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Het heeft er alle schijn van dat sinds de diverse opeenvol-

gende crises aan het einde van het vorige decennium er 

heel veel onduidelijkheid en onbegrip op en rondom de ar-

beidsmarkt is ontstaan. Om maar eens, zonder volledigheid 

na te willen streven, een aantal fenomenen op te sommen 

die nog niet helemaal begrepen lijken te worden: 

 Het verdwijnen van (laagwaardige productie) banen naar 

de zogenaamde ‘lage-lonen landen’; 

 Functies & arbeidsplaatsen die verdwijnen als gevolg van 

fusies en overnames; 

 Zelfredzaamheid in de participerende samenleving; 

 Flexibilisering van de arbeidsmarkt, steeds meer 

‘afhankelijke’ zzp-ers; 

 Inflatie van waarderings- en beloningsgrondslagen voor 

functies; 

 Inzetbaarheid, employability in relatie tot beloning en out-

put, m.n. bij lager opgeleide 55-plussers; 

 Verantwoordelijkheid voor competentieontwikkeling werk-

nemers is onduidelijk. 

Waarbij het er ook nog eens heel goed mogelijk lijkt dat er 

op de een of andere manier een verband tussen deze feno-
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menen kan zijn. Kortom, er is 

‘van alles aan de hand in 

arbeidsland’, waarbij de 

werknemers als betrokken 

partij een bijna lethargische, 

afwachtende houding aan 

lijken te nemen. Het aloude 

adagium dat juist de ‘goede 

werknemers’ die zich wel kun-

nen redden, dan ook nog 

eens als eerste elders hun 

heil zoeken, lijkt ook hier van 

toepassing te zijn. Het lijkt dus 

de hoogste tijd om ons eens 

goed achter de oren te krab-

ben om er achter te komen 

wat er zich allemaal afspeelt, 

en of er iets mee, dan wel aan 

gedaan kan worden. 

‘Vergeten’ Wetmatigheden.. 

De eerste stap om wat verder 

te komen is om toch eens te 

rade te gaan bij ‘de klassie-

kers’, wellicht dat die ons wat 

verder kunnen helpen. In de 

eerste plaats zijn daar klassie-

ke economen als Smith en 

Ricardo die zo rond 1750 de 

grondleggers zijn van het ge-

dachtegoed achter de klassie-

ke kapitalistische vrije markt 

economie. Binnen dat ge-

dachtegoed is de ‘Wet van de 

Comparatieve Kostenvoorde-

len’ de basisgedachte die in-

ternationale handel verklaart. 

Deze wetmatigheid lijkt ook in 
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…… …… HRM  is onder-is onder-

houdsafdeling …..houdsafdeling …..  

de hedendaagse arbeidsmarkt nog steeds heel 

relevant te zijn. Wat leert deze wet ons? Productie vindt 

daar plaats waar ze relatief het goedkoopst kan plaats 

vinden. Schoolvoorbeeld is de toenmalige handel in port 

en schapenwol tussen Engeland en Portugal. Absoluut 

gezien heeft Portugal de beste (klimatologische) omstan-

digheden om zowel port als wol te produceren. Dat dan 

toch Engeland wol produceert en Portugal port, en ze dat 

vervolgens met elkaar verhandelen, waarbij beide landen 

gezamenlijk er in totale productie op vooruit gaan, vindt 

z’n oorsprong in het feit dat als ze zich specialiseren, Por-

tugal meer port kan produceren dan beide landen teza-

men in het geval dat ze elk in hun eigen productie voor-

zien. Simpelweg omdat één hectare grond in combinatie 

met een gelijkblijvende hoeveelheid arbeid in Portugal 

meer wijn oplevert dan wol, in geval je op die hectare 

grond schapen zou hoeden. Hetzelfde geldt omgekeerd 

voor Engeland dat zich toelegt op de wolproductie. In 

meer moderne termen; een onvermijdelijke win-win 

situatie. In onze hedendaagse wereld zien we eigenlijk 

hetzelfde gebeuren bij de verschuiving van productie naar 

lage lonen landen. Laagwaardige banen gaan daar uitge-

voerd worden waar ze relatief gezien het meest opleve-

ren, zeker nu internationale handel door huidige logistieke 

mogelijkheden (zowel fysiek als digitaal) extreem goed 

gefaciliteerd wordt. Dit gaat dus niet alleen over productie 

van goederen, maar net zo goed over diensten. Denk 

bijvoorbeeld maar aan callcenters of ontwerpen van web-

sites etc. 

Het interessante is dat een soortgelijke wetmatigheid zich 

voltrekt op individueel, microniveau. Adam Smith betoogt 

(al in 1732! Noot 1) dat zodra de mens vanuit 2de-

persoonsperspectief naar een taak die hij/zij uitvoert kan 

kijken, hij/zij zal proberen om die taak te doorgronden en 

vervolgens te mechaniseren (of automatiseren), simpel-

weg omdat het daarna mogelijk wordt de energie en/of 

competenties aan te wenden om nog hoogwaardiger ta-

ken uit te voeren. Sennett beschrijft in ‘The Craftsman’ 

meer recentelijk, op een iets meer hedendaagse wijze, 

exact hetzelfde fenomeen. Dat betekent dus dat het van 

alle tijden is, en vooral ook zal blijven, dat laagwaardiger 

taken zullen verdwijnen omdat ze gemechaniseerd of 

geautomatiseerd kunnen en dan ook zullen worden. Een 

werknemer die zichzelf niet ontplooit, kiest er dus willens 

en wetens vrijwillig voor om zichzelf overbodig te laten 

worden (de wetmatigheid die het veroorzaakt, is immers 

een bekend gegeven!!). 

Een HRM afdeling die hier stilzwijgend op toeziet, en 

het daarmee impliciet bekrachtigt, is dus mede schul-

dig hieraan. Tegelijkertijd creëert HRM daarmee, schi-

zofreen als ze is, haar eigen toekomst in de begelei-

ding van een dergelijke overbodig wordende werkne-

mer… 

Dat betekent overigens ook niet, dat de HRM-afdeling 

verantwoordelijk zou moeten worden voor de competentie 

ontwikkeling van de medewerker. De conclusie hier kan 

niet anders zijn, dat als HRM zinvol bezig wilt zijn, ze de 

medewerkers moet ontwikkelen hun eigen verantwoorde-

lijkheid om zichzelf, passend binnen het toekomstper-

spectief van de organisatie, op grond van hun eigen werk-

ondernemerschap te ontplooien. Zodanig dat ze relatief 

gezien, de grootst mogelijke opbrengst van hun arbeids-

kracht kunnen blijven realiseren binnen de context van de 

organisatie. 

Dat alles impliceert dus ook dat Nederlandse organisaties 

zich moeten realiseren dat ze de arbeidskracht die ze 

hebben, noodzakelijkerwijs steeds hoogwaardiger in zul-

len moeten gaan zetten en er voortdurend, in ieder geval 

relatief, meer waarde mee zullen moeten creëren.  

Poldermodel aan de ‘wortel van het kwaad’ 

Dat dit alles een beetje in het slop is geraakt, heeft voor 

een deel te maken met een discussie die hier te lande in 

de jaren 70 binnen het poldermodel gevoerd werd over 

arbeidsproductiviteit. De idee van met name de vakbewe-

ging en het linkse deel van het politieke spectrum was 

toen, dat als de arbeidsproductiviteit omhoog ging, op z’n 

minst een deel van de die waarde creatie moest toevallen 

aan de ‘arbeiders’. In de ogen van de klassieke econo-

men zou dit op zich niet terecht zijn als die toename van 

de arbeidsproductiviteit gebaseerd is op mechanisering 

dan wel automatisering. Dan is het immers de kapitalist/

ondernemer/aandeelhouder die investeert, en die mag 

derhalve dan ook de beloning opstrijken. Marx was een 

van de eersten die dat in Het Kapitaal aan de kaak stelde, 

en dezelfde idee zie je recent, in zijn voetsporen ook bij 

Piketty weer terug komen. Overigens had zelfs de ‘oer-

kapitalist’ Adam Smith al begrepen dat je werknemers niet 

ongegeneerd uit kon buiten, omdat je daarmee je uitein-

delijk als kapitalist je eigen productiemiddelen letterlijk 

kapot maakt. Net als voor je gebouwen en machines moet 

je ook voor je mensen zorgen. En in dit hele perspectief 

heeft HRM haar schizofrene aard verder ontwikkeld. 

Enerzijds als een soort van onderhoudsafdeling voor de 

productiefactor arbeid, die de zelf begrepen zorgplicht van 

de werkgever/kapitalist met mate, naar behoren invult. 

Anderzijds als een soort doorgeslagen, soms bijna ex-

treem ‘pamperende’ functie die tot in het uiterste de be-

langen van de werknemers zo goed mogelijk verte-
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.. .. HRM wordt de ballerina in wordt de ballerina in 

een rituele dans …..een rituele dans …..  

genwoordigt. En daarmee de werknemer tot een 

gedachteloze uitvoerder zonder eigen verantwoordelijk-

heid heeft gemaakt, een ‘personeelszorgverslaafde’. 

Auteurs als Ulrich hebben geprobeerd om hier duidelijk-

heid in te brengen door de ontwikkeling van HRM vanuit 

een louter intern gerichte administratieve rol naar een 

extern-, en mensgerichte strategische business partner te 

duiden. Feit blijft dat in een werknemer/werkgever situatie 

binnen een kapitalistische vrije markteconomie er altijd 

een agency-probleem zal zijn, waar HRM een rol in 

speelt. 

Al polderend via rituele dansen naar het bittere einde 

Simpelweg het feit dat HRM er is, ontslaat de werknemer 

in deze situatie op z’n minst voor een deel van de eigen 

verantwoordelijkheid optimaal inzetbaar te zijn, in verhou-

ding tot de kosten die hij/zij voor de werkgever veroor-

zaakt. Gekoppeld aan wetgeving die werknemers be-

schermt, maakt dit al snel een gouden kooi, waarbij in-

zetbaarheid, employability, arbeidsproductiviteit en com-

petentieontwikkeling de verantwoordelijkheid van de 

werkgever worden (uitgevoerd door, dan wel in handen 

van HRM), waar de werknemer dan de vruchten van 

plukt. In dit krachtenveld is ooit HRM ontstaan om die 

krachten in evenwicht te houden. Maar eenmaal dat HRM 

ontstaan was, had zowel het vakgebied als de HR-

professional er belang bij zichzelf belangrijk te maken, om 

het eigen bestaansrecht te rechtvaardigen. En dat, dat 

bereik je door de werknemer afhankelijk van je te maken, 

door de werknemer zoals hiervoor geschetst van een deel 

van de eigen verantwoordelijkheid te ‘bevrijden’. En de 

werkgever wordt afhankelijk van HR omdat ie geen zin 

heeft in al dat gedoe rondom werknemers, met inzetbaar-

heid, beloning, etcetera. HRM wordt daarmee de balleri-

na in een rituele dans die geen van de deelnemers of 

toeschouwers nog kan stoppen. Een rituele dans overi-

gens die onvermijdelijk een vroegtijdig (en onnodig) on-

deruit gaan van de organisatie tot gevolg zal hebben, sim-

pelweg doordat de dans iets in stand beoogt te houden 

dat vanwege economische wetmatigheden nooit in stand 

gehouden kan worden. 

Eigen verantwoordelijkheid geïntroduceerd… 

Hoe dan deze rituele dans te doorbreken? Door te besef-

fen dat de ultieme verantwoordelijkheid van HRM als bu-

siness partner is om de werknemers (weer opnieuw) be-

wust te maken van de eigen verantwoordelijkheden, en 

de werkgevers in staat te stellen hun strategische keuzes 

te verwoorden. Als HRM al bestaansrecht zou hebben 

(sic!), is dat gelegen in het zijn van een faciliterend inter-

mediair tussen werkgever en werkgever. Waarbij de werk-

gever strategische mogelijkheden tot ondernemen ziet, en 

daarmee de waarde creatie en het dynamisch robuuste 

bestaansrecht voor de onderneming maximaliseert ener-

zijds, en de werknemer die vanuit een eigen verantwoor-

delijkheid zelf volledig verantwoordelijk is voor de ontwik-

keling van de eigen competenties, employability en bijdra-

ge aan de waarde creatie door de organisatie als geheel. 

Dat kan alleen duurzaam als de waarde creatie die op die 

manier in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd, op een 

voor alle betrokken als redelijk/eerlijk ervaren manier 

‘verdeeld’ wordt. Een goede beloning voor de onderne-

mersrisico’s die de aandeelhouder loopt, en een even-

eens goede beloning voor de inzet van de werknemers. 

HRM faciliteert dan de vertaalslag van de strategische 

ontwikkeling van de organisatie als geheel naar de 

competentieontwikkeling van de individuele werkne-

mer, met de verantwoordelijkheid bij de werknemer. 

Bovendien kan HRM een rol spelen bij de totstandkoming 

van de verdeling van de gerealiseerde waarde. Dit alles 

louter professioneel faciliterend, vanuit de idee dat werk-

nemer en werkgever in een agency-situatie vanuit infor-

matie-asymmetrie geen goede gesprekspartners kunnen 

zijn. Dit zou er overigens ook voor kunnen pleiten dat 

HRM dan niet zelf werknemer moet zijn, maar een exter-

ne partij die ook uit de voornoemde totale waarde creatie 

door de organisatie wordt beloond naar rato van de bijdra-

ge die ze levert in dit het proces. Op deze manier ontstaat 

er eigenlijk in alle geledingen een vorm van ondernemer-

schap met eigen verantwoordelijkheden, wat een dyna-

misch robuuste organisatie oplevert. Onmogelijk? Velen 

van u zullen ongetwijfeld het voorbeeld van Ricardo 

Semler’s Semco kennen, waar een soortgelijk mechanis-

me al lang succesvol wordt gehanteerd. Een organisatie-

vorm die overigens ook wel degelijk loonsverlagingen tot 

gevolg kan hebben als de waarde creatie van de organi-

satie (relatief, bijvoorbeeld in internationaal perspectief) 

vermindert. Een vergelijkbaar succesvolle organisatie als 

Eckhardt Wintzen’s BSO was met haar cellenstructuur 

op een soortgelijk gedachtengoed gebaseerd. 

Het is dus nog niet te laat… 

Dat zou dus voor HRM ook betekenen dat het niet gaat 

over het zo lang mogelijk proberen vast te houden van 

een a priori onhoudbare situatie, maar juist het aanzetten 

tot door iedereen nemen van de eigen verantwoordelijk-

heden, hoe vervelend dat voor betrokkenen ook kan zijn. 

Niets doen leidt namelijk tot een nog vervelender situ-

atie, of uiteindelijk zelfs de teloorgang van de organi-

satie. Ook in internationaal perspectief (arbeid naar lage 

lonen landen, fusies, overnames) geldt dit. Als een organi-

satie (relatief gezien) onvoldoende waarde toevoegt, heeft 

ze geen bestaansrecht. Denk maar aan de hiervoor uiteen 

gezette Wet van de Comparatieve Kostenvoordelen. Uit-

eindelijk doet die onvermijdelijk z’n werk. Dat betekent dat 

werknemers en werkgevers, vanuit een gedeeld 
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Pappen en nathouden?Pappen en nathouden?  

ondernemerschap, op gepaste manier ondersteund 

door HRM, op zoek moeten naar datgene waar ze relatief 

het goedkoopst in zijn, of te wel waar mee ze de meeste 

waarde toevoegen, gegeven hun productiemiddelen in 

combinatie met hun competenties. Het slechtste wat HRM 

kan doen in deze situatie is ‘pappen en nathouden’; dan 

is ze juist schizofreen. 

Door te goed te zorgen, niet bewust te maken van de 

noodzaak tot veranderen, wordt getracht een onhoudbare 

situatie in stand gehouden, met alle gevolgen van dien. 

Tijdens dit proces, voor zo lang het duurt, lijkt HRM 

heel belangrijk, maar uiteindelijk helpt ze op die ma-

nier de hele organisatie om zeep. Net als de hulpverle-

ners er feitelijk baat bij hebben de hulpbehoevendheid 

van de zwakkeren voort te laten bestaan. Zoals Theodore 

Dalrymple ooit zo fraai uiteen zette, als alle zwakkeren 

zelfredzaam gemaakt zouden worden dankzij hulpverle-

ning, hadden de hulpverleners niets meer te doen, en 

daar zal de hulpverlener nooit naar streven. 

Tijd dus voor HRM om wakker te worden, en 

het onvermijdelijke onder ogen te zien. Zorg dat je een 

onontkoombare speler in het spel wordt, niet meer door je 

partners verslaafd te houden aan jouw diensten, maar 

realiseer waarde, maak jezelf onmisbaar door een inter-

mediair te worden die de partijen bij elkaar brengt die in 

principe onverenigbaar zijn, maar juist in hun wederzijdse 

verschillen, voor elkaar en maatschappelijk gezien waar-

de maximaliseren. Zorg ervoor dat partijen aloude econo-

mische wetmatigheden niet langer impliciet ontkennen, 

maar onder ogen zien, en er sterker nog, zelfs hun voor-

deel mee doen… 

Leen de Waal MSc MA is Principal Consultant bin-
nen de Wagner Group. Hij is gespecialiseerd in strategievor-
ming, changemanagement, innovatie en financiering. Hij 
combineert een holistische benadering met een scherp oog 
voor het relevante detail. 

Een bedrijfseconoom benadert organisaties vooral financieel
-economisch. Leen de Waal ziet bredere perspectieven. 
Daartoe zet hij zijn brede kennis van bedrijfskunde, econo-
mie en filosofie doelgericht in. Bij de vorming van de strate-
gie, maar vooral ook bij de realisatie ervan. Deze benade-
ring staat borg voor oorspronkelijke, onconventionele oplos-
singen. Die zijn altijd uniek. Net zo uniek als de organisatie 
en de mensen om wie het gaat. Dat werkt wel zo plezierig. 
En ook dat is weer functioneel, want zo bereik je uiteindelijk 
veel meer. 

Leen de Waal studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus 
Universiteit en Filosofie aan Tilburg University. Hij was zake-
lijk directeur bij Van Sluis Consultants, directeur Financiën 
en Personeelszaken bij KPMG Meijburg & Co (belasting-
adviseurs), en manager Finance & Operations bij McKinsey 
& Company.  

Naast zijn rol als Principal Consultant binnen de Wagner 
Group geeft Leen leiding aan het venture lab van de Execu-
tive MBA van AOG School of Management. Hij is als Visiting 
Professor verbonden aan de Université de Nice Sophia-
Antipolis/IAE in Frankrijk en de CASS/HKMA in China. 

Noot 1) In zijn onvolprezen ‘An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealth of Nations’; een zeer lezenswaardig, 
inzichtelijk werk dat o.a. ook buitengewoon boeiende funda-
mentele hoofdstukken over beloning bevat, en heel makkelijk 
als gratis PDF te downloaden valt. Verplichte kost voor elke 
zichzelf respecterende HRM-er!  

Stichting SAM dankt Leen de Waal voor zijn prachtige 

bijdrage en nodigt de lezer uit om te reageren. 

IEDERE MAAND WEER SUCCESSEN 

Doet jouw organisatie al mee met deze extra kans op beweging onder medewerkers? Klik hier! 

https://nl.linkedin.com/in/leendewaal/nl
http://www.samregiopool.nl
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Het is inmiddels een hele tijd 
geleden dat ik een switch heb 
gemaakt van de juridische disci-
pline naar de brede en interes-
sante wereld van Personeel & 
Organisatie. Na in 5 jaar tijd ge-
groeid te zijn naar een contract-
deskundige met internationale 
ervaring mocht ik het kunstje 
nog eens overdoen als lid van 
het directieteam van Wagenin-
gen University & Research Cen-
ter (WUR). Geweldig om de hol-
dingstructuur van een giga ken-
niscentrum te hebben mogen 
bouwen en alle contracten en 
algemene voorwaarden te heb-
ben kunnen uniformeren. Ik kijk 
er met veel voldoening op terug. 

De ware wereld van de overheid? 

Vooral in die tijd bij de WUR 
begon ik meer oog te krijgen 
voor de passie in je werk en 
noodzakelijke competentiepro-
fielen om het werk goed te kun-
nen doen. Ik werkte in die tijd 
samen met hooggeleerde men-
sen, soms wel met 3 titels. Men-
sen die je tot in detail konden 
vertellen wat en waarom iets 
was zoals het was. Bollebozen 
en op het cognitieve vlak bijzon-
der ontwikkeld. In die tijd, dat ik 
werd aangenomen voor deze 
klus, bestond het (top) manage-
ment bijna voor 100% uit 
‘Wageningers’. Ik was een van 
de eerste vreemde eenden in de 
bijt, ik kwam van ‘buiten’. Dat 
was ook de eerste grote ‘shock’ 
die ik kreeg te verwerken. Ik 
was gewend aan een directeur 
marketing die daadwerkelijk 
‘marketing’ had gestudeerd en 
zijn kunsten bewezen had en 
dat een directeur ‘Finance’ te-
vens een registeraccountant 
was. 

Mijn nieuwe collega’s bij Wage-
ningen waren biologen, schei-
kundigen, landbouwkundigen 
etc. die door veranderingen in 
de organisatie en door andere 
vormen van loopbaanontwikke-
lingen op deze managementpo-
sities terecht waren gekomen. 
Zonder mijn bijzonder aardige 
ex-collega’s te kort te doen en 

zeker geen oordeel te vellen 
over de kwaliteit van hun werk, 
was ik wel van mening dat de 
ratio hoogtij vierde bij de om-
bouw van een ministerieel ge-
leid onderzoeksorgaan naar een 
marktgeoriënteerd instituut van 
meer dan 10.000 medewerkers. 
Ik miste regelmatig de echte 
emotie en ook wel de psycho-
logie achter de keuzes en 
aanpak. 

Kritisch als ik was, begon ik mij 
de vraag te stellen of mijn colle-
ga’s vanuit echte passie werk-
ten dan wel vanuit verschuivin-
gen binnen de organisatie en 
vanuit een ruim gedefinieerde 
‘functievolgendheid’ in reorgani-
saties hun baan uitoefenden. 

Daarbij meteen ook de vraag 
stellend: “waarom deze baan, 
en niet een baan meer op hun 
eigen vakgebied maar dan el-
ders, dus buiten de Wagenin-
gense onderzoeksinstituten?” 

Het duurde nog enige jaren om 
erachter te komen wat mee-
speelt bij het maken van zo’n 
keuze. Na ook nog enkele jaren 
gewerkt te hebben op het kern-
departement van wat tegen-
woordig het huidige Ministerie 
van Economische Zaken heet, 
ben ik erachter waarom mensen 
o.a. vasthouden aan hun baan: 

Angst! 

Natuurlijk weet ik dat er nog veel meer rede-
nen zijn, maar omwille van dit artikel nu 
even de focus op ‘angst’. Bang om naar 
buiten te gaan, de vreemde, echte boze 
wereld waar gepresteerd moet worden. En 
zo niet, dan kan men zich daar vaak niet 
verschuilen achter anderen of processen 
zoals dat bij de overheid wél mogelijk is. 

Wat is dat, werkvreugde? 

En terwijl de toenmalige directeur P&O be-
zig was met een medewerkerstevreden-
heidsonderzoek gaf ik haar al aan dat mijn 
eigen onderzoek bij een deel van het depar-
tement aantoonde dat er een grote discre-
pantie was tussen wat medewerkers willen 
en wat ze doen. Voor mij was het dan ook 
niet verrassend dat uit haar onderzoek 
bleek dat 73% van de medewerkers met 
tegenzin naar het werk komt. Logisch dat 
het rapport al snel in een bureaulade ver-
dween... Alle reorganisaties zijn gebaseerd 
op regeltjes en uitgangspunten die de nieu-
we organisatie er niet gezonder op maken. 
“Als ik maar hier kan blijven werken, verder 
maakt het mij niet uit!, is toch een vaak ge-
hoord beginsel bij medewerkers. 

Reorganiseren werkt slecht uit! 

Ik merkte dan ook dat na iedere verandering 
in de organisatie meer persoonlijke onvrede 
heerste. “Oh, wat hebben we deze reorgani-
satie (van 1.200 medewerkers) toch goed 
gedaan, er is maar 1 herplaatsingskandi-
daat te betreuren”, hoorde ik een directielid 
zeggen. Waarop ik antwoordde dat de Se-
cretaris Generaal hem maar meteen moest 
ontslaan, want dan heb je je werk toch niet 
goed gedaan! 

 

Werkvreugde, wat is dat? 

Mr Ad SmetsMr Ad Smets, voorzitter Stichting SAM 
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Natuurlijk geen leuke 
opmerking, maar iemand 
moet die toch maken! Drie 
jaar later kreeg ik wel gelijk, 
want toen moesten er alsnog 
800 mensen uit. En die direc-
teur had inmiddels wel weer 
promotie gemaakt en was nu 
algemeen directeur geworden 
van een groot onderdeel van 
het departement. Zo werkt 
dat binnen de overheid. Velen 
van die honderden mensen 
hebben 3 jaar lang ergens in 
geloofd en de hoop gehad dat 
ze konden blijven al wist men 
vanaf het begin dat er geen 
toekomst was. Drie jaar van 
je leven weggegooid. Was 
meteen eerlijk geweest zo-
dat die medewerkers eerder 
een duurzamere koers kon-
den uitstippelen. 

Angst voor verandering! 

Ik heb er zeker begrip voor. 
Alleen zitten sommige men-
sen wel erg lang in de beken-
de dip van Kübler-Ross. 
Allora, kom eruit gekke 
mensen! Je mist je leven! 

En hoe vaak spreek ik men-
sen die zeggen wel te willen 
veranderen en op het mo-
ment dat ze kunnen, kribbe-
len ze terug…. Hoe ergerlijk 
en spijtig ook voor de advi-
seurs die zoveel aandacht 
geven aan deze collega’s. 
Tja, er is ook nauwelijks een 

Hasta la vista: 
“Ga ik straks dood terwijl ik nog niet eens seks heb gehad?” 

stok achter de deur waarmee men hen kan ‘dwingen’, en die prachtige gouden 
kooi op basis van een geweldige wetgeving voor ambtenaren weerhoudt de 
drang om anders te willen, laat staan te doen. 

Hasta la vista 

Helaas maar waar. Jammer ook want je mist zó veel als je niet gelukkig bent in je 
werk. En in de week dat ik bezig was met mij te oriënteren op een nieuwe column 
voor het SAM Magazine lag ik ‘s nachts een keer wakker en zette ter afleiding de 
TV aan. Er begon net een film, Hasta La Vista, met onder andere Gilles de 
Schryver die ik ken van de politieserie ‘Code 37’. 

Drie invalide jongens (eentje is blind, een ander is lichamelijk zwaar gehandicapt 
en de jongste van het stel heeft een hersentumor en is al gedeeltelijk verlamd en 
heeft niet lang meer te leven), constateren op een dag dat ze eigenlijk gevangen 
zitten in hun leven. Een leven afhankelijk van anderen. “Is dit wat we willen?” 
Die vraag stellen ze zich. Ze begrijpen dat de betutteling van ouders en vrienden 
gebaseerd is op liefde en bezorgdheid maar ondertussen beperkt hen dat vrese-
lijk. Ze hebben geen eigen vrijheid meer om zich te ontplooien, te ontwikkelen, 
om eigen ervaringen op te doen. Ze delen onderling hun sores en hun intimitei-
ten. Een prangend onderwerp in deze film is de vraag: “Ga ik straks dood terwijl 
ik nog niet eens seks heb gehad?” Ze bespreken een mogelijkheid om zich aan 
hun ‘regime’ te onttrekken. Dat lukt! En hoe! Een voorbeeld voor anderen! 

De dialogen in deze film zijn van een ongekend niveau en nemen je helemaal 
mee in de gevoelens van deze mannen. Je voelt tot in je poriën hun momenten 
van vreugde en expansie en ook de situaties waarin ze geconfronteerd worden 
met hun grenzen. Echte keiharde grenzen, louter omdat het niet anders is. En 
toch hebben zij het geprobeerd en een deel van wat ze wilden is hen ook gelukt! 

Verplichte kost voor loopbaankandidaten 

Loopbaankandidaten die niet uit hun dip willen of kunnen komen, zouden deze 
film moeten zien. Als één keer niet voldoende is dan iedere dag totdat ze inzien 
hoe RIJK zij zijn ten opzichte van mensen die wel willen maar omstandigheden 
kennen die hun passie doorboren. Je kunt wel piloot willen worden maar als je 
blind bent dan is dat op dit moment toch nog echt onmogelijk. 

Dus, schud het juk van je af, kijk eens goed in de spiegel en stel je de vraag: “ben 
ik in mijn huidige baan gelukkig? Wil ik op deze wijze mijn kostbare leven 
‘slijten’?” Wil ik veranderen of laat ik alles zoals het is: een ‘hasta la vista’ tot 
ziens in een volgend leven! 

En mijn mening wordt door steeds meer professionals gedeeld 

Ik ben van mening dat als je niet durft om eerlijk naar je zelf toe te zijn, om iets 
van je leven te gaan maken, om te kiezen, jij 
het ook niet verdient dat er mensen zijn die 
zich jouw lot aantrekken en hun tijd besteden 
om jou te helpen! Realiseer je dat jij de geluk-
kige bent omdat je mag kiezen. Grijp die kans 
en wel met twee handen! 

Oproep aan de BV Nederland 

Werkgevers, trek je handen af van medewer-
kers die toch niet willen. Wetgever in Neder-
land, maak wetten om van die verrekte betut-
teling van overheidswege af te komen en 
maak korte metten met de ‘gouden kooien’, 
breek ze af tot aan de grond! Tot de medezeg-
genschap en bonden zeg ik: “weet wat jullie 
aanrichten door deze mensen te beschermen. 
Jullie weerhouden hen ervan om zich uiteinde-
lijk echt gelukkig te voelen! Laat hén een keu-
ze maken, ze zijn het naar zichzelf toe ver-
plicht! Dat is het leven.” 

Viva la vida ! Olé ! 
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En …. lijk jij nog op die ondernemer van toen je net begon? Zijn de glans, de allure, de illusies en de fun 

gebleven? Spring je nog in zeven sloten tegelijk omdat jij zeker weet dat in de achtste jouw kans en geluk 

ligt? 

De auto krijgt z’n APK, de CV krijgt jaarlijks zijn onderhoudsbeurt, de brandblussers worden regelmatig gekeurd. 

Echter, hoe zit dat met jouw ondernemershart? Zorg jij daar wel eens voor? Luister je er wel eens naar? Of 

twijfel je er ook wel eens over? Jouw bonzende ondernemershart is wel het belangrijkste bezit van jouw bedrijf én 

als het goed is ook je grootste bron van geluk in je leven, zowel privé als zakelijk. 

Net als in de Formule 1, gaat ondernemen op topsnelheid. Ook een racewagen moet tijdens de race naar de 

pits om te zorgen dat ie de snelste is, dus als anderen doorgaan, even stil staan met het doel de race te winnen. 

Durf jij jezelf deze pitstop cadeau te doen?Durf jij jezelf deze pitstop cadeau te doen?  

In de Ondernemerspitstop op 14 november doe jij - samen met andere on-

dernemers - even niet mee aan die race, en gun jij jezelf een moment van 

bezinning. Op deze dag sta je letterlijk even stil en luister je samen met an-

dere ondernemers naar je eigen ondernemershart. Je gaat lachen om de 

anekdotes, blunders en successen van elkaar. En verrijkt door de interacties 

met andere ondernemers en de aandacht die jij jezelf mag geven, schiet je 

met volle energie weer de pitstop uit. 

Doe mee! Wil jij als ondernemer één dag een pitstop maken zonder precies te weten wat er in de pits gaat ge-

beuren. Wij verzekeren je dat je na deze pitstop op koppositie gaat in de race die ondernemen heet. 

Bestel je ticket via www.ondernemerspitstop.nl  

Tips & Trends: 
Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

hier 

Klik hier 

Ook voor ZZP-ers 

- advertentie -  

http://www.ondernemerspitstop.nl
http://www.trivalent.org/villa-trivalent
http://www.trivalent.org/villa-trivalent
http://www.trivalent.org/villa-trivalent
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sign your own career, een slogan die tevens 

goed past in de Brainpoortregio.” 

Remko Huppelschoten, voorzitter van de 

Ondernemingsraad en programmaleider re-

gionale samenwerking van de gemeente 

Eindhoven: “We hebben een grote reorganisa-

tie (bijna) achter de rug. Dit heeft bij de mede-

werkers veel los gemaakt. Het is heel goed dat 

gemeente Eindhoven als werkgever zich ver-

antwoordelijk opstelt en blijft kijken naar de in-

zetbaarheid en de gewenste mobiliteit van de 

medewerkers. En dat niet alleen tijdens een 

reorganisatie maar dat ‘beweging’ permanent 

op de agenda blijft staan. Een loopbaanevene-

ment als dit sluit aan bij de doelstellingen en 

activiteiten van Carrière040, het mobiliteitsbu-

reau van de gemeente Eindhoven” 

Binnenkort maken wij de data en locatie be-

kend via onze website. Belangstellende werk-

gevers kunnen nu al per mail contact opnemen 

met de projectmanager Sjaak Verweij. 

 

 

 

DOE MEE! 

 

  

  

Design your own careerDesign your own career  
Let op: Let op: Let op: Nieuw loopbaanevent 2016 Nieuw loopbaanevent 2016   

Stichting SAMStichting SAM 

In het voorjaar van 2016 vindt het regionale 

carrière- loopbaanevent plaats met als thema: 

‘Design your own career’ 

Tijdens de eerste 3 dagen van dit grootste 

regionale carrière-evenement houden werk-

gevers een Open Dag en verzorgen hun 

Pitch (“Wie zijn we, wat doen we en wat 

maakt onze organisatie zo interessant”). Op 

deze manier kan een werknemer op een laag-

drempelige manier bij een andere werkgever 

een kijkje in de keuken nemen. 

De 4
e
 dag is een interactieve dag waarop tij-

dens een regionale arbeidsmarkt werkgevers 

zich presenteren, bezoekers mini-workshops 

kunnen volgen, CV-dokters een QuickScan 

verzorgen en diverse infostands bezocht kun-

nen worden. Tevens een unieke gelegenheid 

om te netwerken. 

Het werkgeversnetwerk SAM (dat verzorgd 

wordt vanuit de Stichting SAM) kan dit loop-

baan- carrière event realiseren doordat een 

organisatie haar hierbij ondersteuning biedt. 

Ad Smets, voorzitter Stichting SAM: “We 

zijn blij dat de gemeente Eindhoven als be-

langrijke werkgever in de Brainportregio deze 

rol op zich heeft genomen. Door het aanbie-

den van een locatie voor de 4
e
 dag, helpende 

handjes en een financiële bijdrage kan De-

sign your own career plaatsvinden.” 

Jack van Emden, Programmamanager per-

soonlijke ontwikkeling en mobiliteit bij de 

gemeente Eindhoven: “Wij zijn ons bewust 

van onze rol als grote werkgever en willen 

zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid van 

onze medewerkers. Zo’n carrière-evenement 

draagt bij aan het creëren van energie onder 

de medewerkers en de bevordering van be-

wustwording dat ze zelf een grote rol hebben 

hun eigen toekomst te bepalen. Oftewel, De-

Wij doen ‘t 
SAMen in de r

egio !

Wij doen ‘t 
SAMen in de r

egio !

Wij doen ‘t 
SAMen in de r

egio !   

Stichting SAMStichting SAM 

Alle werkgevers die zichzelf in Alle werkgevers die zichzelf in 

the picture willen zetten als the picture willen zetten als 

‘goed werkgever’ en die hun ‘goed werkgever’ en die hun 

eigen medewerkers een kans eigen medewerkers een kans 

vergunnen om zich bewust te vergunnen om zich bewust te 

worden waarom het goed is om worden waarom het goed is om 

zich te blijven ontwikkelen, zich te blijven ontwikkelen, 

kunnen aan dit prachtige loop-kunnen aan dit prachtige loop-

baanevenement meedoen!baanevenement meedoen! 

http://www.samzon.mobi
mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=info%20loopbaanevent%202016:%20%22Design%20your%20own%20career%22
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Meer en meer doen ZZP-ers een beroep op de Stichting SAM. Het zijn moeilijke 
tijden voor deze ondernemers en op het moment dat zij een klus hebben, vinden 
ze vaak weinig tijd om te netwerken en te acquireren, terwijl dat eigenlijk wel zou 
moeten in het belang van de continuïteit. 
 
De laatste jaren komen echter steeds meer verzoeken bij SAM binnen van orga-
nisaties of wij ‘een goede professional kennen’ voor één of andere klus. Daar-
mee hebben wij al enkele ZZP-ers blij kunnen maken. 
 
Wij zien een taak om in 2015 de ZZP-er meer aan de Stichting SAM te binden. 
Insteek is dat we er samen beter van worden en dat ‘brengen en halen’ in ver-
houding staan. Ben jij geïnteresseerd, neem dan contact op met Sjaak Verweij, 
projectmanager SAM.  

Stichting SAMStichting SAM 

Stichting SAMStichting SAM 

Brengt je boekhouding op orde! 
Advisering 

Jaarrekening 

Salarisadministratie 

Aangiftes Omzetbelasting 

Aangiftes Inkomstenbelasting 

Voor Midden & Klein Bedrijf 

ZZP-ers & Startende Ondernemers 

Wij werken met een vast abonnementsbedrag 

Je weet precies waar je aan toe bent, dus geen 

onverwachte of onduidelijke rekeningen 

Neem vrijblijvend contact met ons op 
www.interino.nl 

ZZPZZP--ers ers werken samen met werken samen met SAM SAM   

 REDACTIE: 
 
 Twitter: sam_netwerk 
 E: redactie@samzon.mobi 
 Skype adres: sam.netwerk 
 T: 06-48131348 
 

© Copyright 
 

Volg ons ook op  

Klik hier KENNISDELING 

Klik hier voor alle edities 

De Stichting SAM heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

de vitaliteit van de arbeidsmarkt. Enerzijds onderhouden de 

bestuursleden van de stichting nauwe contacten met werk-

gevers via het werkgeversnetwerk SAM dat door de stichting 

wordt onderhouden, anderzijds nodigt de stichting SAM an-

deren uit om kennis van de arbeidsmarkt met anderen te 

delen, via het SAM Magazine en via de blogs op de website. 

Er is zoveel kennis in een regio echter hoe komt die bij ande-

ren terecht zodat men niet vanaf het nulpunt hoeft te starten, 

gebruikmakend van de ervaringen die al zijn opgedaan? 

SAM biedt werkgevers en deskundigen de mogelijkheden 

om ervaringen en kennis te delen. Dat is ook samenwerken! 

 

 

mailto:sjaak.verweij@samzon.mobi?subject=Graag%20wil%20ik%20overleg%20inzake%20samenwerken
mailto:info@interino.nl?subject=graag%20info%20n.a..v.%20Sam%20Bulletin
http://www.interino.nl
http://www.interino.nl/
mailto:redactie@samzon.mobi
https://www.facebook.com/groups/275785782480189/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2335792
https://www.linkedin.com/in/sjaakverweij
http://www.samzon.mobi/wp/frans-schreurs-wethouder-roermond/
http://www.samzon.mobi/wp/sam-magazine/
https://nl.linkedin.com/in/sjaakverweij

