DUURZAME
INZETBAARHEID
Werken met je
sterktes.
Leven naar je
waarden.

Doel:

Een gezonde organisatie waar op een
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duurzame wijze wordt samengewerkt aan
het realiseren van uitstekende resultaten.

Meetpunten:

Bijna 800.00 mensen kampen met depressieve klachten

•

14% van de werknemers heeft burn-out klachten, met een
gemiddelde van 189 dagen verzuim.

•

29% van de Nederlanders is zeer vermoeid.

•

Kosten voor het bedrijfsleven lopen op tot 2,2 miljard
per jaar.

Werkplezier, hoge productiviteit en
duurzame winst

Perspectief:

•

Aanwezigheid beïnvloeden door te focussen
op de sterke punten van ieder. Voor ons
betekent aanwezigheid niet alleen minder
verzuim. Het betekent óók dat je ‘wakkerder’
bent, je meer verbonden voelt en meer
plezier hebt in je werk.

(Bron: CBS en TNO)

DE VISIE
VAN EEN
SPECIALIST
HIEROP

Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en
organisatiepsychologie en lid van het Algemeen
Bestuur van het NIP, laat een kritisch geluid horen.

‘Mensen worden gezien als productiefactor.
We streven continu naar maximale inzetbaarheid van
het individu. Daardoor werken we in een mentale
survivor-economie waar het recht van de sterksten
geldt. Je wordt net zo lang gepusht, totdat je de druk
niet langer aankan en afvalt. Psychische problemen

HET GEHEIM VAN SUCCESVOLLE
MEDEWERKERS
“Beter te werken met je sterktes dan te worstelen met je
zwaktes”. Deze uitspraak van Martin Seligman, voorman van de
positieve psychologie, geldt voor individuen, teams en bedrijven.
In onze programma’s nemen we sterke punten als startpunt. We
creëren een setting waarin deelnemers hun sterke punten leren
kennen en met impact in gaan zetten voor hun organisatie.

als gevolg van de continue druk, worden als incident
gezien en ook als zodanig behandeld. Campagnes,
trainingen en cursussen zijn erop gericht om het
“psychische incident” zo snel mogelijk op te lappen
en de werknemer weer weerbaar te maken. Dit is
symptoombestrijding.’

DEFINITIE VAN EEN STERK PUNT

Sterkpunt:

Een uniek en duurzaam talent, het gaat je
van nature gemakkelijk af: je bent er goed in
of kunt het makkelijk leren. Als je je sterke
punt inzet, voel je vervulling.

Vaardigheid:

Handelingen die je beheerst en goed kunt
toepassen.

Kennis:

Lessen en feiten die je geleerd hebt en kunt
benutten.

Najaar 2016 heeft Gallup een groot onderzoek
gedaan naar de impact van werken met je sterke
punten. Het onderzoek is uitgezet bij 1,2 miljoen
mensen, van 22 organisaties, in 7 branches en 45
landen. Hun conclusies:
Werken met je sterke punten leidt tot:
10% tot 19%

meer verkoop

14% tot 29%

meer winst

3% tot 7%

meer binding met de klant

6% tot 16%

minder verloop (bij klein verloop)

26% tot 72%

minder verloop (bij groot verloop)

9% tot 15%

meer betrokkenheid van de

22% tot 59%

minder veiligheidsincidenten

medewerkers

ONDERZOEK
VAN GALLUP
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AFWEZIG
IN JE WERK

Vacuüm

Verveling
Verlangen

AANWEZIG
IN JE WERK

Vermoeidheid

Vervulling

HET VERVULLINGSVIERKANT
De vier V’s van duurzame inzetbaarheid.
Het geheim van dit succes zijn de vier V’s van
duurzame inzetbaarheid.
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ZIJN WIE
JE WORDT,
WORDEN WIE
JE BENT
Vervulling:
Je krijgt energie van je werk, omdat je doet wat bij je past. Je doet

gemaakt, zal deze situatie voortduren. Op den duur gaat dit leiden

werk waar je het talent voor hebt, vaardig in bent en de persoonlijk-

tot desinteresse, demotivatie, grijs verzuim of cynisch gedrag. Deze

heid voor hebt. Kortom: het werk past bij wie je bent. Het zijn staat

medewerker heeft veel meer in zijn mars, maar is niet meer in

op groen en het doen staat op groen. Een succesvolle medewerker

staat om het te brengen. Op het moment dat er weer contact ge-

stuurt op eigen energie. Dit lijkt vanzelf te gaan, maar vraagt een

maakt wordt met het verlangen komt er een onverwachte positieve

behoorlijke dosis zelfkennis. Dit is het kwadrant dat vraagt om

energie vrij waar medewerker en organisatie baat bij hebben.

`moeD’, want het vraagt om een behoorlijke dosis lef om keuzes te
maken die bij je passen.

Vermoeidheid:
Dit is een sluipmoordenaar. De medewerker is goed in zijn vak en

In de andere drie kwadranten zit veel ‘moeT’.

bereid om veel werk te verzetten, maar doet werk dat niet bij hem
of haar past. Voor de buitenwereld wordt er goed werk geleverd,

Vacuüm:

aan de binnenkant wordt het zonder plezier gedaan.

In het vacuüm ben je ieder gevoel voor wat je wil of wie je bent

In sommige gevallen gaat de medewerker tijdelijk harder werken,

kwijt. Het werk geeft je geen voldoening of energie en je doet het

om zich door perfectionisme of over-ambitie te ontdoen van het

plichtmatig. De resultaten zijn matig en ongeïnspireerd, de inbreng

knagende gevoel dat er iets niet klopt. De energiebalans raakt

minimaal en het verzuim kan stijgen. Iemand die in dit kwadrant zit,

meer en meer verstoord en de medewerker put zichzelf uit,

zal daar zonder hulp van buitenaf heel moeilijk uitkomen.

doordat het werk geen energie teruggeeft. Vermoeidheid is een
duidelijk signaal van een verstoorde energiebalans. Wrevel, irrita-

Verlangen/ Verveling:

tie en onverwachte reacties kunnen uitlopen in frequenter verzuim

Je doet iets dat niet (meer) bij je past. Dit kan zich tonen in een

of een onverwachte burn-out.

wens om een nieuwe stap te maken, maar evengoed kan het zich
uiten in verveling. Zolang dit niet wordt onderkend en bewust

EEN SUCCESVOLLE
ORGANISATIE
CREËERT
SUCCESVOLLE
MEDEWERKERS

Het logische antwoord is om te sturen op vervulling.

kunnen plaatsvinden. In een tijd waarin reorganisaties

Om samen met de medewerkers te ontdekken hoe

en fusies een voortdurende stroom aan verandering

zij in het kwadrant van vervulling kunnen komen.

teweegbrengt, die onzekerheid, angst en onveiligheid

Dat vraagt minimaal om een uitdagende en veilige

brengt, is dit geen sinecure. Maar er is geen keuze:

omgeving die op groei is gericht. Daarvoor is in de

een bedrijf dat zijn medewerkers geen vervulling

eerste plaats een goede relatie nodig tussen leiding-

brengt, zal niet duurzaam kunnen voorbestaan.

gevende en medewerker, waarin deze gesprekken

HOE
PAKT
MYQUEST
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MyQuest heeft hiervoor het lemniscaat van duurzame

zichzelf en zijn verlangens goed kent, is realisatie

impact ontwikkeld. Het begin en eindpunt van alles is

van zijn talenten onvermijdelijk. Hierdoor ontstaat

voor ons vertrouwen. Bij aanvang wordt deze geboden

vanzelf de urgentie en motivatie om volop aan de slag

van buitenaf: we bieden een veilige omgeving,

te gaan en vind je de moed om vanuit je hart en talent

waarin vertrouwen kan groeien. Zo werken we toe

te werken en keuzes daarvoor te maken. Dat is nodig

naar vertrouwen dat stevig in de persoon verankerd

want “change is a radical act”. Je staat dan helemaal

is: zelfvertrouwen. Door vergroot (zelf)vertrouwen

in je kracht. De impact die je wil hebben op de wereld

communiceren onze hersenhelften beter en gaan we

krijgt woorden en vorm. Dit voedt het vertrouwen

nieuwe ervaringen aan. Dit leidt tot meer zelfkennis.

dat je talent impact heeft, door je moed om je hart te

Dit maakt het verlangen wakker dat er leeft in ieder:

volgen. Dit is een duurzaam proces.

je kúnt leven en werken vanuit je hart. Voor wie

LEMNISCAAT VAN
DUURZAME IMPACT
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