
 

 

 

 

 

 

 

De waardevolle organisatie 
Converteert inzetbaarheid in duurzame productiviteit 

 

Nu Nederland uit de crisis komt, is er weer perspectief op de langere termijn. Wel is duidelijk dat we in 

een wereld terecht zijn gekomen die onze voortdurende aanpassing eist. Dat vraagt veel van mensen 

en organisaties. Als je het goed organiseert, geeft het meer waarde terug. 

• Wat zijn de kenmerken van de waardevolle organisatie? 

• Wat zijn de essenties van de noodzakelijke aanpassing? 

• Hoe kunnen we duurzame inzetbaarheid plaatsen in het perspectief van 

duurzame productiviteit en waardecreatie? 

• Hoe krijg je zicht op concrete mogelijkheden en prioriteiten daarvan? 

• Wat levert die aanpassing op? 
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1  Een white paper of witboek is een document dat beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie, en/of product een specifiek 

probleem oplost. Witboeken worden gebruikt om de lezer van objectieve relevante informatie te voorzien die wordt gebruikt 
voor het nemen van een beslissing. Een white paper is in de regel 10 a 15 pagina’s groot. Vaak wordt over een bepaald thema 
stelling genomen. Het witboek onderscheidt zich in het bedrijfsleven van conventionele reclame doordat er in een witboek 
voor de gebruiker nuttige 'objectieve' informatie wordt gegeven. Waarvan akte. 
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1. Voorwoord 
 

Wat een waardevolle organisatie is en hoe je daaraan werkt is het onderwerp van deze 

whitepaper. Uiteraard willen leidinggevenden dat hun organisatie waardevol is. Hoe je dit 

definieert, is aan het veranderen en een belangrijk onderwerp van dialoog. De kern daarvan is 

een oriëntatie op de langere termijn waardecreatie. 

 

Het wordt ook steeds duidelijker dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit, 

motivatie en vakmanschap. Daarmee kunnen zij waarde creëren voor (interne) klanten. 

Werknemers kunnen weer van grotere waarde voor (interne) klanten zijn, wanneer de 

organisatie hen beter ondersteunt. Samenwerken vanuit verantwoordelijkheid betekent dat je 

elkaar helpt beter te worden. De medewerker pakt eigen verantwoordelijkheid en helpt de 

klanten beter; de organisatie ondersteunt de medewerker.  

 

Het verbinden van een langere termijn waardecreatie en duurzame inzetbaarheid lijkt 

daarmee in een behoefte te voorzien. Dat is in ieder geval het signaal dat ons netwerk steeds 

weer krijgt. Deze whitepaper biedt achtergronden en concrete handvatten voor de 

geïnteresseerde organisatieprofessional. 

 

Organisatieprofessionals zijn vertrouwd met de gefragmenteerde aanpak om beleidsthema’s, 

of het nu marketing, verandervermogen, besluitvormingsprocessen, inzetbaarheid of 

innovatie is te isoleren en binnen kaders en verantwoordelijkheden te optimaliseren. 

Dergelijke thema’s worden daarbij als problemen geframed en als knelpunt aangepakt. Raar? 

Nee hoor, zo doen we dat al decennia! 

 

Steeds vaker veroorzaakt fragmenteren en isoleren suboptimale en daarmee averechtse 

effecten. Dat komt omdat de gestelde kaders niet helpen of steeds moeten worden 

aangepast. Is er een integrale, samenhangende benadering überhaupt mogelijk? Zijn 

bijvoorbeeld verantwoordelijkheden voor duurzame inzetbaarheid in een waardevolle 

organisatie goed te reguleren en te delegeren?  

 

 

Figuur 1 Anders vereenvoudigen 
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Als een slager naar een koe kijkt dan herkent hij de onderdelen en hakt het rund in stukken. 

Zo snijd je het leven eruit. Pablo Picasso maakte ook een studie van een rund. Hij 

vereenvoudigde ook, maar pakte dat heel anders aan. Zijn studie staat hierboven afgebeeld. 

Uiteindelijk wist hij de essentie van een rund in vijf lijnen weer te geven. Daarbij laat Picasso 

het proces haarscherp zien. 

 

De aanpak die in deze whitepaper is beschreven, is vanuit dit perspectief geïnspireerd. Hoe 

verder je doorleest, hoe dichter je bij de kern komt, zonder het geheel en de samenhang te 

verliezen. Wie het vereenvoudigingsproces iets teveel van het goede vindt, kan direct naar de 

laatste hoofdstukken gaan om de te lezen welke essenties wij benadrukken: In de eerste 

plaats heldere verantwoordelijkheden voor werknemers enerzijds en de organisatie anderzijds 

voor vanuit het perspectief van de klant zinvolle, efficiënte en effectieve werkzaamheden. In 

de tweede plaats geobjectiveerde en meetbare ontwikkeling die interventies op het gebied 

van duurzame inzetbaarheid koppelen aan verwachtingswaarde in termen van duurzame 

productiviteitsverbetering. Deze benadering biedt naar onze ervaring betere mogelijkheden 

voor alle spelers in het veld.  

 

We bieden je een vereenvoudiging en instrumenten om met jouw vraagstuk aan de slag te 

gaan. We sluiten daarbij aan op één van de meest gehoorde klachten in organisaties: we 

hebben het zo druk! Misschien heb je het zelf ook wel druk? Dan herken je dat dit 

waardevolle reflectie in de weg kan staan. Door – zoals in deze casus – duurzame 

inzetbaarheid en werkstress te koppelen aan het waardecreatieproces ontstaat een 

toepasbare aanpak voor alle betrokkenen. De ontwikkeling van wealth én health biedt alle 

betrokkenen meerwaarde en niet in de laatste plaats de eindverantwoordelijken. 

 

Waardecreatie netwerk Archimedes 
Mei 2017 
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2. Inzetbaarheid en werkstress op de agenda 
 

Een toenemend tempo van verandering veroorzaakt bij een meerderheid van de Nederlandse 

beroepsbevolking een gevoel van tijdsdruk. Omdat niets erop wijst dat het tempo zal 

afnemen, gaan sommige organisaties op zoek naar manieren van organiseren waarin de 

werknemers zich gelukkig druk ervaren, omdat zij impact hebben op een gemeenschappelijke 

toekomst en invloed hebben op de toekomst van zichzelf. Voorbeelden van zulke organisaties 

zijn Voys, Coolblue, Semco. In Firms of Endearment (Sisodia, Sheth & Wolfe, 2007) en Re-

inventing Organizations (Laloux, 2015) tref je meer voorbeelden aan.  

De verhalen van pioniers en koplopers inspireren professionals vaak, maar zijn nog lang geen 

mainstream. We worden in publicaties, lezingen en beleid rondom duurzame inzetbaarheid 

vaker geconfronteerd met feiten en meningen die problemen vooropzetten. De overheid 

lanceert de bewustwordingscampagne ‘Stop de werkstress’ en stimuleert ons daarover een 

hele ‘week van de werkstress’ in gesprek te gaan.  

Einstein 

Nu is er niets mis met het adresseren van problemen, maar we kennen ook de uitspraak van 

Einstein dat problemen niet kunnen worden opgelost binnen het kader waarin zij zijn 

ontstaan. De wetgever heeft een toetsingskader op basis van een risico-inventarisatie en 

evaluatie (RI&E) opgesteld. Om deze problemen te lijf te gaan zijn structuren voor 

ondersteuning (Arbodiensten) en toezicht (Arbeidsinspectie), geaccrediteerde 

kerndeskundigen (Arbeid- en organisatieadviseurs, Arbeidsdeskundigen, Arbo-artsen, 

Preventiewerknemers) en geïnstitutionaliseerde beroepsverenigingen en kennisplatforms 

zoals het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Vrijwel iedere nieuwe publicatie 

onderschrijft dat er nog altijd aanleiding genoeg is, want de werkdruk neemt nog steeds toe, 

alsmede de overlast in de vorm van stijgende cijfers inzake lifestyle - en burn-out gerelateerde 

klachten. Ondanks alle aandacht lijkt het probleem steeds groter te worden. 

Het Sociaal Cultureel Planbureau constateerde in een studie (Met het oog op de tijd, 2013) 

dat “Het erop lijkt dat degenen die voldoening willen en kunnen halen uit een volle agenda, 

het gevoel over te weinig vrije tijd te kunnen beschikken op de koop toe nemen”. Dat is een 

interessante observatie. Richten we het duurzame inzetbaarheidsbeleid op de goede vraag?  

Hoe zou het zijn wanneer de enorme passie, kennis en deskundigheid van professionals op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid wordt gekoppeld aan de mogelijkheden om de 

organisatie zo te vernieuwen, dat mensen meer voldoening kunnen realiseren? Minder 

werken aan problemen en meer aandacht voor nieuwe mogelijkheden?  

De consequentie van deze omkering is het stellen van de waarom-vraag en vervolgens het 

formuleren – en beantwoorden – van de nieuwe hoe-vraag. Dit zal werknemers inspireren om 

de waarde van hun organisatie voor de toekomst van klanten en stakeholders te vergroten. En 

zo gelukkig druk te zijn. 

Een hoge belasting hoeft geen probleem te zijn. Neem een topsporter die zich voorbereidt op 

de Olympische Spelen. De trainingsbelasting is enorm. De ambitie is groot en het perspectief is 

zeer motiverend. De trainers en staf ontwikkelen een trainingsprogramma dat optimaal 
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inspeelt op de mogelijkheden van de topsporter. Daarnaast worden de belasting en 

belastbaarheid in balans gebracht door inspanning met ontspanning af te wisselen. Zo geeft 

werkdruk energie en ontstaat juist een piekbeleving, in plaats van werkstress.  

Ruimte en perspectief 

We verbinden het perspectief van duurzame inzetbaarheid aan duurzame productiviteit door 

deze beide invalshoeken in een breder bedrijfskundig kader te plaatsen. Onderzoek laat zien, 

dat de vraag om ruimte geen productief antwoord kan krijgen, zonder fundamentele aandacht 

voor het perspectief. We zullen ook zien dat we niet aan perspectief kunnen werken zonder 

de benodigde ruimte.  

In Homerus’ Odyssey vaart Odysseus met zijn schip door wat aangenomen wordt de straat van 

Messina. Links de draak Scylla, rechts het kolkende water Charybdis. Hij moet dit schip tussen 

Scylla en Charybdis doorvaren. Balans houden tussen twee bedreigingen. Dat is ook de 

uitdaging van de adviseur. Balans aanbrengen tussen interventies gericht op het creëren van 

ruimte en interventies gericht op het vergroten van perspectief.  

We willen de lezer – organisatieprofessionals op de gebieden HRD, organisatieontwerp en 

verandermanagement – hiermee uitdagen om de eigen kaders op te rekken en andere vragen 

te stellen: vragen over de eigen inzetbaarheid en vragen rondom waardecreatie. Wat 

waardecreatie is, is in onze tijd diepgaand in verandering. Ons netwerk adviseerde 

organisaties in de energiesector, de overheid, zorg, onderwijs, rechtspraak, MKB en het 

internationale bedrijfsleven. Wij zien steeds dat de thematiek zowel individuen als het 

collectief raakt. Vandaar dat een heroriëntatie op deze waardecreatie alleen kan slagen 

wanneer ook werknemers reflecteren en vernieuwen.  

Onderzoek laat zien dat organisaties die hier systematisch aan werken een hogere 

productiviteit hebben. In het laatste hoofdstuk plaatsen we de ‘waardevolle organisatie’ in 

een ontwikkelproces. Daar geven we ook informatie over de mogelijkheden hoe organisaties 

kunnen worden ondersteund vanuit ons netwerk.  

3. Impuls van de tijd 
  

       Wij kennen van oudsher een lineair en 

een circulair tijdsbesef. Zo telt de klok elke 

dag 24 uur en onze klimaatzone kent vier 

seizoenen, ieder jaar opnieuw. Tegenwoordig 

lijkt ons tijdsbesef niet langer in tune met de 

realiteit. Veel mensen ervaren dat de tijd 

steeds sneller gaat, een beleving die 

wetenschappelijk bevestigd is in de conclusie 

dat het tempo van verandering, zelfs 

Figuur 2: Life after midnight (Eddie Obeng), TED-talk 
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exponentieel2 toeneemt. Eddie Obeng3 heeft deze trend voorgesteld in figuur 2 en afgezet 

tegen ons leervermogen dat zich slechts lineair ontwikkeld.  

Het is begrijpelijk dat dit de vraag oproept hoe we ons staande kunnen houden, wanneer 

‘alles’ om ons heen zo snel veranderd. Mensen zijn geneigd mee te bewegen, maar dat wordt 

al snel ‘meehollen’ zodat je uitgeput raakt. Een alternatieve reactief - het veranderproces de 

rug keren - is maatschappelijk gezien ook weinig aantrekkelijk. 

Er is een ander perspectief nodig, een andere manier om uit deze valkuilen te blijven. Een 

andere vraag die ons buiten het bestaande denkkader brengt is misschien de volgende: “Hoe 

veranderen we ons op zo’n manier dat we beter kunnen inspelen op veranderingen”?  

Dat roept allereerst een diagnosevraag op: Hoe wordt er op dit moment omgegaan met 

verandering? 

Er ligt een rapport over werkdruk op tafel. De adviseur stelt voor om met de werkdruk van het 

topmanagement te beginnen. “Je kunt werknemers immers niet helpen met het leren omgaan 

met werkdruk, als je hier zelf ook in vast loopt. Bovendien hebben managers meer 

vrijheidsgraden en dus is het verstandig om de aanpak bij jezelf te beginnen.”  

Een van de managers stelt dan de vraag: “Ik heb het rapport gelezen, maar ik heb vragen. Hoe 

kunnen we zeker weten of deze analyse klopt?” Daarop volgt een lange stilte. Dan zegt de 

eindverantwoordelijke manager: “Denk je dat we met een andere diagnose, analyse en aanpak, 

een ander antwoord op deze vraag krijgen?”. 

Zolang onze kennis de veranderingen kon voorzien, verzamelden we kennis tot er volledig 

begrip ontstond, begrepen we wat er nodig was om ons te handhaven, werkten we planmatig, 

hiërarchisch gestructureerd en bereikten we stap voor stap ons gewenste doel. Wanneer de 

kennis te kort schiet om de veranderingen om ons heen te kunnen voorspellen heeft het geen 

zin te streven naar volledige kennis. Deze manier van werken bevalt steeds minder goed, 

gegeven de voortdurende versnelling van veranderingen om ons heen.  

Complexiteit 

De tegenwoordige veranderingen worden dikwijls gekenmerkt aan de hand van de begrippen 

volatiel, onzeker, dynamisch en ambigue. In een dergelijke context kunnen organisaties weinig 

met de vragen als ‘hoe kunnen we de werkdruk oplossen’ en ‘hoe houden we ons staande’. 

Een beter vraag luidt ‘hoe kunnen organisaties zich aan de nieuwe omstandigheden met 

toenemende mogelijkheden aanpassen?’ Uiteraard is deze aanpassing kansrijker, wanneer 

organisaties de volledige potentie van menselijke creativiteit kunnen aanspreken. Welke 

professionele ruimte is nodig als condities voor mentale duurzaamheid? Welke werkwijzen en 

innovatieruimte horen daarbij? Deze en andere nieuwe vragen vormen ons denken over 

duurzame inzetbaarheid.   

                                                           
2 Denk bijvoorbeeld aan de groei van de wereldbevolking, de toename van de CO2 en de Wet van Moore. 
3  Eddie Obeng, life after midnight (TED-talk) 
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Tabel 1. Twee visies op werkdruk 

 

4. Veranderen en sociale innovatie 
         

        Een verandering van tijdperk voelt aan als chaos. Oude patronen verliezen hun betekenis, 

en nieuwe moeten nog worden gevormd.  Veranderingen vergroten de belasting op de 

organisatie. Een groot deel van de werknemers zal namelijk andere gedrag en nieuwe 

competenties moeten aanleren. Terwijl de belasting al zo hoog is. Hoe hier mee om te gaan? 

De oplossing ligt in nieuwe mogelijkheden. Door verbinding aan te gaan met de omgeving, 

richt de organisatie zich minder op zichzelf en meer op een waardevolle bijdrage in de 

omgeving; op duurzame relevantie. De ontwikkeling van kwaliteiten is dus niet alleen een 

verandering binnen de organisatie, maar ook een verandering van de manier waarop de 

organisatie met de omgeving omgaat.  

Veranderingen in organisaties kennen patronen, die sterke parallellen hebben met 

evolutionaire processen. Kennis van deze transformatieprocessen kunnen het succes 

Figuur 3 Fasegewijze ontwikkeling van organisaties (Cubrix)4 
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van verandering vergroten. De theorie van Spiral Dynamics4 geeft ons hierin de nodige 

inspiratie en onderbouwing. 

Evolutionaire ontwikkeling van organisaties is geen lineair proces, maar een afwisseling 

van relatief stabiele perioden afgewisseld door chaotische transformaties naar weer 

nieuwe, meer complexe niveaus van ontwikkeling.  

Aanvankelijk zijn strategieën van organisaties gericht op het uitoefenen (of ontwijken) 

van macht. Om succesvoller te zijn worden nieuwe strategieën en technieken gebruikt 

die de machtsbasis versterken en die meer stabiliteit creëren. Vanuit die stabiliteit 

kunnen processen worden geoptimaliseerd. Procesinnovatie doet zijn intrede. Wanneer 

processen beheerst en geoptimaliseerd worden, komt het aan op ketensamenwerking. 

Hiermee komen organisaties het domein binnen van de moderne sociale innovaties, 

zoals dienend leiderschap, gedecentraliseerde verantwoordelijkheden en de 

toenemende ruimte voor communicatieve zelfsturing. Dergelijke sociale innovaties 

stellen organisaties in staat beter om te gaan met grotere complexiteit en dynamiek.  

Organisaties worden uitgedaagd om meer vanuit verbinding met alle stakeholders te 

opereren. Sociale innovaties zetten in op het creëren en in stand houden van ‘hoogwaardige 

communicatieve praktijken’5. Dit is een nieuwe evolutionaire ontwikkeling van organisaties, 

waarin aan de professionals steeds grotere professionele ruimte wordt gegeven. Het 

vergroten van deze ruimte is een voorwaarde voor het sociaal innovatieproces.  

Het onderhouden van een optimaal fundament is voorwaarde voor een goed 

functionerende, gezonde organisatie en genereert een maximale belastbaarheid. Dit 

geeft de organisatie tevens een uitstekende uitgangspositie wanneer de organisatie 

wordt uitgedaagd sociaal te innoveren. Figuur 4 toont voorbeelden van ondersteunden 

                                                           
4  Zie: M. Van Marrewijk (2011) Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering. Virtu 
publications (uitverkocht) en M. Van Marrewijk (2014) Handboek organisatieontwikkeling. Boom 
5 Quote van prof.dr. René Bouwen, emeritus hoogleraar Psychologie, Universiteit van Leuven. 

Figuur 4: vitaliseren van een organisatie. Cubrix4 
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kwaliteiten die geborgd moeten zijn om optimaal te kunnen functioneren op een hoger 

niveau van complexiteit.  

Bijvoorbeeld, in het waardesysteem van het eerste ontwikkelniveau speelt sociale 

veiligheid een grote rol. Als een medewerker zich niet sociaal veilig voelt, zal deze 

persoon zich ‘wapenen’ en afzonderen en kan daardoor niet optimaal bijdragen aan de 

samenwerking in bedrijfsprocessen. 

Het waardensysteem van orde en structuur is dominant in stabiele omstandigheden en 

essentieel in bureaucratische organisaties. Zich aan afspraken houden blijft belangrijk, 

ook in de meer complexe ontwikkelniveaus. Niet de norm maar het voortschrijdend 

inzicht staat centraal en afspraken worden voortdurend herijkt of de betreffende 

afspraak, de meest geschikte afspraak is. Immers, wanneer afspraken niet worden 

nagekomen vervliegt het wederzijds vertrouwen en kan een organisatie niet langer 

functioneren.  

Ontwikkelstadia 

Ieder ontwikkelniveau van een mens, groepen mensen – en dus ook een organisatie – is 

geschraagd op een waardesysteem, een set van verwante, elkaar versterkende waarden, 

overtuigingen en een specifiek ‘wereldbeeld’ en daaraan gerelateerd gedrag. Ieder 

waardesysteem omvat en overstijgt alle voorgaande waardesystemen. Dus, geredeneerd 

vanuit een fasegewijs perspectief11 betekent een duurzaam productieve organisatie dat alle 

kwaliteiten van voorgaande ontwikkelstadia volledige actief en beschikbaar moeten zijn, om 

nieuwe kwaliteiten te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor alle kwaliteiten. Alleen op basis van 

een gedegen fundament kan een organisatie duurzaam productief zijn en dus flexibel, 

adaptief, responsief en gebalanceerd reageren op veranderende omstandigheden.  

Of de benodigde verandering succesvol wordt gerealiseerd heeft dus niet alleen te maken met 

de kwaliteit van de communicatie. Dat is weliswaar een kritische succesfactor, maar ook 

andere kwaliteiten, zoals ordenen en structureren en afspraken nakomen moeten op orde 

zijn. Soms moet je eerst een stap terugzetten om twee stappen vooruit te kunnen doen.  

5. Vereenvoudigen met tijd 
 

Een eerste stap in de vereenvoudiging is om sociale innovatie te starten met een 

herformulering van de uitdaging. Daarbij stellen we het begrip tijd centraal. Tijd is een 

belangrijk begrip in ons leven. Van tijd wordt wel gezegd dat het de laatste scheidsrechter is 

bij de keuzen die we maken: nemen we ergens de tijd voor of niet? Die vraag beantwoorden 

we met ideeën en gedachten over wat van waarde is. Ons leven bestaat in de tijd, en de 

meesten van ons streven naar een lang en gelukkig leven. Wij leven met onze tijdgenoten, 

herinneren ons de gebeurtenissen en dromen over een toekomst. Tijd is ook een belangrijk 

begrip in management en organisaties.  
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Peter Drucker, de meest invloedrijke managementadviseur ooit, heeft eens gezegd, dat tijd de 

meest schaarse productiefactor is. Alleen wanneer tijd goed wordt gehanteerd, kunnen 

organisaties goed worden bestuurd, voegde hij daaraan toe. Tijd kan ons helpen te begrijpen 

welke ontwikkeling nodig is. Tijd heeft een objectieve kant: ‘tijd is geld’ en ‘tijd is snelheid’ 

staan voor de objectieve of instrumentele tijd. Dit aspect is in de bedrijfskunde en in de 

praktijk ver ontwikkeld. Tijd heeft ook een subjectieve kant - ‘tijd is aandacht’ - en dit werpt 

het licht op de mentale en morele dimensie van tijd. Deze kant van tijd is in management 

minder ver ontwikkeld en dat biedt juist verbetermogelijkheden. Want wanneer er niet meer 

tijd is, kunnen we de kwaliteit ervan verhogen. Dat kan waarde toevoegen en resultaten 

verbeteren.  

Onomstreden 

Juist omdat het aspect tijd zowel voor klanten als werknemers cruciaal, als in management 

onomstreden is, biedt de vernieuwing van dit begrip ook een goed aangrijpingspunt om de 

samenwerking tussen werknemers, de organisatie en de omgeving te vernieuwen. 

De mogelijkheid om waarde aan de tijd toe te voegen introduceert een andere manier van 

denken over organiseren. Deze is gericht op de langere termijn; op geluksbeleving en de 

ontwikkeling van talent. De kwaliteitsdimensie van de tijd is een subjectieve dimensie 

waarmee we willen zeggen dat deze alleen door individuen kan worden ervaren. Of 

bijvoorbeeld een muziekstuk voor iemand kwaliteit aan de tijd toevoegt is een kwestie van 

individuele smaak. Deze wordt echter ook bepaald door de cultuur en is ontwikkelbaar. 

Enkele voorbeelden. Een organisatie creëert waarde of houdt op te bestaan. De eerste vraag 

is hoe een organisatie waarde creëert. In “Leadership agility” maken prof. Ron Meyer en 

Ronald Meijer onderscheidt tussen value-added en virtue-added, en maken, met andere 

woorden, onderscheid tussen een instrumenteel en een moreel perspectief op organisaties.  

• Vanuit het instrumentele perspectief is een organisatie een ‘middel om toegevoegde 

waarde te generen’: het converteert geld, materiaal, arbeid (inzet, kennis en talenten), 

informatie en technologie tot producten en diensten die hoger worden gewaardeerd 

dan de kostprijs van de inputs. In een competitieve omgeving moet je dit ook nog eens 

beter doen dan je concurrenten; beter in de zin van sneller kunnen leveren, een 

hogere kwaliteit kunnen bieden en/of tegen een lagere prijs en een klantbeleving 

kunnen realiseren die klanten terug doet komen en de organisatie aanbeveelt bij 

anderen. (Profit) 

• Vanuit een moreel perspectief is een organisatie een ‘gemeenschap waarin individuen 

samenwerken aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen’. Je creëert waarden voor 

doelgroepen in de maatschappij, hun directe omgeving en/of je draagt bij aan onze 

gezamenlijke omgeving: een beter (sociaal) milieu (people & planet).  

Ook dit onderscheid kan worden benaderd vanuit het begrip tijd. Het dilemma van 

organisaties is dus een dilemma tussen value en virtue; tussen profit en people & planet; 

tussen korte termijn en lange termijn; tussen overleven en waarde leveren. Duurzame 

productiviteit is productiviteit op korte én langere termijn. Deze aspecten worden vaak als 
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een tegenstelling en dilemma neergezet. De vertaling naar objectieve en subjectieve dimensie 

van tijd helpt om dit dilemma goed te kunnen oplossen. Beide perspectieven generen een 

strategische doelstelling die gecombineerd voorwaardelijk zijn voor het realiseren van 

duurzaam succes. Hoe realiseren we meerwaarde in tijd? 

Wealth en Health 

Of zoals de McKinsey onderzoekers dit formuleerden: “How to build an organization that can 

execute in the short run and has the vitality to prosper over the long term?6 Keller en Price 

stelden in de grootste studie naar optimaal presteren vast dat duurzaam presteren een 

kwestie is van het balanceren van wealth en health, van het genereren van (financiële) 

waarde door werknemers én het bouwen en onderhouden van een gezonde organisatie.  

Hierbij speelt de inrichting van verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Wanneer een 

organisatie duurzame productiviteit wil realiseren, dan behoren werknemers concrete, 

meetbare resultaten te behalen voor klanten. Tegelijk dienen de mensen in die organisatie 

vanuit een andere rol elkaar in staat te stellen deze performance lang vol te houden.  

Wanneer tijd alleen vanuit een instrumenteel perspectief wordt benaderd, dringt zich een 

bijna onoplosbaar dilemma aan de organisatie op. Figuur 6 toont hiervan een schematische 

uitwerking, gebaseerd op de analysemethode van Eli Goldratt, ooit een vooraanstaand 

managementinnovator.  

                                                           
6  Keller & Price, (2011) Beyond performance: How Great Organizations Build Ultimate Competitive Advantage. 

Wiley 

Figuur 5: Duurzame productiviteit, geïnspireerd op 
Keller & Price (2011, Beyond performance)6 
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Het schema leest als volgt: Om duurzaam productief te zijn (why) behoort een organisatie 

resultaat georiënteerd te zijn (how): het waardecreatieproces voor klanten wordt zorgvuldig 

gemonitord en voornamelijk gemeten aan de hand van concrete, veelal financiële indicatoren. 

De organisatie dient ook waarde georiënteerd te zijn (de 2de how) waardoor de organisatie 

veerkrachtig en gezond blijft, zodat een balans ontstaat tussen belasting en belastbaarheid en 

werknemers betrokken blijven en zelfs bevlogen worden.  

Voor de eerste doelstelling – zo zien we in de praktijk – is een instrumentele benadering van 

tijd (‘grip op tijd’) een voorwaarde: de prestaties van werknemers worden gedetailleerd 

beschreven en gekoppeld aan taken per tijdseenheid (what). De top van de organisatie 

behoudt de zeggenschap over tijd en is geneigd de belasting op haar resources te maximeren. 

Het tijdsbegrip blijft objectief. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid houdt werknemers hier gezond 

door hun inzetbaarheid te ondersteunen met vitaliteits- en effectiviteitsprogramma’s en in te 

zetten op het verzachten van de werkbelasting door bijvoorbeeld ouderen werknemers te 

ontzien.  

Het creëren van autonomie en regelruimte voor de individuele professional impliceert echter 

de decentralisatie van de zeggenschap over tijd. De twee doelen zijn allebei belangrijk voor 

het realiseren van de uiteindelijk ambitie – duurzaam presteren – maar zijn in regelrechte 

tegenspraak met elkaar. 

Doorbreek het kernconflict  

Dit onderliggende kernconflict kan met een instrumenteel en objectief tijdsbegrip niet worden 

opgelost. Het streven naar een hogere productiviteit veroorzaakt minder ruimte en een 

toename van werkdruk, die meestal resulteert in overbelasting en verzuim.  

Why                 How       What 
Goal      Needs     Wants 

Figuur 6: dilemma voor duurzame 
productiviteit (Marrewijk & de Winter – 
toepassing van Goldratt’s ‘evaporating 
cloud’ 
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Wanneer de organisatie ook de subjectieve, mentale en morele dimensie aan tijd toevoegt, 

ontstaan er nieuwe mogelijkheden om het dilemma wél op te lossen. Het is geweldig om te 

werken aan ambities die je zelf draagt en deelt met je collega’s. Dan is werkdruk fijn. Die 

verantwoordelijkheid kan echter niet bij de organisatie worden gelegd. De organisatie is 

immers niet verantwoordelijk voor de vitaliteit, inzet en motivatie van werknemers. Maar de 

organisatie kan wel ondersteuning aanbieden om focus aan te reiken, hun inzet te waarderen 

en hen optimaal te faciliteren om effectief te zijn.  

Samenvattend: door het begrip tijd te vernieuwen, kunnen belangrijke tegenstellingen 

worden overbrugd. Het ondersteunt een focus op de langere termijn waardecreatie en wat 

belangrijker is: hiermee kan een begin worden gemaakt met het inrichten van de 

verantwoordelijkheid van werknemers voor de waardecreatie voor klanten en de 

verantwoordelijkheid van de organisatie voor het zo effectief mogelijk ondersteunen van 

werknemers daarbij. 

Mensbeeld 

Deze verandering van de betekenis van tijd kan slagen door een verandering van het 

mensbeeld. Zolang werknemers zichzelf als mens aan de machine of in het proces zien staan, 

kan de missie niet in de mens komen. Alleen een waardevolle en inspirerende missie kan 

resoneren waardoor het tot leven kan worden gebracht. Een waardevolle organisatie begint 

dan ook bij de vraag welk perspectief op tijd de organisatie waardevol maakt voor haar 

klanten en stakeholders. Is tijd in essentie uit te drukken in geld, is tijd met name snelheid, of  

ook aandacht? Vervolgens dient dit besef zich te vertalen naar mogelijkheden om de 

zeggenschap over tijd te delegeren en medewerker te ondersteunen om zoveel mogelijk 

waarde aan de tijd toe te voegen. 

6. Van inzetbaarheid naar duurzame productiviteit 

 
Kunnen we met tijd de verbinding tussen duurzame inzetbaarheid en duurzame 

productiviteit leggen? Ja, dat kan. Dit vraagt allereerst om een definitie van beide begrippen. 

Duurzaam inzetbaar betekent dat werknemers in hun huidig en toekomstig werk met behoud 

van gezondheid en welzijn kunnen functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen 

hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk 

te benutten.7  

Deze brede definitie van duurzame inzetbaarheid is algemeen gangbaar. Er zijn ook wat 

variaties op dit thema: sommigen definiëren het smal, anderen breed. We kunnen drie 

groepen onderscheiden. De eerste groep beschouwt DI als een individueel kenmerk en een 

individuele verantwoordelijkheid van de werknemer. Het accent ligt vooral op het optimaal 

benutten van talenten, vaardigheden en competenties. Een tweede groep benadrukt de 

                                                           
7  Van der Klink, J., Burdorf, A., Schaufeli, W., van der Wilt, G., Zijlstra, F., Brouwer, S. & Bültmann, U. (2010). 
Duurzame inzetbaar: Werk als waarde. Den Haag: ZonMW 
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individuele eigenschappen van veranderbereidheid, flexibiliteit en mobiliteit. Naast het 

kúnnen speelt ook het wíllen een rol, waarmee in het begrip duurzame inzetbaarheid het 

perspectief en de subjectieve tijd een rol gaat spelen.  

Tenslotte is er de brede definitie, die hierboven staat. Als toelichting nemen we hier een 

passage van Wilmar Schaufeli8: “De contextuele dimensie van duurzame inzetbaarheid is 

geïnspireerd door het begrip 'capability' van de Indiase ontwikkelingseconoom en 

Nobelprijswinnaar (1998) Amartya Sen9. In zijn visie heeft capability betrekking op de 

mogelijkheden die iemand heeft om belangrijke persoonlijke doelen te bereiken. Het gaat om 

wat mensen belangrijk vinden én wat ook daadwerkelijk binnen hun bereik ligt. Toegesneden 

op arbeid kunnen we het capability-begrip verhelderen door het te vergelijken met prestatie 

(performance) en vermogen (capacity). Prestatie heeft betrekking op wat iemand feitelijk 

doet, terwijl vermogen betrekking heeft op wat iemand feitelijk kan. Op zijn beurt verwijst 

capability naar het individuele vermogen (wat iemand kan) in relatie tot de mogelijkheden die 

de omgeving biedt.   

Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. Als iemand de fysieke eigenschappen en de 

vaardigheden heeft om te fietsen, kan hij fietsen. Bezit hij echter geen fiets of beschikt hij niet 

over een fiets dan 'kan' hij niet fietsen. Ook als er alleen maar modderpoelen zijn en geen 

begaanbare wegen om te fietsen, 'kan' hij niet fietsen. En als er een uitgaansverbod van 

kracht is, 'kan' hij evenmin fietsen. Capability omvat al die aspecten: de fysieke eigenschappen 

en vaardigheid om te fietsen, beschikken over een fiets, en een fysieke (geschikte weg) en 

sociale omgeving (geen uitgaansverbod). Daardoor kan de beschikking over deze middelen en 

eigenschappen worden benut. De crux bij capability zit dus in het 'kunnen', dat zowel verwijst 

naar in staat zijn áls naar in staat gesteld worden.   

Ook het verrichten van arbeid kunnen we beschouwen als een capability in de zin van 

Amartya Sen. Net als bij fietsen gaat het bij arbeid zowel om het in staat zijn als om het in 

staat gesteld worden. Anders gezegd: het gaat zowel om de individuele werknemer die in 

staat moet zijn om te werken, als om de context waarbinnen dit plaatsvindt en die dat dus ook 

mogelijk moet maken. Vanuit deze optiek is duurzame inzetbaarheid het naar de toekomst 

toe openhouden van zo veel mogelijk mogelijkheden tot werk. Het gaat er dus niet alleen om 

dat iemand bepaalde kennis en vaardigheden bezit en de wil heeft om die verder te 

ontwikkelen, maar ook dat de organisatie daartoe de mogelijkheden biedt en dat faciliteert.” 

Tot zover Schaufeli. 

In alle drie type definities zijn individuen zelf verantwoordelijk voor hun eigen motivatie, 

competenties en vitaliteit. Dat kan niet anders, omdat deze kwaliteiten ‘embodied’ zijn: 

niemand anders kan dit voor hen doen! Met de inzet op motivatie (willen), competenties en 

vitaliteit (kunnen) probeert een individuele werknemer relevant te zijn voor de organisatie 

(doen). Werknemers die van toegevoegde waarde zijn ontvangen daarvoor een (redelijke) 

                                                           
8 Wilmar Schaufeli, Hoofdstuk uit: Schouten & Nelissen (2011) ."Ten minste houdbaar tot. Over urgentie van 
duurzame   inzetbaarheid in Nederland",  Zaltbommel: Uitgeverij Thema. 
9 Sen A.K. (1992). Inequality re-examined. Oxford: Clarendon Press.     Robeyns, I. (2005). The capability 
approach: a theoretical survey. Journal of Human Development, 6, 93-114 
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vergoeding. Deze vergoeding hoeft niet alleen van financiële aard te zijn. De kans krijgen je te 

kunnen ontwikkelen, je netwerk te vergroten, je doelstellingen te verwezenlijken, et cetera, 

zijn ook waardevol. 

Als werknemers optimaal gemotiveerd, vitaal en competent zijn, garandeert dit nog geen 

duurzame productiviteit. Een organisatie behoort daar een heel palet van organisatiegebieden 

– van leiderschap tot en met het organiseren van processen – bij in te zetten om dit voor 

elkaar te krijgen. Anders geredeneerd: een simpele optelling van vitale werknemers levert 

geen waardevolle organisatie op. De competenties van werknemers alleen genereert geen 

toegevoegde waarde voor klanten en de motivatie van werknemers is een noodzakelijke 

voorwaarde maar biedt onvoldoende focus op de keuzes die een organisaties in het 

waardecreatieproces moet nemen om productief te zijn en te blijven. 

Een organisatie heeft dus alle reden - en is zelfs wettelijk en moreel verplicht – om 

werknemers te ondersteunen in hun streven relevant te zijn. Daardoor kan de organisatie 

namelijk meer waarde genereren voor haar stakeholders. De grote vraag is echter hoe een 

organisatie haar werknemers daadwerkelijk ondersteunt.  

Efficiency, effectiviteit en waarde 

We kunnen de ondersteuning onderscheiden in drie ontwikkelstadia en beschrijven vanuit het 

perspectief van de tijd. Deze drie factoren tezamen bepalen de waarde van de organisatie. 

Een eerste stadium is de ondersteuning van de efficiency. Hoe meer tijd de medewerker voor 

een klant nodig heeft, hoe hoger de kostprijs. De organisatie is meer of minder efficiënt.  

Het tweede stadium is de ondersteuning van effectiviteit. Hoe korter de wachttijd in interne 

processen; hoe sneller de klant wordt bediend met wat hij of zij nodig heeft. De organisatie is 

meer of minder effectief. Dit zijn de twee stadia van de systeemwereld. Een derde stadium is 

de ondersteuning van de waarde van tijd. Hoe waardevoller de organisatie is voor de beleving 

van de klant, de omgeving van de klant en de toekomst daarvan, hoe hoger de kwaliteit van 

de tijd. Het gaat de patiënt niet om de diagnose-behandelcombinatie, maar om het genezen. 

Het gaat niet om de auto, maar om het reizen. De output van een organisatie heeft meer of 

minder waarde in de klantcontext. Dit is het stadium van waardecreatie in de beleving en 

leefwereld van klanten.  
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Figuur 7: Ondersteuning in de waardevolle organisatie     Tabel 2. Kwaliteiten vanuit  een fasegewijs perspectief 

Ieder ontwikkelstadium heeft een andere bedoeling; een andere klantbehoefte, kenmerkende 

uitdagingen en een specifieke verbeterfocus. In Tabel 2 worden enkele belangrijke aspecten 

van de ondersteuning naar duurzame productiviteit in samenhang getoond. Afhankelijk van 

de focus van de verschillende ontwikkelstadia (efficiënt, effectief en/of waardevol) en van de 

perspectieven en mogelijkheden kan de relevantie van de organisatie worden vergroot. 

Organisatieprofessionals die de interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid 

effectief weten te koppelen aan het ontwikkelstadium van de organisatie, voegt daardoor dus 

waarde toe aan de ontwikkeling van de organisatie (in de richting van meer duurzame 

productiviteit) én aan duurzame inzetbaarheid (richting van de werknemers).  

Duurzame productiviteit 

Het onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van de organisatie en die van de werknemer 

en het onderscheid in ontwikkelingsstadia, verheldert de opgave. De kwaliteit van de 

organisatie (systeem- en leefwereld) kunnen we ons nu voorstellen als kwaliteiten die de 

cirkels vergroten. Wanneer de werknemers voor de klanten zorgen en de organisatie zorgt 

voor de werknemers, dan pakt ieder zijn rol goed op en werkt iedereen samen aan die 

integratie van duurzame inzetbaarheid en duurzame productiviteit.  

Indien de verantwoordelijkheden van werknemers (gesloten cirkels) adequaat worden 

ondersteund door de organisatie (open cirkels) dan ontstaat een nieuwe voorstelling van 

duurzame inzetbaarheid, zoals weergegeven in figuur 8. In essentie combineert een 

waardevolle organisatie de kwaliteiten van werknemers en van de organisatie en converteert 

deze tot de toegevoegde waarde voor de stakeholders, met name de klanten van de 

organisatie.  
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Figuur 8 kwaliteiten van mensen en organisaties. 

De drie meest relevante stadia worden door waardecreatie netwerk Archimedes 

gekarakteriseerd aan de hand van hoe tijd wordt gehanteerd: efficiënt, effectief of 

waardevol. De eerste twee zijn de perspectieven op tijd vanuit de systeemwereld; de 

waarde van tijd is een belevingsaspect en het perspectief van de leefwereld. Wat 

gebeurt er wanneer een organisatie duurzame inzetbaarheid vanuit ofwel de 

systeemwereld ofwel de leefwereld wil verbeteren? 

Problemen met werkdruk en inzetbaarheid worden in het eerste geval technocratisch 

opgelost met bijvoorbeeld betere planningssystemen en hardere afspraken. In een 

stabiele wereld kan vermindering van regelmogelijkheden goed werken, maar als je 

deze aanpak handhaaft terwijl de wereld om je heen complexer, dynamischer en dus 

onvoorspelbaarder wordt dan werken dergelijke interventies steeds minder goed.  

In het tweede geval wordt de bevlogenheid van werknemers versterkt door het belang 

van de opgave te onderstrepen. Het risico op burn-out neemt toe. Initiatieven vanuit de 

organisatie die structuur en duidelijkheid in rollen, taken en bevoegdheden willen 

aanbrengen worden bijvoorbeeld gebagatelliseerd omdat dit onmogelijk zou zijn 

vanwege grote complexiteit, volatiliteit of ambiguïteit. De omstandigheden worden als 

excuus gebruikt om werknemers niet te ondersteunen. 

De manier om uit dit conflict te komen is de doorontwikkeling van de organisatie naar 

het stadium waarin de beperkingen van de objectieve tijd worden gekoppeld aan het 

toevoegen van kwaliteit aan de tijd. Hierbij past het decentraliseren van autonomie en 

zeggenschap over tijd. Kortom een transformatie naar de leefwereld die wordt 

ondersteund vanuit de systeemwereld.  

Agile 

Dit denken over andere manieren van organiseren laat zich goed combineren met de veel 
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besproken wijze van agile ontwikkelen. Volgens de agile-principes behoort een organisatie 

responsief te zijn, te willen en kunnen reageren op dominante uitdagingen vanuit de 

omgeving. Het aanpassingsvermogen te kunnen reageren op veranderende omstandigheden 

is het tweede principe van de agile organisatie - adaptief zijn. In een voorspelbaar stabiele 

omgeving mag het verandertempo traag gaan, maar in een moderne dynamische organisaties 

is veerkracht essentieel. Naarmate de complexiteit van de omgeving toeneemt behoort een 

organisatie meer flexibel en veerkrachtig te zijn. De laatste factor – het minst genoemd inzake 

agility – is balans. Voor het overleven in complexe omstandigheden zijn alle voorgaande 

eigenschappen even belangrijk.  

De ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid naar duurzame productiviteit vraagt derhalve 

om een perspectiefverandering. De duurzaam productieve organisatie dagen mensen elkaar 

uit niet alleen van binnen naar buiten te kijken, maar ook van buiten naar binnen. De mens is 

meer dan een resource, een nummer of een naam. Er is ook een gezicht. Vanuit het 

perspectief waarin aandacht centraal staat, kun je dit gezicht ook zien, als een spiegel van 

jezelf.  

Doelstellingen 

Of in organisaties de vitaliteit, vakmanschap en motivatie van werknemers wordt 

gewaardeerd of niet, is ontwikkelbaar. De organisatiecultuur versterkt of remt het gewenst 

gedrag. Daarmee kunnen we een beleidsdoelstelling formuleren. We willen een cultuur 

ontwikkelen door het gedrag te ondersteunen, dat tot verantwoordelijke werknemers en 

waardevolle producten en diensten voor klanten en stakeholders leidt. Dat brengt ons bij de 

vraag wat daar voor nodig is. 

7. Meetbaarheid 
       

      De doelstelling van de waardevolle organisatie is met de begrippen tijd en 

verantwoordelijkheid verhelderd. Het gaat om decentralisatie als manifestatie van het 

ontwikkelen van een leefwereld. Daarmee kan verborgen potentieel voor duurzame 

productiviteit in de organisatie worden vrijgemaakt. Wanneer zeggenschap wordt 

gedecentraliseerd en meer ruimte wordt gegeven aan de professional is welbeschouwd dus 

sprake van een transformatieproces. Daar is weerstand tegen omdat je kunt weten wat je 

loslaat (controle), maar niet weet wat je mist (het verborgen potentieel). Draagvlak voor de 

verandering is erbij gebaat wanneer er een geobjectiveerd beeld is van het verborgen 

potentieel.  

Productiviteit ontstaat door waarde te creëren voor klanten. Werknemers creëren deze 

waarde met hun vitaliteit, competenties en motivatie. Met interventies vanuit de systeem- en 

de leefwereld ondersteunen organisaties hun werknemers daarin. De aan klanten geleverde 

waarde kunnen we per definitie gelijkstellen aan het totaal van door werknemers geleverde 

waarde. Het waardecreatie-potentieel is dan de waarde bij maximale vitaliteit, competenties 
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en motivatie. Het verborgen potentieel is het verschil tussen de huidige én de maximale 

vitaliteit, competenties en motivatie van werknemers.  

Verwachtingswaarde van interventies 

Een goed transformatieproces identificeert, selecteert en programmeert passende 

interventies. De identificatie van interventies kun je baseren op de mogelijkheden of 

verwachtingswaarde om verborgen potentieel vrij te maken. Hoe hoger die 

verwachtingswaarde, hoe groter de hefboom, zou je kunnen zeggen.  

Wanneer een passende interventie een groep die laag scoort op een specifiek thema in 

beweging weet te brengen dan zet de organisatie grote stappen in haar waardecreatieproces. 

een dergelijke analyse is veel relevanter dan het vergelijken met externe data. In feite leidt 

benchmarking mogelijk zelfs af van de vraag wat de organisatie zelf te doen heeft. 

Een besluit om een transformatie met interventies vorm te geven kan rationeel worden 

onderbouwd wanneer de verwachtingswaarde ervan met hefbomen wordt gekwantificeerd 

en de verandering daarmee zinvol, begrijpelijk en uitvoerbaar wordt gemaakt. Objectivering 

van hefbomen voorkomt willekeur, geeft inzicht in productiviteitsverbetering en zorgt ervoor 

dat er geobjectiveerd inzicht is in de situatie én het veranderproces.  

Wetenschappelijk onderzoek 

Waardecreatie netwerk Archimedes heeft een vragenlijstplatform ontwikkeld waarmee 

inzicht kan worden gegeven in de hefbomen om het verborgen potentieel te vergroten. Een 

subthema hiervan is het meten van de organisatie-energie. Dit biedt een wetenschappelijk 

gevalideerd inzicht, ontwikkeld door Prof. dr. Heike Bruch10, hoogleraar Human Resources van 

de St. Gallen University in Zwitserland. Zij maakt onderscheid tussen vier organisatie-

energieën en daarmee kun je de ‘binnenkant’ van een organisatie meten. De vier energieën 

kunnen worden geordend zoals in figuur 9, waarbij energie 

wordt getypeerd aan de hand van een hoge of lage 

intensiteit en een positieve (gericht op doelstellingen) of 

negatieve kwaliteit. Tussen haakjes staan de ideaalscores.  

Productieve energie mobiliseert en kanaliseert emoties, 

aandacht en inspanning die gericht zijn op het realiseren 

van gemeenschappelijke doelstellingen. Voorbeelden van 

emoties die de productieve energie vrijmaken zijn 

bijvoorbeeld enthousiasme, bevlogenheid en trots. Zij 

voelen zich sterk verbonden met het lot van de organisatie 

en dragen bij aan het succes. 

Comfort energie kenmerkt zich in een hoge tevredenheid van 

werknemers. Ze gaan met plezier naar hun werk, maar 

                                                           
10 Heike Bruch & Bernd Vogel (2011) Fully Charged - How great leaders boost their organization’s energy and 
ignite high performance. Harvard Business Review Press 

Figuur 9 Energiematrix, Heike Bruch en Bernd 
Vogel: Fully Charged (2013)8 
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vertonen een sterke identificatie met de status quo en hebben een hoge weerstand op 

veranderen.  

Afgehaakt (Inertia) duidt op passiviteit en gelatenheid van werknemers, ze kunnen zelfs 
indifferent, vermoeid, apathisch en cynisch zijn. De kans op succesvolle innovaties of 
verandertrajecten is nihil. Het verzuim daarentegen is hoog en de betrokkenheid bij de 
organisatie laag. 

Weerzin (Corrosie) is eveneens een negatieve, en door de hoge intensiteit, zelfs 
ondermijnende energie. In deze energie zijn mensen geneigd tot confrontatie en conflict en 
zijn in het extreme geval zelfs destructief gericht. 

Het onderzoek van Heike Bruch en Bernd Vogel in het Duits taalgebied wees uit dat bedrijven 

in de productieve zone 14% financieel gezonder en 17% productiever zijn. Ook is het verzuim 

in deze organisatie 17% lager.  

Valkuilen 

Waarom lukt het veel organisaties niet om het verborgen potentieel vrij te maken? Het 

onderzoek suggereert dat 50% van de organisaties gevangen zit in wat zij noemen de 

acceleration trap8: te veel doelstellingen, te hoge ambities, en te weinig tijd en beschikbare 

middelen. De gevolgen zijn: veel stress, irritatie bij en weerstand van werknemers en - dat is 

het meest opvallend - een aantoonbaar verlies aan performance van gemiddeld 20%. De focus 

was op meer, maar het effect was juist minder! Er is perspectief genoeg, maar met name 

gebrek aan ruimte. 

De zogenaamde complacency trap, een combinatie van een hoge comfort energie en 

achterblijvende productieve energie, wordt juist veroorzaakt door te veel ruimte bij 

werknemers en een gebrek aan perspectief. Het gaat, zoals gezegd, om balans in de juiste 

ondersteuning om de uitdagingen vanuit de omgeving op te pakken. 

Archimedes voerde vragenlijstonderzoek uit naar de mogelijkheden voor het vergroten 

van duurzame productiviteit binnen een universiteit, die hun afgestudeerde 

topstudenten een inspirerende promotieomgeving wil bieden. De universiteit vraagt 

hen daarbij onderwijstaken uit te voeren. Het gaat goed met de universiteit. Het trekt 

veel nationale en internationale studenten aan. 

De universiteit wordt bekostigd op basis van outputfinanciering: pas wanneer een 

student is afgestudeerd, wordt het geld uitgekeerd. Het opleiden van studenten kost 

vier jaar. Universiteiten die groeien, hebben daardoor enkel jaren geen ruimte om de 

groeiende onderwijstaken te bekostigen. De onderwijstaken komen terecht bij de 

promovendi en dat gaat ten koste van de tijd voor hun promotie. Dat schaadt de lange 

termijn kwaliteit en reputatie van het instituut.  

Voor het verbeteren van universiteiten zijn derhalve aanpassingen nodig in de 

systeemwereld, in het bijzonder de financieringsstructuur. Deze zijn voor universiteiten 

nauwelijks te beïnvloeden. Het gebrek aan regelruimte is de bron voor psychische 
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klachten. Dit is een herkenbaar probleem in het onderwijs, de zorg en vele andere 

sectoren. 

Toch betekent dit niet dat verbetering onmogelijk is. Het vragenlijstonderzoek liet de 

hefbomen zien die op teamniveau inzicht geven in de maatregelen die de universiteit of 

het team wél kan uitvoeren en die de potentie vrij kunnen maken. Het onderzoek 

binnen de universiteit gaf inzicht in de volgende hefbomen: aard van de 

besluitvormingsprocessen, aanstellingsprocedures, waarderende dialoog, 

visieontwikkeling en samen vieren van successen. 

Ook de volgende situatie is ongewenst: de ruimte wordt ondersteund, maar het perspectief 
niet. Dat geeft tevreden werknemers die hun status quo verdedigen, en daarmee de 
organisatie te kort doen. De context van de organisatie dwingt (nog) niet de consequenties 
van de versnellende tijd te implementeren, maar de mogelijkheden die deze tijd biedt worden 
ook niet benut. Dit kost de organisatie ook gemiddeld ruim 20% performance. De interventies 
die een organisatie uit de ‘complacency’-valkuil halen, die met andere woorden een 
comfortzone weer terugbrengen naar de productieve zone zijn gericht op het creëren van 
perspectief. Heike Bruch benoemt twee mogelijke strategieën voor deze transitie: slaying the 
dragon (het creëren van urgentiegevoel en de bereidheid om de grootste vijand te verslaan) 
en winning the princess (samen op weg naar een gemeenschappelijk doel en wenkend 
perspectief). 

Er is ook een gevarenzone. In de gevarenzone ontbreken zowel ruimte als perspectief. 
Mensen zijn veelal afgehaakt en er is een permanente onderstroom van sluimerend verzet.  

Een zorginstelling biedt thuiswonende ouderen ondersteuning. Het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt hoeveel zorg een cliënt vergoed krijgt. Die tijd is 

onder druk van bezuinigingen steeds beperkter geworden. “Soms zijn op woensdag de 

zorguren al op”. Er lijkt ook geen perspectief te zijn op verbetering. Het ziekteverzuim is 

op sommige afdelingen 20%.  

Zelfs deze lastige situatie is herstelbaar wanneer er consequent wordt gewerkt aan ruimte en 
perspectief. Dat vraagt dan van alle betrokkenen, waaronder in het voorbeeld het CIZ, om 
open te staan voor nieuwe vormen van bekostiging, bijvoorbeeld bekostiging van 
ondersteuning van mantelzorg, calamiteiten en bekostiging van innovaties. Het gaat hier dus 
om verbeteringen van efficiency en effectiviteit én om verbeteren van de relaties tussen de 
belangrijkste spelers in het systeem. De gezamenlijke focus op wat waardevol is voor klanten 
biedt een gezamenlijk uitgangspunt. 
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8. De waardevolle organisatie 
 

We zijn aangekomen bij de laatste vereenvoudiging. Hierbij analyseren we de waardevolle 

organisatie met een prioriteitenmatrix. Een zeer beknopte inleiding voor de lezers die na de 

inleiding het proces van vereenvoudigen hebben overgeslagen en hier beginnen is op zijn 

plaats. 

Juist omdat het aspect tijd zowel voor klanten als werknemers cruciaal, als in 

management onomstreden is, biedt de vernieuwing van dit begrip ook een goed 

aangrijpingspunt om de samenwerking tussen werknemers, de organisatie en de 

omgeving te vernieuwen. 

Een organisatie levert klanten waarde door proposities aan te bieden. Dit aanbod kan 

worden geanalyseerd met drie interpretaties van de waarde van tijd: tijd is geld, tijd is 

snelheid en tijd is beleving en aandacht. Deze waarde wordt gerealiseerd door 

werknemers, door het mobiliseren van hun vitaliteit, competenties en motivatie. De 

waarde die klanten ontvangen stellen we per definitie gelijk aan de waarde die de 

organisatie levert. Wanneer de organisatie dus ondersteuning biedt waarmee de 

vitaliteit, effectiviteit en motivatie van werknemers wordt vergroot, worden 

organisaties waardevoller voor klanten. Deze ondersteuning heeft plaats door de 

systeem- en leefwereld van de organisatie. Zodoende wordt inzetbaarheid 

geconverteerd in productiviteit.  

Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid, die de organisatie niet kan 

overnemen. Ondersteuning voegt pas waarde toe wanneer werknemers hun 

verantwoordelijkheid nemen.  

Vragenlijstonderzoek en data-analyse maken het mogelijk te bepalen welke 

interventies in duurzame inzetbaarheid de grootste impact op duurzame productiviteit 

hebben. De objectivering van het proces van interventieselectie is nodig om willekeur te 

voorkomen en effectief te verbeteren.  

Tijd speelt een belangrijke rol in veranderprocessen. Verandering in lange 

waardeketens vraagt tijd voor sociale innovatieprocessen. De uitspraak: “Vertrouwen 

komt te voet en gaat te paard” drukt dit mooi uit. Deze vertraagde tijd heeft waarde. 

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Transparantie en inzicht helpt daarbij 

en voegt waarde toe aan sociale innovatieprocessen. 

Vier kwadranten 
Wanneer is een organisatie een waardevolle organisatie? We kunnen dit aan de hand van 
figuur 10 uiteenzetten. Er is namelijk een objectief-subjectieve dimensie aan de waardevolle 
organisatie en er is een individuele-organisatorische kant. Op basis hiervan kunnen vier 
kwadranten worden onderscheiden: deze vormen de prioriteitenmatrix van de waardevolle 
organisatie. Door een korte vragenlijst kunnen we aan de hand van de scores in de 
prioriteitenmatrix inzicht krijgen in de benodigde ontwikkeling. Eventuele verbeteringen in 
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deze kwadranten kunnen worden gerealiseerd door de juiste hefbomen daarvoor te 
identificeren. 

De assen zijn gerelateerd aan twee belangrijke voorwaarden voor succes: de mate waarin 
professionals ruimte en perspectief ervaren, met andere woorden grip hebben op hun 
beschikbare tijd en kwaliteit in de tijd beleven en leveren.  

 

Ontwikkeling doorloopt verschillende stadia. Een hogere kwaliteit van tijd kan alleen worden 

gerealiseerd wanneer de objectieve tijd wordt beheerst. Dat wil zeggen dat een medewerker 

zeggenschap heeft over de wijze waarop deze zijn of haar tijd besteedt. Daarmee kan een 

medewerker verantwoordelijkheid nemen voor de eigen vitaliteit en competenties.  Zij 

kunnen hierbij worden ondersteund door een goede systeemwereld. 

Op basis van een goede vitaliteit en competenties, kunnen organisaties een goede leefwereld 

ontwikkelen. Dat is een cultuur, gedrag, leiderschap en dergelijke waarin werknemers worden 

ondersteund om het belevingsaspect in de klantwaarde te vergroten.  

In een waardevolle organisatie nemen werknemers zelf verantwoordelijkheid voor hun 
vitaliteit en effectiviteit (objectieve tijd) en motivatie (subjectieve tijd). De organisatie 
ondersteunt vitaliteit en effectiviteit met een systeemwereld, door bijvoorbeeld posities, 
mandaten, afspraken en verantwoordelijkheden helder te organiseren. Daar bovenop – dus 
leidend voor de wijze waarop de systeemwereld moet aansluiten – wordt de leefwereld actief 
in ontwikkeling gebracht. Collectieve ambities zoals sociale innovatie, samenwerking met 
ketenpartners met oog voor wat waardevol is voor klanten worden verbonden met 
individuele motivaties, zodat dit de betrokkenheid van alle werknemers voedt.  

Door optimale afstemming tussen systeem- en leefwereld – tussen beheersen en verbinden – 
ontstaat balans tussen en optimale ontplooiing van ruimte en perspectief. Een goede 
diagnose maakt het mogelijk de juiste interventies te selecteren. ‘Juist’ in de betekenis van 
het best afgestemd op de context en de situatie.  

Figuur 10 Prioriteitenmatrix van de waardevolle organisatie 
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Conversiemeter 

Wie inzicht wil krijgen in de prioriteitenmatrix, kan hiervoor de conversiemeter inzetten. Deze 

scan meet de vier kwadranten van de matrix, weergegeven in figuur 12. Indien alle 

kwadranten ruim voldoende scoren is sprake van een waardevolle organisatie. Wanneer er 

ontwikkelingsvragen zijn, kan met verdiepend onderzoek tot op teamniveau worden 

onderzocht waar de hefbomen voor ontwikkeling liggen. Ook kan de organisatie-energie 

worden vastgesteld. De conversiemeter geeft op individueel niveau altijd verdiepende vragen 

terug aan de deelnemers. Deze vragen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Appreciative 

Inquiry. Daarmee worden deelnemers uitgedaagd om de aandacht te richten op nieuwe 

mogelijkheden om met de verbetering van hun situatie aan de slag te gaan. 

9. TIME integreert  
 

De lezer heeft veel te verwerken gekregen. In dit afsluitende hoofdstuk brengen we hier 

samenhang in aan door de verschillende elementen in een overzichtelijk proces samen te 

brengen en van daaruit enkele mogelijkheden te schetsen om met dit gedachtengoed aan de 

slag te gaan. 

TIME is een ontwikkelproces met tijd. Het biedt een ‘Transitieproces van Impuls tot Meetbare 

Expedities’. Deze aanpak inspireert en vormt organisaties om in de versnellende tijd van 

waarde te zijn voor klanten. Drie fasen worden onderscheiden. 

In de eerste fase gaat het om inspiratie: Hoe kan de organisatie relevanter en waardevoller 

worden voor haar omgeving? In de tweede fase gaat het om inzicht: waar staan we in termen 

van vitaliteit, competenties en motivatie van werknemers en hoe ondersteunen we 

werknemers daarin vanuit systeem- en leefwereld? In de derde fase komt het aan op 

initiatief. Leren en experimenteren levert betrokken werknemers op, die beter in hun vel 

zitten en bijdragen aan de langere termijn waarde van de organisatie. 

Figuur 11 TIME - Transitie van Impuls tot Meetbare Expedities 
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Het begint bij de impuls van tijd. De versnellende tijd stelt nieuwe eisen aan de manier 

waarop wij met tijd omgaan. Waardecreatie moet centraal staan. Organisaties zijn er niet voor 

zichzelf. Wat dat is, moeten organisaties scherp maken. Dan komt het erop aan 

organisatiekracht te ontwikkelen. Dat is met begrippen health en wealth, duurzame 

inzetbaarheid en duurzame productiviteit duidelijk geworden. Wanneer een organisatie wil 

verbeteren, is het van belang heldere verbeterdoelstellingen te hebben. Kenmerkend voor 

TIME is de meetbaarheid ervan. Peter Drucker concludeerde dat “Objectivering de hoeksteen 

is van management”. Intersubjectiviteit vormt ook een basis voor kennis en inzicht. Het gaat 

dus om dialoog. Wie andere antwoorden zoekt, moet andere vragen stellen.  

TIME beschrijft dat wanneer een context een organisatie uitdaagt een impuls ontstaat voor 

organisatieontwikkeling en performance verbetering. Door de Focus te versterken op de 

creatie van wealth én health - dus op waardencreatie en waardevol organiseren - ontstaat 

organisatiekracht.  

Expedities 

Organisaties in een complexe omgeving hebben geen blauwdrukken maar explorerende 

expedities nodig, initiatieven met ruimte voor experimenten. Het is van groot belang om deze 

activiteiten kort-cyclisch te monitoren. Zodoende kunnen organisaties voortdurend bijsturen 

en de meest impactvolle interventies selecteren. Dit zijn de kenmerken van een agile 

organisatie. 

Samenvattend, een waardevolle organisatie ondersteunt werknemers om van waarde te zijn 

voor klanten en voor elkaar.  De versnellende tijd doet de belasting op organisaties toenemen 

en waardevolle organisaties vergroten de belastbaarheid van haar werknemers. 

Kennisnetwerk Archimedes biedt organisaties een breed spectrum aan ondersteuning aan: Er 

zijn mogelijkheden van inspiratie tot initiatief met een lezing, workshop, onderzoek, (team)-

coaching, organisatieadvies, opleiding voor professionals, licenties over tools en 

ondersteuning bij communicatie over verandering. 

We hopen dat we de lezer met nieuwe taal, andere denk- en werkwijze en mogelijkheden met 

innovatieve (meet)instrumenten hebben kunnen inspireren om duurzame inzetbaarheid in 

het licht van waardecreatie te plaatsen. Met methode die werknemers de mogelijkheid biedt 

hun relevantie te vergroten en meer bij te dragen in de waardecreatie van hun organisatie. En 

daarmee bij te dragen aan een waardevolle organisatie. 

Mei 2017 

Maarten de Winter 

Marcel van Marrewijk  
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Dankwoord 

De auteurs danken collega-partner Gert Veenhoven voor zijn waardevolle inbreng bij de 

totstandkoming van deze paper. 

Colofon 

Waardecreatie netwerk Archimedes is een multidisciplinaire groep onafhankelijke adviseurs 

van economen, psychologen, bedrijfskundigen, bestuurskundigen en arbo-adviseurs. 

Archimedes van Syracuse was een ontdekker van wetmatigheden en heeft eens gezegd: 

“neem een hefboom lang genoeg en een plaats om hem neer te zetten en je kunt de wereld 

van plaats veranderen”. Geïnspireerd hierdoor en vanuit de constatering dat tijd de meest 

waardevolle productiefactor is, ondersteunen wij organisaties om beter met tijd om te gaan.   
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