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Hoe blijven HR-professionals houden van hun 
vak? Laat je inspireren door voorbeelden van 
collega’s in deze special en omarm je werk 
met liefde.
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‘MET GENOEG VRIJHEID EN  
AFWISSELING WORD IK OUD IN HR’
BEVLOGENHEID BIJ HR VAN BURGERS’ ZOO 
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LIEFDE VOOR WERK 
DOOR JE MINDSET

Wat klanten zeggen 
over XpertHR

‘XpertHR is mijn naslagwerk voor arbeids-

rechtelijke kwesties. Het is compleet 

en ik kan makkelijk vinden wat ik zoek. 

Ik gebruik Mijn XpertHR om snel bij de 

onderwerpen te komen die voor mij het 

meest relevant zijn, zoals de wetgevings-

kalender. Verder helpen de voorbeeld-

documenten me altijd goed op gang.’

Bert Oolders, 

Beleidsadviseur HRM bij Zorgbalans 

‘XpertHR helpt mij om op de hoogte te 

blijven van veranderingen in het vakgebied. 

Door de alerts ontvang ik wekelijks op maat 

gemaakte updates in begrijpelijke taal. Niet 

te juridisch maar wel met een link naar de 

onderliggende wetteksten. Handig! 

Dankzij XpertHR heb ik één plek waar ik alle 

informatie over HR kan vinden. Betrouwbaar 

en in begrijpelijke taal.’

Esme Storm 

HR Business Partner bij Briddge 

‘Ik gebruik XpertHR om snel betrouwbare 

informatie te vinden, bijvoorbeeld als ik tegen 

een bepaald onderwerp aanloop of gewoon ter 

inspiratie. De CAO-vergelijker vind ik heel goed 

bedacht. Ik gebruik het om gemakkelijk en snel 

oude en nieuwe CAO’s met elkaar te vergelijken 

en dat scheelt me veel tijd. Een aanrader!’

Lisette van Engelen, 

Assistent P&O bij Yarden Holding 

‘Voor mij als ZZP’er is XpertHR een handig 

instrument. Als ik naar een nieuwe opdracht-

gever ga, kan ik snel de juiste cao erbij pakken. 

Handig zijn ook de praktische documenten 

over uiteenlopende onderwerpen – bijvoor-

beeld over gesprekstechnieken bij frequent of 

langdurig verzuim. XpertHR biedt de kwaliteit 

die het internet niet kan garanderen.’

H. J. Bosma, 

interim projectmanager HRM ‘MENSEN WEER ZIEN WERKEN, GEEFT ME VOLDOENING’

LES VAN DE POLITIE: 
GEEF AANDACHT AAN DE MENS, 
NIET AAN DE FUNCTIE



Liefde voor het werk geeft medewerkers vleugels, weet Maar-
tje van Boekholt. Een paar jaar geleden maakte de arbeids- en 
organisatiepsycholoog naam als een van de eerste chief hap-
piness officers (CHO). Nu coacht ze organisaties en medewer-
kers naar werkgeluk. 

Hoe zie jij liefde voor het werk? 
‘De inzichten daarover zijn veranderd. Een paar geleden ging 
het vaak over de ‘flow’. Vergelijk het met verliefdheid. Dat voelt 
super, maar het is niet iets wat je continu kunt volhouden. Ik 
heb het daarom liever over werkgelukkig. En werkgeluk hangt 
nu en in de toekomst vooral samen met betekenisvol bezig 
zijn. Betekenisvol werk betekent dat wat jij doet strookt met 
je dieperliggende waarden. Die nadruk op betekenisvol werk 
is veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. Toen speelden 
salaris en financiële voorwaarden nog een grotere rol. Nu zijn 
organisaties met een duidelijke purpose favoriet bij de nieuwe 
generatie medewerkers.’

Geldt dat voor elke branche, voor HR net zo 
goed als voor technische ingenieurs?
‘Ja. Dat gevoel is vrij algemeen. In sommige banen, in de zorg 
bijvoorbeeld, is het gevoel wellicht makkelijker op te roepen. 
Bij indirect en ondersteunend werk, zoals HR, is het lastiger 
om de waarden die jij belangrijk vindt te vertalen naar wat je 
doet. Toch is het belangrijk om dat voor jezelf wel te proberen, 
om die relatie te blijven zien. Dat kan door simpele vragen te 
stellen. Zoals: hoe draagt wat ik doe bij aan waar we als orga-
nisatie voor staan? Wat dragen wij als organisatie bij aan wat 
ik belangrijk vind in het leven? Of: hoe dragen we bij aan het 
welbevinden van mensen om ons heen? Uiteindelijk willen de 
meesten van toegevoegde waarde zijn voor anderen. De vorm 
waarin je werk daaraan kan bijdragen hoeft niet groots en mee-
slepend te zijn; maar dat je een deel van de bijdrage kunt zien 
en voelen is wel van belang.’

liefde voor het werk. Iemand komt bij me, omdat hij vastloopt 
in zijn werk bijvoorbeeld. Dan gaan we naar de basis. Graven: 
waarom doet iemand iets altijd op een bepaalde manier. Ik pro-
beer iemands achterliggende waarden en opvattingen bloot te 
leggen. Wat levert volgens hem erkenning op? Wat maakt werk 
betekenisvol? Dan worden de opvattingen zichtbaar. Iemand 
vindt het bijvoorbeeld belangrijk om geen hulp te vragen. Hij 
heeft dat zo geleerd: als hij geen hulp vraagt, hard zijn best 
doet, alles netjes oppakt, levert hem dat erkenning en een pri-
ma gevoel op. Maar nu heeft hij te veel aangepakt en loopt hij 
over. We gaan vervolgens de opvattingen challengen en her-
kaderen. Op welke andere manieren kan hij erkenning vinden? 
Soms lukt het niet in de huidige baan. Dan besluit iemand an-
der werk te zoeken.’  

Zit werkongeluk soms ook niet ingebakken in 
de organisatie?
‘Zeker. We maken werk soms onnodig ingewikkeld door er al-
lerlei lagen tussen te plakken. Als iemand heel veel verstand 
van iets heeft, zou hij idealiter over dat stuk moet gaan. Maar 
nee, daar gaat de manager over, die er niet altijd verstand van 
heeft. Dat is zeker niet altijd logisch. Richt de rollen zo in dat 
het werk weer logischer en daarmee betekenisvol wordt.’

Dat vermindert dus liefde voor het werk, wat 
nog meer?
‘Onduidelijkheid. Duidelijkheid is een onderschatte bijdrage aan 
werkgeluk en leiderschap. Ik zie het om me heen. Er is onduide-
lijkheid over rollen en taken, over beleid, over de kaders waar-

Wat kan je zelf doen om je werkgeluk te be-
vorderen?
‘Of je gelukkig bent in je werk, hangt voor een groot deel van je 
mindset af. Psycholoog Carol Dweck heeft het begrip growth 
mindset geïntroduceerd. Dat is je vermogen om met verande-
ringen om te gaan. Iemand met zo’n mindset probeert te leren 
van z’n fouten. Een mislukt project of een teleurstelling buigt 
hij om tot iets positiefs. Mensen met een ‘fixed’ mindset reage-
ren defensief op tegenslagen en negatieve feedback. Ze heb-
ben meer de overtuiging dat ze hierin niet kunnen veranderen 
of dat het ze toch niet lukt - “het is zoals het is”. Zo’n growth 
mindset hangt weer nauw samen met zelfleiderschap. Je moet 
in staat zijn zelf de regie te pakken richting je doelen en daar-
mee ook je werkgeluk. Ofwel: vanuit jouw kernwaarden doelen 
durven stellen, hierop regelmatig kritisch reflecteren en jezelf 
blijven ontwikkelen. In een richting lopen helpt om je goed te 
voelen. Je moet vervolgens wel weten waar jouw invloed stopt. 
Je hebt niet alles zelf in de hand. Een growth mindset is dus 
ook een kwestie van continu doelen bijstellen en constructief 
hiermee omgaan. Met verandering kunnen omgaan, is kortom 
een van de belangrijkste vaardigheden, zeker voor de toekomst 
van werk.’

Makkelijker gezegd dan gedaan, valt zo’n 
mindset te trainen? 
‘Voor een deel zit het ingebakken. Je persoonlijkheid en opvoe-
ding bepalen deels je mindset. Begin eens bewust te worden 
hoe jouw brein in elkaar steekt. In hoeverre is jouw mindset 
gericht op groei? Doe bijvoorbeeld eens een online test of lees 
er een boek over. Je kunt je brein zeker richting growth ont-
wikkelen. Zorg voor nuttige ervaringen. Durf fouten te maken. 
Sta op en leer daarvan. Doe dat vooral samen. Maak collega’s 
deelgenoot en zeg: op het moment dat ik in de fout ga, klaag 
dan niet mee met me, maar vraag me wat ik ervan heb geleerd. 
Daar zijn bewezen interventies en trainingen voor ontwikkeld.’

Hoe kun jij als coach de liefde voor het werk 
terugbrengen?
‘Dat is niet in één workshopje geregeld. Het is een heel proces. 
Iemand vraagt nooit rechtstreeks te helpen met creëren van 

binnen mensen moet werken. Onduidelijkheid en wantrouwen 
liggen dicht bij elkaar. Werknemers kunnen beter omgaan met 
een leidinggevende die ze niet leuk vinden, dan met een lei-
dinggevende die kaders openlaat. Dat kan leiden tot wantrou-
wen. Iemand moet helder hebben waarom hij ergens besteld is 
en op welk deel hij wordt aangesproken. In een projectgroep 
moet helder zijn: wie verbindt zich aan iets en wie denkt mee?’

Voor psycholoog Maartje van Boekholt gaat liefde voor het werk hand in hand met 
betekenisvol werk doen. Wat daarbij zeker helpt, is een growth-mindset. Ze legt 
uit wat dat inhoudt.

LIEFDE VOOR WERK DOOR JE MINDSET

‘ONDUIDELIJKHEID VERMINDERT  
LIEFDE VOOR HET WERK.’

‘GELUKKIG ZIJN IN JE WERK, HANGT 
GROTENDEELS AF VAN JE MINDSET.’
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 Liefde voor het werk geeft medewerkers vleugels, weet Maartje van Boekholt.

Growth mindset Fixed mindset

Je bent ervan overtuigd 
dat je intelligentie en talent 
kunt ontwikkelen door te 
oefenen

In jouw overtuiging zijn 
intelligentie en talent een 
gegeven; je doet de dingen 
waar je goed in bent 

Je pakt nieuwe dingen op 
en gaat uitdagingen aan

Je vermijdt dingen waarover 
je onzeker bent en probeert 
liever niets nieuws uit

Als het niet lukt, vraag je 
anderen om steun en hulp 
en bekijk je opties

Je schaamt je als iets niet 
lukt en geeft snel op

Je staat open voor kritiek en 
wil ervan leren

Je kunt slecht tegen kritiek 
en probeert die te weer-
leggen

Tekst: Annet Maseland (foto: Unplash)



‘Liefde is een opkomend begrip’, zegt Heleen Mes. Als partner 
van het HappinessBureau kan zij het weten. Dagelijks injec-
teert ze liefde, werkplezier en motivatie in organisaties door 
het hele land. Als voormalig HR-directeur weet ze dat mede-
werkers van HR-afdelingen hun eigen motivatie en drijfveren 
nogal eens verwaarlozen. ‘Ze zijn met heel veel dingen tegelijk 
bezig. Hun focus ligt op de organisatie, zorgen dat de mede-
werkers goed in hun vel zitten. Maar doe je zelf je werk met 
liefde? En hoe blijf je zélf gemotiveerd?’ Vanuit haar ervaring 
geeft ze liefdevolle adviezen.

 1. Beloon liefde en aardigheid
‘Veel bedrijven hebben een uitverkiezing van de medewerker 
van de maand. Meestal gaat het dan om de persoon die de 
meeste omzet of productie heeft gedraaid. Van dat soort wed-
strijdjes worden veel mensen, terecht, een beetje bang. Geef 
er eens een twist aan. Zet elke maand een medewerker in het 
zonnetje die iets liefs voor anderen heeft gedaan. Die heeft 
overgewerkt omdat z’n collega dringend naar huis moest. Be-
loon liefheid, aardigheid en collegialiteit en je zult zien dat de 
sfeer opknapt. Dat mensen op een prettigere manier met elkaar 
omgaan.’

2. Geef elkaar de credits (wacht niet tot het 
van boven komt)
‘HR-medewerkers zijn veel bezig met zaken waar niet altijd hun 
hart ligt. De factor mens is voor velen de reden om voor dit 
vak te kiezen. In de praktijk gaat veel aandacht uit naar wet-
geving en systemen. Daar komt bij dat het MT of de directie 
ook niet altijd snapt of waardeert waar HR mee bezig is. Hún 
focus is goede mensen van de arbeidsmarkt halen. De inspan-
ningen om de organisatie WAB-proof te maken worden dan 

 WAT DOET HR ZÉLF OM
GEMOTIVEERD TE BLIJVEN?
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HR is altijd maar bezig goed te doen voor de organisatie en de medewerkers. Maar hoe blijf je 
zelf gemotiveerd en happy met je werk? Heleen Mes van het HappinessBureau geeft tips. 

wordt. Geef het een vaste plek, in een werkoverleg bijvoor-
beeld, zodat het kan inslijten. Geef collega’s bij toerbeurten 
aan het begin van een werkoverleg een complimentendouche. 
Deze collega gaat op de gang staan en de anderen schrijven 
hun waardering op post-its. Nadat de collega weer binnen is, 
volgt de complimentendouche: de collega’s melden wat er op 
hun post-it staat en plakken die op de collega. Je kunt ook 
denken aan een complimentenmuur, vol met lieve kaartjes van 
klanten en collega’s. ICM-training heeft de week van de waar-
dering verzonnen. In die week hangt iedereen op z’n locker een 
grote kaart, die de collega’s volschrijven met lieve dingen. Een 
andere organisatie heeft een bel waar je aan mag trekken als je 
iets goeds hebt gedaan. Op dat moment gaat iedereen klappen 
en gaat er een daverend applaus door het pand. Alles is goed, 
zolang het past bij de bedrijfscultuur. Organiseer een brain-
storm, verzamel de ideeën en pik er de leukste uit.’

6. Ga kwartetten met elkaars taken
‘Iedereen heeft wel taken in z’n pakket waar hij een hartgron-
dige hekel aan heeft. Zo veel mensen, zo veel collega’s. Je zult 
zien, er is vast een collega die wel helemaal wam loopt hier-
voor. Bespreek in het team wat ieders taken zijn en waar je 
nou echt een hekel aan hebt. Probeer taken te ruilen. Ik had 
vroeger een collega die een hekel had aan financiën. Ik vond 
dat juist leuk. Hij nam mijn projectoverleg over, wat mij niet 
lag. Ga kwartetten met elkaars taken om zo de baan meer te 
boetseren naar je talenten.’

7. Onderneem leuke dingen tijdens en buiten 
het werk
‘Waar mensen echt gelukkig van worden, is leuke dingen met 
elkaar ondernemen. Dat hoeft niet per se de vrijdagmiddagbor-
rel te zijn. Doe eens iets grappigs samen tijdens het werkover-
leg. Ga een keer samen wandelen in de pauze of buiten de deur 
lunchen, naar de film na werktijd. Het maakt niet zoveel uit wat. 
Om goed en collegiaal met elkaar te werken, is het belangrijk 
dat je meer dan collega’s bent, dat je vrienden van elkaar wordt. 
Slechts een enkeling stelt daar geen prijs op. Dat is het type 
‘Laat mij maar lekker werken’. Maar dat is de uitzondering. De 
meesten van ons zijn sociale wezens. En: vergeet ook de zzp’ers 
en freelancers niet.’

Een compliment is pas een  
écht compliment als:

� Wat je zegt op waarheid berust en je het oprecht meent 
(fake complimenten worden meestal gelijk doorgeprikt en 
werken averechts)
�De ander er waarde aan hecht (een opmerking over ie-

mands uiterlijk kan oprecht gemeend zijn, maar totaal ver-
keerd landen)
�Er geen verborgen kritiek onder schuilt (“zo, jij bent goed 

op tijd vandaag zeg”)

vaak onvoldoende gewaardeerd. De oplossing? Verwacht niet 
van het management dat ze veren in je kont steken. Zorg voor 
jezelf en voor elkaar. Geef elkaar credits telkens als iets tot een 
goed einde is gebracht. Collega’s begrijpen immers beter wat 
een lastige klus het is geweest. Is de folder af? De organisatie 
WAB-proof? Geweldig … vieren!’ 

3. Schrap overbodige taken
‘We weten ergens wel dat sommige taken geen zin hebben. 
Toch doen we ze. Overdadige functiebeschrijvingen maken, 
achter managers aanlopen, rapporteren hoeveel managers ge-
daan hebben, ingewikkelde bonussystemen, beoordelingssyste-
men optuigen die niet werken, maar wel veel tijd en onderhoud 
vergen. Het zijn klussen die de organisatie weinig tot niks ople-
veren, die energie vreten en werkplezier vergallen. Doe een stap 
terug en kijk eens kritisch naar het werk. Doe je voldoende zin-
nig werk? Is de balans goed? Gun jezelf betekenisvol werk waar-
in je kunt groeien en waar je je talenten kunt inzetten. Schrap zo 
veel mogelijk onnodige taken. Begin daar vandaag mee.’

4. Overlaad je collega’s met complimenten
‘We zijn in Nederland niet scheutig met complimenten. We 
zeggen al snel dat het er allemaal bij hoort. Zonde! Iemand 
complimenteren is een kleine moeite en het levert enorm veel 
werkplezier op. Vaak zijn mensen bang dat hun compliment als 
raar of fake wordt gezien. Dat is onnodig. Zolang een compli-
ment gemeend is, accepteren mensen het graag. We vinden 
het nou eenmaal fijn om complimenten te krijgen. Het is vooral 
een kwestie van opmerkzaam zijn op de positieve punten. Je 
focussen op de goede dingen. Bij sommigen zit dat niet in het 
DNA en voelt het onwennig. Zij moeten zich er echt toe zetten. 
Ga maar oefenen.’

5.  Verzin lieve tradities
‘Als complimenten geven niet in de cultuur van een team of or-
ganisatie zit, moet je zorgen dat het een ingesloten gewoonte 

‘WE ZIJN NIET SCHEUTIG MET  
COMPLIMENTEN, ZONDE.’

Tekst: Annet Maseland (foto: Unplash)

Geef collega’s aan het begin van een werkoverleg een complimentendouche met bijvoorbeeld post-its. 



Uitkijkend op de pinguïns werkt Yvette Taverne (43) als HR-advi-
seur bij Burgers’ Zoo in Arnhem. Het park onderscheidt zich van 
andere dierenparken doordat de natuurlijke leefomgeving van de 
bewoners er grootschalig is nagebouwd. Bij Burgers’ Zoo wer-
ken circa driehonderd mensen, afhankelijk van het seizoen. De 
personeelsafdeling heeft twee adviseurs en een leidinggevende.

Yvette Taverne geeft zichzelf een dikke acht/negen als ze een 
cijfer moest geven voor haar bevlogenheid. ‘Het dierenpark is 
een unieke werkomgeving. Ik vind het heerlijk om in de pau-
ze even naar het pasgeboren neushoorntje te kijken. Of even 
langs te gaan bij de Maleise beer met haar jongen. Van dat ex-
traatje word ik heel blij, maar daar gaat het niet alleen om.’

Vrijheid
Afwisseling vindt Yvette Taverne ook belangrijk. Bij Burgers’ 
Zoo kan ze HR-advies combineren met coaching en loopbaan-
begeleiding. Het ene moment is ze bezig met de gevolgen van 
de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans voor het beleid ten 
aanzien van flexwerkers. Het andere moment heeft ze het met 
een dierenverzorger over haar werkbelasting. ‘Het geeft veel 
voldoening als ik zie hoe ons korte gesprek haar helpt om be-
paalde beslissingen te nemen.’

De filosofie van het dierenpark is dat dieren zo veel mogelijk 
vrijheid krijgen. Die voelt Yvette Taverne ook in haar werk. ‘Ik 
krijg de vrijheid om met voorstellen te komen die ik zelf kan uit-
voeren. De lijnen zijn kort in dit familiebedrijf.’ Haar HR-collega 
en zij overleggen rechtstreeks met de directie en het manage-
mentteam. Bijvoorbeeld over hun voorstel om van samenwer-
king het thema van het jaar te maken.

gedaan. De afdeling educatie had die georganiseerd, omdat 
Burgers’ Zoo daar meewerkt aan de bescherming van een 
groot natuurgebied. ‘Ik heb de reis zelf betaald, het was geen 
werkbezoek. Maar ik heb me wel opgegeven omdat ik interesse 
heb voor natuurbehoud. Er gingen ook drie dierverzorgers en 
gidsen mee. Burgers’ Zoo verwacht van medewerkers dat ze 
betrokken zijn, maar zo’n reis helpt daar zeker aan mee.’ 

Waardering krijgt de HR-adviseur ‘van alle kanten’. De directie 
is blij met de uitwerking van de gevolgen van de Wet arbeids-
markt in balans en de manier waarop HR iedereen daarover 
heeft geïnformeerd. Leidinggevenden en medewerkers waar-
deren het dat ze altijd even bij personeelszaken kunnen bin-
nenlopen als ze ergens over willen sparren. ‘Als iemand zegt dat 
ik hem echt heb geholpen, is dat een compliment. Verder heb 
ik een fijne samenwerking met mijn HR-collega. We zitten al-

Wie is de mol?
‘Eind 2019 hebben mijn HR-collega en ik een ‘mollenworkshop’ 
gegeven met de afdeling Educatie. Medewerkers van alle afde-
lingen kregen opdrachten in het park en één persoon was de 
mol. Zo kwamen dierverzorgers in de winkel en horecamede-
werkers in de garage van de technische dienst. Daar vertelden 
de leidinggevenden meteen iets over. Zo’n workshop is natuur-
lijk geen wondermiddel. Sommige medewerkers werken al 25 
jaar in hun team - dan zijn er altijd wel botsingen. Maar door de 
workshop kwamen mensen in contact met andere afdelingen, 
op plekken waar ze nog nooit waren geweest.’

Nog zo’n voorwaarde voor werkgeluk is persoonlijke ontwik-
keling. Volgens de website van Burgers’ Zoo krijgen medewer-
kers daar veel ruimte voor. Taverne: ‘Toevallig heb ik net in mijn 
functioneringsgesprek besproken dat ik nog wat handvatten 
mis voor teambegeleiding. Daar ga ik binnenkort een opleiding 
voor volgen. Een mooie aanvulling op de individuele coachop-
leiding die ik een paar jaar geleden heb gedaan.’

Rondreis
Inspiratie haalt de HR-adviseur onder meer uit een rondreis 
door Belize (Centraal-Amerika) die ze in januari 2020 heeft 

lebei aan een andere kant van het dierenpark, maar strategisch 
trekken we samen op.’ 

Pinguïns
Genoeg reden om bevlogen te blijven tot haar pensioen? ‘Als 
ik genoeg vrijheid krijg, kan ik zeker oud worden in dit vak. Een 
andere voorwaarde is dat ik HR en coaching kan combineren. 
Dat gaat nu goed, omdat mijn collega hetzelfde takenpakket 
heeft. Medewerkers kunnen kiezen bij wie ze terecht willen. 
We nemen het van elkaar over zodra HR-belangen en loop-
baancoaching met elkaar in conflict komen. Voor mij is belang-
rijk dat HR mensgericht blijft, maar ook zakelijk kan zijn. We ne-
men ook wel eens beslissingen waar mensen het niet mee eens 
zijn.’ Als het even tegenzit, kijkt Yvette Taverne uit haar raam 
naar de eerste dieren die bezoekers te zien krijgen als ze het 
park in komen. ‘Van de pinguïns word ik vanzelf weer vrolijk.’ 

WAARDERING KRIJGT  
DE HR-ADVISEUR  

‘VAN ALLE KANTEN’.
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Liefde voor HR is meer dan een bijzondere werkplek

‘MET GENOEG VRIJHEID EN 
AFWISSELING WORD IK OUD IN HR’

BEVLOGENHEID BIJ HR VAN BURGERS’ ZOO 

HR-adviseur in een dierenpark, dat klinkt als een droombaan. In Koninklijke Burgers’ Zoo 
loopt Yvette Taverne in de pauze vaak langs de olifanten en de zeekoe. Maar haar liefde voor 
HR hangt niet alleen af van haar bijzondere werkplek. ‘Als ik genoeg vrijheid en afwisseling 
heb, kan ik oud worden in dit vak.’

Tekst: Jolan Douwes (foto: ANP)



‘Schaamte zit ons vaak onnodig in de weg’, zegt Aukje Nauta. 
‘Schaamtevrij leven en werken’ is haar huidige researchthe-
ma. De organisatiepsycholoog schudde na een sabbatical de 
schaamte goeddeels af. Ze gooit bij haar huidige lezingencyclus 
zichzelf inclusief haar eigen worstelingen met ongemakkelijke 
gevoelens in de strijd. Dan te bedenken dat bij haar als puber 
de gêne op het voorhoofd gebrand stond. ‘Ik was een verle-
gen meisje, durfde niet te zeggen waar het op stond. Ik durfde 
niet de lead in vriendschappen te nemen, bang als ik was voor 
afwijzing.’ Mede door die worstelingen in haar jeugd kwam ze 
uiteindelijk op schaamte uit als onderwerp van haar nieuwe re-
search en lezingen. 

Vaker dan we denken speelt schaamte een rol, heeft ze gecon-
stateerd. ‘Je zit in een vergadering, je snapt iets niet, maar durft 
dat niet te vragen. Want ze denken vast dat je dom bent. In 
mijn workshops vraag ik deelnemers regelmatig naar dergelijke 
gevoelens. Vaak schamen mensen zich voor het feit ze iets niet 
durven zeggen. Ze durven hun kritiek op de baas niet te uiten 
bijvoorbeeld. Of ze vinden de jaargesprekken waardeloos en 
zouden daarmee naar de directie willen stappen. Maar durven 
dat niet, uit angst voor de gevolgen.’

Nauta herkent die gevoelens bij zichzelf maar al te goed. Ze 
dist een voorbeeld op uit haar eigen werkleven. Een manager 
klaagde bij haar over diens leidinggevende. ‘In mijn toenmalige 
rol, in die setting, moest ik tegen de baas van die baas iets zeg-
gen, uit een morele plicht. Maar dat was moeilijk en mijn eerste 
neiging was dan ook om het weg te stoppen. Toch heb ik het 
uiteindelijk wél gezegd. Gelukkig. Want anders had ik mezelf 

hun zwakheden durven toegeven. Achter elke schaamte, zit 
een verlangen, bijvoorbeeld dat je iets niet hoeft te weten of te 
kunnen. Daarvoor uitkomen kan heel verlossend zijn.’

Ze haalt een voorbeeld aan van een anesthesioloog die een fa-
tale fout bij een patiënt maakte. Deze kreeg geen sociale steun 
van de collega’s en raakte uit schaamte aan de drank. Uiteinde-
lijk ging ze de confrontatie met haar verslaving aan. Ze liet ze 
zich omscholen tot verslavingsarts. Ze richtte een website op, 
doktersindeknel.nl, om het stigma rond verslaving bij artsen te 
doorbreken. ‘Dat is precies waar het mij om gaat. Durf je hoofd 
in de bek van de draak te steken. Waar zit je verlangen? Handel 
daarnaar. Durf te vragen, te geven, te onderhandelen. Dat is 
mijn motto. Uiteindelijk kom je dan veel dichter bij je kern.’

Liefde
Voor veel mensen is dichtbij de kern komen, zeggen waar het 
op staat of hulp vragen lastig. Je kwetsbaar opstellen vereist 
lef. Plus: een veilige werkomgeving, benadrukt Nauta. ‘Het is de 
taak van een leidinggevende om een veilige cultuur te creëren, 
waar medewerkers zich kwetsbaar durven opstellen en durven 
vragen.’

geen knip voor de neus waard gevonden. De twee mannen 
hebben een goed gesprek gehad, waardoor ik van waarde voor 
hen ben geweest.’

Beschaving
‘Helemaal zonder schaamte, dát moeten we niet willen’, zegt 
ze meteen. ‘Schaamte heeft een functie. Kijk naar vliegschaam-
te. Dat zegt iets over de waarden in de maatschappij. Wat zijn 
we eigenlijk stom dat we zo gemakkelijk het vliegtuig nemen. 
Schaamte is verbonden met beschaving, met empathie, met 
een goed mens willen zijn, bij een groep willen horen. Alleen 
psychopaten zijn schaamteloos.’

Maar er is ook onterechte schaamte, vervolgt ze. ‘Die belet 
mensen om zichzelf te zijn. Want wie zich schaamt, verstopt 
zich, wijst zichzelf af. Te veel weggestopte schaamte, zo blijkt 
uit onderzoek, kan leiden tot depressie of agressie. Als je idee-
en of kritiek binnenhoudt, ontneem je jouw organisatie de kans 
om te verbeteren of misstanden te verhelpen. Je belet ook je-
zelf je te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen.’

Verbinding
De kunst volgens Nauta is om de schaamte niet weg te duwen, 
maar onder ogen te komen. Niet langer ervoor wegkruipen, 
maar erkennen en soms zelfs etaleren. Onderzoek welk ver-
langen er onder die schaamte schuilgaat. ‘Door je niet langer 
te verstoppen, zet je de deur open voor nieuwe gedragsmo-
gelijkheden. Pas dan kun je je authentieke zelf worden en echt 
verbinding maken met anderen of met dat wat je graag in de 
wereld wilt neerzetten. Ontwikkeling lukt vaak pas als mensen 

In haar welkomstrede als hoogleraar aan de universiteit van 
Leiden pleitte ze voor liefdevolle werkplekken, waar ruimte is 
voor onbaatzuchtig helpen en delen van ideeën. Waar men-
sen oog hebben voor elkaar. Waar ruimte is voor dat goede 
gesprek waarin een leidinggevende bijvoorbeeld informeert bij 
een medewerker: wat heb jij nou nodig om gelukkig te werken 
en te leven?’
Daarmee legt ze de vinger op de zere plek. Want de trend is 
precies andersom. Werkrelaties worden losser en dynamischer, 
zegt ze. En hoewel dat niet per se hoeft te betekenen dat ze 
liefdelozer worden, ziet ze dat wel om zich heen gebeuren. ‘In 
de platformeconomie worden mensen aangestuurd door louter 
een algoritme. Het goede gesprek op de werkvloer verdwijnt. 
Op veel werkplekken worden mensen als productiemiddel be-
schouwd. Een middel dat harde, meetbare resultaten moeten 
opleveren.’

Ze pleit voor meer echt contact en liefde dus pro-sociaal zijn, 
om de wetenschappelijke term te gebruiken. Want waarom 
kunnen we privé wél onbaatzuchtig zijn, zonder gelijk iets daar-
voor terug te verlangen, en kan dat niet op de werkvloer? En 
dan komt ze weer terug bij haar recente thema: werkschaamte.

‘SCHAAMTE STAAT 
LIEFDE VOOR WERK IN DE WEG’

ALS JE IDEEËN OF KRITIEK BINNENHOUDT, ONTNEEM JE 
JOUW ORGANISATIE DE KANS OM TE VERBETEREN.
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 ‘Vaak schamen mensen zich voor het feit ze iets niet durven zeggen.’

Om liefde voor je werk te hebben, moet je dichtbij je kern durven komen. Gevoelens van 
schaamte spelen ons daarbij vaak parten, is de ervaring van psycholoog Aukje Nauta.

Tekst: Annet Maseland (foto: Unsplash)



De Politie legt nu vaker de nadruk op de menselijke maat.

Tekst: Jolan Douwes (foto: Politie)

Sinds 2011 werkt Linda Beentjes (53) bij de Politie, eerst als 
coördinator HR Advies, toen als teamchef van ruim honderd 
servicemedewerkers. Sinds 2020 is ze terug bij HR als loop-
baanadviseur. Als extraatje geeft ze workshops over werkgeluk 
en ‘Bouw je eigen Baan’. De politie telt ongeveer 60 duizend 
medewerkers.

Wat maakt je zo bevlogen?
‘Van nature ben ik positief ingesteld, ik heb veel plezier in mijn 
werk. Als het tegenzit, ga ik analyseren wat ik moet doen om 
uit de negatieve spiraal te komen. Daarmee houd ik zelf ook de 
regie over mijn loopbaan. Na zeven jaar bij HR wilde ik uitpro-
beren hoe het was om leiding te geven. Ik werd teamchef van 
de medewerkers achter het 0900-nummer waarop de Politie 
dag en nacht bereikbaar is. Daar heb ik wel succesjes bereikt, 
maar niet genoeg om bevlogen te blijven. In mijn huidige baan 
als loopbaanadviseur krijg ik mensen makkelijker in beweging.’

Ben je ook trots op je werk?
‘Ja, ik heb veel waardering voor de agenten die nogal wat te 
verduren hebben. In een paar dagen tijd kan het aantal inci-
denten dat ze meemaken zich opstapelen, van een dodelijk 
verkeersongeluk tot openbare geweldpleging of zelfdoding. 
We merken dat politiemensen op steeds jongere leeftijd met 
post-traumatische stresssymptomen (PTSS) kampen of men-
taal gepensioneerd zijn.’ 
‘Ook jongere collega’s kunnen dat al zijn. Zij krijgen steeds va-
ker te maken met allerlei vormen van geweld op straat. Als de 
balans met hun privéleven dan ook niet goed is, kunnen zij de 

medewerker gebeurde dit gelukkig niet. Als beloning kreeg ze 
een reep en werd ze door de teamleiding in het zonnetje gezet. 
Het gevolg was dat iedereen die chocola wel wilde verdienen.’ 
‘Onze Vakmanschapsdagen zijn ook een vorm van aandacht 
geven. Samen met een vitaliteitscoach en een yogadocent heb 
ik een aantal workshops ontwikkeld. Op het programma staat 
ook een workshop jongleren. Mensen achter het beeldscherm 
blijven mentaal fitter als ze af en toe drie balletjes in de lucht 
gooien. In de training Mentale Weerbaarheid  wordt het jon-
gleren ook opgenomen. Hier en daar zie ik collega’s al oefenen.’

Wat doe je nog meer om medewerkers gemo-
tiveerd te houden?
‘We hebben een stilteruimte waar je kunt ontsnappen aan de 
hectiek. Medewerkers hebben die kamer zelf ingericht met 
loungestoelen, spreuken aan de muur en zachte verlichting. 
Regelmatig hangt het bordje ‘Niet storen’ aan de deur. Verder 
kunnen politiemedewerkers voor of na het werk naar een yog-
ales of sporten. Voor slaap- of voedingsadviezen kunnen ze te-
recht bij onze vitaliteitscoaches.’

Hoe blijf je zelf energiek?
‘Door te praten met mijn collega’s en in mijn vrije tijd te boot-
campen, fietsen en lopen. Mijn valkuil is dat ik altijd in bewe-
ging blijf. Ik heb geleerd meer rust te nemen en mijn grenzen 
aan te geven, al blijf ik dat moeilijk vinden. Bij collega’s zie ik 
snel wanneer ze dreigen om te vallen. Een overbelaste colle-
ga die steeds maar loyaal bleef aan haar afdeling heb ik twee 
weken naar huis gestuurd. Dat heeft haar geholpen om meer 
afstand te nemen en na te denken over haar loopbaan.’

Heb je nog tips voor HR-collega’s? 
‘Bij grote organisaties zoals de politie staat HR ver van de 
werkvloer af. In gesprekken met leidinggevenden gaat het vaak 
over strategische onderwerpen zoals formatie, recruitment of 
rechtspositie. Mijn tip is ook te bespreken hoe zij meer aan-
dacht kunnen besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van 
hun medewerkers. Wat hebben ze nodig om bevlogen te blij-
ven?’

binding met hun baan verliezen, maar ook met collega’s en het 
politiewerk. Ze zijn minder gemotiveerd, productief en inzet-
baar waardoor langdurige uitval op de loer ligt.’ 
‘Een agente van eind dertig kreeg al paniekaanvallen als ze de 
ring van Amsterdam op reed. Ze had zo veel meegemaakt dat 
ze ziek thuis zat en niet meer terug kon naar haar oude baan. Ik 
heb haar aan een HR-administratieve functie bij een gemeente 
kunnen helpen. Dat zij weer verder kan, geeft me veel voldoe-
ning.’ 

Waardering vergroot de bevlogenheid vol-
gens experts. Krijg je die genoeg?
‘Ik krijg veel erkenning van mijn collega’s en leidinggevenden. 
Als iemand me bedankt voor een prettig gesprek of een goed 
advies ben ik al blij. Dat ik me steeds op nieuwe plekken ver-
der kan ontwikkelen, is ook een vorm van waardering. Maar er 
zijn ook politiemensen die zes jaar na de reorganisatie (in 2013 
werd de politie één nationaal korps, red.) nog steeds met pijn 
en verdriet rondlopen. Onder politieke druk is toen meer naar 
de functies gekeken dan naar de mens. Daar heeft de organisa-
tie van geleerd. We leggen nu vaker de nadruk op de menselijke 
maat.’ 

Hoe dan? 
‘Kleine acties kunnen soms al veel betekenen. Bij het Regionaal 
Servicecentrum waar ik teamchef was, kunnen collega’s elkaar 
voordragen voor de Reep van de Week. Bijvoorbeeld voor een 
medewerker die een heftig telefoongesprek heeft gehad. De 
beller wilde zelfmoord plegen, maar dankzij de inzet van onze 

LES VAN DE POLITIE: GEEF AANDACHT 
AAN DE MENS, NIET AAN DE FUNCTIE

 ‘MENSEN WEER ZIEN WERKEN, GEEFT ME VOLDOENING’

‘MENSEN ACHTER HET BEELDSCHERM BLIJVEN MENTAAL  
FITTER ALS ZE AF EN TOE JONGLEREN.’
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Op LinkedIn noemt Linda Beentjes zichzelf een enthousiaste, bevlogen people manager. Met uit-
roepteken. Dat straalt ze ook uit. Bij de Politie is ze gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling en 
vitaliteit. ‘Ik blijf ook gemotiveerd doordat ik me steeds op nieuwe plekken verder kan ontwikkelen.’



De afdeling HR van Van Wijnen Groep heeft drukke jaren ach-
ter de rug. Het bedrijf is flink gegroeid. De recruiters hadden 
het razend druk met binnenhalen van nieuwe collega’s: spe-
cialisten en vooral de nieuwe generaties, want daar komen er 
steeds minder van uit de schoolbanken. Het bouwbedrijf heeft 
een eigen Van Wijnen-college, waar werknemers kunnen kie-
zen uit een divers scholingsaanbod, van technische bouwkun-
de tot leiderschap. Hoe blijven de medewerkers tussen alle 
drukke bedrijven door zelf gemotiveerd? Tahlvik Leung, hoofd 
HR bij Van Wijnen, geeft zijn visie.

Wordt er met liefde gewerkt?
‘Jazeker. De kracht van ons bedrijf zit in de menselijke maat. 
Het is een familiebedrijf. Ondanks dat er zo’n tweeduizend 
mensen bij ons werken, is die familiaire en informele sfeer nog 
steeds voelbaar. We onderscheiden ons door de persoonlijke 
aandacht voor onze werknemers. Mensen zijn geen nummers, 
maar individuen. Dat betekent dat er ook aandacht is voor de 
gezinssituatie. We zijn informeel georganiseerd, met korte lij-
nen. Binnen HR is dat niet anders. Vrienden zijn we nog net 
niet, maar we vieren wel onze successen en doen regelmatig 
leuke dingen samen. Zo zijn we samen naar Amstel Live ge-
weest met een groep collega’s.’

Hoe houden jullie bij HR de liefde erin?
‘Als leidinggevende probeer ik onze algemene principes van 
werkgeluk te vertalen naar het eigen team. Om te beginnen 
is het belangrijk dat een organisatie een duidelijke koers vaart. 

meer van alles op de hoogte kunt zijn. We hebben bijvoorbeeld 
heel slimme executive recruiters in huis die verantwoordelijk 
zijn voor de instroom. Ze zijn experts op het gebied van data 
verzamelen. Die ruimte om persoonlijk te groeien is essentieel 
voor liefdevol werken.’

Wat als iemand die persoonlijke groei niet 
ambieert?
‘Iemand die niet wil leren, die altijd hetzelfde wil blijven doen, 
terwijl de markt verandert. Tja, dan krijg je het overal binnen 
ons bedrijf, maar zeker bij ons op de afdeling HR, heel moei-

Zelf vind ik het zonder een duidelijke “why” ook lastig om ge-
motiveerd te blijven. Ik wil ook weten waar ik naartoe beweeg. 
Als eindverantwoordelijke vind ik het belangrijk om mijn team 
duidelijk richting te geven. Daar neem ik zelf ook de verant-
woordelijkheid voor, die kaders laat ik niet zomaar ontstaan. 
Vervolgens geef ik de medewerkers veel ruimte, ondernemer-
schap en autonomie om te bepalen hoe ze van A naar B gaan. 
Welke tools ze kiezen, dat laat ik graag aan henzelf over. Dat 
mogen ze op hun eigen, creatieve manier invullen. Alleen het 
eindresultaat telt. Het allerbelangrijkste, de derde pijler, is de 
aandacht voor de persoonlijke groei. Er is oog voor persoonlijke 
ontwikkeling en groei. En er is psychologische veiligheid om 
kritisch te zijn. Dat klinkt een beetje als managementjargon, 
maar het is wel echt mijn visie.’

Noem eens zo’n stip op jullie horizon?
‘We zijn op weg naar een 8+-organisatie. Hoge klantwaarde-
ring, medewerkerstevredenheid en een cultuur van continu le-
ren en verbeteren. Onderdeel van de HR-strategie is een 100% 
gedigitaliseerde en datagestuurde HR-organisatie worden. Alle 
papier moet verdwijnen uit ons systeem en kengetallen worden 
voorspellende waarden. Daar zijn we nog niet hoor, maar daar 
bewegen we naartoe. De specialisten op mijn afdeling denken 
na over hun eigen rol in deze processen. Ze komen met allerlei 
creatieve ideeën over tooling, bijvoorbeeld hoe je een workflow 
kunt terugbrengen van tien naar vijf stappen. Ik geloof sterk in 
nieuwsgierige specialisten die autonoom werken. HR heeft zich 
als vakgebied zodanig ontwikkeld dat je als leidinggevende niet 

ONDANKS DE 2000 MEDEWERKERS IS DE 
FAMILIAIRE EN INFORMELE SFEER NOG 

STEEDS VOELBAAR.

HET ALLERBELANGRIJKSTE, 
DE DERDE PIJLER, IS DE 
AANDACHT VOOR DE  
PERSOONLIJKE GROEI.
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LIEFDE IS… 
‘VRIJHEID BINNEN DUIDELIJKE KADERS’

Bouwbedrijf Van Wijnen Groep is al honderd jaar een familiebedrijf. Die informele sfeer is 
voelbaar in alle vestigingen. ‘Hier wordt met liefde gewerkt’, zegt Tahlvik Leung, hoofd HR.

Van Wijnen Groep schenkt persoonlijke aandacht aan werknemers

Tekst: Annet Maseland (foto: Unsplash)

lijk. De ontwikkeling van de medewerkers is de meest kritische 
succesfactor voor een bedrijf. Als je stilstaat, word je rechts en 
links ingehaald. Dan zit je hier niet goed op je plek.’
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