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Prof.dr.AntonM.C.vanderGeld:

De nieuwe uitdaging voor werkgevers en werknemers

‘Ontwaken uit onze 
crisis en weer 
verantwoord beslissen’

Weverkerenineenspannendesamenleving.Dedrukneemtnogaltijdtoedoorde

vele onderlinge tegenstellingen en financieel-economische onzekerheden.

Daardoorlooptdemaatschappijvast,hetroermoetdusduidelijkom.“Eensamen-

levingkannietsteedswelvarenderworden.Eennieuwevisieoplevenenwerken

is daarom zonder meer nodig”, aldus prof. dr. Anton van der Geld, president

BeNeLux-Universitair Centrum. Van der Geld geniet met zijn inspirerende

opvattingenveelaanzien inzowelpolitiekekringenalshetbedrijfsleven.De

MeierijinBedrijflaatugraagmeeprofiterenvanzijnhelderevisie.
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Prof.dr.AntonM.C.vanderGeld:

oord beslissen’

Eennieuwetijddientzichaan.Veelgaat

noggoed,maarveelgaatookmis.Detreinen

lopennog,weliswaarmetvertraging,maar

bankenzijnnogsteedsinproblemen,steeds

meermensenverliezenhunbaan.Ditalles

gaatgepaardmetveelonrust,spanning,

pessimismeenalomgroteontevredenheid.

“Eriseennieuwevisienodigoplevenen

werkenomonzetoekomstenonseigen

levenweermetvertrouwentegemoette

zien.Desimpeleoplossing‘geldmoetrollen’

werktnietmeer.Eenanderevisieopdemens,

zijnleven,zijnwerken,opdesamenleving

in zijn geheel is noodzaak. Je kunt niet

steeds meer willen, meer vliegen, meer

reizen, meer bezitten. Op een gegeven

momentkomjeaaneenplafond.Vooruit-

gang is niet altijd verbetering, is niet

altijdmeerwelzijn.Ermoetmeerbalans

komen,demenszelfmoetinzijnharten

inzijndenkendurventeveranderen.”De

denkwijze van Van der Geld opent een

eigentijds perspectief op anders werken

enleven.Succesengelukkomendaarmee

binneniedershandbereik.

Crisis als keerpunt en kans

Deeconomischeenfinanciëlecrisistrekt

als een orkaan over de hele wereld en

sleeptvanallesmetzichmee.Zekerheden

wankelenendreigeninluchtoptegaan.

Torenhogezorgendoemenop,diedepressie

enpessimismeoproepen.VolgensVander

Geldheefthetwoordcrisisechternaast

eennegatieveookeenpositievebetekenis:

“HetGrieksewoordcrisisbetekentimmers

hetonwarevanhetwarescheideneneen

helderebeslissingnemen.Hetiseenvitaal

moment,eenkeerpunt.HetChinesewoord

crisisbetekentookkans.”

Eencrisiskaninveleopzichteneenonver-

wachteuitkomstbiedenvoordetoekomst.

Erwaseenhaltnodigvoordieonbeperkte

groei,overproductieenhyperconsumptie.

Zokontochnietlangerdoorgaan.Maarhoe

geefjedaarwendingaan?VanderGeld:

“Dezecrisisbiedtonverwachteenuitkomst

en een kans. Denk daarbij bijvoorbeeld

aanmaatschappelijkverantwoordonder-

nemen. Je aandacht richten op familie-

bedrijveninplaatsvanalleheilverwachten

van beursgenoteerde multinationals en

hun beleggers. Je niet blind staren op

alsmaar groeien, maar op wat werkelijk

welzijn en geluk voor mensen brengt.

Balans zoeken tussen succesvol werk en

gelukkigprivéleven.”

Werkgevers en werknemers 

bevaren samen het schip 

VanderGeldvergelijkthetfunctionerenvan

eenbedrijfoforganisatiemethetbevaren

vaneenschip.Daarbijisiedersinzetwezen-

lijk en heeft ieder zijn eigen plaats. Het

brengt opwinding en spanning teweeg

om alles goed te laten verlopen en het

schip in balans te houden. De matrozen

en de technici moeten voortdurend op

elkaar kunnen inspelen en rekenen. De

stuurliedenmoetenhetkompasrichten,

bijhouden en volgen. De kapitein moet

alsboegbeeldvanhetschipoptreden.Hij

voert het gezag en brengt inspiratie en

harmonie.Danvoelt iederzichzinvolen

verantwoordelijkophetschip,enkomtzo

totzijnrecht.Dankanhetschipveiligop

zijn kompas varen en een juiste koers

volgen. En het schip de vracht als een

goedproductafleveren.

“Bij een bedrijf is het niet anders”, legt

VanderGelduit.“Dewerkgever,manager

enmedewerkershebbeniederhuneigen

functie en zijn op elkaar aangewezen.

Samenmoetenzijeenhechteneffectief

teamvormen.Immers,desterktevaneen

ketting hangt af van de sterkte van de

zwaksteschakel.”

Een sfeer van uitdaging, 

ambitie en passie

VanderGeldonderscheidtdriemenselijke

eigenschappendievooreengrootdeelons

presterenbepalen:uitdaging,ambitieen

passie.“Bij uitdaging gaat het erom een

balanstevindentussenwatdeorganisatie

wilenwatdemedewerkersverwachten.

Wat voor de een uitdagend werk is, kan

voordeandergeestdodendzijn,omdatzijn

mogelijkhedennietwordenaangesproken.

De eigenschap ambitie doet ons ernaar

strevenhetbestevanonszelftegevenen

het best mogelijke werk te leveren. Het

vormtooksteedsdebronomhetwerkmet

plezierenenthousiasmetedoen.Indemate

waarinditgebeurt,kaneenpassieontstaan.”

Passiehoortbijsucceshebben.Bijpassie

gaathetovergevoelens,somszelfsover

hevige gevoelens. De eigenschap passie

kanaanhetwerkeenextrakwaliteitgeven.

“Datishetvoordeel,maarhetkanooknadelig

werken,”vervolgtVanderGeld.“Passiekan

iemandzoinbeslagnemen,dathijinzijn

gedrevenheiddemenselijkeverhoudingen

inhetbedrijfuithetoogverliest.Hetisde

manofvrouwdiefanatiekdoorslaatenniet

meermettweevoetenopdegrondstaat.”

Leiders met bezieling, durf 

en creativiteit

Veelhangtinbedrijvenenorganisatiesaf

vandeleiders.Watvoorleiderszijnernodig?

“Bezielingishettoverwoord.Ditsluitaan

bijdebehoefteaanerkenningenwaardering

dieiniederemensleeft.Zokrijgtdeorga-

nisatieenhetwerkeenmenselijkgezichten

hetbedrijfsdoeleenmenselijkelading.”

Enditstelthogeeisenaandepersoonlijke

kwaliteiten van de leider. Het vergt heel

wat om de organisatie als geheel naar

zijndoeltesturen.Hetvergtnietminderde
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afzonderlijke medewerkers aparte aan-

dachttegevenenaanelkaartekoppelen

toteengeheel.

Van der Geld verbindt een vijftal voor-

waardenaangoedleiderschap.Eenvoor-

beeld? “Een leider bewaakt het respect

voor elkaar. De samenwerkingsrelatie

metalsdoeleensuccesvolleonderneming

berustoprespecttussenallebetrokkenen.

Datvraagtomduidelijkevragenenduide-

lijkeantwoordenoverenweer.Klaretaal

en luisteren zijn onmisbaar. Het respect

voorelkaarisdesmeerolie.”

De steun van gezonde stress 

Voor het op de markt brengen van een

nieuwproductisheelwatdenkwerknodig

en dit kan niet zonder zweetdruppels.

Werkenenpresterenkunnennietzonder

gezondestress.“Stressiservooriedereen

en altijd,” meentVan der Geld.“Immers,

of ietszalgaanlukken,brengtaltijdeen

zekere spanning met zich mee. Hoe het

feitelijkeprestereninbepaaldetaaksituaties

gaatverlopen,hangtafvandeangstom

alofniettemislukken.Dezekanintwee

richtingenontwikkeldzijn.Enerzijdsiserde

negatievefaalangst,dieleidttotdisfunc-

tionereninwerksituaties.Anderzijdsiserde

positievefaalangst,dietotbeterfunctio-

nerenleidt.Positievefaalangstkanopgevat

wordenalsgezondestress.Hetzetnamelijk

iemandaantotmeerenbeterpresteren.

Daaromishetzobelangrijkdatdewerk-

situatie tegemoetkomt aan het niveau

vandemedewerkersenhenuitdaagt.”

Mannelijke of vrouwelijke 

bestuurders?

Ofwel, hoe zien de moderne carrière-

vrouwencarrièremaneruit?Daarzittenheel

watkantenaan.InNederlandenBelgiëis

noggeentienprocentvandebestuurders

vangroteondernemingenvrouw,inNoor-

wegen is dat bijvoorbeeld bijna veertig

procent. Noorwegen voert sinds enkele

jareneenbewustbeleiddooreenwettelijk

percentageopteleggenvoorhetaantal

vrouweninleidinggevendefuncties.“Dus

nietalleenvrouwenstimuleren,maarook

concretemaatregelennemen.Daarisdan

weleenmentaliteitsveranderingvoornodig.

Vrouwenmoetenervanovertuigdzijndat

zijinhetwerkevengoedkunnenzijnals

mannenendatzijbeidenevengoedcarrière

kunnenmaken.Vrouwenmoetenbijhet

krijgen van kinderen niet automatisch

denken aan deeltijdwerk of een minder

zwarefunctie.Daarbijishetgoedalsereen

nieuwegeneratiemannenaantreedt,man-

nendieeenbeterevenwichtzoekentussen

werkengezinendatnietbeschouwenals

eengebrekaanambitie,”aldusVanderGeld.

Erhoeftgeenverschil tebestaantussen

mannen en vrouwen in het maken van

carrière.“Alleswatmannenkunnen,kunnen

vrouwenookenomgekeerd. Inhetwerk

moeten mannen volop mannen mogen

zijnenvrouwenvolopvrouw.Metechte

vrouwenenechtemannenvalterineen

bedrijfsuccesvoltewerken.Daaromiseen

evenwichtige bezetting van de functies

zobelangrijk.Belemmeringenvoordein-

tegratievanmannenenvrouwenzijnhet

ontdekkenenhetopheffenwaard.”

Belangrijk blijft het stimuleren van het

aandeelvandevrouwinorganisaties.

EenvoorbeelddaarvanvormtdePrixVeuve

Clicquot voor de beste zakenvrouw van

hetjaar.Indeafgelopendriedecenniaheeft

die prijs bijgedragen aan een positieve

waardering van ondernemerschap door

vrouwen, die daarin evengoed kunnen

excelleren. Het is heel toepasselijk, dat

het champagnehuis Veuve Clicquot en

zijnvertegenwoordigingMoëtHennessy

hun feestelijke champagne inzetten om

het succes van de beste zakenvrouw

tebeklinken.

‘Respectvoorelkaarisdesmeerolievaneenbedrijf’
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‘Je leven is van jou’

 Opditmomentstaanzowelwerkgevers

alswerknemersvooreenuitdagingdiezij

tot nu toe nog niet hebben gehad. “De

crisiswijstdeweg.Detijdisvoorbijvoor

het nemen van onverantwoorde risico’s,

buitensporigewinstenenbeloningen,en

hetgebrekaanvoldoendetoezicht,”vindt

VanderGeld.

 Een nieuwe tijd breekt aan. Niet met

devraagnaareenzohoogmogelijkBruto

NationaalProduct(BNP),maarwelmetde

vraaginwatvooreensoortlandensamen-

levingwijhetliefstzoudenwillenwonen.

Heelconcreet.DeFransepresidentSarkozy

enhetWereldNatuurFondszijnbijvoor-

beeldopzoeknaareenalternatievemaat

voorwelvaart,voorbijhetBNP.

 Ookinonslandwordternstignagedacht

over groei of krimp. Een oud-topman

van de Rabobank bepleitte onlangs een

compromis: ‘we kiezen voor even hard

krimpen zodat we later rustig en duur-

zaamkunnengroeien.’

 VanderGeldvraagtzichafofschipperen

wel de oplossing is:“Ligt het niet meer

voor de hand om de vinger bij de pols

houden?Nietpratenovergroeiofkrimp,

maardenkenvanuitdenieuwevisievan

‘balans’, zoals in mijn boek ‘Balans in

ons leven?’van2005.Debalans,waarbij

het juiste middel gezocht wordt tussen

economische groei en maatschappelijk

welzijn.Degoedebalanstussengroeials

innovatie, en duurzaamheid als behoud

vanhetmilieuenklimaat.”

 Zo kom je tot een maatschappelijk

verantwoordondernemen,waarinnietde

grotemultinationalswereldwijdhetheft

in handen hebben. Maar waar familie-

bedrijven de ruimte krijgen waarvoor ze

ookinonslandstaantedringen.Dankomt

weerruimtevoorechteondernemersen

professionals en wordt aan managers

hun plaats toegewezen. Een goed voor-

beeld vormt het familiebedrijf, waarin

het ondernemen en het familiegevoel

elkaarondersteunen.

 Dan komt de volgende stap in zicht.

Goedomgaanmethetwerkdat jedoet

en het privéleven dat je leidt. Werk en

privé mogen niet door elkaar lopen en

met elkaar concurreren. Voldoende vrije

tijdenontspanning,socialecontactenen

een bevredigende partnerrelatie horen

bij ieders levensbehoefte. In feite heeft

iedereen thuisookeenweegschaalvoor

werkenprivénodig.Danisookwerkelijk

jelevenvanjou!”
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