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Agenda 

• De Wereld, een Labyrint vol Ideeën; 

• Historie & Theorie, het begrippenkader 

• Dus… Jouw Employability is jouw ‘Zaak’!!! 

• En… Wat nu dan? 
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De wereld verandert… 

VAN MARKT; 
VIA SEGMENT 
NAAR KLANT  

(GRANULARISEREN). 

VAN MBI; 
VIA MBO;  

NAAR ENABLER… 

VAN HIERARCHIE; 
VIA TEAMS;  

NAAR NETWERK… 

VAN SPECIALIST; 
 VIA MULTIFUNCTIONEEL; 
 NAAR WERKONDERNEMER… 



Stratificatie in een Nomadisch Labyrint 

• Ideeën zijn het meest waardevolle dat bestaat 

– Draagbaar, niet-tastbaar bezit! 

– Ontstaan uit consumptieve acties 

• Er ontstaan vier niveaus in onze samenleving 

1. Symbol Manipulators: creëren van vermarktbare 

ideeën 

– Beweeglijke waarden, onbezorgd t.a.v. toekomst, 

expliciet egoïstisch 

– Zij bewegen zich boven de wetten van het Labyrint… 

 



…daaronder, in het Labyrint 

2. Opleiders & Uitvoerders Welvaartsstaat; 

– Noodzakelijke schakel tussen wetten van het Labyrint & 

Maatschappij; 

– Geen inzicht/begrip, dan wel invloed op wetten Labyrint; 

3. Zij die producten of behoeften vanuit de ideeën in 

het labyrint creëren; 

4. Routine-’arbeiders’; 

– Niet geïnvolveerd, (want) gevangen door werkomgeving; 

– Gebondenheid  Frustratie  Mentale disloyaliteit. 

 



Renaissance: het individu ontstaat…  

Meer 
Welvaart!! 

Arbeidsdeling 

Specialisatie 
Schaal 

vergroting 

Handels-
neiging 

Eigen Belang Bedrijvigheid 
Meer 

Welvaart!! 

Adam Smith, 1732 

Bernard Mandeville, 1714 



Marx’ lessen…? 

• Focus op gebruikswaarde i.p.v.  

ruilwaarde 

• Fetisjkarakter? 

• Geen scheiding Arbeid & 

voorwaarden ter Verwezenlijking 

• Vermijd vervreemding(1844): 
– Arbeidsactiviteit; 

– Product van de arbeid; 

– Zichzelf als soortwezen; 

– Medemens. 

 

Karl Marx (1818-1883) 



Zijn Ideeën ‘echt’…?? 

• Jean Baudrillard: 

– Simulacra 

– Hyperrealiteit(en) 

• Kunnen we überhaupt nog weten wat echt is? 

• Onderscheid betekenaar – betekende verdwijnt 

• Oorspronkelijke lost op in de simulatie en v.v. 

 

 



Recognitie & Reïficatie 

• Axel Honneth: 
– Reïficatie: Onwillekeurig vergeten zijn van het mens zijn van 

de ander, de antecedente recognitie is verloren gegaan 

– Recognitie: Onwillekeurig emotioneel aangedaan zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Homo Faber: zelfrealisatie middels resultaten productie 

• Reciproque acceptatie en re-creatie van hyperrealiteiten 
wordt ultieme recognitie. 

 



Recognitie… 

• Met geld als erkennend medium? 

– Taal van de economie 

– Alleen door, voor en tussen mensen 

• Middels acceptatie van  

hyperrealiteiten, gedeelde betekenissen 

 



Ideeën worden leidend… 

• Onze Leefwereld:= Ideeënwereld : verbeelding, 
vernuft & vindingrijkheid. 
– Beheersing van tijd; 

– Ruimtelijke beperkingen opgeheven; 

– ‘Disengagement and the Art of Escape’. 

• Individualisering & (steeds) snelle(re) 
veranderingen 
– Risico’s en onzekerheden verschuiven naar individu; 

– Precarisering van de arbeidsmarkt? 

• Consumptie(-ve behoefte) drijft ideeën 

 

 

Zygmunt Bauman, 2012 



Ideeën zijn beweeglijk & onmiddellijk! 

• Solide, materiële wereld: 

– Procrastinatie: Leven = Pelgrimage, levensdoel! 

– Uitstel van Consumptie Accumulatie van Kapitaal 

Meer welvaart. 

• Liquide, ideeënwereld: 

– Levensdoel is er niet meer 

– Onmiddellijke vervulling van steeds nieuwe behoeften 

 



Waarde als drijvende factor? 



Waarde, een economisch perspectief 

• Waarde => in geld uitgedrukte mate van schaarste 

• Schaarste => spanning tussen: 

• Beperkte middelen 

• Oneindige behoeften 

• Behoeften zijn subjectief, dus schaarste, en daarmee waarde ook! 

 

• Maar… Er is hoop!  

Ook onze creativiteit kracht is subjectief (en… daarmee (ook) oneindig) 

• Subjectief, dus: 

• Context afhankelijk;  

• Plaats- en tijd gebonden. 



(Individueel) Ondernemerschap 

• Verbindende schakel 
– Middelen 

– Behoeften 

• Sector-onafhankelijk 

• Waardecreatie: wederzijds  
erkennende mensen 
– Verbeelding 

– Perspectieven 

– Activeren 

– Realiseren 



(Uw) Waardepropositie… 

 • Als waarde subjectief is… 

• …dan moet u kiezen voor wie u waarde wilt realiseren; 

• wat de behoeften zijn van die persoon/partij (archetype?); 

• en hoe die persoon daar het liefst ((on)bewust) in voorzien 
wilt worden…  

 



http://apod.nasa.gov/apod/ap140311.html 



Sociaal Kapitaal wordt cruciaal… 

Subject; Persoon; Vertrouwen 

Object; Systeem; 
Betrouwbaarheid, controle 

Ambigue, Meerduidig, Ongelijk-> 
discussie, vooruitgang, ideeën, liquide, 
(h)erkenning 

Eenduidig, Enkelvoudig, Gelijk-> 
bevestigen, vastzitten, materieel, 
solide, transactie 



De toekomst… 

• Zelfrealisatie, vier niveaus: 
1. Manier waarop de arbeid wordt verricht 

Productiviteit o.b.v. jouw visie op waardecreatie voor 

– Jezelf 

– De Ander 

2. De output als zodanig, al dan niet tastbaar 

Voorziet in behoefte voor 

– Jezelf 

– De Ander 

3. De uitwisseling van de resultaten van de arbeid: recognitie of 

constaterende herkenning 

• Idee, materieel of dienst 

4. Jouw ‘Zelf’ wordt gerealiseerd door de cumulatie van de vorige drie. 

 

Alleen jij kunt hierin dus keuzes maken, anders wordt het nooit jouw Zelf… 



Voorwaarden voor Succes… 

1. Erken, begrijp & accepteer je echte motivaties 

– Vaardigheden, drijfveren en achtergronden 

2. Kies hiervoor een passende omgeving 

– Realiseer je synergie tussen jouw kenmerken & omgeving 

3. Vind passende vrienden 

– Wie wil jouw hyperrealiteit delen? 

4. Verbind je met een mentor 

– Kritische steun en toeverlaat (reciprociteit!) 

Eric Barker, Barking up the Wrong Tree 



Hoe bereik je nu Succes… 

5. Kies jouw eigen succes-optie en –niveau 
– Nomadisch Labyrint heeft oneindige opties & competitie 

– Voor wie, welke behoefte, welke manier? 

6. Blijf overtuigd van jouw(!) weloverwogen keuze   
– Richt daar je energie & activiteiten op; gebruik je kenmerken, binnen de 

voorwaarden 

7. Vind een balans, activiteiten moeten altijd bijdragen aan een 
van deze vier: 
a. Geluk: Activiteiten die je blij maken; 

b. Verwezenlijking: Activiteiten waar jij trots op (de uitkomst) zult zijn; 

c. Belang/Zingeving: Zorg dat je er voor anderen toe doet; 

d. Nalatenschap: Realiseer iets groter dan je Zelf; 

 
Eric Barker, Barking up the Wrong Tree 



De cirkel is rond… 

In een nomadisch labyrint, waar alles draait om 

steeds nieuwe ideeën, kunt u er alleen zelf 

verantwoordelijk voor zijn dat u employable blijft op 

de manier die u zelf kiest. 

Zo maakt u zichzelf een waardevolle, 

ondernemende & zinvolle schakel in een netwerk. 

Waardoor u vanuit uw werk betekenisvol voor uzelf 

en anderen blijft, wat uw Zelf realiseert. 

Dit kijkje in de ‘spelregels’ maakt dat u vanaf nu 

met de minste energie gelukkig en succesvol kunt 

zijn vanuit uw werk. 


