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Werk dat mensen verbindt, aansluit bij vakmanschap 
en dat autonomie en zekerheid biedt

Recente ontwikkelingen, zoals de crisis, 
technologisering en globalisering, heb-
ben ingrijpende gevolgen gehad voor de 
arbeidsmarkt en het individu. Het neoli-
beralisme overheerste met winstmaxi-
malisatie voor bedrijven als prioriteit1. 
Het rationele perspectief van de mens 
met een steeds grotere zelfredzaam-
heid van de burger sloot aan op deze 
denkwijze. De verzorgingsstaat maakte 
plaats voor de participatiesamenleving 
met een deregulering van overheidsta-
ken. De individualisering veranderde ook 
het bedrijfsleven: werknemers werden 
steeds meer en vaker op zichzelf aange-
wezen. 
De onzekerheid nam toe door de toena-
me aan flexibele contracten.

Het NIP pleit voor een verandering in 
focus. Meer oog is gewenst voor de 
potentie van werk voor het welzijn en 
de verbinding met mensen. Binnen de 
arbeidscontext dient het menswaardig 
werken voorop te staan. 
Dit sluit aan bij het realistisch perspec-
tief op mensen³ Er is beleid nodig dat 
gebaseerd is op kennis van mensen en 
hun gedrag. Organisaties met oog voor 
menselijke waardigheid (gekenmerkt 
door respect en autonomie) en participa-
tie hebben lange termijn bestaansrecht. 
Waardengedreven organisaties kunnen, 
in vergelijking tot resultaat gedreven 
organisaties, succesvoller en flexibeler 
inspelen op veranderingen in hun omge-
ving. 

Het NIP geeft via deze agenda de kan-
sen aan die er zijn om met psychologi-
sche kennis, technieken en interventies 
een bijdrage te leveren aan de verbete-
ring van het welzijn en functioneren van 
individu, organisatie en samenleving. 
De agenda is opgebouwd volgens de 
vier basale behoeften van de mens. Het 
gaat om de behoeften tot Verbinding, 
Vakmanschap, Autonomie en Zekerheid. 
Deze behoeften zijn eveneens bronnen 
van flow, commitment en 
vitaliteit. En juist die staan onder druk als 
we kijken naar de ontwikkelingen in werk 
en op de arbeidsmarkt. De komende tijd 
gaat het NIP graag met andere partijen 
in gesprek over de potentie van werk 
vanuit psychologisch perspectief.  
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Werk dat mensen verbindt

Genoemde ontwikkelingen in de samen-
leving en in het werk kunnen onthech-
tend werken. Terwijl verbinding, deel te 
zijn en zich betrokken te voelen bij een 
groter geheel, onontbeerlijk is voor een 
gezonde medewerker. Uitsluiting leidt tot 
een groter risico om ziek te worden. Aan 
de hand van een drietal thema’s een 
illustratie van onthechting.

Ten eerste zijn door de afname van 
zekerheden werkenden tegenwoordig 
steeds meer en vaker op zichzelf aan-
gewezen. Werkenden zoeken nieuwe 
verbindingen zoals gezamenlijke burge-
rinitiatieven en alternatieve netwerken, 
die gebaseerd zijn op solidariteit en 
vertrouwen. Voorbeeld hiervan is het 
ontstaan van het broodfonds voor 
ZZP’ers, die zo gezamenlijk hun inkomen 
bij arbeidsongeschiktheid regelen. Voor 
mensen met weinig mogelijkheden tot 
samenwerken dreigt echter uitsluiting en 
daarmee isolement. 

Ten tweede is er behoefte aan verbin-
ding op het werk. Werknemers moeten 

meer en actiever netwerken om aan-
sluiting te vinden met collega’s. Som-
mige werkgevers faciliteren hierin door 
het opzetten van digitale platforms en 
het regelmatig organiseren van bijeen-
komsten. De onderlinge samenwerking 
stimuleren is goed voor de organisatie. 
Een aantal gerenommeerde bedrijven 
als IBM en Yahoo keert de ontwikkeling 
van het thuiswerken, omdat de bedrijfs-
leiding gelooft dat mensen beter, snel-
ler en innovatiever zijn als op kantoor 
samengewerkt kan worden.  

Ten derde is een klimaat wenselijk waar-
in ruimte is voor diversiteit en wederzijds 
respect. Dit komt doordat de eigen iden-
titeit van groot belang is voor welbevin-
den. Voor werkenden gaat het daarbij 
om de werkidentiteit. Als organisaties in 
staat zijn een klimaat te creëren waarin 
ruimte is voor culturen en wederzijds 
respect, is de kans groot dat de identifi-
catie met de organisatie multicultureel is. 
Dit betekent dat de werknemers positief 
denken over diversiteit van hun organi-
satie, wat op zijn beurt de kans vergroot 

dat de werknemers meer plezier aan 
hun werk beleven en beter presteren. 
Daarmee is een positief diversiteitsbe-
leid een welbegrepen eigenbelang van 
een organisatie. 

Concreet is het bijvoorbeeld belangrijk 
dat faire selectie instrumenten worden 
toegepast. Ruim de helft van arbeids-
marktklachten bij discriminatie gaan over 
werving en selectie. Fairness (ook wel 
onpartijdigheid) betreft de toepasbaar-
heid van tests, onafhankelijk van hoe die 
groepen gedefinieerd zijn. Persoonlijke 
kenmerken die niet van belang zijn voor 
de te meten eigenschap mogen geen 
invloed hebben op de testresultaten of 
op de interpretatie daarvan. En bij ver-
binding in het team gaat het bijvoorbeeld 
om werken in divers samengestelde 
teams en begeleiding van werkenden 
niet alleen naar werk toe, maar ook 
daarna gedurende de loopbaan bij het 
werken in divers samengestelde teams. 
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Werk dat aansluit bij vakmanschap

Het is een basale behoefte van men-
sen betekenis te hebben en betekenis 
te geven aan hun leven. We leren van 
jongs af aan dat werk daarin een hele 
belangrijke bijdrage kan leveren. Werk 
dat appelleert aan vakmanschap draagt 
bij aan welzijn en bevlogenheid van 
mensen. Zo blijkt uit een Nederlands on-
derzoek bij managers dat een toename 
van onder andere leer- en ontwikkelings-
mogelijkheden over een periode van 
één jaar samenhing met een stijging van 
bevlogenheid over dezelfde periode.

Aan deze behoefte wordt echter onvol-
doende tegemoetgekomen. Uit recent 
internationaal onderzoek van Effectory 
blijkt dat gemiddeld slechts 29% van de 
medewerkers wereldwijd bevlogen en 
betrokken aan het werk is. Cijfers over 
Nederland zijn wat gunstiger maar nog 
steeds laag, gemiddeld heeft een orga-
nisatie iets meer dan 31 % bevlogen en 
betrokken medewerkers in huis. 
Als het gaat om vakmanschap gaat het 
ook om technologische ontwikkelingen 

en hoe de mens daarmee omgaat. We-
tenschappelijke instituties die onderzoek 
doen naar technologie en de toekomst 
van werk stellen dat de mens centraal 
moet staan – ook al in het ontwerp – en 
dat we de technologie voor ons moeten 
laten werken. Het gaat nu nog om tech-
nologie die als gevolg van digitalisering 
taken van ons overneemt, maar steeds 
meer gaat het om taken waarbij we 
samenwerken met robots. De zorgrobot, 
de zelfrijdende auto en digitale recruit-
ment zijn er al, maar vragen nog een 
ethische afweging. Bottlenecks bij deze 
ontwikkelingen zijn op dit moment nog 
de taken waarbij (diepte en breedte van) 
menselijke waarneming en manipulatie 
(interactie in menselijke omgeving) van 
belang zijn: 

• Taken waarvoor creativiteit en 
intelligentie nodig zijn (combineren 
van kennis ‘that makes sense’ en 
menselijke creatieve waarden zoals 
schoonheid en de gulden snede).

• Taken waarvoor sociale intelligentie 
leidend is (onderhandelen, overtui-
gen, zorg en aandacht). 

• Taken waarbij realtime herkenning 
van emoties nodig is. 

• Taken waarvoor ‘common sense’ 
kennis nodig is. Dit kan ‘tacit know-
ledge’  of informele kennis zijn die 
niet, dan wel heel moeilijk, is te 
codificeren,  zoals de weg vragen 
naar een bakker terwijl je tegelijk 
gebakken brood ruikt en je neus 
achterna gaat.  



Werk dat aansluit bij vakmanschap

Tot slot gaat het bij vakmanschap ook 
om kundig te zijn in het werk, qua oplei-
dingsniveau en qua specifieke vragen 
die gesteld worden in een functie. Het 
opleidingsniveau van de beroepsbevol-
king neemt toe en ‘een leven lang leren’ 
begint al bij de voorschoolse opvang17. 

Door technologisering en digitalise-
ring verdwijnen banen in rap tempo en 
tegelijk komen er nieuwe banen voor 
in de plaats. Een sector-overstijgend 
ontwikkelklimaat is nodig met aandacht 
voor 21ste eeuwse vaardigheden, zoals 
kunnen leren leren. Dit vraagt op de 
eerste plaats om motivatie om te leren 
en te investeren in professionele ontwik-
keling18. Op alle niveaus in het onderwijs 
is meer gerichte aandacht nodig voor  
‘bildung’ die studenten helpt veerkrachtig 
en ontwikkelingsgericht te zijn. Profes-
sionals behouden slechts hun arbeids-
marktwaarde als zij continu hun kennis 
en vaardigheden kunnen onderhouden 
en nieuwsgierig blijven naar verandering.
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Werk dat autonomie biedt 

In de huidige samenleving worden men-
sen in toenemende mate aangesproken 
op zelfredzaamheid. Ze horen hun eigen 
loopbaan te managen. Ze horen hun 
vak bij te houden, zich te ontwikkelen en 
te zorgen voor een gezonde leefstijl en 
goede balans werk-privé. Voor mensen 
die in hoge mate beschikken over deze 
vermogens en/of hulpbronnen hebben 
die hen daarbij kunnen ondersteunen is 
dat uitdagend. Voor anderen is het een 
brug te ver19. Het individu heeft behoefte 
aan autonomie en ondersteuning waar 
nodig. De autonomie in het werk neemt 
echter alleen maar af20. Kennis over de 
impact van gebrekkige autonomie op 
de afname van welzijn en productiviteit 
resulteert onvoldoende in “goed” vorm-
geven van werk. 

Psychologisch gezien is er sprake van 
een ‘double bind’ als het aankomt op 
de autonomie van werkenden. Mensen 
werken volgens gedetailleerde organi-
satieprotocollen, maar worden tegelijk 
geacht, daar zo nodig van af te wijken. 

Dit is een verantwoordelijkheid zonder 
eigen beslisruimte en regelmogelijkhe-
den, waarvan uit psychologisch onder-
zoek blijkt dat dit een stevige stressfac-
tor is21.

De werkende maakt op basis van het 
vermogen tot zelfreflectie en persoonlijk 
leiderschap een keuze hoe hij handelt. 
Belangrijk is dat de werkende zich op 
z’n minst staande kan houden. Maar 
zeker zo belangrijk is het vertrouwen dat 
hij in redelijkheid benaderd zal worden. 
Daartoe is een welwillende en op ontwik-
keling gerichte organisatiecultuur nodig. 
De cultuur dient gedragen en gevoed 
te zijn tot in de top van de organisatie. 
Essentieel hierin zijn wederkerigheid en 
empathie, die weer berusten op de fun-
damentele neiging tot rechtvaardigheid 
(eerlijkheid) enerzijds, en waardigheid 
en compassie anderzijds22. Deze princi-
pes sluiten aan bij de vier genoemde ba-
sale behoeften (autonomie, verbinding, 
vakmanschap en zekerheid). 

De economische crises lijkt het accent 
op rendement gedreven organisaties 
te hebben verzwaard. Investeringen in 
ontwikkeling van personeel zijn afgekalfd 
en menigeen lijdt onder prestatiedruk. 
Ook werkgevers vinden werkdruk een 
grote uitdaging in het personeelsbeleid23. 
Daarbovenop vervagen de grenzen 
tussen werk en privé doordat ICT toe-
passingen het mogelijk maken op het 
werk steeds contact te houden met thuis 
en andersom24. Naast de verrijking van 
hun leven die veel mensen ervaren bij 
het combineren van zorg- en werktaken 
wordt ook een grote druk gemeld. Af-
spraken tussen werkgevers en werkne-
mers over werk-privé balans afgestemd 
op de persoonlijke situatie met de men-
selijke waarde in gedachten, zijn hierbij 
een oplossing. Dit vergroot het gevoel 
voor autonomie, wat stress en uitval ver-
mindert en de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers ten goede komt25. 
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Werk dat zekerheid biedt 

Stabiele loopbanen zijn er nog nauwe-
lijks, terwijl de werkende wel behoefte 
heeft aan de zekerheid van tenminste 
een redelijk inkomen. Demografische 
ontwikkelingen maken werken tot op 
latere leeftijd nodig met als gevolg dat 
de loopbaan vele levensfasen omvat. 
Tijdens de gehele loopbaan gebeurt er 
veel op werkgebied en in persoonlijke 
levens. Vrijwel niemand zal in deze 
periode voortdurend aan het werk zijn en 
al helemaal niet in hetzelfde werk. Tijden 
van werken zullen afgewisseld worden 
met (al dan niet zelfgekozen) pauzes, 
tijden van zorgen en van leren. Er wordt 
ook wel gesproken van 'sociale versnel-
ling',26ofwel ‘the shrinking of the present’, 
waardoor betrouwbare toekomstver-
wachtingen steeds problematischer en 
vloeibaarder worden. Dat betekent dat 
het ook steeds moeilijker wordt om doe-
len voor de toekomst te stellen en daar 
doelgericht en gedisciplineerd naar toe 
te werken. 

Als de combinatiedruk van werk en zorg 
te hoog wordt, zoals in de huidige par-
ticipatiemaatschappij, zal een deel van 
de mensen gaan kiezen27. In de Ame-
rikaanse literatuur wordt in dit verband 
gesproken over ‘opting out’. Als gevolg 
van de combinatiedruk richten individuen 
zich op het ‘nu’ . Op lange termijn risico’s 
wordt minder geanticipeerd. Hierdoor 
blijven noodzakelijke investeringen voor 
de toekomst (zoals scholing, ontwikke-
ling, pensioen en verzekering) achter-
wege. Dit gaat samen met een toename 
van onzekerheid over de toekomst. De 
kansen voor het individu nemen af. Deze 
opting out moet voorkomen worden.  

(Sociale )wetgeving en arbeidsvoorwaar-
den sluiten niet goed aan op deze rea-
liteit op de arbeidsmarkt.  Kennis rond 
effecten van bijvoorbeeld zware beroe-
pen op gezondheid mondt onvoldoende 
uit in passende voorzieningen als tijdige 
omscholing of een flexibele AOW datum.  

Motivatie en ontwikkeling zijn gebaat bij 
voldoende zekerheid (van inkomen) en 
vertrouwen. Er is onvoldoende bewust-
zijn dat zowel werkgevers als werkne-
mers bij onzekere arbeid minder investe-
ren in talentontwikkeling28.
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NIP Agenda voor perspectief op goed werk

Het NIP zet in op het meer gebruik ma-
ken van wetenschappelijke gefundeerde 
psychologische inzichten bij beleidsont-
wikkeling, -toetsing en -implementatie. 
Het NIP denkt graag mee bij het verder 
ontwikkelen en concreet implementeren 
van deze inzichten. Het NIP stelt be-
leidsmatig de volgende insteek voor: 

Samenleving
1. Overheidsbeleid dat menselij-

ke basale behoeften aan sociale 
verbinding, persoonlijke autonomie, 
vakmanschap en bestaanszekerheid 
centraal stelt en de potentie van 
werk daarvoor erkent. 

2. Onderwijs dat studenten en leerlin-
gen ondersteunt bij de ontwikkeling 
van een “growth mindset”29, per-
soonlijke kracht, talenten en per-
soonlijk leiderschap.

3. Een sectoroverstijgend ontwikkelkli-
maat dat mensen openingen biedt 
om de overstap te maken naar een 
meer kansrijk arbeidsmarktperspec-
tief30.

4. Arbeidsverhoudingen en inkomens-
afspraken die zich richten op een 
realistisch perspectief op zelfred-
zaamheid en economische zelf-
standigheid en een daarbij horend 
vangnet.

5. Een holistische benadering van 
werk- en privéleven, die gericht is 
op een goede werk-privé balans 
en rekening houdt met leeftijd en 
levensfase, met oog voor faciliteiten 
en inkomens die daarvoor nodig zijn.

6. Technologieontwikkelingen die 
gericht zijn op het wegnemen van 
zwaar of bezwaarlijk werk en/of 
bijdragen aan een betere kwaliteit 
van bestaan.

7. Drempels wegnemen die laagdrem-
pelige psychologische begeleiding/
training tijdens de gehele levens-
loop in de weg staan. Maatgericht 
en onafhankelijk van de werkgever, 
voor (meer en betere) vitaliteit, 
zelfsturing, persoonlijke ontwikkeling 
en voldoening in  werk, loopbaan en 
privéleven.  

8. Taboes wegnemen die psychologische 
begeleiding en ondersteuning in de 
weg staan, zowel bij uitval als bij het 
voorkomen en versterken van werken-
den op het werk als in de thuissituatie.                        

Organisaties
1. Een organisatiecultuur die ruimte 

biedt voor openheid, vertrouwen, 
bildung, diversiteit en samenwerken.  

2. Beleid dat inzet op vitaliteit en 
persoonlijke effectiviteit van mede-
werkers, en tijd en geld beschikbaar 
stelt voor de menselijke waarden als 
het gaat om medewerkers, klanten 
en omgeving. 

3. Beleid en inrichting van de organisa-
tie zodanig dat het werk een appel 
doet op vakmanschap en ruimte 
biedt voor autonomie in verbinding 
met missie en collega’s.

4. Beleid dat de behoefte aan zeker-
heid van medewerkers erkent en 
hen in staat stelt hun (in- of externe) 
arbeidsmarktpositie te behouden of 
versterken.
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NIP Agenda voor perspectief op goed werk

Individuele mensen
1. Individuen die door hun werk uitge-

daagd worden zich te ontwikkelen, 
graag goede kwaliteit leveren en 
zich verbonden weten met colle-
ga’s en klanten.

2. Individuen die in staat zijn mee te 
groeien met de veranderingen op 
de arbeidsmarkt, in technologie en 
binnen organisaties.

3. Individuen die met plezier en (zelf)
vertrouwen participeren aan de 
samenleving en daar inclusief 
onderdeel van uitmaken.

4. Individuen die werk, maatschappe-
lijke- en gezinsrollen op een posi-
tieve wijze kunnen combineren. 

5. Individuen die afhankelijk van 
persoonlijke vermogens en aanwe-
zige hulpbronnen naar vermogen 
verantwoordelijkheid nemen voor 
hun eigen handelen en zo nodig op 
maat ondersteund worden.



 

 
Verwijzingen 

1. Bal, P.M. (2015). Voorbij neoliberalisme in de arbeids- en organisatiepsychologie. Menselijke waardigheid en organisatiedemocratie. Gedrag en Organisatie, 28 (3), 199-218 en Bal, P.M. (2016). Repliek. 
A&O-psychologie in een menswaardige maatschappij. Gedrag en Organisatie, 29 (2), 191-204

2. CBS (2016). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/flexwerker-houdt-vaker-werk en WRR (2017). Voor de zekerheid. De toekomst van Flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid.
3. WRR (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid.
4. Bal, P.M. (2015). Voorbij neoliberalisme in de arbeids- en organisatiepsychologie. Menselijke waardigheid en organisatiedemocratie. Gedrag en Organisatie, 28 (3), 199-218 en Bal, P.M. (2016). Repliek. 

A&O-psychologie in een menswaardige maatschappij. Gedrag en Organisatie, 29 (2), 191-204.
5. O’Reilly, C.A. en Pfeffer, J. (2000). How great companies achieve extraordinary results with ordinary people, Harvard Business School Press.
6. Ryan, R.M. en Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist, 55 (1), 68-78. en Van Vianen, A.E.M. 

(2013). Dynamische loopbanen: een kwestie van vooruitkijken. Assen: Van Gorcum.
7. Beijers, H., Hagenaars, P. en Minkenberg, E. (Red.) (2015). Identiteit: uitsluiten of verbinden.
8. Algemeen Dagblad (2014). https://www.ad.nl/economie/thuiswerken-is-over-zenrsquo-n-hoogtepunt-heen~aedd891b/
9. Beijers, H., Hagenaars, P. en Minkenberg, E. (Red.) (2015). Identiteit: uitsluiten of verbinden.
10. Beijers, H., Hagenaars, P. en Minkenberg, E. (Red.) (2015). Identiteit: uitsluiten of verbinden.
11. Dinsbach, W., Silversmith, J., Schaap, E., Janss, F. & Mink, I. (2016). Kerncijfers 2015 : Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de antidiscriminatievoorzieningen. 

Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD).
12. COTAN (2015). Fairness addendum.
13. Frankl, V. (1978). The unheard cry for meaning. New York press.
14. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., & van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30, 

893-917.
15. Effectory (2017) https://www.effectory.nl/kennis/blog/een-derde-van-de-medewerkers-wereldwijd-is-bevlogen-en-betrokken/
16. Frey,C.B. en Osborne, M. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
17. SER (2016). Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.
18. Molen, W. Van der en Kirschner P.A. (2017). Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op, NSvP.
19. SCP (2017). De sociale staat van Nederland 2017.
20. TNO (2016) Werkgevers Enquête Arbeidsomstandigheden.
21. Schaufeli, W.B. en Bakker, A.B. (Red.) (2013). De psychologie van arbeid en bevlogenheid. en Kramer, E.-H., et al. (2017). Bureaucratie als integraal organisatievraagstuk – Een sociotechnische verkenning. 

De Psycholoog, 52 (2), 10 – 20.
22. Nauta, A. (2016) Volwassen arbeidsrelaties, een kwestie van gulle wederkerigheid. In: Het grote kleine inspiratie boekje voor HR & nieuw organiseren.
23. SCP (2017). Arbeidsmarkt in kaart. Werkgevers 2017.
24. Slaughter, A. (2015). Unfinished business: Women men work family. Toronto: Random House Canada.
25. SER, (2016). Een werkende combinatie: Advies over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst, Deel I en II
26. Rosa, H. (2013), Social Acceleration: A New Theory of Modernity, New York: Columbia University Press. In: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen.
27. Becker, P.E., en P. Moen (1999). Scaling back: Dual-earner couples’ work-family strategies. Journal of Marriage and the Family, 61 (4), 995-1007 en Slaughter, A. (2015). Unfinished business: Women men 

work family. Toronto: Random House Canada.
28. Freese, C. (2017). Arbeidsmarkt kan inclusiever worden, NSVP Sociale Vraagstukken.
29. Zie Carol Dweck (2006). Mindset. London, Robinson.
30. Zie bijvoorbeeld https://www.ontwikkeladvies45plussers.nl

Deze conceptagenda is tot stand gekomen met dank aan de projectgroep duurzame inzetbaarheid van het NIP. 
Aan deze projectgroep nemen deel: Mieke Verbaarschot (voorzitter), Karen Hillege, Erna van der Weerd, 
Manon van Marmeren en Theo Drijvers.


