WHITEPAPER

WAARDEVOL WERKEN
‘LEREN VAN HET GROOTSTE
WERKEXPERIMENT ALLER TIJDEN’
DOOR FACTOR VIJF, DE THEATERLOODS EN 25 MEEDENKERS EN -DOENERS
CORONA, EEN DISRUPTOR VAN JEWELSTE
Bij het schrijven van dit whitepaper naderen we
de uitgang van de bizarre coronapandemie. Deze
heeft een enorme impact (gehad) op hoe we werken
en samenwerken. Naast alle ellende die covid-19
ons bracht, kwamen we terecht in het grootste
werkexperiment sinds tijden. We ontdekten massaal
de voor- en nadelen van thuiswerken, het belang van
maatwerk en de ongekende kracht van ‘relational
energy’ - de energie die je put uit interpersoonlijke
verbindingen.
Gemakkelijk was het niet. Veel mensen vonden het
behoorlijk lastig om goed contact te houden met hun
klanten en collega’s. Zonder fysieke nabijheid bleek
het een stuk moeilijker om aan te voelen waar iemand
mee zit en door te vragen naar elkaars behoeften. We
werkten wel, maar het werk voelde voor velen een stuk
minder betekenisvol.

EEN DIVERSITEIT AAN ERVARINGEN
Er waren mensen wier werk helemaal wegviel door
corona. Zij maakten zich zorgen over hun baan en
inkomsten. Er waren ook mensen die het juist razend
druk kregen in coronatijd. Hun zorg was met name
of zij zonder kleerscheuren en in goede gezondheid
het einde van de pandemie zouden halen. Sommigen
voelden zich eenzaam op hun thuiswerkplek; anderen
werden juist gek van huisgenoten die hun Zoom- of

Teamsvergadering kwamen verstoren met vragen over
huiswerk, een bedrijfscall aan de andere kant van de
keukentafel of een zoveelste poepluier. En dan waren
er mensen die floreerden tijdens de coronacrisis. Meer
focus, minder afleiding, terug naar de kern van je werk:
een heleboel werkenden, vooral degenen met meer
werkervaring, vonden dat best prettig. Hun zorg zat ‘m
misschien wel in het daar eerlijk voor durven uitkomen.
Is het gepast om te zeggen dat je al die werkfranje
eigenlijk helemaal niet hebt gemist?
Kortom; zoveel mensen, zoveel persoonlijke ervaringen.
Er is niet één beleving van de coronapandemie, er is niet
één kijk op de zaak. Het zijn er misschien wel 17 miljoen.

VOOR WELKE OPGAVE STAAN WE?
Nu we sinds de zomer van 2021 onze huizen weer
uitkomen, breekt een volgende stap aan in het grote
werkexperiment. De uitdaging is om beter, mooier,
waarachtiger dan ooit uit de crisis te komen, als
mensen en als organisaties. Hoe ziet dat eruit en
hoe maken we het waar, zonder te vervallen in oude
gewoontes van files en face hours (verplichte uren op
kantoor)? Dat nieuwe verhaal kunnen we samen, met
elkaar, bouwen. De kunst gaat zijn om de diversiteit aan
persoonlijke ervaringen te smeden tot een waardevolle
werktoekomst voor mensen met verschillende wensen,
talenten en behoeften.

VIJFENTWINTIG MENSEN GEVEN EEN EERSTE VOORZET
Op 24 september 2021 organiseerden Cristel van de Ven en Aukje Nauta van
Factor Vijf, samen met Walter Supèr en Daphne Goudsmit van De Theaterloods
een bijeenkomst op locatie van laatstgenoemde in Radio Kootwijk.
Vijfentwintig mensen deden mee. Mensen met uiteenlopende rollen en
achtergronden, uit verschillende branches. Van OR-voorzitter tot HR-directeur
en van rector tot trendwatcher.

LUISTER. LUISTER
ALLEEN MAAR. JE
HOEFT HET NIET
MET ELKAAR EENS
TE ZIJN. KIJK OF JE
KUNT BEGRIJPEN
WAAROM IEMAND
ANDERS EEN
GEHEEL ANDER
PERSPECTIEF
HEEFT OP DEZELFDE
REALITEIT.

Zij keken allereerst naar de indringende toneelvoorstelling Project Ik waarin
een jonge vrouw worstelt met haar (werkende) bestaan. Vervolgens vertelden
zij elkaar verhalen over hoe zij de coronapandemie hebben ervaren. Daarna
spraken ze al wandelend over hun drijfveren, angsten en verlangens in werk en
leven. Met hulp van vragen uit de ‘1000 vragen wand’ formuleerde iedereen een
persoonlijke les en/of voornemen. Uit alles wat besproken en bedacht werd,
haalden we tien lessen die we graag delen.

TIEN LESSEN OVER WAARDEVOL WERK(EN)
De lessen over waardevol werken, zijn:

1

ONTMOET ELKAAR
Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan geeft energie en inspiratie.
Zeker wanneer je dat doet op een aansprekende locatie, bijvoorbeeld in
de natuur en met hulp van kunst en cultuur. Daarmee lok je gesprekken uit
waar mensen met elkaar delen wat ‘heilig’ voor hen is en wat hun angsten
en verlangens zijn. Door elkaar te ontmoeten kun je samen ontdekken wat je
waardevol werk vindt en hoe je dat voor jezelf en anderen kunt versterken.

2

VERTEL ELKAAR VERHALEN
Ga niet klakkeloos terug aan het werk alsof er niets gebeurd is. Neem de tijd
om elkaar verhalen te vertellen over hoe je de coronapandemie hebt beleefd.
Wat is jou overkomen, hoe voelde het voor jou, wat deed het met je? Sommige
mensen bloeiden op, sommigen zijn iets (zichzelf?) verloren. Openhartige
verhalen komen binnen en nodigen uit tot nieuwsgierigheid, verkenning en
verbinding. Ze vergroten je blikveld. Het helpt je om anderen te zien zoals ze
écht zijn, in al hun persoonlijke en professionele identiteiten.

3

LUISTER ZONDER OORDEEL
De coronapandemie en de coronamaatregelen roepen bij mensen
verschillende emoties op. Mensen maken hierin verschillende keuzes. Dit
vraagt om wederzijds begrip. Hier hebben we luistervaardigheden voor nodig.
Dus, luister. Luister alleen maar. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Kijk
of je kunt begrijpen waarom iemand anders een geheel ander perspectief heeft
op dezelfde realiteit.

4

LAAT JEZELF ZIEN
Goed voorbeeld doet volgen. Als je wilt weten wat de ander drijft en
bezighoudt, vertel dan over je eigen ervaringen, fouten, schaamte en kracht.
Daardoor wordt het makkelijker om verbinding met de ander te maken. En dat
helpt weer om dingen tot stand te brengen. Geef (jezelf) zonder iets terug te
verlangen. Bij voorkeur in een 1-op-1 gesprek, want dan lukt het vaak beter dan
in een grote vergadering.

ALS DE
CORONAPANDEMIE
IETS DUIDELIJK
HEEFT GEMAAKT,
DAN IS HET DAT
MENSEN EEN
ZELFDE REALITEIT
VERSCHILLEND
ERVAREN EN DAT
WE ALLEMAAL
IETS ANDERS
NODIG HEBBEN OM
LEKKER TE KUNNEN
LEVEN EN WERKEN.

5

STEL VRAGEN
Hoe dat moet, hybride werken? We hebben de oplossing nog niet, maar we
kunnen elkaar wel vragen blijven stellen. Dus, zo lang je het antwoord niet
weet; stel een vraag en vraag door, bijvoorbeeld wat de ander nodig heeft om
met jou fysiek én digitaal te kunnen samenwerken. En als je het antwoord wel
al denkt te weten; vraag (juist) dan nog even verder.

6

BENADER HYBRIDE WERKEN ALS EEN ‘ACTIEONDERZOEK’
Wie nu al denkt te weten hoe hybride werken werkt, heeft het misschien
nog niet helemaal door. No worries. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Niemand heeft ervaring met deze nieuwe werkelijkheid. Er zijn geen boeken
of richtlijnen hoe te handelen in een postcoronatijdperk. Er zit niks anders
op dan samen roeien en ontdekken wat werkt, bijvoorbeeld de simpele
spelregel dat ‘alles tussen 0 en 5 dagen op kantoor okay is’. Benader het als
een actieonderzoek; een continue cyclus van denken, doen en reflecteren.
Laat je keer op keer verwarren én ontwarren. En schrijf samen een nieuwe
geschiedenis; hoofdstuk voor hoofdstuk.

7

HOU HET KLEIN
Misschien is onze grootste collectieve angst wel dat er uiteindelijk niets
verandert, alle tijdens corona geleerde lessen ten spijt. Dat hoeft niet zo te
zijn, als we allemaal een steentje bijdragen. Maak de verandering daarom
klein en persoonlijk, door vragen aan jezelf te stellen, aan elkaar, door te delen
en elkaars verhalen te beluisteren. Alle persoonlijke acties en interacties bij
elkaar opgeteld kunnen het grotere geheel veranderen. Keep it small, keep it
simple.

8

MAAK HET GROTER
Maak de actie klein maar de visie groots. Vat hybride werken niet te nauw op.
Het is meer dan de keuze tussen thuis of op kantoor werken. Het gaat ook
over werk mee naar huis nemen of onderweg werken, of werken op dagen en
tijden die jou beter passen. Het gaat zelfs nog verder dan dat. Het betreft ook
vragen over meer of misschien juist minder produceren. Over gewetensvol
werken en ondernemen. Over aandacht besteden aan relaties, medemens, de
gemeenschap en de samenleving. Hybride werken is ‘slechts’ een nieuw label
voor een vraagstuk waar we al langer mee worstelen: in wat voor wereld willen
we leven en werken?

9

GUN ELKAAR AFSPRAKEN OP MAAT
Als de coronapandemie iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat mensen
een zelfde realiteit verschillend ervaren en dat we allemaal iets anders nodig
hebben om lekker te kunnen leven en werken. Voor de één is het ontmoeting
en reuring, voor de ander is het concentratie en rust. Identificeer wat jij nodig
hebt. Vertel wat jouw behoefte is. Vraag om de rol die bij jou past, waarmee je
optimaal bijdraagt aan je organisatie, je collega’s en je eigen ontwikkeling. Als
je leidinggevende bent, gun en geef mensen zo’n rol of afspraak op maat. Dan
blijft hun batterij vol en hun inzetbaarheid op peil. En is er waardevol werk voor
iedereen.

10

GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND
We zoeken vaak veiligheid in systemen, (vermeende) regels en autoriteit. Maar
wat zou er mogelijk worden wanneer we het geloof herstellen in het gezonde
verstand…

VIJF DILEMMA’S OM MEE TE DEALEN
Als wij allemaal (een aantal van) deze lessen ter harte nemen, dan zijn
we wellicht in staat om het positieve van de coronapandemie (meer rust,
schonere lucht, ijzer met handen breken, crisismanagement in optima forma
e.d.). vast te houden. Deze lessen fungeren als richtsnoer om onze collectieve
ervaring met anders werken blijvend in te zetten, zodat we er duurzaam beter
van te worden. Als mensen, organisaties en samenleving.
Dit gaat niet zonder slag of stoot. Agenda’s, autowegen en treinen lopen
alweer vol. Wat erop duidt dat de coronapandemie niet lang genoeg geduurd
heeft om onze muscle memory uit te wissen. Net zo massaal als we in maart
2020 gingen thuiswerken, lijken we nu terug te schieten in oude reflexen en
gewoonten.
Willen we dit uitgesproken moment om dingen duurzaam te veranderen
daadwerkelijk aangrijpen, dan zullen we de aankomende tijd actief aan de
slag moeten. Als het aan ons ligt, dan gaan we voortaan SLIMR werken.
Daarmee bedoelen we dat we goed leren balanceren tussen:

WILLEN WE DIT
UITGESPROKEN
MOMENT OM DINGEN
DUURZAAM TE
VERANDEREN
DAADWERKELIJK
AANGRIJPEN, DAN
ZULLEN WE DE
AANKOMENDE TIJD
ACTIEF AAN DE SLAG
MOETEN.
ALS HET AAN ONS
LIGT, DAN GAAN WE
VOORTAAN SLIMR
WERKEN.

Samen en Alleen: soms werk je samen, soms werk je alleen. Het helpt
om bewust te bedenken wanneer mensen liefst fysiek samenwerken, en
wanneer juist alleen; maar uiteindelijk zijn de mooiste bijdragen een gevolg
van fijne samenwerking.
Lange en Korte termijn: soms moeten dingen op korte termijn af en
geregeld zijn, soms moet het vizier gericht blijven op de lange termijn.
Prioriteiten stellen is nodig om je dagelijkse werktijd te besteden aan
zaken die op de lange termijn vruchten afwerpen.
Inclusief en Exclusief: onze neiging is om samen te werken met mensen
‘zoals wij’ en daarbij anderen uit te sluiten, terwijl werk en samenleving
zoveel beter af zijn als iedereen kan meedoen. In een inclusieve organisatie
kan iedereen zichzelf zijn, mag je afwijken en word je gezien om wat jij in
het bijzonder bijdraagt en wie je bent als mens.
Mens en Taak: In je werk heb je oog voor zowel de inhoud van de taak als
voor de mensen met en voor wie je het doet. Onder hoge druk verliezen we
soms het menselijke uit het oog. Maar uiteindelijk is ook de taak beter af
als we werken met oog voor de mens.
Ruimte en Structuur: mensen hebben behoefte aan vrije ruimte, terwijl
er tegelijk structuur nodig is om werk in goede banen te leiden. Idealiter
pakken mensen zelfstandig een rol op waarvan ze zien dat die van waarde
is - if you see a job, it’s yours. Te veel structuur perkt mensen in; geef
mensen zoveel als mogelijk de ruimte.

TOT SLOT
Vele persoonlijke leiders maken samen een wereld van verschil. Dus: laten
we de geleerde lessen van de coronapandemie niet vergeten maar volop
toepassen. Dan worden ons werk en onze levens mooier, beter, waarachtiger
en waardevoller. Daar zijn wij van overtuigd.

ALS WIJ ALLEMAAL
(EEN AANTAL VAN)
DE TIEN LESSEN TER
HARTE NEMEN, DAN
ZIJN WE WELLICHT
IN STAAT OM HET
POSITIEVE VAN DE
CORONAPANDEMIE
(MEER RUST,
SCHONERE
LUCHT, IJZER MET
HANDEN BREKEN,
CRISISMANAGEMENT
IN OPTIMA FORMA
E.D.). VAST TE
HOUDEN.

We hopen van harte dat je met de lessen en inzichten uit dit whitepaper uit
de voeten kunt. We nodigen je van harte uit om ons via mail, telefoon en/of
sociale media te laten weten wat ze je brengen.
Mocht je geïnteresseerd zijn in vergelijkbare bijeenkomsten te Radio Kootwijk,
bijvoorbeeld voor je eigen (directie)team, een conferentie of een bijzondere
heidag, laat het ons weten via mail@factorvijf.eu. We geven je graag meer
informatie of ontwerpen met jou een speciale dag-op-maat.
Namens alle deelnemers aan de bijeenkomst ‘Natuurlijk Live met Factor Vijf’
Cristel van de Ven, Aukje Nauta, Factor Vijf
Walter Supèr en Daphne Goudsmit, de Theaterloods

Deelnemers
Jeroen Kluytmans
Alrik Boonstra
Hester Heemskerk
Peter Smit
Thijs Winthagen
Selma Oskam
Annemarijn Glasbergen
Jeroen Burger
Ben Kuipers
Ingrid van Tienen
Jaap Jongejan
Connie Blaauw
Anja Martens
Tineke de Roo
Farid Tabarki
Sven Asijee
Karima Smit
Jesse Segers
Fedde Monsma
Cafer Yigit
Nischa Alberts
Giulia Modderman

DSM
Jumbo
Janssen Pharmaceuticals
Leerwerkakkoord Rotterdam-Rijnmond
Gemeente ’s-Hertogenbosch
AWVN
ENGIE
Ahold Delhaize
Leiden Universiteit Leadership Center
Ormit
SBI Formaat
Bureau Blaauw
RVO
Ahold Delhaize
Studio Zeitgeist
Wij Techniek
Fonds Leren Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW)
Sioo
Schoonmakend Nederland
Voor Betere Zorg (VBZ)
Zilveren Kruis Achmea
TNO

