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Duurzame inzetbaarheid (4) 

Interview met prof. dr. Aukje Nauta

Werk met liefde
Op 7 december 2018 houdt prof. dr. Aukje Nauta haar inaugurale rede 

‘Werk met liefde’ aan de Universiteit Leiden; een thema dat haar al 

haar hele leven en loopbaan na aan het hart ligt. We gaan in gesprek 

met Aukje Nauta over de diepere achtergronden van 'werk met liefde' 

en de relatie met duurzame inzetbaarheid.

Isolde Kolkhuis Tanke

de mensen die het werk doen en hoe die in hun  
fundamentele basisbehoeften gefrustreerd worden. 
Vervolgens merk je wel dat medewerkers onderling 
gaan klagen, geen stap extra meer willen zetten voor 
de werkgever. Dus psychologisch gezien maak je heel 
veel stuk door mensen in zo’n efficiency-gedreven 
keurslijf te zetten. 

Maar we doen het elkaar onderling, als collega’s, ook 
aan. Neem de wereld van de wetenschap: we maken  
elkaar gek door de druk op prestaties, zoals het aantal 
publicaties dat je levert, eindeloos op te blijven voeren. 

Dat geeft druk en werkstress die we elkaar opleggen, 
waardoor we ons niet meer prettig en veilig voelen. Je 
bent dan een slaaf van jezelf en van elkaar geworden. 

En zo houden we elkaar in de klem: vanuit het idee dat 
je heel hard moet blijven hollen, om maar van de  

Wat brengt je tot de mooie titel ‘Werk met liefde’ voor je 
inaugurale rede ter aanvaarding van je leerstoel aan  
Universiteit Leiden?
Aukje Nauta: In je leven heb je een bepaald thema dat, 
met allerlei variaties daarop, steeds weer terugkeert. 
Voor mij zit de kern in de vraag: Hoe creëren we een 
samenleving waarin mensen kunnen groeien en bloei-
en? Daar ben en blijf ik naar op zoek. 

Centraal daarin staat voor mij dat mensen elkaar echt 
zien staan, iets onbaatzuchtig voor een ander willen 
doen en voor oprechte goede samenwerkingsrelaties 
kiezen. Dat we gericht zijn op coöperatie in plaats van 
enkel op competitie of transactie in de zin van: ik doe 
alleen iets voor de ander als ik er direct iets voor terug-
krijg. Werken vanuit liefde en onbaatzuchtigheid is 
naar mijn mening essentieel voor waardevolle werk-
relaties en ook voor het duurzaam inzetbaar blijven 
van mensen.

Je zegt dat het je blijft bezighouden. Waarom gebeurt het 
volgens jou vaak niet in organisaties?
Aukje Nauta: Bij het ontwerpen van werk en van  
organisaties wordt niet altijd nagedacht vanuit de  
sociale en de emotionele betekenis van het werk voor 
mensen. De hang naar Taylorisme en scientific  
management is in veel organisaties eigenlijk nog steeds 
aanwezig. De roosters rond krijgen, de meest efficiën-
te inzet bepalen, dat is leidend voor het organiseren 
van werk. Maar die hang naar efficiency slaat zodanig 
door, dat we niet (willen) zien wat dat betekent voor 
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ander te blijven winnen. Dat je voortdurend manieren 
moet verzinnen om jezelf te onderscheiden van ande-
ren. Dat kenmerkt een sfeer van fear of missing out.  
Je doet dingen vanuit angst en niet vanuit verlangen. 
Je stelt jezelf zelden meer de vraag hoe je op je eigen 
manier waarde kunt en wilt blijven toevoegen voor  
anderen.

Je noemt ‘onbaatzuchtig iets doen voor een ander’ als een 
belangrijk element van hoe het anders zou moeten en  
kunnen. Hoe zie je dat voor je, als je kijkt naar het beeld 
dat je zojuist schetste?
Aukje Nauta: Ik ben fan van het werk van Adam Grant, 
dat gaat over pro-sociaal gedrag (Grant, 2013). Wat hij 
bijvoorbeeld schrijft is: in ons privéleven doen we  
vanzelfsprekend dingen voor elkaar. Maar in de zake-
lijke wereld doen we dat veel minder. Daar baseren we 
ons op de transactie: ik doe wat voor de ander als ik er 
ook iets voor terugkrijg. 

Je kunt bij het organiseren van werk denken in termen 
van (1) competitie of van (2) transactie. Maar ook in 
termen van (3) coöperatie. In een competitieve setting 
ben je altijd aan het vechten: wie is de beste, wie is de 
sterkste? Iedereen hengelt naar dezelfde geldstromen. 
In een systeem van transactie en handel wacht je met 
iets te geven aan de ander tot je zeker weet dat je er 

wat voor terugkrijgt. Deze twee zijn de economische 
zienswijzen die we nog steeds het meest hanteren. 

Maar hoe mooi zou een systeem van liefde zijn, waar-
in je vanzelfsprekend dingen voor elkaar doet. En dat 
kan, omdat er in deze tijd overvloed is. 

Dat betekent dat je in taal afscheid zou moeten nemen 
van zaken als ‘excellent zijn’. Want je kunt je afvragen: 
we moeten tegenwoordig allemaal excelleren, maar 
waarom?

In lijn met Adam Grant ben ik voorstander van een pro-
sociale cultuur: een cultuur waarin elkaar helpen de 
norm is. In een pro-sociale cultuur is iedereen ervan 
doordrongen, qua houding en gedrag, dat geven leuk en 
waardevol is. Dat je door bijvoorbeeld kennis en ideeën 
te geven, elkaars netwerk te delen, samen problemen op 
te lossen, zowel energie geeft als ontvangt. 

Waarom is het pad van de liefde uiteindelijk beter volgens 
jou? Is zo’n pro-sociale cultuur bedrijfseconomisch gezien 
wel lucratief genoeg voor organisaties, als ze ook voort-
durend de concurrentie moeten voorblijven, wat toch  
vooral weer lijkt op dat competitie-model? 
Aukje Nauta: Juist economen spreken momenteel over 
het belang van een relationele economie. Econoom 
Lans Bovenberg pleit bijvoorbeeld voor een relatio nele 
economie, waarin oog is voor alle mensen, alle stake-
holders. Zo’n economie is moreel en ethisch gericht. 

Dus de vraag die mij bezighoudt is: hoe kunnen we zo’n 
soort context bouwen met elkaar? Daarbij kijk ik voor-
al vanuit het perspectief van de individuele mens op de 
werkvloer. En wat je dan ziet, is dat het lastig blijft als 
men op de hogere managementniveaus steeds blijft uit-
gaan van die transactionele manier van denken: de kos-
ten die zich gelijk moeten vertalen in baten. 

Op de langere termijn hoeft dat immers niet het  
beste te zijn. Dan zie ik schrijnende voorbeelden van 
kapitaalvernietiging: dat medewerkers echt een goed 
initiatief opgezet hebben, dat waardevol wordt ge-
vonden door collega’s. Maar dat dat uiteindelijk weg-
bezuinigd wordt, omdat het management denkt een 
goedkopere oplossing te hebben. Dat vind ik kapitaal-
vernietiging, omdat mensen met elkaar iets van waar-
de hebben opgebouwd wat zowel in henzelf als in hun 
relaties met elkaar zit. Zo’n heel relatienetwerk wordt 
dan in een keer opgebroken, alleen vanwege de kosten. 
Vaak zijn organisaties penny-wise, pound-foolish bezig. 
In managementteams zie je behoorlijk veel psycho-
logische onkunde helaas.

Waar zit jouw eigen passie of misschien wel persoonlijke 
missie wat betreft Werk met liefde? Waarom raakt het jou?
Aukje Nauta: Ik worstel er zelf ook mee. Verbinding 
met andere mensen is heel prettig en maakt het werk 
en het leven plezierig, maar het is tegelijk ook waan-
zinnig lastig. Voor iedereen is dat zijn hele leven een 

vraagstuk: waar wil je bij horen? Hoe verhoud je je tot 
de ander in allerlei soorten relaties? 

Ik zou eigenlijk willen dat je in je werk net zo open en 
eerlijk kunt zijn als in privérelaties. En zelfs in privé-
relaties is dat nog best lastig... Als je vrij mindful en 
soms van een afstandje naar allerlei situaties kijkt, zie 
je dat het een continu zoekproces is naar hoe je je het 
beste tot anderen kunt verhouden. 

En dat is uiteindelijk waar het mij om gaat. Je zult 
nooit alle conflicten en belangentegenstellingen de  
wereld uit kunnen helpen, maar je kunt wel de skills 
ontwikkelen waardoor je zodanig met die conflicten 
kunt omgaan dat je bij jezelf blijft, en dat de ander er 
ook mag zijn. Het gaat er continu om dat je de ander 
écht ziet. En dat als je wilt dat iets anders gaat, je  
vertrekt vanuit de vraag: hoe lossen we dat samen op? 
Zelfs als dat betekent dat je uiteindelijk afscheid neemt 
van elkaar. 

De ‘I-deal’ (Nauta, 2011; Rousseau, 2005) vind ik in 
dat opzicht nog steeds een mooi concept. Het staat  
namelijk symbool voor een arbeidsrelatie waarin je 
zoekt naar een weg waarin je elkaar vindt. Een i-deal 
is de resultante van een goed gesprek, waarin je niet 
alleen standpunten uitwisselt, maar ook onderlig gende 
belangen met elkaar goed bespreekt en samen kijkt 
hoe je die kunt overbruggen. De i staat voor idio-
syncratisch, dat betekent individueel; met een eigen, 
afwijkend karakter.

In zo’n i-deal ga je op zoek naar duurzame ontwikke-
ling van de mens én de organisatie: waar vind je de 
win-win situatie? Hoe mooi zou het zijn als het in  
organisaties vanzelfsprekend wordt dat je aan mede-
werkers vraagt: hoe wil jij op je eigen unieke manier 
bijdragen aan de organisatie? 

Stel dat we dat in twee derde van de organisaties voor 
elkaar krijgen, dan heb je al kritische massa. Dat zou 
initiërend kunnen zijn voor hoe we in deze samen-
leving en economie op een andere manier omgaan met 
elkaar; dan zou je echt een beweging in gang kunnen 
zetten.

Het lijkt me voor leidinggevenden nog best lastig. Ze zit-
ten toch vooral ook met hun eigen ‘concerns’, over hoe ze de 
hun toebedeelde targets moeten behalen met de mensen.
Aukje Nauta: Als je alles in de organisatie overlaat aan 
de persoonlijke voorkeuren van individuele mede-
werkers, dan kan het inderdaad een puinhoop worden 
op de werkvloer. Maar anderzijds: het ‘gedoe’ dat dat  
oplevert, vanuit het onderliggende gegeven dat ieder-
een andere ideeën en belangen heeft en dat dat met 
elkaar kan botsen, daagt ons tegelijkertijd uit om goed 
te worden in het voeren van de dialoog. 

Ik zie de dialoog echt als het kernpunt van hoe werk 
beter georganiseerd en uitgevoerd kan worden. 

Maar ik zie in de praktijk ook dat managers het gedoe 
vaak juist willen elimineren. De reflex van veel  
managers is om de tekenen dat er iets broeit in de kiem 
te willen smoren. Dan kun je je geruststellen met de 
gedachte dat als je het niet hoort, het er ook niet is. 

Ik heb vaak de automatische reflex in de praktijk van 
organisaties gezien als er iets misgaat: dan komt er  
onderzoek, worden er meer controles uitgevoerd,  
worden er nieuwe procedures vastgesteld. Allemaal 
vanuit het idee ‘dit mag niet meer zo gebeuren’. Maar 
de vraag is: wat is wijsheid als er iets misgaat? 

Ik zal een voorbeeld geven. Ik deed onderzoek bij een 
gemeente en de gemeentesecretaris die daar zat wilde 
zijn mensen meer vertrouwen geven. Dit vanuit de  
gedachte dat zaken het beste geregeld worden als je 
mensen meer ruimte en vertrouwen geeft om zaken 
zelf te beslissen. Zo had een medewerker vervolgens 
het initiatief genomen om zand dat hij ergens nodig 
had bij de begraafplaats te halen. Toen bleek dat er 
menselijke botten in zaten. Dat gaf natuurlijk een hoop 
ophef. 

De gemeentesecretaris bedacht dat hij twee dingen kon 
doen. Ofwel denken: zie je wel, mensen kunnen het 
niet aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te 
krijgen, dus laat iedereen maar weer voor alles  
toestemming van hogerhand vragen. Ofwel met de 

betrokkene(n) in gesprek gaan, vanuit vragen als: wat 
leren we hier nu van? Hoe kunnen we in de toekomst 
voorkomen dat zoiets weer gebeurt? Zonder dat zo’n 
incident gelijk gaat leiden tot nieuwe protocollen en 
procedures, die de beslissingsruimte van mensen zelf 
alleen maar meer inperken.

Als je mensen erop aanspreekt, kun je er in principe 
toch op vertrouwen dat het een volgende keer wel goed 
gaat? 

Of een ander voorbeeld: een jonge accountant kwam 
bij een vennoot binnenlopen met een probleem in het 
dossier en vroeg hoe hij dat kon oplossen. De vennoot 
nam het gelijk uit handen met de woorden: ‘O, geef 
maar hier, ik doe het wel even. Dan gaat het veel  
sneller.’ 

Dat is natuurlijk heel herkenbaar: je hebt het al zelf  
gedaan voordat je het aan een ander gevraagd of  
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uitgelegd hebt. Iedereen doet dat, jij en ik doen dat 
waarschijnlijk ook heel vaak. Maar het zijn zoveel  
gemiste kansen om mensen te laten groeien en  
bloeien en hen te laten leren.

We begonnen ons gesprek al over dat groeien en bloeien van 
mensen; het is de essentie van de boodschap in jouw oratie 
begrijp ik, ook ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid 
van mensen. Hoe zie je dat toekomstgericht voor je?
Aukje Nauta: Uit onderzoek dat ik samen met mijn  
collega uitvoerde (Van de Ven & Nauta, 2018) blijkt 
dat bedrijven die mensen veel ruimte geven voor le-
ren en ontwikkelen, die zoveel mogelijk autonomie 

geven om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren, 
die  goede gesprekken voeren met hun mensen over 
werk en ontwikkeling, die daarover afspraken op 
maat van het individu maken (i-deals dus) en die 
mensen volop betrekken bij de doelen van het team, 
de afdeling of liefst nog de hele organisatie: dat juist 
dat de bedrijven zijn waar mensen duurzaam inzet-
baar zijn. 

Maar duurzame inzetbaarheid is vandaag de dag in  
zoverre lastig te bepalen, dat we het werk van de  
toekomst nog niet kennen. Wat kunnen mensen  
blijven toevoegen, ondanks of juist dankzij steeds 
nieuwe technologie, hoe hou je je toegevoegde waarde 
als werkende mens?

Wat je zelf graag zou willen doen in je werk en wat er 
gevraagd wordt op de arbeidsmarkt is feitelijk een  
continue onderhandeling; vandaar dat ik het concept 
van i-deals zo vaak benadruk. Je kunt bijvoorbeeld wel 
de hele dag willen schilderen, maar als je geen schilde-
rijen verkoopt, ben je iets aan het doen wat geen  
waarde heeft voor anderen. 

In mijn beleving zouden mensen een substantieel deel 
van hun tijd bezig moeten zijn met vragen als: wie ben 
ik, wat kan ik en wat wil ik? Dat is de ene kant: je  
eigen belang. En tegelijkertijd moet je goed om je heen 
kijken: wat speelt er eigenlijk allemaal in mijn Umwelt? 
Weet ik wat de omgeving om mij heen nodig heeft, 
waar die behoefte aan heeft? 

Het stellen van die vragen aan jezelf kost tijd; tijd voor 
reflectie. Ik denk dat we die tijd vaak te weinig nemen, 

door al dat hollen en draven waar we in het begin over 
spraken.

Om een economisch volwaardige samenleving te zijn, 
hebben we het nodig dat mensen een substantieel deel 
van hun werktijd bezig zijn met reflectie en met het 
weten wat er speelt in de wereld. Dat gaat dus verder 
dan het nadenken over en uitgaan van wat je leuk vindt 
en waar je talenten liggen. Het betreft ook altijd de  
relatie tot wat er in de wereld speelt en wat daar nodig 
is; nadenken waar je waarde kunt toevoegen.

Wat betekent dit alles voor het blijven leren en ontwikke-
len van mensen?
Aukje Nauta: Die reflectie die nodig is, vraagt om zelf-
bewuste medewerkers: medewerkers die zich bewust 
zijn van zichzelf én van wat er allemaal speelt in hun 
werkgebied. Dat is enerzijds iets van de medewerker 
zelf, maar anderzijds moet je daar als organisatie 
substantieel tijd voor willen vrijmaken. 

Stel je de vraag: hoe kan je als organisatie echt een  
lerende organisatie zijn? En dan bedoel ik niet alleen 
dat je medewerkers een opleidingsbudget geeft en hen 
voortdurend op cursus stuurt. Maar vooral dat je een 
cultuur creëert waarin iedereen voortdurend kan  
leren. 

Dat kun je organiseren, bijvoorbeeld door een dag in 
de maand te reserveren om met elkaar na te denken 
en te bespreken hoe dat wat we doen mooier en beter 
kan. Of door bijvoorbeeld te zeggen: elke vrijdag-
middag besteden we aan leren, we organiseren iets  
waardoor we elkaars leerling en docent zijn. Iedereen 
heeft talenten en kwaliteiten en dat maakt dat je veel 
van elkaar kunt leren. Wanneer je dat zo zou organi-
seren, stimuleer je gelijk het ‘onbaatzuchtige helpen’. 
Het stimuleert bovendien innovatief te werk gaan in 
het dagelijkse werk. Daar komt meer energie uit dan 
dat je iedereen vijf dagen in de week zo maximaal  
mogelijk productief wilt doen zijn. 
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