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WIT - Half werk doen gaat niet meer

Vitaliteit, leefstijl, gezondheid… het zijn steeds belangrijkere thema’s
binnen organisaties. Omdat er efficiëntieslagen gemaakt moeten worden
en de medewerkers hun gewicht in goud waard moeten zijn. Omdat zieke
medewerkers de organisatie veel geld kosten. Maar ook omdat
werkgevers graag een goede werk- en leefomgeving willen bieden voor
hun medewerkers en samen met die medewerkers iets significants willen
neerzetten. Kortom: het wordt voor iedereen steeds duidelijker hoe
belangrijk het is om te blijven werken aan de geestelijke en lichamelijke
veerkracht van de mensen in een organisatie.

Wie binnen een organisatie succesvol wil werken aan vitaliteit, loopt nogal
eens tegen uitdagingen aan. Ik ben daar geen uitzondering in. In 2004
richtte ik mijn bedrijf op, met het idee om particulieren en werknemers te
gaan helpen bij het verbeteren van hun leefstijl. Er was toen nog veel
minder aandacht voor leefstijl binnen organisaties dan nu. En het was voor
de meeste mensen nog nieuw om uit te gaan van gedragsverandering, in
plaats van ‘voorlichting’. Ik moest dus op allerlei manieren pionieren. De
tijden zijn nu veranderd. Maar zelfs nu het veel meer geaccepteerd raakt
om gezonde gewoontes te stimuleren binnen de werksituatie, zullen veel
situaties waar ik de afgelopen jaren mee geworsteld heb, nog herkenbaar
zijn. Hier volgen er een aantal.

Werden we gevraagd om workshops ‘Gezonde voeding’ te geven (naast de
al geboekte Nordic Walking clinics en stoelmassages). Kregen we niet bij de
werkgever tussen de oren dat één workshop geen structurele
leefstijlverbetering zou opleveren en dat de samenhang tussen de
activiteiten van de verschillende aanbieders ontbrak.
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Hadden we bij een bedrijf na vier gesprekken helder dat ze graag de
medewerkers uitgebreid wilden trainen omdat er zoveel winst te behalen
viel, kregen ze het budget niet rond. Werd het één workshop, zonder
opvolging. Waarna het effect dus uitbleef.

Werden we ingeschakeld voor de opvolging na een PMO – terwijl dat al een
half jaar geleden had plaatsgevonden en iedereen de urgentie alweer zo’n
beetje kwijt was.

Waren de directie en het hoofd HRM helemaal ‘voor’, kregen we de
managers niet mee. Die hadden het te druk en voelden er niets voor om
tussen de medewerkers in een kick-off te gaan zitten. Waardoor de
medewerkers ook maar mondjesmaat kwamen. Die konden op het gekozen
tijdstip niet weg van hun werkplek, of zagen het gewoon niet zo zitten.

Was het plan voor een integraal leefstijlprogramma eindelijk rond, kwam er
een reorganisatie en werd alles afgezegd. Want in zulke tijden konden ze
geen geld uit gaan geven aan zulke ‘bijzaken’. Dat zouden de medewerkers
niet begrijpen, als intussen hun collega’s ontslagen werden.

Hadden we een prachtig programma samengesteld volgens de wensen van
de vitaliteitscommissie, hadden ze overal posters opgehangen, meldde
maar een enkeling zich aan. Commissie diep teleurgesteld (en wij natuurlijk
ook).

Gaven we workshops om mensen bewust te maken van het belang van
gezonde leefgewoontes, kwamen er alleen mensen die al gezond leefden.

Hadden we een goed programma uitgevoerd, waar de deelnemers enorm
tevreden over waren, wisten we niet hoe we de effecten meetbaar en
zichtbaar moesten maken, zodat de directie niet overtuigd kon worden dat
ze ermee door moesten gaan.

En natuurlijk hebben we ook allerlei andere varianten en combinaties van
deze situaties meegemaakt.

Het zijn bijzonder leerzame ervaringen geweest, die een schat aan
inzichten hebben opgeleverd. In dit boekje komt dat allemaal samen. Aan



Het Work Life Skills Framework       6

de hand van het concept ‘work-life skills’ krijg je als lezer inspiratie en
concrete mogelijkheden om medewerkers op alle niveaus in beweging te
laten komen. Met als doel: bouwen aan een organisatie waar iedereen
persoonlijk leiderschap toont om het beste uit zichzelf te halen en bij te
dragen aan het gezamenlijke doel.

Over de auteur
Meijke van Herwijnen (1974) is gespecialiseerd in
leefstijl en gedragsverandering. Haar passies zijn
opbouwen, verduidelijken en opleiden. Ze baseert
zich hierbij op een master in voeding en gezondheid
(Wageningen Universiteit), een master of health
administration (TIAS) en de ervaring met
leefstijltraining en coaching binnen haar bedrijf
Visiom sinds 2004. De bekendste boeken van haar
hand zijn Weg met de Weegschaal, Meer energie! en
Meer rust.



Het Work Life Skills Framework       7

GEEL - Waar is je organisatie naar op zoek?

Om goed en langdurig te kunnen investeren in vitaliteit, is een stevige
motivatie nodig. Het gevoel dat de geestelijke en lichamelijke conditie van
medewerkers geen bijzaak is, maar topprioriteit. Sterker nog: alle mensen
in de organisatie moeten begrijpen dat ze dit samen willen om de juiste
redenen. Als de directie topfitte mensen wil om die langdurig te kunnen
uitpersen om meer geld te verdienen, zullen de medewerkers niet bijster
gemotiveerd raken van dat idee. Andersom zal het management niet
warmlopen als de medewerkers ervan uitgaan dat ze het recht hebben om
gepamperd te worden door hun werkgever.

Ontwikkelingen binnen organisaties
Hoe kom je tot zo’n gezamenlijke beweging, waar iedereen beter van
wordt? Frederic Laloux heeft in zijn boek Reïnventing organizations een
inspirerend beeld geschetst van de organisaties van de toekomst. Net als
individuen gaan organisaties zich ontwikkelen als ze tegen problemen
aanlopen die ze met hun huidige manier van werken niet kunnen
oplossen. Zo beschrijft Laloux verschillende ontwikkelstappen door de
tijd:

1. Duizenden jaren geleden waren de eerste organisaties een soort
‘bendes’ die aangestuurd werden door het vertonen van macht en
kracht (voorbeeld in de huidige tijd: mafia en straatbendes).

2. De groep kon met dat systeem niet te groot worden, omdat één
persoon het dan niet meer onder controle kon houden. Vanuit de
wens om verder te groeien ontstond een nieuwe structuur met
lagen en formele processen (voorbeeld: het leger).

3. Deze nieuwe organisaties waren niet zo flexibel, zodat ze bij
competitie met andere organisaties het onderspit delfden. Dit
leidde tot het vormen van resultaatgerichte bedrijven, waar het
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ging om ‘winnen en winst maken’ (voorbeeld: veel
multinationals).

4. Hier was echter zo weinig aandacht voor mensen en hun
gevoelens, dat er behoefte ontstond aan organisaties die
organisatiecultuur voorop stelden en een soort ‘gevoel van
familie’ boden (denk aan cultuurgedreven organisaties als Ben &
Jerry’s).

De organisatie van de toekomst
Op dit moment in de geschiedenis ontstaat weer een nieuw soort
organisatie. We merken met zijn allen dat we met de ‘winstgerichte’
insteek zorgen voor het uitputten van de natuurlijke hulpbronnen. ‘Meer’
is niet langer het beste streven en wie dat streven centraal zet, wordt
algauw fronsend aangekeken. In de overvloed aan mogelijkheden werkt
het ook niet meer om alles te willen hebben, zoals heel vroeger, toen er
schaarste was. Nu draait het om kiezen. Kiezen wat bij je past en doen
waar je goed in bent. Dat leidt tot welzijn, zowel voor een persoon als voor
een organisatie. We willen authentiek zijn en iets zinvols bijdragen.

Wat ook nieuw is in deze recente ontwikkeling, is dat we beginnen te zien
dat ‘de’ waarheid niet bestaat. Er bestaan mogelijkheden, oplossingen en
ontwikkelingen. Maar niet een definitieve waarheid. We beseffen dat de
ontwikkelingen almaar door blijven gaan en dat niets hetzelfde blijft.
Ontwikkelingen gaan zelfs sneller dan ooit. Als mens en als organisatie
blijven we mee veranderen (en als je het goed doet, blijf je daarbij toch
jezelf). Vandaar dat Laloux deze nieuwe organisatie de ‘evolutionaire
organisatie’ heeft genoemd.

Zoals je bij de voorbeelden van de ontwikkelingen door de tijd heen kunt
zien, bestaan alle soorten organisaties nog. Welk perspectief centraal staat
bij een organisatie, kan door veel factoren beïnvloed worden. Denk aan de
geschiedenis van het bedrijf, de gewoontes in de branche, druk van
buitenaf en de visie van de directie. Maar de wens om een nieuwe,
‘evolutionaire organisatie’ te worden, groeit. Er ontstaat immers steeds
meer kritiek op organisaties die ‘alleen maar op productie en winst gericht
zijn’ en geen gezicht, geen visie en geen oog voor mensen hebben. Aan de
andere kant is er ook geen waardering voor organisaties die ‘niks afleveren
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en veel te wollig zijn’. Je moet wel iets bijdragen, en bij voorkeur op een
effectieve en redelijk efficiënte manier.

We willen dus graag onszelf zijn, een bijdrage leveren, samen met
anderen tot resultaten komen en trots zijn op wat we doen. Herken je dat
binnen jouw organisatie, of bij je collega’s? Als dat zo is, past de wens om
de vitaliteit van de medewerkers te versterken daar uitstekend bij. Met je
vitaliteitsbeleid streef je dan een doel na dat gekoppeld is aan het
bestaansrecht en het functioneren van je hele organisatie. Feitelijk wil je
met zijn allen zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt en de
veerkracht heeft om zich aan te passen aan allerlei veranderingen, zodat je
de mogelijkheid hebt om een ‘evolutionaire organisatie’ te zijn.
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ORANJE: Wat moeten we leren en hoe
komen we daar?

Het is niet niks om toe te groeien naar deze nieuwe vorm van organisatie.
� Het vraagt van mensen dat ze durven te vertrouwen op hun eigen

kunnen en bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen bijdrage.
� Daarvoor is nodig dat ze weten waar hun kracht zit, waar ze goed in

zijn. En dat ze dat afstemmen met anderen, die ook iets te bieden
hebben.
� Voorwaarde hiervoor is dat ze een goede geestelijke en lichamelijke

veerkracht hebben.
� En om daar te komen, moeten ze goed weten hoe ze zichzelf gezond

en ontspannen kunnen houden.

Dit zijn allemaal aspecten van vitaliteit, leefstijl, (positieve) gezondheid,
of welke naam je er ook aan wilt geven. Een vitaliteitsprogramma draait
dus niet om voeding en sporten. Het richt zich op alles wat nodig is om
mensen en organisaties te laten doen wat ze willen doen en te laten zijn
wie ze willen zijn. Op die manier komen HRM en vitaliteit heel dicht bij
elkaar.

Hoe krijg je ze in beweging?
Eén van de vraagstukken die je tegenkomt als je met vitaliteit, veerkracht
en persoonlijk leiderschap aan de slag wilt, is dat het over álles lijkt te
gaan. Hoe maak je dat concreet? Hoe zorg je voor samenhang in het
programma? Zeker als je wilt dat iedereen zijn eigen leerproces kan
doorlopen? En hoe krijg je alle belanghebbenden ‘mee’ in het proces, dat
zo veelomvattend is?
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Die laatste vraag kom je in de praktijk vaak genoeg tegen. Vaak is de
programmamanager of het kernteam dat zich bezighoudt met vitaliteit,
enthousiast genoeg. Over de winst die er te halen is bijvoorbeeld, over de
leuke activiteiten die georganiseerd kunnen worden of over het feit dat er
aandacht is voor het welzijn van de medewerkers. Ook de directie
ondersteunt het nog wel. Maar in de rest van de organisatie is de
belangstelling vaak veel minder groot.

Hoe kan dat? Gezond en gelukkig zijn, dat wil toch iedereen? Waarom
staan mensen dan niet te springen als er activiteiten georganiseerd
worden om je leven slimmer vorm te geven? Je kan dit pas oplossen als je
het echt begrijpt.

De worsteling met overvloed
Een belangrijke verklaring voor het ‘onlogische’ gedrag van mensen, heeft
te maken met de overvloed die eerder genoemd werd. De overvloed
waarin we nu leven, is nog nieuw voor mensen. Pas sinds (pakweg) de
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog hebben de meeste mensen in
Nederland een goede plek om te wonen en de zekerheid dat ze dagelijks
genoeg te eten hebben. Vóór die tijd hebben we duizenden jaren moeten
overleven zonder die zekerheden. Je moest dus pakken wat je pakken kon.
Voedsel. Informatie. Kansen. Als je achterover leunde, nam een ander de
dingen die jij nodig had, en ging je ten onder.

Dit besef is zo sterk bij ons ingebouwd, dat we nog steeds bang zijn om iets
mis te lopen. Ons inwendige systeem is afgestemd op overleven in
schaarste. We eten daardoor teveel. Bewegen alleen als het echt nodig is,
om onze kostbare energie te sparen. We willen alle informatie tot ons
nemen en door niemand overtroffen worden. Zo zijn we met zijn allen dus
moe, gestrest en uit conditie geraakt. En worden er programma’s
georganiseerd om daar wat aan te doen. Maar daarbij wordt wél iets
vergeten: we zijn met zijn allen veel te vermoeid en overprikkeld om dat
óók nog eens te moeten doen.

Wie wil er nou naar een workshop met zo’n jongen of meisje die sporten
en sla eten léuk vindt en die niet begrijpt hoe moeilijk het voor een ander
is om na een dag keihard werken, gezond te koken voor kinderen die geen
groente willen eten, dat biertje te laten staan of van de bank te komen om
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naar de sportschool te gaan? Ja, gezond eten, veel bewegen en aan yoga
doen is harstikke gezond. Maar het lukt niet. En door die zwakte in je
karakter zijn je bloeddruk, je bloedsuikerspiegel en je cholesterolniveau
verhoogd. Waarom zou je je opnieuw laten confronteren met dat
constante falen, als je toch niet gelooft dat je er iets aan kunt veranderen?
En dan ook nog onder het oog van collega’s of je leidinggevende? Dat
wringt met je biologische behoefte om onrust en een sociale afgang te
vermijden.

Dit wel, dat niet
Op basis van het voorgaande kunnen we vrij goed voorspellen hoe
gemiddelde medewerkers reageren op ‘vitaliteitsinterventies’:
1. Ze willen wél gratis fruit eten of een fiets voor (bijna) niets krijgen. Dat

voelt bijna als een verworven recht: “De werkgever wil toch dat we
gezond zijn? Dan moet hij dat ook faciliteren.”

2. Ze willen ook best deelnemen aan een PMO of andere
gezondheidscheck. “Altijd leuk, zo’n test. Even weten hoe je ervoor
staat. Zo lang de werkgever mijn resultaten maar niet te zien krijgt,
want dat gaat hem niets aan.”

3. Ze willen níet deelnemen aan workshops, trainingen en coaching op
het gebied van gezond leven, vooral niet als ze last hebben van
overbelasting of weinig zelfvertrouwen voelen op het gebied van
gezond leven. “Daar heb ik echt geen tijd voor. En ik vraag me af of ik
er iets aan heb. En niemand gaat. Mijn leidinggevende gaat zelf ook
niet. Het is toch niet verplicht. Terecht, want het is natuurlijk mijn
eigen keuze, hoe ik wil leven. Daar heeft de werkgever niets over te
zeggen.”

Gebruik maken van de hindernissen
Mensen voelen dus weinig voor nieuwe eisen waar ze aan moeten
voldoen, voor meer druk op hun agenda en voor confrontaties met hun
zwakke punten en andere moeilijkheden. Een ‘positieve communicatie’
kan de deelname iets vergroten, maar daar prikken ze uiteindelijk vaak
doorheen. Bovendien krijgen alle dagelijkse taken en verwachtingen
voorrang en de planning is toch al te vol.
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Een onmogelijke opgave dus, om de mensen die er het meeste aan zullen
hebben, te interesseren voor je activiteiten? Gelukkig niet. Precies in onze
basisbehoeftes ligt ook de oplossing. Mensen willen namelijk heel graag
vooruit. Ze willen hun positie versterken, ze willen energie, rust en
vertrouwen voelen. Wil je een vitaliteitsprogramma laten aanslaan, dan
kan de belangstelling dus flink worden vergroot als je insteekt op
ontwikkeling. Op meer kunnen, hebben en weten. En het comfort dat je
daardoor zal voelen. Hoe zichtbaarder en meetbaarder je de winst maakt,
des te aantrekkelijker wordt het om mee te doen. Vooral als mensen het
gevoel krijgen dat je gezamenlijk bouwt aan iets moois en dat iedereen
zijn plek daarin krijgt.

Als je al wat langer bezig bent met vitaliteit binnen de organisatie, heb je
waarschijnlijk al stappen in deze richting gezet. Doe deze check maar eens:
� Zijn de activiteiten deel van het ‘reguliere’ scholings- en

ontwikkelingsprogramma binnen de organisatie (en geen losstaande
activiteiten)?
� Wordt bij de activiteiten goed nagedacht welke ambitie er wordt

nagestreefd en bij welke medewerkers?
� Sluiten die ambities aan bij wat de medewerkers zelf belangrijk vinden

en nastreven?
� Zijn er activiteiten voor mensen in verschillende ontwikkelstadia,

zodat het merkbaar is dat iedereen kan blijven leren?
� Gaan activiteiten uit van het versterken van de kracht van teams en

individuele medewerkers (en niet van problemen die opgelost
moeten worden)?

Hoe vaker je ‘ja’ kan zeggen op dit soort vragen, des te groter wordt de
kans dat het animo om mee te doen, almaar groeit. In alle lagen van de
organisatie.

We introduceren: de niveaus in work-life skills
Waar je nu ook staat met je visie en programma, het helpt om een
raamwerk te hebben. Daarmee kan je bestaande activiteiten op hun plek
zetten, de samenhang zien en verder bouwen aan een krachtige en
duurzame opbouw van je totale aanpak. Je krijgt in dit boekje zo’n
framework in de vorm van de niveaus in work-life skills. Ze bouwen op van
wit naar zwart (van licht naar donker). Bij wit overwegen mensen om zich
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te gaan ontwikkelen. Via geel, oranje, groen, blauw en bruin kunnen
mensen doorgroeien naar zwart. Daar eindigt de opbouw in niveaus, maar
niet het leerproces. Wie in ‘zwart’ is aanbeland, heeft ook al lang gemerkt
dat je je in het leven altijd blijft ontwikkelen.

De niveaus in work-life skills

ZWART
� kan zijn eigen (positieve) gezondheid en energie managen
� vertrouwt op zichzelf
� leeft naar zijn waarden
� kan complexe situaties hanteren en er weer snel van herstellen
� heeft een leergierige, open houding
� reflecteert op zichzelf, is op groei gericht
� is een inspiratiebron voor anderen

BRUIN
� stemt zijn waarden en bezigheden op elkaar af
� kan zijn eigen behoeftes respectvol afstemmen met anderen
� kan zich verhouden tot wat er is
� durft uit zijn comfort zone te stappen

BLAUW
� kent zijn persoonlijke waarden
� bewaart balans tussen inspanning en ontspanning
� kan zijn onrust hanteren
� kan zich goed herpakken bij terugval en ervaart dat als groeiproces

GROEN
� heeft in de basis een gezonde leefstijl
� is zich bewust van zijn valkuilen
� neemt de omgeving mee in zijn proces

ORANJE
� heeft basiskennis over zelfzorg en gedrag
� kan actiegerichte doelen formuleren
� kan gewoontes doorbreken en is zich bewust van zijn leervermogen
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GEEL
� heeft inzicht in zijn eigen basisbehoeftes
� kan zijn doelen en huidige situatie beschrijven
� heeft een kleine verbeterstap voltooid

WIT
� heeft de wens zijn lichamelijke en/of geestelijke conditie te verbeteren en/of

zijn work-life skills te vergroten

Blijven ontwikkelen
De niveaus in work-life skills sluiten aan bij het verlangen van mensen om
steeds een stapje verder te komen. Denk eens aan iemand die een
spelletje speelt op een computer of een telefoon. Die wil het volgende
level halen en probeert het desnoods tien keer opnieuw. Iemand die ziet
dat zijn profiel op een social media site ‘60% compleet is’, vraagt zich vaak
automatisch af of hij nog iets kan toevoegen om het percentage hoger te
krijgen. Wie op wintersport in het eerste skiklasje begint, hoopt snel door
te kunnen naar het volgende klasje.

En dan nog een voorbeeld dat zichtbaar aansluit bij de kleuren van de
work-life skills: het systeem met de banden bij judo. Iemand die de gele
band bij judo heeft gehaald, focust vervolgens op de vaardigheden die hij
moet leren om de oranje band te krijgen. Niet omdat hij de gele band
waardeloos vindt, maar omdat hij zicht heeft gekregen op de grepen die
hij onder de knie moet krijgen voor de volgende band. Tegelijkertijd heeft
hij zijn zelfvertrouwen vergroot tijdens het trainen voor de gele band (hij
staat er totaal anders voor dan toen hij de witte band net omgegord
kreeg!) en is dus klaar voor de volgende stap. Hij heeft daar zin in.

Met de niveaus in work-life skills streven we hetzelfde na, maar dan voor
het opbouwen van vaardigheden die de veerkracht, de gezondheid en het
zelfmanagement van mensen versterken. Terwijl ze aan het leren zijn,
merken ze dat ze er echt op vooruit gaan. Ze kunnen vaker doen wat ze
willen doen en worden meer de persoon die ze graag willen zijn. We
hebben het vaak over work-life balance. Die krijg je niet zomaar, zeker als
je ziet hoe lastig we het vinden om met de overvloed in onze omgeving
om te gaan. Daar heb je work-life skills voor nodig. Vandaar de naam.
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Waar zijn de niveaus op gebaseerd?
De zeven niveaus in de work-life skills zijn gevormd op basis van 12,5 jaar
ervaring van Visiom met het trainen van mensen in dit soort vermogens
(en alle theorie en methodiek die daaraan ten grondslag ligt). Maar er zijn
ook twee andere concrete uitgangspunten.

In de eerste plaats is er een parallel met de banden die je bij judo kunt
halen. Bij binnenkomst krijg je daar de witte band: je hebt aangegeven je
te willen bekwamen in judo. Vervolgens krijg je telkens als je een set
nieuwe worpen onder de knie hebt, de volgende band. Het doel is om
beter te worden in judo. De banden helpen je om te zien waar je staat in je
trainingsproces.

De volgorde van de niveaus sluit daarbij aan bij de opbouw van de
hersenen van de mens. Het basisdeel van je hersenen, de hersenstam,
zorgt voor je meest basale behoeftes (geel t/m groen niveau). Pas als
daarin voorzien is, kan je 'oude zoogdierenbrein' (het limbisch gebied) je
hormoonsysteem en je emoties goed reguleren. Skills die hierbij passen,
vind je in blauw. Het laatste deel van de hersenen is de cortex, de
'bloemkool' die je vaak op plaatjes ziet. Die zorgt voor mentaal presteren
en, op het hoogste niveau: je bijdrage leveren in de maatschappij. De
bijbehorende skills vind je in bruin en zwart.

Het kan interessant zijn om op te merken dat we ‘op school’ vooral leren
om mentaal steeds beter te presteren. Die prestaties zijn echter nooit
duurzaam vol te houden en te optimaliseren, als je de onderliggende
niveaus (in dit model de niveaus wit t/m blauw) verwaarloost. Alleen al
omdat je brein dat niet pikt. Dat voelt de onveiligheid van onvervulde
basisbehoeftes en gaat alarm slaan.

De niveaus verder uitgewerkt
Als ‘leven’ een vak was, zou je de work-life skills als stappen in de
vakbekwaamheid kunnen beschouwen. Niet alleen het bereiken van een
volgend niveau is het doel. Ook het blijven ontwikkelen en daar plezier in
hebben. Dit zijn immers voorwaarden om je gelukkig te voelen.
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Van ‘niks’ naar wit
Als je je aanmeldt bij een judoschool, krijg je meteen de witte band
omgegord voor je de mat op gaat. Dat wil niet zeggen dat je nog niets hebt
gedaan. Je hebt immers ervoor gekozen dat je judo wilt proberen, gekeken
naar welke school je wilde en je aangemeld voor de les. Het is dus een
hele stap. Dit geldt ook voor de stap om je te oriënteren op het verbeteren
van je work-life skills. Je stelt je open, je bent bereid informatie op te
nemen en misschien zelfs iets te gaan leren.

Vergelijk je dit met vakmatige ontwikkeling, dan lijkt het op het stadium:
ik overweeg of ik een inhoudelijke vervolgopleiding wil doen en wat dat
allemaal met zich mee zou brengen. Ik ben wel benieuwd welke
opleidingen er allemaal zijn.

Wil je het plaatsen in de stadia van gedragsverandering van Prochaska (ook
wel het transtheoretisch model genoemd), dan betekent de stap van ‘niks’
naar ‘wit’ dat je van het voorstadium naar overweging gaat. Dit vraagt van
mensen dat ze zich bewust worden van de mogelijkheid en bereid zijn om
het op zichzelf te betrekken. Een enorme stap.

Je zal zien dat elk niveau in work-life skills een hele grote ontwikkelstap
met zich meebrengt. Dat is mooi, want daardoor is er voor iedereen een
uitdaging vanaf de positie waar hij zich nu bevindt. De ene stap is niet
beter of indrukwekkender dan de andere. Iedereen die zich door de
niveaus heen beweegt, beseft dat en kan meeleven met mensen die in
een ander stadium zijn.

Wat doe je binnen je organisatie om mensen van ‘niks’ naar ‘wit’ te
brengen?

Do:
Laat mensen kansen en risico’s zien en ervaren.
Toon hoe (belangrijke) anderen leren en zichzelf verbeteren.

Don’t:
Leermogelijkheden aanbieden aan mensen die nog geen belangstelling
hebben.
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Intermezzo: de stadia van gedragsverandering
Volgens het ‘Stages of Change’ model (transtheoretisch model) van
Prochaska en DiClemente zijn er vijf stadia waarin mensen zich kunnen
bevinden bij het aanleren van gezond gedrag:
1. Voorstadium: hij overweegt het gezonde gedrag (nog) niet en houdt

zich er niet mee bezig.
2. Overweging: hij kent het thema en wordt heen en weer geslingerd

tussen voordelen en nadelen van veranderen.
3. Voorbereiding: hij groeit toe naar een besluit en denkt na hoe hij het

kan aanpakken.
4. Actie: hij oefent zijn nieuwe gedrag.
5. Onderhoud: het nieuwe gedrag is deel van zijn gewoontes aan het

worden; hij legt zich toe op een blijvende verandering.

Van wit naar geel
Wie de witte band om heeft, kan de judomat op. Dan ga je zien en ervaren
hoe het is om een judotraining te ondergaan. Je merkt dat er allerlei
stappen, technieken en worpen zijn die je kan leren. Je ontdekt dat er een
bepaalde logica zit in de bewegingen van degenen ‘die het al een beetje
kunnen’. Je leert de eerste dingen, merkt dat je het een makkelijker vindt
dan het ander. Je onderzoekt wat verder trainen jou kan opleveren en
komt erachter of je bereid bent daarin te investeren.

Precies hetzelfde gebeurt bij de work-life skills in de ontwikkeling van wit
naar geel. Iemand begint te zien waar het allemaal van afhangt of je
geestelijk en lichamelijk fit bent. Hij gaat bij zichzelf na hoe hij er nu voor
staat. Hij probeert wat kleine dingen te veranderen en kijkt of dat iets
oplevert. En hij krijgt scherp wat hij te winnen heeft als hij zijn work-life
skills verbetert. Hij formuleert zijn doelen.

De parallel met vakmatige ontwikkeling zou hier zijn dat iemand zich actief
verdiept in opleidingen, zich laat voorlichten en bepaalt of hij een
opleiding wil doen - en zo ja, welke. De groei van wit naar geel bij de work-
life skills hoeft geen langdurig proces te zijn. Misschien weet je
onmiddellijk wat je wilt (net zoals sommigen dat meteen weten bij de
keuze van een opleiding). Maar het kán wel een flinke zoektocht zijn. De
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grote stap die gezet wordt, is dat je bereid bent naar jezelf te kijken. Naar
hoe het gaat en naar wat je wilt.

Do:
Testen aanbieden die inzicht/overzicht geven.
Coaching aanbieden bij het formuleren van doelen.

Don’t:
Testen aanbieden zonder follow-up.
Kennis aanbieden die niet gekoppeld is aan de leerdoelen van de
medewerkers.

Van geel naar oranje
In de groei van geel naar oranje bij de work-life skills ga je kennis opdoen.
Je leert ‘hoe het werkt’ en ‘wat je moet doen’. Daarbij gaat het vooral om
de basisvoorwaarden om je goed te voelen. Bijvoorbeeld: hoe ziet een
gezond voedingspatroon eruit? Hoeveel moet je eigenlijk slapen per
nacht? Wanneer werkt iets ontspannend en wanneer niet? Op welk tempo
moet je bewegen om je conditie te verbeteren? Maar ook: hoe verander je
gewoontes en gedrag? Door de nieuwe kennis en inzichten die je opdoet,
begin je ook dingen te veranderen. Je ontdekt je eigen vermogen om te
leren en krijgt daar vertrouwen in.

Iemand die van ‘geel’ naar ‘oranje’ gaat in zijn vakmatige ontwikkeling,
volgt een beroepsopleiding. Hij krijgt theorie en instructies. Hoe nieuwer
het werkgebied voor hem is, des te intensiever is de opleiding voor hem.
Dat geldt ook voor de mensen die zich bij de work-life skills naar oranje
ontwikkelen. Ben je al veel met informatie over gezondheid en welzijn
bezig geweest, dan is het een kwestie van kijken hoe betrouwbaar alle
informatie is en hier en daar nog wat aanvullen. Maar het kan ook zijn dat
er een wereld voor je open gaat, omdat je met thema’s aan de slag gaat
waar je nog weinig mee had gedaan.

Do:
Kennis aanbieden over de thema’s die leven.
Begeleiding aanbieden bij het formuleren van acties.
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Don’t:
Vergeten aan te sluiten bij de leerdoelen.
Denken dat je klaar bent als er kennis is aangeboden.

Van oranje naar groen
Weten is niet hetzelfde als doen. Wie oranje bereikt heeft, heeft niet
noodzakelijkerwijs alle gezonde gewoontes opgepakt en daadwerkelijk
aangeleerd. Bij de groei naar het groene niveau van de work-life skills ga je
consequent de gewoontes trainen, die je bij oranje voor jezelf hebt
bedacht. Je herhaalt ze en vormt ze naar jouw leven, tot ze nieuwe
automatismen zijn geworden. Dan zit je ‘in groen’.

In dit proces gebeuren er nog twee dingen. Ten eerste ontdek je je eigen
valkuilen. Je weet wanneer je geneigd bent om keuzes te maken die niet
goed uitpakken en kunt over die situaties nadenken. Ten tweede kom je
erachter welke mensen de meeste invloed hebben op jouw gewoontes.
Bij het veranderen van je eigen gedrag, moet je hen in het proces
meenemen. Anders val je samen terug in oude automatismen.

Wie het groene niveau bereikt, heeft in de basis een gezonde leefstijl. En
dat is een flinke mijlpaal. Hij is vergelijkbaar met het behalen van je
diploma bij de beroepsopleiding die je gekozen had: je hebt de
basiskennis. Je hebt geoefend in stages en opdrachten. Je kan nu
functioneren in je eerste baan en overleggen met anderen om tot een
goed resultaat te komen.

Do:
Gezonde keuzes gemakkelijk maken.
Coaching aanbieden bij het trainen van nieuwe gewoontes en het
oplossen van knelpunten.

Don’t:
Vergeten dat nieuw gedrag getraind moet worden (soms langdurig).
Twijfelen aan de motivatie van medewerkers.
Geen stok achter de deur bieden.
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Van groen naar blauw
Feitelijk kom je in de opbouw van de work-life skills bij blauw bij een
nieuwe fase. Het gaat nu meer om je vermogens versterken en niet meer
om de basis leggen. Je zou het niveau blauw kunnen beschouwen als het
‘vergroten van persoonlijke effectiviteit’. Dit is echter geen luxe. Vrijwel
iedereen wordt in deze maatschappij van overvloed immers overvoerd
met informatie, mogelijkheden en verwachtingen. Je moet jezelf effectief
kunnen managen om goede keuzes te blijven maken. En daarmee de
gezonde leefstijl die je nu bereikt hebt, te kunnen behouden. Ook als je
onder druk staat.

In de ontwikkeling van groen naar blauw word je steviger en rustiger. Je
krijgt scherp wat er voor jou belangrijk is, zodat je dat centraal kan stellen
bij de (dagelijkse) keuzes die je maakt. Je bent je ervan bewust dat alle
verwachtingen die je omgeving en jijzelf hebben, kunnen leiden tot
onrust. Je brengt inspanning en herstel in balans, zodat je veerkracht op
peil blijft. En je raakt niet meer van slag als je een keer wankelt, omdat je
weet dat je je kan herstellen van een lastige situatie.

De gezonde gewoontes van de niveaus oranje en groen zijn nu deel
geworden van een gezonde omgang met jezelf. Zoals iemand die een vak
geleerd heeft, in zijn eerste baan of banen kan leren wat het betekent om
(samen) te werken. Dan gaat het niet meer alleen om de kennis, maar ook
om wat iedereen van je verwacht, wat je zelf wilt en hoe je zorgt dat je
energie krijgt van je werk, in plaats van dat je erdoor ‘leegloopt’.

Do:
Training en coaching aanbieden over energie en stress managen.
Beginnen bij het management en hen de toon laten zetten.

Don’t:
Focus alleen richten op de werkvloer en de leerdoelen van het
management vergeten (of daar los van zien).
Denken dat stress en energie managen los staat van andere
gezondheidsthema’s.
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Van blauw naar bruin
Nu kan de ‘blauwe’ stabiliteit die je van binnen hebt, nog naar buiten
gebracht worden zodat je echt een bijdrage kunt leveren. Dat kan je gaan
doen in de ontwikkeling naar het bruine niveau van de work-life skills. In
dit stadium ga je zorgen dat wat je doet op een dag en hoe je dat doet,
klopt met wie je bent. Je leert hoe je anderen de ruimte kunt geven om
hun bijdrage te leveren. Je kan onverwachte wendingen incasseren,
zonder jezelf te verliezen. Sterker nog: je probeert zelf ook regelmatig iets
nieuws, om te kijken of het misschien nog beter of leuker kan dan je dacht.
Je houding wordt steeds opener.

In de vergelijking met vakontwikkeling kan je denken aan iemand die een
ware professional is geworden. Hij beheerst zijn werkgebied, heeft zijn
specialismes en kan die uitstekend combineren met andere professionals.
Hij blijft zoeken naar nieuwe oplossingen (zowel om zichzelf uit te dagen
als om een beter resultaat te krijgen). Dit soort uitblinkers vind je in alle
soorten beroepen, van schoonmaker tot wetenschapper, van sociaal
werker tot programmeur.

Do:
Begeleide intervisie organiseren over waarden, communicatie en leren.
Beginnen met het management.

Don’t:
Ervan uitgaan dat mensen zelf wel in gesprek gaan over wat belangrijk voor
ze is, ook in de dagelijkse drukte.

Van bruin naar zwart
Wat komt er nog na bruin? In ieder geval zullen mensen die het bruine
niveau hebben bereikt, heel goed weten dat ontwikkeling nooit stopt. Ze
willen ook niet dat het stopt, want het is deel van hun leven en gewoontes
om te blijven leren. Helemaal in lijn met de ‘evolutionaire organisatie’ van
Laloux, die eerder beschreven is. Wie bij het lezen over de work-life skills
meteen roept ‘Oh, ik zit wel in zwart,’ zit waarschijnlijk helemaal niet in
zwart. Want willen bewijzen dat je ‘klaar bent’ of verder bent dan
anderen, past helemaal niet bij het zwarte niveau.
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De ontwikkeling van bruin naar zwart houdt in, dat je volledig
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen welzijn én voor de bijdrage die
je kan leveren aan het grotere geheel. Je gaat dingen aan, ook als ze
moeilijk zijn of onbekend. Je groeit door anderen te helpen in hun
leerproces. Je geeft leiding aan jezelf en als je leiding geeft aan anderen
(formeel of informeel), leer je hen om het beste uit zichzelf te halen. Door
deze houding en door je bereidheid om altijd weer te leren, ben je een
inspiratiebron voor anderen.

Do:
Zorgen dat mensen met het bruine/zwarte niveau elkaar kunnen vinden.
Hun mogelijkheden bieden om anderen te inspireren.

Don’t:
Ervan uitgaan dat je zelf wel in zwart zit en voorloopt op anderen.
Mensen die zich al ver ontwikkeld hebben, geen leermogelijkheden meer
aanbieden.

Eén niveau tegelijk?
Zeven grote stappen die mensen kunnen zetten om bij het zwarte niveau
van de work-life skills te komen. Het zijn geen stappen die je altijd keurig
na elkaar zet. Net als bij elk raamwerk, zal je zien dat de werkelijkheid
complexer is dan het schema. Zo zal vrijwel niemand eerst één niveau
afronden voordat hij dingen begint te leren uit volgende niveaus. Dat is
ook de bedoeling. Het is immers mooi als de ontwikkeling almaar doorgaat
en als iedereen zijn eigen pad volgt. Er is dus ook niets op tegen als
iemand in één keer twee niveaus overbrugt. Of graag iets ‘uit blauw’ wil
leren om het beter te doen op weg naar ‘groen’.

Daarnaast kan iemand al een aantal vermogens hebben uit een van de
donkere kleuren, terwijl andere vermogens zich nog in de lichte kleuren
bevinden. Met goede interventies kan hij dan vrij gemakkelijk zijn eerder
getoonde leervermogen inzetten om ook die laatste skills op te pakken en
dan schiet hij door naar het niveau waar hij op bepaalde punten al was. Dat
is extra mooi om te zien, omdat de solide basis die nu ontstaat, er
waarschijnlijk voor zorgt dat je echt gaat zien wat iemand allemaal in huis
heeft.
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Het doorlopen van de niveaus is geen doel op zich. De opbouw van de
work-life skills in niveaus is in de eerste plaats bedoeld om effectieve
programma’s te kunnen ontwerpen die passen bij een doel en een
doelgroep. En in de tweede plaats om mensen te helpen onderzoeken
waar ze nu staan en wat de eerstvolgende stap is die ze kunnen zetten.
Daar kan een certificaat aan gekoppeld worden: je hebt merkbaar en
meetbaar een nieuwe ‘band’ behaald. Het is leuk om dat samen te kunnen
vaststellen. Vooral omdat het vertrouwen geeft en omdat het mensen laat
zien dat ze verder gekomen zijn. Soms merk je dat zelf niet, omdat je je zo
geleidelijk ontwikkelt. Een certificaat halen is niet het hoofddoel, al kan
dat met name in de niveaus geel t/m groen een extra stimulans geven voor
medewerkers.
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GROEN: Work-life skills in de praktijk

Waar liggen je kansen?
Of je nu aan het begin staat van een nieuw op te zetten
gezondheidsprogramma, een paar losse activiteiten wilt plannen of voort
wilt bouwen op een bestaande strategie, je kan op verschillende manieren
het work-life skills framework als concreet hulpmiddel gebruiken. Hier
krijg je een aantal voorbeelden. Wellicht kan je één van de ingangen
kiezen en daarmee aan de slag gaan, zodat je merkt hoe het werkt en wat
het je oplevert. Je zit in het ‘groene’ hoofdstuk van dit e-book en dat
betekent doen, proberen en oefenen.

Zien welke stappen onderbelicht zijn
De structuur van je programma en de inzet van interventies krijgt met de
niveaus in work-life skills een kader. Je kan jezelf vragen stellen: heb je
voor de groei naar elk volgend niveau de juiste interventies? Passen je
interventies ook bij de doelstellingen die zijn bepaald?
Stel bijvoorbeeld dat een organisatie graag wil dat de mensen op de
werkvloer naar het niveau groen toe groeien. Ze organiseren daarom leuke
workshops over gezonde leefstijl, er houdt een diëtist spreekuur, er is
korting op een sportabonnement en ze hebben het aanbod in het
bedrijfsrestaurant goed samen laten stellen. Maar de mensen die het het
meeste nodig hebben, doen er niet veel mee. Aan de hand van de niveaus
in work-life skills zie je meteen dat de stappen ‘van niks naar wit’ en ‘van
wit naar geel’ niet zijn ingevuld. De opbouw helpt je om het bestaande
aanbod tegen het licht te houden en te kijken welke gaten je kunt vullen.

Denkkader bij een gesprek met projectteam, directie of
management
Om te komen tot een goede aanpak, is een gesprek over de doelstellingen
op het gebied van leefstijl of vitaliteit cruciaal. Wat streef je eigenlijk na
en bij wie? De opbouw in work-life skills maakt het makkelijker om samen
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te benoemen welke stap je mensen wilt laten zetten. En het voorkomt dat
je interventies verkeerd kiest. Veel voorkomend voorbeeld: je wilt
medewerkers bereiken die ongezond eten en daar ook helemaal niet mee
bezig zijn. Je organiseert een workshop over gezonde voeding (past bij de
groei van geel naar oranje). Maar deze medewerkers zitten nog niet eens
in wit, laat staan in geel, dus ze komen niet. Als je dit met zijn allen snapt,
voorkomt dat teleurstellingen door achterblijvende inschrijvingen of
frustratie omdat je een interventie moet starten waarvan je bij voorbaat
weet dat het niet gaat werken.

Doelstellingen kiezen kan ook op afdelingsniveau, of bijvoorbeeld voor
werkvloer en management afzonderlijk. De niveaus helpen je om
onderling dezelfde taal te spreken. Als je kiest voor doelgroep X en je wilt
die ‘eerst eens naar wit brengen’, dan is dat door de omschrijving van het
witte niveau al een stuk duidelijker dan zeggen dat je een
‘bewustwordingscampagne wilt starten’.

Effecten zichtbaar maken
Wat meet je eigenlijk als je bezig bent met het verbeteren van leefstijl en
vitaliteit? Het meest voor de hand liggend zijn de
ziekteverzuimpercentages. Maar er zijn situaties dat die niet voldoende
zeggen. Bijvoorbeeld als mensen niet ziek zijn, maar wel onderpresteren.
Of als er een paar langdurig zieken zijn die op de cijfers drukken. Mensen
op de weegschaal zetten dan, of hun cholesterolgehalte in het bloed laten
meten? Maar geven die voldoende weer of de vitaliteit en het welzijn
veranderen? En laten die waarden snel genoeg én betrouwbaar genoeg
zien wat er verandert?

Wie afvalt bijvoorbeeld, heeft pas echt succes als hij een paar jaar daarna
nog steeds op gewicht is. Aanvankelijk gewichtsverlies zegt dus niet
zoveel. En omgekeerd: wie langdurig te zwaar is geweest en echt zijn
gewoontes gaat veranderen, moet soms even geduld hebben tot de
nieuwe gewoontes zich vertalen in gewichtsverlies. Je wilt dus niet alleen
verloren kilo’s meten, maar ook zichtbaar maken of mensen zich
ontwikkelen en nieuwe, goede gewoontes ontwikkelen. Dat kan op
organisatieniveau of afdelingsniveau door vast te stellen hoeveel mensen
er naar een volgend niveau in work-life skills zijn toegegroeid. Hoeveel
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procent wilde je bijvoorbeeld in groen hebben en hoeveel hebben hun
certificaat voor ‘groen’ nu behaald?

Het management aanhaken
Heb je steeds de wens gehad dat de managers meer belangstelling of
betrokkenheid toonden bij je vitaliteitsprogramma? Misschien kan je voor
hen nieuwe of bestaande activiteiten inkaderen op niveau blauw (of
wellicht bruin). Zo kan je de samenhang in het hele ontwikkelproces laten
zien en wordt het gemakkelijker om thema’s uit de niveaus wit t/m groen
aan te kaarten waarvan het management wellicht dacht dat ze geen
prioriteit hadden binnen het werkproces.

Stel bijvoorbeeld dat een manager het zo druk heeft, dat de
vitaliteitscampagne vooral voelt als ‘nog meer gedoe’. Maar hij wil gezien
zijn drukte wél coaching om een betere work-life balance te vinden. Of
een goed begeleid gesprek met de andere managers over hoe ze
gezamenlijk meer rust kunnen brengen in de werkprocessen. Of
deelnemen aan een training over energie managen of omgaan met stress.
Dan zou hij via een omweg wel eens kunnen ontdekken dat een beter
eetpatroon ervoor zorgt dat hij ’s middags energieker en meer ontspannen
is. Waardoor hij ineens aangehaakt is bij het thema gezonde voeding dat je
op niveau oranje aanbiedt aan zijn team met onregelmatige werktijden.
Dit soort dwarsverbanden zorgen ervoor dat iedereen steeds beter ziet dat
je eigen vermogens opbouwen en op peil houden, een doorlopend proces
is. En dat iedereen daar op zijn eigen manier mee bezig kan zijn binnen het
werk en daarbuiten.

Een certificaat als erkenning
Sommige mensen zijn competitief ingesteld, of vinden het gewoon leuk
om een ‘diploma’ te halen. Voor hen kan het behalen van een geel, oranje
of groen work-life skills certificaat een stimulans zijn om aan de slag te
gaan, of verder te ontwikkelen. Zo kunnen medewerkers elkaar ook
onderling gaan wijzen op mogelijkheden om (een deel van) het volgende
niveau af te ronden, of ‘samen voor het volgende niveau gaan’. Waardoor
je geplande workshop ineens wél de deelnemers krijgt waar hij voor
bedoeld was.
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Van probleem naar ambitie
De work-life skills zijn een ontwikkelingsgericht systeem. Mensen
bewegen zich niet door de niveaus heen omdat ze een probleem hebben,
maar omdat ze zich willen ontwikkelen en doelen nastreven. Dat intussen
hun bloeddruk of hun gewicht daalt, of dat ze van het roken afkomen, is
een soort extraatje. Het is dus eervol om deel te nemen. De doelen van de
deelnemer zijn altijd positief geformuleerd, het zijn eigen doelen en ze
zijn door niemand gedwongen om ‘iets te doen aan hun slechte cijfers’. Dit
sluit prachtig aan bij de uitgangspunten van de positieve psychologie, die
steeds meer terrein winnen.

Positieve psychologie
De positieve psychologie is een tak van de wetenschap die zich bezighoudt
met de vraag: wat maakt het leven de moeite waard? Vaak zijn we geneigd
om met onze aandacht vooral te blijven hangen bij problemen die
opgelost moeten worden. Daar kunnen we veel uitgebreider over praten
dan over dingen die goed gaan, of die je goed kunt. Problemen oplossen is
echter niet hetzelfde als het beste halen uit jezelf of je organisatie. Vaak
blijkt ook, dat mensen zich sneller en beter ontwikkelen als ze zich op hun
kracht concentreren en niet op hun zwaktes. Inzichten uit de positieve
psychologie toepassen kan zorgen voor meer welzijn en plezier en voor
betere resultaten. In dit filmpje krijg je een mooie samenvatting van wat
positieve psychologie is en doet:
https://www.youtube.com/watch?v=1qJvS8v0TTI

Een mooie rol voor de HR-professional
Wil je anderen laten zien hoe belangrijk de functie is van een HR-
professional? De deskundigheid op het gebied van human resources
(en/of human relations) past uitstekend bij de taak om mensen verder te
brengen met hun work-life skills. Dat betekent dat je een sleutelrol
vervult bij het tot bloei komen van de organisatie. Ook de verschillende
taken van de HR-professional kan je wellicht in samenhang laten zien aan
de hand van de opbouw in de work-life skills.

Houvast voor de medewerker
Stel dat je het idee van ‘interventies aanbieden op het gebied van
vitaliteit’ even loslaat en in plaats daarvan aan de ontwikkeling van work-
life skills denkt als continu proces, waarin iedereen zijn eigen stappen kan

https://www.youtube.com/watch?v=1qJvS8v0TTI
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zetten. Dan kan je scholingsmogelijkheden gaan brengen op een manier
die veel toegankelijker is voor medewerkers. Vitaliteit wordt een logisch
en hanteerbaar onderwerp bij een (persoonlijk) ontwikkelingsplan. Dit zijn
bijvoorbeeld prettige bijkomstigheden voor de medewerker:
� Ontwikkeling gaat met één niveau tegelijk. Die stap kan je overzien.
� Als je bezig bent iets te leren, doe je dat binnen een kader dat je kan

begrijpen. Er zit een opbouw in. Je doet niet ‘de zoveelste workshop’.
� Het is eervol om het volgende niveau te halen.
� Je merkt dat je het steeds meer in de vingers krijgt en vindt een

nieuwe uitdaging leuk.
� Het is leuk om met anderen te praten die een niveau verder zijn of

jouw niveau proberen te halen.
� Je schiet snel door de niveaus heen die je al in je hebt en komt vanzelf

bij een uitdaging op een passend niveau.

Wellicht kan je een of meer van deze principes benutten in je
communicatie en de opbouw van je programma.

Hoe zet je de eerste stap?
Grootscheepse reorganisaties veroorzaken vaak stress in een organisatie.
Een grootscheepse reorganisatie in het vitaliteitsplan of zelfs het hele HR-
beleid is misschien ook niet wat je zoekt. Hier volgt een aantal suggesties
om de stap kleiner te maken, of hem beter aan te passen aan jouw eigen
situatie.

Strategisch of praktisch
De opbouw van de work-life skills gebruiken kan op strategisch niveau of
juist heel praktisch. Op strategisch niveau kan je het overzicht
bijvoorbeeld gebruiken als gesprekskader bij directie of management. Een
praktisch voorbeeld is om je huidige aanbod van interventies naast de
opbouw van de work-life skills te leggen en voor jezelf te kijken of er een
niveau ontbreekt.

Klein of groot
Eén interventie toevoegen aan je aanbod om een gat te vullen in de
opbouw, is een relatief kleine stap. Een grootscheepse verbetering kan
zijn om het hele aanbod opnieuw op te bouwen aan de hand van de work-
life skills. Net als bij alle veranderingen geldt hier: het is goed om een stap



Het Work Life Skills Framework       30

te kiezen die klein genoeg is om haalbaar te zijn en die groot genoeg is om
iets op te leveren.

Eén niveau of de hele opbouw
Wellicht is er een ambitie om een groep medewerkers één niveau omhoog
te brengen. Bijvoorbeeld van ‘niets’ naar ‘wit’ of ‘geel’. Dan kan je je
inspanningen concentreren op activiteiten die juist bij die stap helpen.
Bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne over de potentie die mensen
hebben en hoe leuk het is om alles uit jezelf te halen (naar wit). Of een
PMO, waarbij medewerkers zicht krijgen op hoe het met ze is, en hun
doelen daarna met hun leefstijlcoach kunnen vaststellen (van wit naar
geel). De focus en het heldere doel zorgen dat je weet waar je mee bezig
bent en dat je zelfs de effectiviteit van je activiteiten kan meten (hoeveel
medewerkers zijn er gecertificeerd op niveau geel?).
Dit is een mooie stap voor organisaties die nog aan het begin staan van een
‘vitaliteitsbeleid’ en waar nog weinig aandacht is geweest voor continue
ontwikkeling en het oprecht benutten van het menselijk potentieel.

Eindeloos werken aan een plan en dan een (te) groot project lanceren,
zorgt er vaak voor dat de rest van de organisatie niet is meegegroeid met
de ideeën. Doen en laten ervaren (en wellicht ook cijfers laten zien over
de effecten) geeft meer energie. Door de uitkomsten van een PMO krijgt
zowel de individuele medewerker als de organisatie waarschijnlijk
belangstelling om meer kennis op te doen over mogelijke verbeteringen.
Dan ben je vanzelf op weg gegaan naar oranje.

Het andere uiterste is om meteen alle niveaus in stelling te brengen. Je
gaat zorgen dat de doorstroom van ‘niets’ naar ‘zwart’ volledig uitgewerkt
is en dat iedereen op elk moment een stap kan zetten die bij hem past. Dit
is vooral een geschikte ambitie voor organisaties die al heel veel doen en
waar een groot bewustzijn aanwezig is dat ontwikkeling goed en nodig is
en waar al een groot deel van de benodigde processen is ontwikkeld. Je
bent dan vooral een mooiere structuur aan het aanbrengen.

In de lijn
In steeds meer organisaties wordt van leidinggevenden verwacht dat ze
het welzijn en de vitaliteit van de medewerker aan de orde stellen in
functioneringsgesprekken. Vaak voelen de leidinggevenden zich daar niet
gemakkelijk bij, omdat thema’s als gezondheid en leefgewoontes voelen



Het Work Life Skills Framework       31

als ‘privé’. De work-life skills kunnen een prettig hulpmiddel zijn om te
hanteren. Met een medewerker bespreken in welke kleur hij nu denkt te
zitten, waar zijn ambitie ligt en wat de organisatie/leidinggevende daar
voor rol in kan spelen, is concreet. Het biedt een gezamenlijke taal om te
spreken, die gaat over ontwikkeling en die dus heel goed bij de
werksetting past.

Je kan managers met een eenvoudige training toerusten voor het gebruik
van de work-life skills in gesprekken. En ze tegelijkertijd meenemen in
hun eigen ontwikkeling: waar zitten zij zelf eigenlijk op dit moment? En
waar zouden ze willen zitten?
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BLAUW: ruimte voor het ontwikkelen van
work-life skills

Bij de meeste organisaties zitten mensen niet geïnteresseerd om zich
heen te kijken, op zoek naar nieuwe taken. Ze zijn druk bezig met alle
lopende verantwoordelijkheden. Ook is er niet vanzelfsprekend budget
voor nieuwe programma’s en interventies.  Hoe maak je dan ruimte voor
een verbeterd vitaliteitsprogramma (of, zo je wilt: een
ontwikkelingsprogramma op het gebied van work-life skills)? En hoe doe
je dat als de organisatie onder druk staat, bijvoorbeeld door een
reorganisatie of een wens om te bezuinigen?

Niet meer, maar beter
Bij een goede leefstijlcoach zou iemand met een drukke agenda kunnen
leren dat hij binnen dezelfde tijd meer kan doen, zonder dat dat extra
energie kost. Of dat hij evenveel kan blijven presteren, maar daarmee veel
meer energie kan overhouden en zich meer ontspannen kan voelen. Dit
soort verbeteringen van de persoonlijke effectiviteit passen mooi in de
groei naar het blauwe niveau van de work-life skills.

In dit blauwe hoofdstuk zou je vergelijkbare afwegingen kunnen maken
voor je eigen organisatie. Zouden de bestaande voorzieningen wellicht
beter kunnen worden gericht binnen het raamwerk van de work-life skills?
Misschien hebben afdelingen of medewerkers al een scholingsbudget,
maar besteden ze dat niet effectief. Dan heb je niet zozeer extra budget
nodig voor training en coaching, het gaat er vooral om dat medewerkers
zien waar ze nu staan en hun doelen goed gaan formuleren. Is er een
budget voor een vitaliteitsdag of -week beschikbaar? Dan ga je die dag of
week wellicht heel anders inrichten als je eerst eens kijkt naar de
doelstellingen die je hebt, of ontdekt wat de ‘missing link’ tot nu toe was
in je totale aanbod.
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Wat ook een waardevolle exercitie kan zijn: ga eens na welke training en
scholing georganiseerd wordt in het kader van andere programma’s en
projecten. Welke onderdelen passen binnen het raamwerk van de work-
life skills? Telkens als je samenhang vindt tussen de verschillende
activiteiten binnen een organisatie, ontstaat er meer duidelijkheid en
betrokkenheid. En een verminderde behoefte aan speciale budgetten
natuurlijk.

Omgekeerd kan het gebeuren dat je binnen de organisatie op
programma’s stuit die opvallend weinig bijdragen aan het ontwikkelen van
work-life skills (terwijl ze dat wel zouden moeten doen). Als je dan toch
een bezuinigingstaak hebt, of op eigen initiatief wilt bijdragen aan de
doelmatigheid van je organisatie, zou je daar eens goed naar kunnen
kijken. Misschien kan de activiteit vervallen of slimmer worden ingericht.

Wie zich ontwikkelt binnen de work-life skills, leert steeds betere keuzes
te maken. Vaak moet je eerder minder gaan doen (en dat goed doen), dan
dat je méér gaat doen. Dat geldt waarschijnlijk ook binnen je organisatie,
als je kijkt naar interventies die bijvoorbeeld gericht zijn op de
bedrijfscultuur, interne communicatie, scholing of vitaliteit. Wat zijn de
meest effectieve, meest passende elementen? Wat doet precies wat het
moet doen? Hoe kan je dat behouden en versterken? En welke andere
activiteiten kan je op dezelfde manier krachtiger maken? Zo ga je vanzelf
schiften. Dat heeft uiteraard tijd nodig, al is het maar omdat mensen
gewend waren aan de oude opzet. Net zoals persoonlijke ontwikkeling tijd
nodig heeft.

Organisaties onder druk
Als er reorganisaties of bezuinigingen nodig zijn, kan een eerste neiging
zijn om alle ‘luxe’ programma’s weg te snijden of uit te stellen.
Bijvoorbeeld een vitaliteitsprogramma. Als je echter beseft dat mensen
onder druk een grotere veerkracht nodig hebben, zou het omgekeerde
logischer zijn: je brengt goed gerichte voorzieningen in stelling om te
zorgen dat management en werkvloer optimaal kunnen blijven presteren
tijdens de veranderingen die plaatsvinden.
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Om te voorkómen dat je interventies worden weggesneden of uitgehold,
kun je verschillende dingen doen. Bij voorkeur voordat de lastige fase zich
aandient. Bijvoorbeeld:
� Zorg dat je geen losstaand programma hebt, maar zoveel mogelijk

interventies die deel uitmaken van de reguliere bedrijfsprocessen.
Denk bijvoorbeeld aan scholingen die deel uitmaken van het totale
aanbod, of vanuit het reguliere scholingsbudget worden vergoed. Of
ontwikkeling van het managementteam die ingebed is in de vaste
overlegmomenten. Of work-life skills criteria die deel uitmaken van
een kwaliteitssysteem.
� Zorg dat je programma bijdraagt aan de reorganisatie- of

bezuinigingsdoelen. Vraag na welke vaardigheden nodig zijn in het
proces dat gaat komen, waar de veerkracht het grootst moet zijn. Geef
aan dat je dat kan faciliteren en maak het zichtbaar aan de hand van de
verschillende niveaus. Laat bijvoorbeeld zien dat je het
managementteam kan ondersteunen om moeilijke gesprekken te
voeren of lastige beslissingen te nemen, door ze naar het blauwe of
(liefst) bruine niveau te helpen. Of dat het team dat veel ‘groen’ en
‘blauw’ in zijn gelederen heeft, in staat is om hun bijdrage te leveren
met minder mensen of een verminderd budget.
� Vergeet ook niet om de directie en het hoogste management te vragen

wat zij nodig hebben om goed te functioneren in deze periode. Wees
daar oprecht nieuwsgierig naar en zorg dat ze op jou kunnen
vertrouwen om het samen zo goed mogelijk te doen. Je wilt hen
faciliteren om leiding te geven op bruin of zwart niveau. Lees die
niveaus nog maar eens door, dan begrijp je hoeveel dat vraagt.

De mooiste optie is natuurlijk dat je organisatie zich zodanig ontwikkelt,
dat dit soort abrupte ingrepen voorkomen kunnen worden. Omdat er een
sterke visie wordt gevormd door managers met het bruine niveau, omdat
teams productief en flexibel functioneren door het bereiken van het
blauwe niveau, omdat medewerkers zelden ziek zijn omdat ze vrijwel
allemaal het groene niveau hebben… Omdat er een evolutionaire en
toekomstbestendige organisatie is ontstaan.
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BRUIN: een bijdrage leveren aan een groter
geheel

In het laatste deel van het blauwe hoofdstuk werd al steeds zichtbaarder
dat werken aan work-life skills niet los kan staan van wat de organisatie
verder wil en doet. De benodigde work-life skills vloeien voort uit de
ambities van de organisatie. En de groei van work-life skills binnen de
organisatie zal leiden tot sterkere ambities, omdat de mensen meer uit
zichzelf kunnen en willen halen. In elk plan voor de korte, middellange of
lange termijn zou je moeten benoemen welke work-life skills er nodig zijn
en hoe dat gerealiseerd gaat worden op weg naar het doel. Bij het
samenstellen van teams zou je rekening kunnen houden met de
aanwezige work-life skills, zodat mensen elkaar naar een hoger niveau
kunnen helpen en het team in balans kunnen houden. Enzovoort.

Via ‘de lijn’
Vaak als er een nieuw speerpunt in een organisatie wordt geïntroduceerd,
begint het met een centraal programma. Er komen centrale scholingen,
een campagne om het onderwerp op de agenda te zetten, memo’s aan het
management, targets op organisatieniveau... Tot de conclusie getrokken
wordt dat het onderwerp nu maar eens ingebed moet worden in de
dagelijkse gang van zaken en ‘via de lijn’ moet worden opgepakt. Soms
wordt die stap ingegeven door de behoefte om het projectbudget weg te
strepen. Maar vaak is het ook gewoon wáár dat iets in de dagelijkse gang
van zaken aandacht moet krijgen, in plaats van in een project dat buiten de
gewone processen valt.

Dit geldt natuurlijk ook bij het op peil houden en versterken van de
energie en de algehele conditie van medewerkers. Niet het
kortingsabonnement voor een sportschool gaat daarvoor zorgen. Niet de
themaweek in november. Niet de schalen met fruit. Niet de speech van de
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directeur. Wél het werkschema dat een goede balans mogelijk maakt
tussen inspanning en ontspanning. Het open gesprek over hoe het met de
ander gaat. Het inbouwen van gezamenlijke gezonde gewoontes zoals naar
buiten gaan in de pauze of gezonde traktaties meebrengen. Dat zijn
allemaal dingen die ‘in de lijn’ en ‘op de werkvloer’ worden opgebouwd.
Dit ontstaat uiteraard niet door ‘vitaliteit’ op de checklist voor de manager
te zetten en ervan uit te gaan dat die het voortaan meeneemt in de
(jaar)gesprekken met de medewerkers. Natuurlijk, een manager weet als
het goed is hoe het met zijn medewerker gaat. Hij of zij zou het kunnen
(moeten?) aankaarten als een medewerker geestelijk of lichamelijk uit
conditie is. Zeker als dat invloed heeft op de productiviteit. Alleen: is de
manager daar goed voor toegerust? Kan hij vertrouwen op zijn vermogen
om dit soort zaken met de medewerker op te pakken?

Vaak niet. In de eerste plaats omdat de gemiddelde manager zélf
vermoeid en overprikkeld is. Hoe spreek je je medewerker aan op iets wat
je zelf ook niet onder controle hebt? Daarbij moet je de
gesprekstechnieken beheersen om een open gesprek aan te gaan over de
doelen en knelpunten die een medewerker ervaart op het gebied van
leefstijl. En hem op weg kunnen helpen bij het oppakken van de juiste
acties, of het vinden van de juiste begeleiding. En last but not least: er
moet tijd gevonden worden om dit met elke medewerker te doen.

Top-down
Wil je het opbouwen van work-life skills door de hele organisatie in gang
zetten, dan móet het management daarin worden meegenomen. Je eerste
denkstap zou kunnen zijn: wat hebben de managers nodig om zelf
minimaal op het blauwe niveau te functioneren? Je verwacht immers van
ze dat zij de boel onder controle houden, een bepaalde stabiliteit
behouden en stress kunnen verminderen of voorkómen op de werkvloer.

Waarschijnlijk is het goed om deze vraag ook aan de managers zelf te
stellen. Niet alleen omdat je verkeerd kan zitten met je eigen
inschattingen. Maar ook omdat je je management graag de kans wilt geven
om naar het bruine niveau toe te groeien. Daarbij past dat je gezamenlijk
verantwoordelijkheid neemt, je eigen kracht centraal zet en op zoek gaat
naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Niet dat een staffunctionaris
voor jou manieren gaat bedenken om je beter te laten functioneren.
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Waarschijnlijk kan je verwachten dat (midden)managers vaak zullen
aangeven dat zij kaders en voorzieningen nodig hebben van hún managers.
Zoals altijd bij het inbedden van processen en gewoontes, verloopt een
belangrijk deel van de ontwikkeling top-down. Het is moeilijk om je
werkdag beter in te richten en te focussen op wat écht belangrijk is, als je
intussen ‘van bovenaf’ taken opgelegd krijgt die daar niet bij passen en als
een gesprek daarover onmogelijk lijkt.

Kortom: de directie en het (top)management van een organisatie moeten
uitgenodigd worden om te kijken waar zij zelf zitten met hun work-life
skills. In het ideale geval krijgen ze inspiratie van de punten die onder
bruin en zwart staan en voedt dat hen om zich verder te ontwikkelen of
hun leiderschap te verdiepen. Ook wil je weten waar zij denken dat de
organisatie nu staat qua work-life skills en wat zij denken dat nodig is voor
een bloeiende organisatie. Dat kan een boeiend gesprek opleveren, ook
voor het management onderling.

Dezelfde taal spreken
Elke branche en elk vakgebied kent zijn eigen taal. Er is ook veel taal die
ontwikkelingsprocessen beschrijft. Wil je binnen je organisatie met
iedereen dezelfde doelen nastreven op het gebied van vitaliteit,
productiviteit en ontwikkeling, dan is het mooi als je een taal ontwikkelt
die voor iedereen begrijpelijk is en die voor duidelijkheid zorgt. Wellicht
kan het work-life skills framework daarbij helpen.

Wat is jouw bijdrage?
Ook in je HRM rol ben je natuurlijk deel van een groter geheel. Het
taakveld van dat soort functies is de afgelopen decennia enorm veranderd,
onder andere door automatisering. Dat heeft veel HRM-adviseurs getest
op flexibiliteit en leervermogen. Wie weet is het mooi om je af te vragen
hoe je je eigen rol binnen je organisatie nu ziet. En hoe die zich kan
ontwikkelen de komende jaren. Wat is jouw belangrijkste bijdrage? En
zien anderen daar al genoeg van?
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ZWART: Mooi hè.

Het zwarte hoofdstuk mag er een zijn van vertrouwen en openheid. Ik
hoop dat je bij het lezen van dit boekje het gevoel krijgt dat er veel
mogelijkheden zijn om mensen binnen jullie organisatie te stimuleren om
hun work-life skills te vergroten. Ik hoop ook dat je daar (nog meer) zin in
krijgt. Bijvoorbeeld omdat het zo mooi is als mensen tot hun recht komen.
Maar ook omdat je organisatie een deel is van een groter geheel
(Nederland, de wereld) waar we het goed hebben als iedereen zijn plek
heeft. Iedereen die bij jullie een goede plek heeft, maakt mijn wereld ook
beter.

Zijn er dingen die heel goed gaan binnen jullie organisatie, in
samenwerking, ontwikkeling, processen, dan is een goede stap om die te
laten zien. Andere organisaties kunnen daarvan leren en ook hun
vermogen vergroten om mensen zinvol en inspirerend werk te laten doen.
In de hersenen lichten dezelfde gebieden op als je iets krijgt, als wanneer
je iets (onvoorwaardelijk) geeft. Beide gebeurtenissen laten je immers
beseffen dat je deel bent van een geheel. Daar worden mensen gelukkig
van. Geef je ervaringen door, dan krijg je vanzelf meer terug.

Iets anders waar mensen gelukkig van worden, is blijven leren. Ik weet
niet of ik ‘in zwart’ zit. Ik vind het een mooi streven en ik ben dagelijks
bezig met mijn eigen work-life skills. Dat is één van de redenen dat ik mijn
werk zo leuk vind: ik ontwikkel me elke dag weer. Een andere reden: ik
mag erbij zijn als mensen dingen leren. Wie weet komen we elkaar nog
eens tegen in één van die leerprocessen.
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