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3. Wat betekent dit voor besturen

Nooit aan gedacht



Werk en productiviteit verandert



Drie kernbegrippen (Hannah Arendt (1906-1975), 

in ‘the human condition’ (1958) )

1. Arbeiden

Het voorzien in je dagelijkse levensonderhoud

Zorgen dat je eigen voortbestaan gegarandeerd is, en dat de wereld en je 

medemens op een bepaalde manier verzorgd worden en in conditie blijven. 

Onderhouden en voortbestaan (Sisyphus)

2. Werken

Iets moois maken, iets blijvends (viool, boek),

het produceren van goederen

3. Handelen

In vrijheid mede vormgeven aan de “polis”(Aristoteles) – politiek handelen. 

Iets van jezelf zichtbaar laten worden in de gemeenschap. 

Handelen doen we in de gemeenschap waar we onze stem laten horen.

Werk verandert
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Productiviteit verandert ..

Tijd besteed aan verplichtingen (onderwijs, betaald werk, 
huishouden en zorgtaken), bevolking 12 jaar en ouder en 20-64 
jaar, 2011 (in uren per week)

Bron: SCP en CBS (TBO’11)



Wat betekent dit voor de 

werknemer





Het werk verandert: psychische klachten



Het werk verandert: psychische klachten

Ntvg, 2015Gem.11,6 %. Gem.17,8 %. 

Ca. 60 %. 



Voor het eerst in vier jaar 

daalt de sectorrating 

van Nederlandse 

zorgaanbieders van 

bbb+ naar bbb. 

Een alarmerende 

toename van het 

ziekteverzuim (5,9%) en 

personeelsverloop 

(15,7%) vormen de 

belangrijkste oorzaken 

voor deze daling. 

Het gevolg? De inzet van 

personeel niet in 

loondienst is hoger dan 

ooit (7,1%).



Wat betekent dit voor besturen



Leidinggeven aan bevlogenheid

Resources

Hulpbronnen

OUtlier

Bevlogen/
Gestresst

Behaviour

Gedrag

Ambition

ambitie/visie/
missie

Leadership

(Van Rhenen, 2014)



Het juiste mensbeeld

curatief

preventief

amplitief



Kenmerken

Heldere focus

Inspirerend

Relevant

Cave: waarden

Ambition

(Porter, Weggeman, 2010)

Collectieve

ambitie 

Individuele

ambitie 



Priming, framing, nudging

Leertheorie

Behavioral prediction

Motivationeel

Gedragsbeïnvloeding



OUtliers…



NRC, 17 dec 2018 



Hulpbronnen en bevlogenheid

Werkstressoren Stressreacties

Organisatie
uitkomsten

Hulpbronnen Bevlogenheid

Persoonlijke
Hulpbronnen
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