen J&J is het besef groot 
dat wanneer je goed in je vel zit en je je 
thuis voelt, je het beste van jezelf kan 



24 25

geven. Alleen dan kun je echt inno-
vatief zijn en het verschil maken voor 
onze patiënten en consumenten. Onze 
ambitie daarin is hoog: we willen de 
meest healthy workforce in de wereld 
zijn.”

Werkgeluk
Is in dat kader werkgeluk ook een 
concreet thema binnen jullie organisa-
tie? “Het woord werkgeluk gebruiken 
we niet expliciet. Maar als ik jullie goed 
begrijp gaat het over betekenisgev-
ing, voldoening, verbinding en plezier. 
Eigenlijk zitten die aspecten door onze 
gehele organisatie verweven. Onze pur-
pose is de basis van alles wat we doen 
en komt naar voren in de verhalen die 
we vertellen. Iets dat mij ook triggerde 
op jullie website. Op onze site kun je 
bijvoorbeeld ook lezen hoe we elkaar 
helpen om persoonlijke betekenisgev-
ing waar te maken. Verder nemen we 
feedback heel serieus. Elk jaar vragen 
we medewerkers via een tevredenheid-
sonderzoek hoe ze hun werk ervaren. 
Op basis van die uitkomsten werken 
lokale groepen aan externe en interne 
verbeteringen. Het valt me op dat 
mensen graag met verbeterinitiatieven 
aan de slag te gaan en zich daarbij erg 
verbonden voelen. Na iedere survey 
komen er nieuwe ideeën om ‘het werk-
en bij J&J samen nog leuker te maken’. 
Overigens letten we er wel op dat deze 
initiatieven zich niet blijven opstapelen. 
Niemand wordt gelukkig van een to 

do-lijst waar geen einde aan komt. We 
hebben liever dat een paar initiatieven 
worden waargemaakt, dat mensen re-
sultaten en voortgang zien en daarvan 
de voldoening ervaren.” 

Leuke organisatie
En hoe zit het dan met plezier mak-
en? “Ondanks de hoge werkdruk -we 
hebben met zijn allen nu eenmaal 
een enorme drang om onze purpose 
waar te maken- is er veel ruimte voor 
plezier. Onze CEO, Alex Gorsky, zegt af 
en toe wel eens: ‘Don’t take yourself 
too seriously.’ Daarmee bedoelt hij dat 
we watwe doen wel ernstig moeten 
nemen, maar dat we wie we zijn, ons 
eigen gedrag en onze status, moeten 
kunnen relativeren. En in de prakti-
jk gaat dat heel goed samen. Wij zijn 
allemaal immers maar radertjes in een 
groot, sterk geheel. Tim lacht: “Ik vind 
ons een heel leuke organisatie om voor 
te werken.”

NOTITIES 



26 2726

‘Als je gelukkig wilt worden in 
je leven, maak dan van wat je 

doet een gevolg van wie je bent 
en niet omgekeerd’

- Bart de Bondt

De Bondt kent genoeg directieleden 
die veel geld verdienen maar niet 
gelukkig zijn, omdat ze geen ant-
woord kunnen geven op de vraag wie 
ze zijn en waarom ze op aarde zijn. In 
het leven gaat het niet om de stapel 
diploma’s, het geld op de bank en het 
aantal kinderen dat je hebt, maar wel 
om het antwoord te kunnen geven op 
twee vragen: ‘wie ben ik?’ en ‘waar-
om ben ik hier?’” en dat dan in de 
praktijk te realiseren.

Persoonlijk kompas
Voor iedereen is het, volgens De Bondt, 
relevant om een persoonlijk kompas te 
maken, maar voor directeuren en ma-
nagers is het nog wezenlijker. “Hoe kun 
je leiding geven aan anderen, als je zelf 
niet weet wat je drijft? Dan loop je toch 
met je neus in de richting van een wor-
tel waarvan je niet eens weet of je hem 
lust of nodig hebt? Leiders moeten be-
tekenis kunnen geven en medewerkers 
kunnen helpen hun ‘purpose’ te ont-
dekken. Wanneer iemand connectie kan 

maken tussen zijn waarom en het werk 
dat hij doet, heeft dit een groot effect 
op zijn geluksbeleving, verbondenheid 
en productiviteit. Overigens kan het ook 
betekenen dat iemand vaststelt dat hij 
niet bij een bedrijf past en ook dat is 
positief.”  

Mindset
Werken aan meer geluk begint met 
de juiste intentie en mindset, vindt De 
Bondt, maar informatie is ook belang-
rijk. “Als leider moet je een goed en eer-
lijk beeld hebben van de ‘genen’ van je 
organisatie. Vragen die in dat kader van 
belang zijn, zijn: Hoe geven we erken-
ning en waardering? Hoe autonoom zijn 
mensen? In hoeverre is onze ‘purpose’ 
helder en concreet vertaald naar gedrag 
en besluitvorming? Hoe worden onder-
linge relaties gefaciliteerd en in hoever-
re krijgen mensen de gelegenheid zich 
te ontwikkelen?” 

Leidinggeven vanuit 
wat je drijft

BART DE BONDT OVER:

Purpose
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Moed

“Aandacht voor purpose, relaties, auto-
nomie, meesterschap en erkenning, het 
klinkt allemaal heel logisch. Het vergt 
alleen wel een serieuze ommekeer in 
de bestaande businessmodellen. Lei-
ders die werkelijk aan de slag gaan met 
werkgeluk en daar resultaten mee be-
halen, kunnen over het algemeen snel 
schakelen, zonder verantwoording te 
hoeven afleggen. Een organisatie die dit 
model invoert, kan door een dip gaan. 
Het vergt veel moed om dat te verdedi-
gen tegenover een raad van bestuur.” 

Kloof
De Bondt is blij dat er steeds meer 
succesverhalen à la Ricardo Semler 
het bedrijfsleven binnensijpelen. “Er is 
niettemin nog steeds een grote kloof 
tussen besef en handelen, vooral bij 
beursgenoteerde bedrijven. Als je aan 
het hoofd van zo’n organisatie staat, 
is het lastig om bestaande sturingsin-
strumenten aan de kant te leggen en 
te experimenteren met zaken als het 
geven van vertrouwen en autonomie. 
Zo’n stap vergt onthechting van je eigen 
financiële zekerheid, aanzien, macht 
en netwerk. Toch kan ik het van harte 
aanbevelen, het is de moeite waard.” 

Millenials
Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat jongeren, anders dan voorgaan-
de generaties, de eigen waarden en 
normen weerspiegeld willen zien 
in hun baan. Ze laten zich minder 
sturen door angst en onzekerheid. 
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn 
minder relevant dan een visie en 
‘purpose’, die past bij hun over-
tuigingen en waarden. Millenials 
zoeken een baan die een verlengde 
is van wie ze zijn en waar ze voor 
staan. Authenticiteit staat voorop. 
Geef jongeren daarom voldoende 
vrijheid om in hun werk hun eigen 
accenten te leggen.

Verder lezen?
• Happy@Work - Bart de Bondt
• Change@Work - Bart de Bondt
• Semco-stijl - Ricardo Semler
• Maverick - Ricardo Semler
• The Seven-Day Weekend - 

Ricardo Semler

NOTITIES 
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VERTROUWEN EN 
GOEDE RELATIES

People

Wanneer we mensen vragen wat 
ze het belangrijkste vinden op hun 
werk, antwoorden ze negen van de 
tien keer: leuke collega’s. Mensen 
zijn sociale wezens en maken graag 
onderdeel uit van een groep. Het 
liefst een leuke groep waarmee ze 
zich verbonden voelen.

Wanneer je dus je werkgeluk wilt 
vergroten, helpt het tijd en aandacht 
aan je collega’s  te besteden, iedere 
dag weer. En dat leidt ook tot betere 
prestaties In organisaties waar mensen 
elkaar echt vertrouwen en waar goed 
wordt samengewerkt verbeteren de 
resultaten. Sterker nog, uit onderzoek 
van Google blijkt dat hoe teams samen 
werken meer uitmaakt dan de indivi-
duen die in het team zitten.  Topmen-
sen is geen garantie voor succes, een 
goede samenwerking wel.

 

Belangrijk dus om in organisaties 
te werken aan vertrouwen en rela-
ties. Aandacht hebben voor elkaar, je 
waardering uitspreken,  complimenten 
geven, dingen delen en jezelf kunnen 
zijn. Het zijn vaak kleine dingen, maar 
van onschatbare waarde voor meer 
verbinding en meer werkgeluk. En het 
mooie is, iedereen kan er morgen al 
mee beginnen.

‘Geluk is een richting, 
geen punt’

- Loesje
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Bevlogen medewerkers hebben hart 
voor hun werk. Ze hebben een grote 
intrinsieke motivatie om te presteren, 
willen hun taken graag goed doen en 
blijven ontwikkelen omdat ze voort-
durend op zoek zijn naar verbetering. 
Managers hebben de belangrijke taak 
om te zorgen dat bevlogen mede-
werkers ook bevlogen blijven. Moni-
ka Hilm, voormalig general manager 
Parkhotel Praag, vertelt hoe zij dat 
heeft gedaan.   

“Niemand wilde werken bij het Parkho-
tel, toen ik begon. De reputatie van het 
hotel was ronduit slecht. Niet alleen 
omdat het pand in abominabele staat 
verkeerde, ook doordat de bedrijfsvoe-
ring en het personeelsmanagement 
dramatisch waren. De motivatie van 
medewerkers was nul komma nul. En 
dat zag je terug in het resultaat. Het 
Parkhotel draaide verlies en zou zeker 
failliet zijn gegaan als de nieuwe eigena

ren er niet waren geweest. Zij kochten 
het hotel en besloten het grondig te 
veranderen. Er werd 1,5 miljoen geïn-
vesteerd om het pand te verbouwen en 
ik werd aangesteld als general mana-
ger. Eerlijk is eerlijk, de renovatie was 
kinderspel vergeleken bij het verbeteren 
van de bedrijfsvoering.”

Vrijheid 
Het personeelsbestand van het Parkho-
tel moest Monika opnieuw opbouwen. 
“Negentig procent van de mensen nam 
ontslag of werd ontslagen. Heftig, maar 
het bood ook de kans om het hele-
maal anders te doen. Ik wilde focus op 
empowerment; veel vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid voor medewer-
kers, met managers die dat konden 
ondersteunen. Eigenlijk koos ik daarmee 
voor de strategie van bevlogenheid en 
werkgeluk, maar noemde dat bewust 
niet zo. Uit angst dat mensen dachten 

Onze managers staan 
100% achter hun mensen 

People

‘Engage your emotions at work. 
Your instincts and emotions are 

there to help you’
- Richard Branson

MONIKA HILM OVER:
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dat ik hen alleen gelukkig wilde maken 
ten gunste van het hotel. Dat was niet 
mijn doel. Ik kan mensen helemaal niet 
gelukkig maken, alleen de omstandig-
heden creëren waarin zij zich veilig, ge-
waardeerd en gelukkig kunnen voelen. 
Dat is wat ik wilde bereiken.” 

Vertrouwen 
Voor gelukkige, bevlogen medewerkers 
zijn goede managers essentieel, vindt 
Monika. “Bij vrijheid en verantwoorde-
lijkheid hoort vertrouwen. Managers 
moeten daarom altijd voor 100% achter 
hun mensen staan, ook als er fouten 
worden gemaakt. Wanneer een gast bij 
het Parkhotel een klacht heeft, lost de 
medewerker dat zelf op. Als dat niet 
lukt en de gast wil per se de manager 
spreken, hebben ze daar weinig aan. 
Sterker nog, ze zijn meestal slechter af.” 

Applaus
Monika lacht: “Wanneer je mensen 
ondersteunt en vertrouwen geeft, ge-
beuren er mooie dingen. Zoals tijdens 
de hittegolf in de zomer van 2016 
toen onze airconditioning uitviel. Twee 
teamleden en een manager kochten 
op eigen initiatief 250 ventilators en 
medewerkers renden de trappen op 
en af om ze overal te plaatsen. Klanten 
begonnen spontaan te applaudisseer-
den en mee te helpen. We hebben met 

zijn allen zo gelachen, wat een gewel-
dig gevoel om er samen de schouders 
onder te zetten. We kijken allemaal nog 
steeds met veel plezier terug op dit 
voorval en vergelijkbare momenten.” 

Loslaten
In het proces van nul motivatie naar 
bevlogen medewerkers vond Monika 
het overtuigen van het management 
het moeilijkst. “Deze groep moest hun 
vaste denkpatroon overboord gooien 
en anders gaan managen. Het idee dat 
loslaten niet hetzelfde is als laten vallen, 
moest daarbij echt landen. Ze moesten 
leren er te zijn voor medewerkers en 
hen te laten geloven in hun eigen kracht. 
Dat was wennen, maar inmiddels is het 
kwartje gevallen en zijn sturen op werk-
geluk en bevlogenheid de standaard 
geworden bij het Parkhotel.”

NOTES

Verder lezen?
 
• Put your people first and the rest 

will follow - Monika Hilm (via bol.
com)

• Happy Hour is 9 to 5 - Alexander 
Kjerulf
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Mensen zijn sociale wezens en zijn 
daarom over het algemeen  geluk-
kiger als ze onderdeel uitmaken van 
een groep. Uit onderzoek blijkt zelfs 
dat sterke sociale banden de kans 
op stress gerelateerde ziektes, zoals 
hart- en vaatziekten, verkleint. Als je 
aan mensen vraagt wat hen gelukkig 
maakt op het werk, is het antwoord 
meestal ‘leuke collega’s’. Verbinding 
is dus een belangrijk thema als het 
gaat over werkgeluk. Hutten Catering 
is een mooi voorbeeld van hoe je dit 
praktisch maakt. 

Bij Hutten Catering heet een medewer-
ker, een ‘samenwerker’, Want, zo vindt 
het bedrijf, ‘je bent met elkaar verant-
woordelijk voor succes’. En omdat het 
werkgeluk van iedere samenwerker 
centraal staat bij Hutten, speelt verbin-
ding hier een cruciale rol. Dat begint 
al bij het aannameproces. Wanneer 
nieuwe mensen starten, sluiten ze een 
zogenaamde vitaliteitsovereenkomst af. 
Hierin worden vragen gesteld over

 verwachtingen en talenten, maar ook 
over de thuissituatie en of iemand ge-
lukkig is. En ook later bij beoordelings-
gesprekken zijn persoonlijk leiderschap, 
iemands ontwikkeling, vitaliteit, relaties 
en geluk de zaken die steeds bespro-
ken worden. 

Emotie
Daarbij verbindt Hutten werk met privé. 
Interesse in de thuissituatie en het 
geluk van mensen, vinden ze relevant 
omdat hoe iemand zich thuis voelt 
invloed heeft op iemands werk. Als er 
persoonlijke dingen spelen, wil Hutten 
graag weten hoe dat komt en helpen 
deze op te lossen. Voor mensen naar 
externe instanties stappen , kijkt Hutten 
eerst wat ze intern kunnen doen. Bij 
financiële problemen bijvoorbeeld kun-
nen samenwerkers de controllers van 
Hutten raadplegen. En bij een relatie-
crisis bieden HR-adviseurs, de interne 
psycholoog of een van de gelukscoa-
ches een luisterend oor. Door 

Thuis op je werk

People
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‘Als er sprake is van een verbinding tussen 
mensen, in wat voor vorm van samenwerking 
dan ook, gebeuren er dingen die anders niet 

zouden gebeuren’
Jim Coleman

HUTTEN CATERING OVER:



40 41

Cabrio
Om het programma ‘samen delen’ af 
te trappen, stelde Bob Hutten tij-
dens zijn vakantie zijn sportcabrio ter 
beschikking. In eerste instantie durfde 
niemand in te tekenen, maar toen de 
eerste kandidaat over de brug was, 
kwam de belangstelling op gang. Het 
werd helemaal leuk toen een paar 
mensen net deden alsof ze de auto 
hadden gebruikt om te gaan joyriden, 
dat te filmen en intern te verspreiden. 
Het gaf enorm veel hilariteit en ener-
gie, iedereen sprak erover. Zeker nadat 
Bob, die het filmpje op zijn vakantie-
adres onder ogen kreeg, er behoorlijk 
van schrok. Maar toen hij zag dat het 
filmpje ‘nep’ was kon hij er hartelijk 
om lachen. Hoewel het helemaal niet 
de bedoeling was, onderstreepte deze 
actie precies wat verbinding bij Hutten 
betekent. Niet ‘ik ben werknemer en jij 
bent werkgever’, maar een algemeen 
gevoel van ‘we werken samen’. 

aandacht te schenken aan de emoties 
van mensen, creëert het bedrijf een 
grote verbondenheid. Mensen voelen 
dat ze ertoe doen. En hoewel het bij 
Hutten niet primair het doel is, zijn de 
betrokkenheid en werksfeer terug te 
zien in de financiële cijfers.  Doordat 
samenwerkers doen wat ze leuk vinden 
en investeren in hun geluk, ligt het 
ziekteverzuim laag en de productiviteit 
en het innovatievermogen hoog. 

Delen
Geïnspireerd door de circulaire en sha-
ring economie bedacht Hutten Catering 
nog iets anders om samenwerkers en 
hun gezinnen met elkaar te verbinden. 
Het bedrijf kocht een aantal gereed-
schappen zoals boormachines, een 
bladblazer en een kruiwagen en stelde 
die ter beschikking onder het motto, 
spullen die je niet dagelijks nodig hebt, 
kun je beter lenen dan zelf kopen. Het 
programma werd een succes en verder 
uitgebreid. Inmiddels kunnen samen-
werkers en hun gezinnen ook spullen 
uit hun garage te leen aanbieden. Het 
leuke is dat de mensen van Hutten 
nog meer collega’s leren kennen, ook 
mensen waarmee ze niet direct samen 
werken. En, zo wijst onderzoek uit, als 
mensen elkaar helpen, voelen ze zich 
nog meer verbonden en draagt dat nog 
meer bij aan hun geluksgevoel. 

NOTES
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Op het werk zijn we vaak druk met 
de inhoud. En dat betekent dat we 
vaak te weinig tijd nemen om naar 
elkaar te luisteren of complimenten 
en feedback te geven. Dat is jam-
mer want oprechte aandacht maakt 
gelukkig. Gelukkig zijn er bedrijven 
die hier van nature wel goed in zijn. 
Zo staat bij Van der Steenhoven ad-
vocaten oprechte aandacht altijd al 
centraal.

“Onze klanten een uitstekende ser-
vice verlenen is topprioriteit, maar 
stilstaan bij belangrijke momenten in 
de loopbaan van onze mensen vin-
den we net zo belangrijk. Wanneer 
advocaat-stagiaires bij ons beginnen, 
een pleitoefening hebben gedaan of 
worden beëdigd als advocaat, staan we 
daar graag bij stil,” vertelt Ester Kalis, 
managing partner van Van der Steen-
hoven advocaten. “Daarom organiseren 
we dan een borrel, een cadeautje en 
natuurlijk een persoonlijk praatje. Als 
een advocaat-stagiaire beëdigd wordt, 
dan nodigen we ook ouders, familie en 

vrienden uit. Dat wordt gewaardeerd. 
Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel 
medewerkers lang bij ons werken, vaak 
al vanaf hun stage. Ik spreek ook voor 
mezelf; geen haar op mijn hoofd die 
eraan denkt om hier weg te gaan.”

Geluk 
“Hoewel ik het nooit eerder zo heb 
genoemd, ben ik altijd al bezig geweest 
met werkgeluk,” gaat Ester verder. “In 
2012 was ik in Bhutan en ik vond het 
bijzonder om te zien hoe ze daar om-
gaan met geluk. Het is daar de belang-
rijkste indicator voor hun vooruitgang, 
heel anders dan in Nederland. Hier 
draait het meestal om cijfers, percen-
tages, declarabele uren en winst. Dat 
is natuurlijk voor een goede bedrijfs-
voering ook belangrijk, maar dat het 
uiteindelijk draait om de mens, ook in 
organisaties, wordt nogal eens verge-
ten.” 

Het draait altijd
om mensen

People
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‘A compliment is verbal sunshine’
- Robert Orben

VAN DER STEENHOVEN ADVOCATEN OVER:
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NOTESKoesteren
Leuke en goede mensen moet je koes-
teren, vindt Ester. “Mijn collega’s maken 
juist dat ik fluitend naar mijn werk ga.” 
Om het gevoel van plezier in het werk 
verder te benadrukken, zet Van der 
Steenhoven advocaten het jaar 2017 
in het teken van werkgeluk. “Het geluk 
van onze mensen voorop zetten is niet 
meer dan logisch. En dat is echt niet 
alleen in het belang van onze mede-
werkers, ook als kantoor varen we daar 
wel bij. Ik geloof namelijk dat mensen 
die plezier hebben op hun werk en 
gelukkig zijn beter samenwerken, meer 
betrokken zijn en veel creatiever zijn. En 
dat maakt dat je als organisatie beter 
presteert.”  

Complimenten
Het thema werkgeluk trapte Van der 
Steenhoven advocaten eind 2016, net 
voor Kerst, af met een workshop Hap-
piness@Work. “Een goede start, waarbij 
we hebben gekeken naar wat werkge-
luk precies is en hoe je er met elkaar 
op kunt sturen. Met zijn allen hebben 
we een plan van aanpak gemaakt om 
ons werkgeluk in 2017 verder te vergro-
ten. Met elkaar mijlpalen vieren, daar 
waren we al goed in, maar elkaar dage-
lijks complimenten geven of echt even 
tijd voor iemand nemen, daar kunnen 
we nog in verbeteren. Voor dat soort 

dingen hebben we in de workshop 
actiepunten benoemd die we inmiddels 
ook in de praktijk brengen. Zo hebben 
we een kaartenmolen met feedback-
kaarten op kantoor gezet, waardoor het 
nu een kleine moeite is om een collega 
via een kaartje te bedanken of succes 
te wensen. Pas geleden vond ik, bij het 
openslaan van een dossier, een kaartje 
om me succes te wensen. Dat vond ik 
echt een hele leuke verrassing.”
 

Kerstpakket 
Aan het einde van de workshop kregen 
alle medewerkers een toepasse-
lijk kerstpakket. Acht praktische tips 
voor meer werkgeluk, gesymboliseerd 
met een klein cadeautje. Zo waren er 
kerstkaarten met de postzegel er al op, 
chocolade om te delen met iemand 
die je lief is, een happiness planner 
en de aankondiging van lunchbijeen-
komsten over onder andere vitaliteit, 
gezonde voeding en mindfulness. “Het 
kerstpakket maakte werkgeluk en wat 
je daarvoor kan doen gelijk concreet, 
daardoor kon iedereen er meteen ook 
zelf mee aan de slag. Het komende jaar 
nemen we werkgeluk op als doel in de 
voortgangs- en planningsgesprekken 
en praten we veel over het onderwerp. 
Het gaat daardoor steeds meer leven. 
Als management doen we ons best de 
juiste voorwaarden te scheppen, maar 
uiteindelijk moeten onze mensen het 
toch zelf doen”.

Wil je meer weten over hap-
piness tools, zoals een kerst-
pakket, de happiness planner, 
feedback cards of een kaarten-
molen? Kijk dan op 
ww.happyoffice.nl

Verder lezen? 

The Southwest Airlines Way – 
Jody Hoffer Gittell
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WERKERS
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Het behalen van resultaten en succes 
heeft veel invloed op ons werkgeluk. 
Zeker wanneer we voortgang boeken 
in betekenisvol werk . Volgens Teresa 
Amabile en Steven Kramer, die dit heb-
ben onderzocht en hierover het boek 
The Progress Principle hebben geschre-
ven, is dat de sterkste motivator. Zij 
zeggen dat onze emoties, motivatie en 
perceptie gedurende een werkdag het 
meest positief worden beïnvloed door 
het boeken van voortgang in beteke-
nisvol werk. Zelfs een klein succesje op 
dit vlak kan een groot verschil maken in 
hoe we ons dagelijks voelen en hoe we 
presteren. Oftewel, of we een goede of 
minder goede werkdag hebben. Belang-
rijk dus om dit bewust in te zetten voor 
meer werkgeluk.

Betekenisvolle 
voortgang
Maar hoe kunnen we betekenisvolle 
voortgang ervaren? Dat begint bij het 
bewustzijn van het management door 
heel duidelijk te maken waar de orga-

nisatie voor staat en naar toe gaat. En 
door dat te vertalen naar de bijdragen 
van teams en individuen.

Zelf regie
Maar het gaat ook om zelf regie nemen 
en krijgen. Van het zelf indelen van je tijd 
en het invulling geven aan je persoonlij-
ke groei tot het volledig vormgeven van 
je eigen functie (jobcrafting). Van het sa-
men problemen signaleren en oplossen 
tot helemaal overgaan tot zelfsturing en 
holocratie. Er zijn heel veel mogelijkhe-
den en iedere organisatie moet kijken 
welke vorm het beste past.

Meten en successen 
vieren
Natuurlijk gaat het ook om voortgang 
inzichtelijk te maken. Door te meten, 
te focussen op wat lukt, successen te 
benoemen en die te vieren en te leren 
van fouten. En daar kun je ook zelf 
morgen al mee beginnen, met  je eigen 
mindset, door iedere dag drie positieve 
dingen te benoemen.

Progress: de sterkste 
motivator die er is

‘Aan 40% van ons 
gelukspotentieel kunnen 

we zelf iets doen’ 
Sonja Lyubomirsky
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Als er nog niets is, beginnen we met 
zelforganisatie, totdat we in het proces 
ingrijpen en elkaar onder controle pro- 
beren te houden. Jammer, want met 
organogrammen, taakomschrijvingen, 
functies en hiërarchie worden werk-
plekken niet leuker en mensen niet 
gelukkiger. Zelfsturing is een manier om 
het anders te doen.

Succes
Een zelfsturend team is een vaste 
groep medewerkers die gezamenlijk 
verantwoordelijk is voor het totale pro-
ces waarin diensten of producten tot 
stand komen. Het team plant en be-
waakt de procesvoortgang, lost dage- 
lijkse problemen op en verbetert 
processen en werkmethoden, zonder 
daarbij voortdurend een beroep te 
doen op de leiding of ondersteunende 
diensten. Steeds meer bedrijven zijn 
geïnteresseerd in de mogelijkheden van 
zelfsturing. Want, zo blijkt uit verschil-
lende onderzoeken, het leidt tot een 
hogere kwaliteit, tevredener klanten 

en trotsere professionals. Ook past het 
beter bij de huidige samenleving die 
ook vraagt om methodieken als agile, 
lean en scrum. Maar waar begin je met 
het zelfsturend maken van je organi-
satie en wat zijn de voorwaarden voor 
succes? 

Wederzijds vertrouwen

Er valt veel te leren van het succes 
van organisaties als Buurtzorg, BSO/
Origin, Van Hutten Catering, Pantagonia 
en Morning Star. Bij al deze bedrijven 
is de basis wederzijds vertrouwen. Het 
diepe geloof dat mensen uit zichzelf 
gemotiveerd zijn en in staat zijn om 
verantwoordelijkheid te dragen voor het 
eigen werk. Pas als dat er is, kunnen 
bestuurders en managers echt losla- 
ten. En dat is niet hetzelfde als alles 
laten vallen, zelfsturing heeft name- lijk 
ook sturing nodig. Uit Europees onder-
zoek blijkt zelfs dat zelfsturende teams 
meer aansturing nodig hebben dan 
veelal gedacht wordt. Het zo laag 

Loslaten is niet het-
zelfde als laten vallen

‘Zelfsturing is geen wonderlijk 
verschijnsel, het is de manier 

waarop de wereld zichzelf heeft 
gecreëerd’ 

Margaret Wheatley en 
MyronKellner-Rogers

Progress

50
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mogelijk neerleggen van verantwoor-
delijkheden of het sturen op resultaat 
vraagt alleen om leiderschap waarin de 
professional centraal staat, vanuit visie, 
cultuur en heldere kaders. Maar waar 
begin je met het zelfsturend maken 
van je organisatie en wat zijn de voor-
waarden voor succes? 

14 Gouden regels voor 
zelfsturing 
• Wederzijds vertrouwen
• Bestuurders en managers moeten 

durven loslaten  
• Duidelijke kaders (visie, koers, 

identiteit, doel, kernwaarden, 
verwachte resultaat)

• Goede communicatie: zelfsturende 
teams ontstaan door afstemming

• Gezamenlijke verantwoorde- 
lijkheid: het team staat centraal 
niet de individuen

• Het team is de ‘proceseigenaar’: 
heeft het regelvermogen om het 
proces te sturen

• Besluitvorming laag in de organi- 
satie gericht op de vraag van de 
klant

• Leidinggevenden en staf- 
diensten ondersteunen het team 
(voorwaardenscheppend)

• Verantwoordelijkheid van het team 
wordt omschreven als resultaat 
(vanuit de klant) 

• Elk teamlid heeft een uitvoerende 
en een sturende taak (voldoende 
basiskennis)

• Taken vertonen onderlinge af-
hankelijkheid en leiden tot een 
gemeenschappelijk doel

• Teamleden zijn onderling inzetbaar 
op meerdere taken (geen sta-
tusverschillen)

• Er zijn heldere normen/criteria 
waarop het functioneren wordt 
beoordeeld

• Het werk biedt ontwikkelings- 
perspectief

Verder lezen?
  

• Reinventing Organizations – 
Laloux (Lannoo Campus, het 
eerste huis)

• Dossier Nieuw Leiderschap 
(Managament Team) op www.
mt.nl/581/nieuw-leiderschap

• Teamrollen van Belbin

NOTITIES 
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Wanneer er nog niets is, beginnen we 
vaak met zelforganisatie. Pas daarna 
komen organogrammen, taakom-
schrijvingen, functies en hiërarchie 
om de hoek kijken. Dat is zonde, 
want dat maakt het werk niet leuker 
en mensen niet creatiever en gelukki-
ger. Zelfsturing is een manier om het 
anders te doen en dat dit leidt tot 
succes, blijkt uit onder andere het 
verhaal van Voys.

De telecommarkt op zijn kop zetten, 
door beter te luisteren naar bedrijven 
en telefonie goedkoper, flexibeler en 
leuker te maken. Met dit ambitieuze 
idee fietste Mark Vletter begin 2006 
door de vrieskou naar de Kamer van 
Koophandel om zijn nieuwe bedrijf Voys 
in te schrijven. Een bedrijf dat draait om 
geluk, voor klanten én medewerkers.

Gelukkig zijn
Elf jaar later heeft Voys ruim 9000 
klanten, is het bedrijf in 2012 gekozen 

tot FD Gazelle en in 2013 tot Slimste 
Bedrijf van Nederland. Mark gelooft dat 
een belangrijk deel van dit succes ligt 
in ‘Het Voys model’. Geen managers en 
functies maar zelfsturing: veel vrijheid 
verantwoordelijkheid en beslissings-
bevoegdheid bij ‘Voysers’. Hierdoor 
kan iedereen zich volledig ontplooien, 
gelukkig zijn en optimaal bijdragen aan 
de organisatie. 

Dingen proberen
“Eind 2014 hebben we Holacracy, een 
lean besturingssysteem voor organisa-
ties, toegevoegd aan ons Voys model,” 
vertelt Lisanne Boersma, verantwoor-
delijk voor het Human Capital bij Voys. 
“We hebben functieprofielen over-
boord gegooid en iedereen heeft nu 
verschillende rollen. Mensen belanden 
daardoor veel gemakkelijker op de 
juiste plek en kunnen hun talenten, 
vaardigheden en kennis beter inzetten. 
Dat maakt ze niet alleen betrokken en 
enthousiast, we zijn daardoor als bedrijf 

Wie zelfsturing goed toepast, 
plukt er de vruchten van 

Progress
‘Ik heb het nog 
nooit gedaan, dus 
ik denk wel dat ik 
het kan’
- Pippi Langkous

VOYS OVER:
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ook veel flexibeler. Ons motto is: ‘Ik 
heb het nog nooit gedaan dus laten we 
het proberen.’ Als iets werkt dan werkt 
het en anders passen we het aan.”

 
Spelregels kennen
Zelfsturing en holacracy doe je er, 
volgens Lisanne, ‘niet een beetje bij’. 
“Zeker holacracy vraagt om volledig 
commitment. Het is als monopolie, 
wanneer je de spelregels niet kent, 
kun je het spel niet goed spelen. Om 
deze nieuwe manier van werken te 
introduceren, hebben we begeleiding 
gehad van externe coaches. Zij hebben 
ons geleerd om oude patronen los te 
laten en nieuwe manieren van (samen)
werken, denken en besluitvorming aan 
te leren. Dat is een continu proces, je 
loopt steeds weer tegen nieuwe vraag-
stukken aan.” 

Team beslist
Zelfsturing brengt ook lastige situ-
aties met zich mee. Zo was er een 
medewerker van wie het einde van de 
contractperiode in zicht kwam. Directe 
collega’s zijn dan samen verantwoor-
delijk voor de beslissing of het contract 
wel of niet wordt verlengd. Daarvoor 
verzamelen ze input over iemands 
sterke punten en waar ruimte is voor 
ontwikkeling. Op basis daarvan wordt 
bepaald of een contract verlengd 

wordt. In dit geval kwam er geen 
eenduidig antwoord en moest in een 
overleg de plussen en minnen bespro-
ken worden om op basis daarvan te 
beslissen. Het werd een ‘nee’. Lisanne: 
“Een lastig en pijnlijk proces, want ook 
het gesprek over de beslissing moet 
het team doen. Je collega vertellen 
dat je met zijn allen besloten hebt het 
contract niet te verlengen, is niet leuk. 
Maar ook dat hoort bij verantwoorde-
lijkheid nemen.” 

Collega’s goed kennen
Bij Voys zijn persoonlijk contact en communicatie be-
langrijk, een paar ideeën:

Stand-up 
Tijdens de dagelijkse Stand-up vertelt iedereen even 
kort waar hij/zij mee bezig is. Meestal zijn het werkge-
relateerde dingen, maar persoonlijke verhalen komen 
ook voorbij. Je kunt overigens gerust ‘niets bijzonders 
te melden’ zeggen. Na de Stand-up (max. 15 minuten) 
staat de lunch klaar.

Stoelendans
Eens per half jaar is er een grote ‘Stoelendans’. Dat 
betekent dat je een werkplek krijgt naast en andere col-
lega. De Stoelendanser, een van onze rollen, maakt de 
nieuwe indeling. Op deze manier leer je steeds andere 
collega’s kennen, ontstaan er minder snel eilandjes en 
houdt iedereen een open vizier. 

Funhamels 
Funhamels, ook een rol, zorgen ervoor dat er voldoende 
fun is buiten het werk om. Zo organiseren zij bijvoor-
beeld sportactiviteiten, een pubquiz, wijnproeverij of een 
dagje Schiermonnikoog. Deze activiteiten zijn bedoeld 
als ontspanning, maar zorgen ook dat mensen elkaar 
anders en nog beter leren kennen.

Verder lezen? 

• Getting teams done - Diederick Janse, Marco
Bogers

• Reinventing Organizations - Frederic Laloux
• www.voys.nl

Voys Spraakmakend
  
Voys vertelt graag over werken zon-
der management en hoe dat er in de 
praktijk aan toe gaat. Daarom orga-
niseert het bedrijf regelmatig bijeen-
komsten voor geïnteresseerden: Voys 
Spraakmakend. Wil je er een keer bij 
zijn? Meld je dan aan via 
voys.nl/spraakmakend/ 
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Progress‘Happiness lies in the 
joy of achievement and 
the thrill of creative 

effort’
Franklin D. Roosevelt

Ritmisch meten 
van geluk

INCENTRO OVER:

Veel organisaties houden eenmaal per 
jaar of per twee jaar een tevreden-
heids- of betrokkenheidsonderzoek. 
Een interessante frequentie als je be-
denkt dat iemands gevoel dagelijks wis-
selt en dat het voor iemands prestaties 
uitmaakt hoe hij van dag tot dag in zijn 
vel zit. Belangrijk dus om vaker dan een 
keer per jaar een vinger aan de pols te 
houden, net als bij winst- en verliescij-
fers. Mathijs Kreugel vertelt hoe ze dat 
bij ICT-dienstverlener Incentro doen. 

“Als Incentro geloven wij dat onze me-
dewerkers, Incentronauten, excellente 
resultaten leveren wanneer zij gelukkig 
zijn op hun werk. Als dat goed zit, volgt 
de rest vanzelf. Daarom sturen wij op 
werkgeluk en daarvoor hebben we 
informatie. Door structureel te meten 
en verschillende manieren  te proberen, 
zijn we uitgekomen op een meetritme 
van jaarlijks, maandelijks en continu.” 

Jaarlijkse survey
Toen Incentro een paar jaar geleden 

begon, zochten ze een beproefde 
methodiek. Mathijs: “We kwamen uit bij 
Great Place to Work. Met hun jaarlijkse 
survey krijgen we op hoofdlijnen inzicht 
in de zaken die ons werkgeluk maken 
en kraken. Op basis van de uitkomsten 
pakken we een of twee ‘grote’ dingen 
op. Zo introduceerden we een collec-
tieve winstdeling (eerlijkheidsgevoel 
omhoog) en een MVO-beleid (gevoel 
van trots omhoog).” 

Maandelijks ritme
“Daarnaast hebben we behoefte aan 
een meer frequentere meting om te 
zien hoe het in onze vestigingen gaat. 
Ons businessmodel houdt in dat we 
plat, persoonlijk en ondernemend geor-
ganiseerd  zijn. Iedere vestiging opereert 
autonoom, dat betekent dat ze alles 
zelf beslissen, zolang het binnen de 
Incentro cultuur past. Dat drukken wij 
uit in een gelukscijfer. Sturen op omzet 
en winst zegt ons te weinig en op basis 
van die cijfers lopen we voortdurend 
achter de feiten aan. Daarom vragen we 
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NOTES 
Kun je geluk meten? Volgens 
professoren Robert Cummins (Deakin 
University - Australië) en Daniel 
Gilbert (Harvard-Verenigde Staten) 
kan dat wanneer je geluk uitlegt als 
een gevoelstoestand die min of meer 
permanent aanwezig is. Elk mens is 
namelijk geboren met een genetisch 
bepaalde vaste waarde voor geluk. En 
dat kan je meten door ernaar te vragen: 
‘Hoe gelukkig voel je je op x moment? 
In het artikel ‘The Science behind the 
smile’ legt Gilbert het principe uit. “Het 
is niet anders dan het aanmeten van 
een bril. De opticien houdt een glaasje 
voor iemands oog en vraagt naar diens 
ervaring: ‘beter of slechter?’ Door 
steeds een ander glaasje te gebruiken, 
verzamelt de opticien subjectieve 
data waarmee hij uiteindelijk prima de 
-objectief gezien-  juiste sterkte van 
de benodigde bril of contactlens kan 
bepalen. Zo is het ook met geluk. Door 
mensen er regelmatig naar te vragen, 
krijg je een prima inschatting van hun 
algemene geluksgevoel.” 
Hoe wordt iemand dan gelukkiger? 
Volgens Gilbert op een zelfde manier 
als hoe iemand kan afvallen. “Door 
er gestructureerd en langdurig aan te 
werken in kleine praktische stappen, 
die je vaak herhaalt én meet, want dan 
zie je resultaat en dat motiveert om 
door te gaan.” 

Werkgeluk meten?
Onderzoeksbureau Soffos meet, 
aan de hand van een vragenlijst hoe 
gelukkig iemand zich in zijn werk voelt. 
Hierbij worden vragen gesteld op 
zeven dimensies: talentontwikkeling, 
werkplezier, mentale fitheid, 
werkklimaat, relaties met collega’s, 
productiviteit en betekenis en 
persoonlijk leiderschap. Voor meer 
informatie: www.sofos.eu.  

Wil je simpel en snel inzicht in hoe 
gelukkig jij en je collega’s zich van dag 
tot dag voelen op het werk? Dan kan 
dat met de app van Happiness Lab. 
Iedere dag krijg je de vraag: Hoe voel 
je je op dit moment en wat levert de 
belangrijkste bijdrage aan dit gevoel. 
Mooi vorm gegeven en prettig in gebruik 
is het ook een mooie reflectietool.

Meetbaar geluk

Verder lezen?

• Eckart’s Notes - Eckart Wintzen
• www.incentro.com

iedere maand aan alle Incentronau-
ten: ‘Hoe gelukkig ben je bij Incentro?’ 
Een 7,5 vinden we een normaal cijfer 
en zien we als voorwaardelijke onder-
grens. Kom je daar als vestiging onder, 
dan is er wat aan de hand en is het 
signaal, maatregelen nemen.” 

Continu meten
Ondanks de jaarlijkse en maandelijk-
se metingen, waarop Incentro prima 
kan sturen, was er volgens Mathijs in 
de vestigingen behoefte aan continu 
inzicht in het geluksgevoel. “Een groep 
Incentronauten heeft een app ontwik-
keld, om het geluksgevoel dagelijks 
te meten. Het doel hiervan is om nog 
betere teamresultaten op de mat te 
leggen. Zo kunnen ze nog beter en 
sneller inspelen op relevante ontwik-
kelingen. En omdat de resultaten voor 
iedereen zichtbaar zijn, kan de hele 
groep meedenken om belemmeringen 
aan te pakken. Het oplossend vermo-
gen is daarmee groter net als ieders 
betrokkenheid.” 
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Plezier in je werk is belangrijk. On-
derzoek van Martin Seligman op het 
gebied van de positieve psychologie 
laat zien dat positieve en optimisti-
sche mensen meer bereiken. Posi-
tiviteit is aan te leren en een posi-
tieve omgeving helpt ook. Een mooi 
praktijkvoorbeeld is het verhaal van 
Guidion. Zij organiseren niet alleen 
leuke feestjes en uitjes, maar ook bij 
meer inhoudelijke bijeenkomsten over 
bijvoorbeeld visie en strategie is er 
ruimte voor plezier. 

“Wij geloven in de dialoog,” vertelt 
Happiness Officer Ammarai van der 
Linde. “Open en positieve communica-
tie over de vragen en thema’s die bij al 
onze medewerkers -van stagiaires tot 
directie- leven, vinden we belangrijk. En 
humor is bij ons een mooie ingang om 
moeilijke thema’s bespreekbaar te ma-
ken en iedereen te stimuleren kritisch 
te zijn. Vier keer per jaar organiseren we 
een kwartaalupdate waarin we op een 
ludieke manier ingaan op de dingen die 
spelen.”

Initiatief van collega’s
Ammarai vervolgt: “Deze zogeheten 
‘Pizza, Bier en Vragen’-bijeenkomsten 
zijn ooit gestart op initiatief van een 
aantal collega’s. Het idee was om onder 
het genot van pizza en bier vragen te 
stellen aan de directie over de visie 
en strategie. Een team van medewer-
kers organiseerde deze bijeenkomsten. 
Inmiddels is dit idee uitgegroeid tot 
een succesvolle show gebaseerd op 
een herkenbaar televisieformat. De ene 
keer is dat het Lagerhuis, de andere 
keer College Tour. Het meest succes-
volle format is ‘Guidion draait door’ 
compleet met eigen Jakhalzenfilmpjes, 
LuckyTV, een presentator à la Mat-
thijs van Nieuwkerk, een tafelheer, een 
huisfilosoof en de Guidion huisband. 
Nog steeds is een groepje collega’s 
verantwoordelijk voor het regisseren van 
de show, de zogenaamde Pizza, Bier & 
Vragen-crew. Met zijn achten trekken zij 
de kar en worden concept en inhoud 
goed bewaakt.” 

Pizza, Bier & Vragen 

Play
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‘For many of us, working 
is tough, stressful and 
unpleasant- something we 
do only to make a living. 

Let’s change that’

- Alexander Kjerulf

GUIDION OVER:
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NOTESSerieuze thema’s
Volgens Ammarai kan iedereen in-
put leveren voor de bijeenkomsten. 
“’Meestal dragen ongeveer 30 tot 
40 collega’s actief serieuze thema’s 
en vragen aan. Je moet dan denken 
aan onderwerpen ten aanzien van 
onze strategie, purpose jaardoelen 
en cultuur. Vervolgens kijkt de crew 
wat interessant en bruikbaar is voor 
het programma. Op basis van deze 
input stellen presentator en tafelheer 
kritische vragen op voor de directie, 
worden in de Jakhalzenfilmpjes met 
humor de pijnlijke thema’s aangekaart 
en verzorgt de huisfilosoof de meest 
kritisch noot. 

Met behulp van zijn overdenkingen 
brengen we de kritiek in de wandelgan-
gen naar een hoger niveau. De vragen 
van medewerkers die niet in de kwar-
taalupdate aan bod komen, worden 
beantwoord via ons online communi-
catieplatform.” 

#Share the fun
“De organisatie is in handen van een 
groep die zich sterk betrokken voelt 
bij Guidion. Iedereen die dat wil, pakt 
zijn of haar plek. Dat dit werkt, blijkt 
uit het animo dat er is voor zowel het 
organiseren als voor het leveren van 
input. Collega’s vinden het leuk om hun 
talenten in te zetten, dingen die ze niet 

altijd in hun dagelijkse werkzaamheden 
kwijt kunnen. 

Open cultuur

Daarnaast is iedereen bij ons gewend 
om op het podium te staan. Tijdens 
onze Daily -met zijn allen dagelijks 
bijpraten- staat iedereen regelmatig op 
de zeepkist. Niet onbelangrijk daarbij 
iedereen mag hier zijn wie hij is. Er is 
een veilige, open cultuur waarin wordt 
geluisterd en waarin feedback geven 
en kritisch zijn worden gestimuleerd. 
Pizza, Bier & Vragen brengt alles waar 
wij voor staan samen, #Share the fun, 
#Happy to help, # Can do is you, #Let’s 
grow. Op een manier die past bij onze 
cultuur.“ 

Verder lezen?
• Happy hour is 9 to 5 - Alex-

ander Kjerulf
• Delivering Happiness - Tony 

Hsieh
• www.guidion.com 
• www.werkenbijguidion.com
• Cultuurfilm Guidion

Daily en Geluksdag

Naast Pizza, Bier & Vragen en an-
dere uitjes heeft Guidion nog een 
aantal belangrijke cultuurpijlers. Zo 
is er iedere dag om 10.10 een Daily 
waarin collega’s bij elkaar komen 
en inhoud, grappige weetjes en
actuele ontwikkelingen deelt. Ook  
mag iedereen een keer per jaar een 
spontane geluksdag opnemen. 
Voorwaarde is wel dat je van deze 
dag een foto maakt, die op de Ge-
luksmuur verschijnt zodat je colle-
ga’’s kunnen meegenieten.
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In twee schilderachtige 19e eeuwse 
stenen fabrieksgebouwtjes op het 
Westergasterrein zijn de kantoren 
van Tony’s Chocolonely gevestigd. 
Het rode logo prijkt vrolijk aan de 
buitenmuur. Ynzo van Zanten, Head 
of People & Culture, werkt, samen 
met 59 collega’s, hard aan Tony’s 
Chocolonely’s missie: ‘samen cho-
colade 100% slaafvrij maken’. Aan de 
picknicktafel voor het pand praten 
we met hem over werkpret, ‘verdomd 
lekkere chocola maken’, een missie 
met een kloppend verhaal, het nale-
ven van kernwaarden, succes, stress 
en de ambitie om het leukste bedrijf 
van Nederland te worden.

“Tony’s Chocolonely heeft een helde-
re purpose en die spreekt aan. In elf 
jaar tijd hebben we een enorme omzet 
weten te realiseren en zijn we inmid-
dels marktleider in Nederland.” Dat is 

niet Ynzo’s enige ambitie. “Als we zeggen 
dat bij ons het team op de eerste 
plaats staat, vind ik dat we daarin een 
voorbeeld moeten zijn. Ik wil graag de 
gelukkigste werkgever van Nederland 
worden.”

Gezond verstand
Ynzo heeft honderden ideeën. “Ik ben 
niet iemand die een bepaalde me-
thodiek volgt en doe vooral aan cher-
rypicking: agile, zelfsturing, purpose, 
storytelling, werkgeluk, celebrate your 
failures; ik wil van alles het beste. En 
dat is grotendeels je gezonde verstand 
gebruiken. Op dit moment ben ik vooral 
bezig met hoe ik met mijn team een 
gelukkige cultuur kan vormgeven. En 
eigenlijk doen we al best veel.”

Werkpret en de  ambitie 
om de leukste werkgever 
van Nederland te zijn

TONY’S CHOCOLONELY

Play

‘Customers will 
never love your 

company until the 
employees love it 

first’
Simon Sinek
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onszelf altijd de vraag: ‘Kunnen we 
met deze persoon in een busje zonder 
radio heen en terug naar Maastricht? 
Of vliegt hij of zij er bij Helmond al uit?’ 
Plezier komt eigenlijk terug in alles wat 
we doen. Onze werkplekken inspireren 
en we lunchen altijd met zijn allen. Ook 
doen we graag leuke dingen buiten het 
werk: van een jaarlijkse skitrip tot het 
vieren van onze successen. Toen we 
de jaaromzet van 2016 bereikt hadden, 
hebben we de grote Tony’s cadeau-
show georganiseerd. Wat een happe-
ning was dat. Overigens doen we alleen 
dingen samen als we dat echt leuk 
vinden. Het is nooit een moeten. Als je 
geen zin hebt om mee te gaan, is dat 
ook prima. We faciliteren het ook als je 
liever met je geliefden of vrienden op 
stap wilt. Daarvoor stellen we regelma-
tig kaarten voor sportwedstrijden en 
concerten beschikbaar.”

Babybonus
Hoewel het geen expliciete kernwaarde 
is, vindt Ynzo het belangrijk om levens-
balans te benoemen. “Natuurlijk vinden 
we ons werk bij Tony’s Chocolonely ge-
weldig, maar we moeten blijven besef-
fen dat er meer in het leven is. Ieders 
privéleven is toch echt het allerbelang-
rijkste. Dat maken we op verschillende 
manieren concreet. Door middel van de 
babybonus bijvoorbeeld. Iedere collega 
die een kind krijgt, ontvangt 1000 euro 
cash. Iedere vader krijgt een maand 
verlof en iedere moeder dus ook. 

Verder is er een kwartaal bonus voor 
iedereen die iets leuks wil doen. Door 
je idee kenbaar te maken, kun je 250 
euro winnen wanneer collega’s op jouw 
idee stemmen. Er zijn twee restricties: 
het idee mag niets met werk te maken 
hebben en niets met plastische chirur-
gie. Verder hebben we afgesproken dat 
iedereen minimaal 28 vakantiedagen 
per jaar opneemt.”

Fun along the way
Het klinkt of jullie best gelukkig zijn met 
zijn allen. Ynzo: “Je hebt gelijk. We zijn 
gek, jong en energiek. Iedereen is een 
enthousiaste ambassadeur van Tony’s 
Chocolonely.  Mijn taak is vooral om 
mensen af te remmen. En dat is wel 
een ding, want ik geef niet altijd het 
goede voorbeeld. Kijk ik naar mijn eigen 
werkgeluk dan scoort mijn purpose een 
10, het behalen van resultaten een 8,5 
en het hebben van relaties een 9. En 
toch voelde ik me vorige week niet zo 
gelukkig. Om de simpele reden dat ik 
het te druk had. Ruimte voor reflectie 
en thuis zijn, is een essentieel onder-
deel van mijn werkgeluk. Dat moet ook 
minstens een 8 zijn. Om als de ‘Tony’s 
way of working’ een begrip te worden, 
ligt daar de uitdaging en hebben we 
nog een weg te gaan. Maar dat is mooi, 
zolang er maar een heleboel fun along 
the way is.”

Aanspreekcultuur
“Een aantal jaar geleden hebben we 
waarden geformuleerd die aansluiten 
bij onze missie en richting geven aan 
ons gedrag. De eerste is kritisch, onze 
reden van bestaan. Juist omdat choco-
ladeproducenten niet kritisch genoeg 
waren, komt slavernij nog voor. En dat 
is precies waarom Tony’s Chocolo-
nely is opgericht. Onze kritische blik 
koesteren we door geregeld sessies te 
organiseren over onderwerpen die voor 
onze bedrijfsvoering van belang zijn. 
Het is daarbij de bedoeling dat iedereen 
zich expliciet uitspreekt. We nodigen 
collega’s daarmee uit om kritisch te 
zijn naar zichzelf, naar elkaar en naar 
de buitenwereld. En dus ook open te 
staan voor feedback. Om zo’n aan- en 
uitspreekcultuur te creëren, is er veel 
aandacht voor veiligheid en persoonlijke 
ontwikkeling. Zo zijn er DISC trainin-
gen, feedbacktrainingen, maandelijkse 
ontbijtsessies en heidagen. Maar wat 
mij betreft gaan we nog een dieper met 
behulp van yoga, mindfulness, boot-
camp en werkgeluk.”

Schommelstoel test
Twee andere kernwaarden zijn volgens 
Ynzo ondernemend en eigenzinnig. 
“Het challengen van de status quo is 
de basis van ons merk. Toen iedereen 
dacht dat het traceerbaar maken van 
cacao onmogelijk was en niemand 
wilde opstaan om slaafvrije chocola te 

produceren, zijn we het zelf gaan doen. 
Die mentaliteit zit in ieder van ons. We 
don’t take no for an answer. Daarbij 
moeten beslissingen niet gebaseerd 
zijn op korte termijn denken. Om dat te 
voorkomen, hebben we de zogenaam-
de schommelstoeltest bedacht. Dat 
wil zeggen dat je, voordat je een besluit 
neemt, je jezelf moet voorstellen oud 
en gerimpeld in een schommelstoel. 
Als je bij die gedachte nog steeds vindt 
dat je beslissing goed is, gaan we het 
doen. En mocht er dan iets mis gaan, is 
dat niet erg. We vieren onze fouten, als 
we er maar van leren.”

Tony’s Chocolonely 
werkpret
“Last but not least is de kernwaar-
de fun. Werkpret vinden we bij Tony’s 
Chocolonely waanzinnig belangrijk. Je 
hebt maar een x aantal werkende jaren 
en die kun je maar beter besteden aan 
dingen waaraan je plezier beleeft, met 
mensen die je leuk vindt. Om te weten 
of we daarin slagen, houden we aan 
het eind van ieder jaar een werkpret 
enquête. We vragen wat leeft er en hoe 
we dingen kunnen verbeteren.”

Van-test
“Om te zorgen dat we het met elkaar 
leuk hebben, nemen we alleen leu-
ke mensen aan. Hierbij hanteren we 
de zogenaamde ‘Van-test’. Wanneer 
iemand bij ons solliciteert, stellen we 
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Mensen roepen snel: ‘ik ben niet cre-
atief!’ Jammer, want daarmee doen 
ze zichzelf tekort. Iedereen is kind 
geweest en kinderen zijn van nature 
creatief, we verleren het alleen met 
de jaren. Het is belangrijk om dit po-
tentieel weer aan te boren, want het 
voortbestaan van organisaties hangt 
ervan af. Uit onderzoek onder 1500 
CEO’s van grote bedrijven blijkt dat 
85% van hen innovatie en creativiteit 
als de belangrijkste factoren voor het 
toekomstig succes van hun bedrijf 
zien. 

Hoe krijg je die creativiteit dan weer 
tot leven? Dat begint met het stimu-
leren van  werkgeluk, want dat is een 
belangrijke katalysator. Volgens Marjo-
lein van Eersel van The Blue Flamingo 
begint dat met ruimte op het werk om 
plezier te maken en te lachen. “Als je 
lacht komt er dopamine vrij in je brein 
en dat activeert het out-of-the-box-
denken. Hierdoor genereren gelukkige 
mensen meer waardevolle ideeën en 
zijn gelukkige organisaties innovatiever 
en creatiever.”

Creativiteitsboost
Creativiteit gaat over het vermogen om 
nieuwe waardevolle ideeën te beden-
ken. Dat is onmisbaar in een wereld 
die steeds sneller verandert en waarin 
het bestaande niet meer werkt. Wat 
kunnen we met elkaar doen om onze 
creativiteit op het werk een boost te 
geven? Bij Pixar Animation Studios we-
ten ze hoe. 

Pixars lessen
In Creativity Inc. beschrijft CEO Ed 
Catmull zijn belangrijkste lessen uit 
het twintig jaar lang aansturen van een 
creatieve organisatie. Hij zegt dat in 
alles wat je doet je mensen op emo-
tioneel niveau moet zien te raken. Pas 
dan kan het een succes worden, omdat 
alleen dan het idee wordt doorverteld. 
Veel mensen denken dat succesvolle 
innovaties gaan over geniale ideeën. 
Catmull ontkracht dit. Volgens hem 
draait alles om een goed team. Dat 
kan namelijk van een matig idee iets

Werkgeluk als katalysator 
voor innovatie
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- Heraclitus, 
Griekse filosoof

‘Verandering
 is de enige
 constante’

MARJOLEIN VAN EERSEL VAN THE BLUE FLAMINGO OVER

Play
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geniaals maken, terwijl een matig 
team een geniaal idee gemakkelijk kan 
verprutsen. Belangrijk gegeven daarbij: 
routine maakt blind!

Koffiemachine
Volgens Van Eersel heeft ook de werk-
omgeving zelf invloed op de creativiteit 
van mensen. “Vooral als deze uitnodigt 
tot verbinding. Verrassende, informele 
ontmoetingen en inspirerende gesprek-
ken tussen mensen die formeel niet 
samenwerken, leiden vaak tot mooie 
dingen. Bij de koffiemachine ontstaan 
echt meer goede ideeën dan in verga-
derzalen!” Catmull vindt zelfs dat men-
sen zelf hun werkplek moeten creëren: 
”Hiermee stimuleer je ze om te laten 
zien wat hen inspireert.” 

Angst voor mislukkingen staat, volgens 
Catmull innovatie en vooruitgang in 
de weg. Mogen falen en een vangnet 
hebben om risico’s op te vangen, geven 
vertrouwen. En een werksfeer waarin 
mensen feedback kunnen geven en 
ontvangen is essentieel. Tot slot noemt 
Catmull de flexibiliteit om doelen bij te 
stellen als een belangrijke les. Zolang 
de kernwaarden maar overeind blijven. 
Bij Pixar zijn kwaliteit en originaliteit 
belangrijker dan welke deadline of om-
zetdoelstelling ook.

Bewezen methodes voor 
meer creativiteit 
en werkgeluk 
 
Werkomgeving
• Een centrale koffie-corner voor 

meerdere verdiepingen met goede 
koffie en thee, waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten;

• Inspirerende foto’s met beelden 
van de natuur en bij weinig daglicht 
een grote muurbrede poster met 
een zonovergoten beeld;

• Een home-trainer, pingpong tafel of 
ander sportelement met op gezet-
te tijden een wedstrijd om mensen 
samen te brengen.

Vergaderingen
• Schuif de tafels aan de kant en ga 

in een halve cirkel zitten of kies 
een statafel en vergader staand;

• Vermijd bankjes, zitzakken en com-
fortabele stoelen waarin je passief 
en lui kunt hangen;

• Zorg voor muziek, een lekker 
swingend nummer bij binnenkomst 
geeft snel de juiste sfeer; 

• Gebruik bij brainstormsessies en 
workshops energizers die mensen 
laten lachen en het lateraal denk-
vermogen activeren.

Onder de douche
Marjolein: “Je beste ideeën krijg je niet 
achter je computer, want je brein is dan 
in alfa modus. Juist met informele acti-
viteiten breng je je brein in beta modus, 
waardoor je creativiteit de ruimte krijgt. 
Schrijf op waar en wanneer jij de beste 
ideeën krijgt en zorg dat je daar altijd 
pen en papier in de buurt hebt. Zelf 
heb ik in de douche een watervast no-
titieblok en potlood liggen!”

Mindsetter
Maak tweetallen. De een bedenkt 
binnen 1 minuut zoveel mogelijk dingen 
die je kunt doen met een baksteen. De 
ander telt mee hoeveel er bedacht zijn. 
Hoe gekker hoe beter! Wissel van rol 
en herhaal de oefening met een deken. 
Deze test kun je inzetten als mindset-
ter. Deelnemers ervaren dat alles mag 
- de positieve geïnteresseerde houding 
van de toehoorder is belangrijk! -, het 
niet makkelijk is om met nieuwe ideeën 
te komen en dat het helpt om rare 
verbanden te leggen. Deel de meest 
bizarre ideeën plenair. Er zal gegaran-
deerd gelachen worden. Meteen daarna 
de mensen laten brainstormen!

Verder lezen?
• Creativity Inc. - Ed Catmull  
• How Pixar Fosters Collective Creati-

vity - Ed Catmull
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Getting started

Wanneer je als organisatie, manager 
of medewerker zelf aan de slag wilt 
met werkgeluk, zijn best practices 
handig om ideeën op te doen. Let 
wel, het heeft geen zin om de aanpak 
van anderen te kopiëren, een ‘one 
size fits all’ bestaat namelijk niet. 
Succes komt alleen als je de route 
kiest die bij past, vanuit het individu 
en vanuit de organisatie. 

Als individu: Neem zelf 
verantwoordelijkheid
Meer werkgeluk begint bij jezelf. Om dit 
in de praktijk te brengen heeft Onno 
Hamburger het zogenaamde Gelukkig 
Werken Kompas ontwikkeld, een ze-
vental logische stappen die individuen 
kunnen helpen om gelukkig werken in 
de praktijk te brengen.
1. Zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Juist door te kijken naar wat jij zelf 
anders kunt doen voor meer werk-
geluk, kom je in beweging en ben je 
niet afhankelijk van anderen.

2. Ken jezelf. Deze eeuwenoude wijs-
heid is relevant. Je persoonlijkheid 
is de belangrijkste voorspeller van 

geluk en het gemakkelijkste om iets 
in te veranderen.

3. Inzetten kernkwaliteiten. Daar waar 
je kwaliteiten en passie elkaar 
raken, zit datgene wat jou helpt 
om met meer energie, plezier en 
voldoening te werken. 

4. Laten landen. Achterhalen waar-
om je werkt en wat jij uit je werk 
zou willen halen kost tijd. Door de 
ruimte te nemen om te reflecteren, 
is het gemakkelijker jezelf te sturen.

5. Anderen meenemen. In je eentje 
werken aan werkgeluk is saai en 
niet duurzaam. Dit samen met 
collega’s doen, is effectiever en 
vergroot de kans dat het een vaste 
manier van werken wordt.

6. Bewust zijn van valkuilen. Werken 
aan werkgeluk kan contra produc-
tief zijn wanneer je te hoge eisen 
gaat stellen. Door de voortgang te 
blijven zien, kun je dit vermijden.

7. 7. Persoonlijk SMART actieplan. 
Door duidelijke doelstellingen te 
formuleren, een strategie te beden 
ken en daar concrete acties aan te 
koppelen, vergroot je de kans op 
resultaat.

Geen ‘One size fits all’
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‘The secret to getting ahead is getting started’ 
- Mark Twain
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Als organisatie: 
faciliteer werkgeluk 
door de juiste voor-
waarden en organisa-
tiecultuur
 
Organisaties die actief werken aan 
werkgeluk zijn succesvoller. Logisch, 
want de prestaties van organisaties be-
staan uit de prestaties van mensen en 
die functioneren op hun best wanneer 
ze écht lekker in hun vel zitten. 

1. Hoe staat het ervoor in jouw 
bedrijf? Organisaties meten 
vaak jaarlijks de tevredenheid of 
betrokkenheid van hun mede-
werkers, maar dat is iets anders 
dan weten hoe mensen zich van 
dag tot dag voelen. En het is juist 
dat gevoel dat wel of niet leidt tot 
betere prestaties. Belangrijk dus 
om die beleving in kaart te bren-
gen met een dagelijkse meettool, 
via een eenvoudige en simple app: 
happinesslab.nl. Door dagelijks te 
meten krijg je inzicht in je eigen 
ontwikkeling, verbeterpunten en 
wat daadwerkelijk bijdraagt aan 
je werkgeluk. De resultaten zijn 
ook inzichtelijk per team en voor 
de hele organisatie en geven zo 
belangrijke inzichten. 

2. Zorg dat de basis op orde is. Eerlij-
ke salarissen, werkende computers 
en materialen die nodig zijn om 
het werk goed te doen, liggen aan 
de basis. Wanneer systemen niet 
werken, een werkomgeving niet 
uitnodigt tot samenwerken, de 
juiste voorwaarden ontbreken om 
je werk goed te doen of wanneer 
er geen aandacht is voor vitaliteit, 
doe je je mensen en daarmee je 
organisatie tekort. 

3. Formuleer een heldere purpose. 
Ons werk speelt een belangrijke rol 
als het gaat om zingeving. Mensen 
willen graag weten waarvoor ze 
zich inzetten, wat hun bijdrage is 
aan het grotere geheel. Dat helder 
en concreet formuleren met een 
inspirerend en authentieke why, 
maakt gelukkig. Helemaal als 
daarbij ook ruimte is voor waar 
medewerkers een rol spelen in dat 
verhaal en weten welke bijdrage zij 
als team en individu leveren.  

4. Werk aan een goede organisatie-
cultuur. Als de purpose en waar-
den van je organisatie expliciet en 
herkenbaar zijn, kun je er organisa-
tiegedrag aan koppelen. Dat begint 
met ruimte geven om hier met 
elkaar invulling aan te geven. Auto-
nomie, heelheid, plezier, aandacht, 
vertrouwen, flexibiliteit openheid 
en feedback, het zijn allemaal za-

ken die aan de orde komen als het 
gaat over hoe gaan we met elkaar 
om. 

5. Pas de structuur aan. Een orga-
nisatiestructuur is nooit leidend, 
maar bedoeld om de organisatie-
waarden en het -gedrag te be-
krachtigen. Kijk welke aanpassingen 
er nodig zijn om de geformuleerde 
purpose en het gewenste gedrag te 
stimuleren.

6. Zorg voor goed leiderschap. Wer-
ken aan werkgeluk is mensenwerk 
en daarbij is leiderschap belangrijk. 
Het delen van een inspirerende 
visie, het vervullen van een voor-
beeldrol, het aandacht hebben 
voor mensen en hun talenten, het 
kunnen luisteren en verbinden en 
het ruimte geven om fouten te 
mogen maken. Kortom, werkgeluk 
vraagt om een leider die faciliteert 
en coacht en in die in zo’n rol zelf 
heel gelukkig is. 

Tot slot
Denk eraan dat gelukkig werken 
iets is wat je doet. Begin met 
een aantal kleine stappen op 
het gebied van het vergroten van 
werkgeluk en wees niet bang om 
met zaken te experimenteren die 
op het eerste gezicht vreemd of 
anders lijken. Bekijk zo wat past 
bij jouw organisatie.
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In 2015 startten Fennande en Maartje, 
Happy Office. Inmiddels geven zij pre-
sentaties en workshops in Nederland 
en India, verzorgen zij de opleiding tot 
Werkgeluk expert, schrijven ze artikelen 
en boeken, ontwikkelen ze tools als de 
happiness planner en feedback cards en 
hebben zij het Happy Office Werkgeluk-
programma opgezet, waarbij bedrijven 
samen met medewerkers bouwen aan 
een duurzaam gelukkiger organisatiecul-
tuur. “Sturen op financiële resultaten is 
allang niet meer genoeg om als bedrijf 
succesvol te zijn. Daarom helpen we 
organisaties om, vanuit hun purpose, te 
focussen op een organisatiecultuur waar-
in werkgeluk centraal staat. Dit doen we 

zowel bottom up als top down. Onze 
werkwijze is gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek en meetbaar resultaat. 
Sturen op meer betekenis en werkgeluk, 
daar maken we ons, samen met onze 
associates en partners, sterk voor.”

Maartje en Fennande zijn de initiatief-
nemers van de Week van het Werkgeluk 
die in 2018 voor het eerst plaatsvond. In 
Nederland kreeg dit initiatief veel navol-
ging. Wereldwijd sloten al in 26 landen 
organisaties zich aan. 
www.weekvanhetwerkgeluk.nl  en
internationalweekofhappinessatwork.com

Maartje Wolff Fennande van der Meulen
Maartje@happyoffice.nl
06 28 67 85 44

Fennande@happyoffice.nl
06 55 1 784 08

HAPPY 
OFFICE

OVER ONS
“Werkgeluk is voor iedereen belangrijk. Het levert meer plezier, productiviteit en 
rendement op. Wil je ook weten hoe je in jouw organisatie kunt sturen op meer 
werkgeluk? Happy Office helpt je graag. Met meer informatie, het creëren van 
de juiste voorwaarden en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de 
praktijk. Van het meten en analyseren van de situatie, het geven van presentaties, 
workshops en trainingen tot en met het maken van een plan van aanpak en het 
ontwikkelen van passende instrumenten. 

Fennande Maartje
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