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Where happiness goes, energy flows. Where energy flows, life grows.
Life grows = vooruitgang, succes, welvaart, welzijn.
"Life, liberty, and the pursuit of happiness" is one of the most famous
phrases in the United States Declaration of Independence. These three
aspects are listed among the "unalienable rights" of man.
Ergo: the provision of happiness is the unalienable duty of organizations.
Wat is happiness? Hoe creëer je dat?
Daarover gaat het hier.
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Vooruitgang (en crises)
in historisch perspectief
GDP of the Netherlands, 1510-2006 (international dollars of 1990 *1000)
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Geluk wordt vaak geassocieerd met vooruitgang, meer welvaart en welzijn.
In Nederland hebben we al flink wat vooruitgang geboekt. In de Gouden
Eeuw en sinds het begin van de 19e eeuw is onze economie, onze welvaart,
enorm gestegen.
Belangrijke motoren daarachter waren innovaties, organisatie & gedragen
leiderschap, maatschappelijke ontwikkeling en gretigheid
(investeringsbereidheid, opofferingsgezindheid, actiegerichtheid).
Conditionerende voorwaarden waren urbanisatie, geografische ligging,
openheid, ondernemerschap, cohesie.
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Uit de geschiedenis van naties, legers en het kapitalisme volgt dat
organisaties een belangrijke rol spelen in vooruitgang, in succes. Er bestaan
nogal wat recepten voor ‘de succesvolle organisatie’.
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Gebalanceerd organiseren
Het genie van het en-en
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De vorige sheet door de oogharen bekijkend, voldoen succesvolle
organisaties aan dit kader.
In het 9 Krachten-kader (9KK), gebaseerd op het Competing Values
Framework (CVF) van Quinn*), staan 9 krachten van organisaties – jong of
oud, klein of groot - die in de praktijk in meer of mindere mate aanwezig zijn.
Ze moeten alle 9 aanwezig zijn (waarbij de concrete invulling natuurlijk
varieert met de omgevingsturbulentie, de strategie en de drijfveren van de
medewerkers & teams).
*) De Competing Values (CV’s) zijn: externe oriëntatie ∞ interne oriëntatie +
flexibiliteit / diversiteit ∞ stabiliteit / uniformiteit.
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Onze vooruitgang, ons succes
Externe methoden om de
(arbeid van de) mens

Interne methoden om de
(arbeid van de) mens

productiever te maken
• Kennis, methodieken,
gereedschap, technologie,
mechanisering

productiever te maken
• Motivatie, missie

• Mechaniseren en
automatiseren van de
processen
• Process design &
organisatie = proces, werk
en commandovoering
optimaliseren (Alexander de
Grote, Adam Smith, Henry
Fayol, Frederick Taylor,
Henry Ford, Alfred Sloan, …)

•

De mens moet ‘aansluiten’
• X: dwang, straf, fin.
beloning; command &
control, telling, autocraat,
krachtpatser, dwingend,
maatgevend

•

Rond de mens organiseren
• Y: verantwoordelijkheid,
autonomie; participatie &
accountability, delegating,
zendeling, knuffelbeer,
harmonieus, democratisch
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Dankzij organisaties zijn wij, mensen, steeds productiever geworden.
Van nomaden werden we jagers, werden we landbouwers en later agrariërs,
weer later producenten en nu dienstverleners. Altijd was de inbreng van de
mens van belang en nu wellicht, in de servicefase, meer dan ooit.
In het proces van nomade tot dienstverlener werden we dus steeds
productiever; konden we meer voortbrengen per persoon / per uur.
We hebben, in belangrijke mate, onze productiviteitsgroei, en daarmee onze
vooruitgang, te danken aan organisaties die instrumentalisering,
methodisering, mechanisering, procesontwerp en organisatiestructuren
ontwikkelden, institutionaliseerden en verschaften. Dit zijn de externe
methoden om de mens productiever te maken.
Wanneer deze overtuiging erg fundamentalistisch / dogmatisch wordt
‘uitgeleefd’, resteert voor de mens niets meer dan de sluitpost-functie. Dit is
heel erg gericht op ontwerpen & beheren (zie het 9KK / het CVF van Quinn).
Reactie daarop was: mensen zijn geen machines! Je moet ze motiveren!
Einstein zei ooit: “Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd
door een individu dat kon werken in vrijheid.” Hiertoe zijn interne methoden
gezocht en ontworpen om de mens productiever te maken.
Naar aanleiding van vraag van de Duitse pedagoog Theodor Litt, “Führen
oder wachsenlassen?” (2000), is het antwoord, geheel in lijn met The Genius
of the AND: Führen und wachsenlassen. Dus een combinatie van de sterke
punten van de externe en de interne methoden. Wat ook Quinn nastreeft met
zijn CVF.
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Vooruitgang en zijn tempo

Externe Methoden | Mechaniseren

(en duurzaamheid & niveau)
Balans tussen de externe en de interne methoden

Veel,
ontwikkeld

Weinig/Geen,
onderontwikkeld

0
Weinig/Geen,
onderontwikkeld

Veel,
ontwikkeld

Interne methoden | Motiveren
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Hoe bereik je de meeste en meest duurzame vooruitgang? (Niveau niet
verwarren met tempo!)
•Linksonder. Als je niets doet, gebeurt er ook niets. Geen vooruitgang,
hoogstwaarschijnlijk ook weinig geluk.
•Linksboven. Via externe methoden (mechanisering, organisatie etc.) heb je
het snelste succes. Maar je houdt de vooruitgang zo niet vol: de externe
methoden zetten de motivatie zwaar onder druk, zo zwaar zelfs dat de
vooruitgang stokt en het gegroeide geluk stabiliseert en vervolgens sterk
afneemt. Na een bepaald moment resulteert meer in minder. De menselijke
motivatie wordt de bottleneck.
•Rechtsonder. Via interne methoden (motivatie) kom je wat minder snel op
gang, dan versnelt de vooruitgang, die daarna weer afvlakt, vanwege te
weinig ondersteuning van externe methoden. Als er verder geen
mechanisering (etc.) plaatsvindt, zal dit vooruitgangsproces na een bepaald
punt vermoedelijk op z’n best doorsukkelen, met wat milde ups en downs. De
vooruitgang stokt, het gegroeide geluk stabiliseert of neemt wat af. Na dat
bepaalde punt resulteert meer niet in meer. De externe methoden zijn hier
de bottleneck.
•Rechtsboven. Dan de (synergetische) combi van tec + org + management
(die laatste is gericht op motivatie). Het begin van de vooruitgang is minder
snel dan in het geval van louter mechanisering, maar het proces blijft continu
sterk, er is geen punt waar een echte bottleneck ontstaat.
Op de (midden)lange termijn is dit het proces dat in de meeste c.q. meest
duurzame vooruitgang en toename van geluk zal resulteren.
De (West-) Europese samenleving zit volgens mij in het kwadrant linksboven.
Bottleneck hier & nu: motivatie.
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Tegelijk met het begin van de Industriële Revolutie stelden de toenmalige
Verenigde Staten de Declaration of Independence op. Waar de Industriële
Revolutie de nadruk legde op mechanisering, grootschaligheid en ‘horigheid’,
werden in de Declaration of Independence de onvervreemdbare rechten van
de mens verwoord. Waaronder: the pursuit of happiness.

Happiness makes the world go round
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Employee engagement?
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Nederlanders zijn behoorlijk gelukkig, zo blijkt uit onderzoek van o.a. het
SCP. Maar zijn we dat over het hele front van het leven?
In de hoedanigheid van werknemer zijn we verdacht ongelukkig:
• Towers Perrin en ook Turner hebben in het najaar van 2007 vastgesteld
dat er nogal wat schort aan de betrokkenheid, en daarmee de productiviteit,
flexibiliteit en creativiteit van werknemers.
• Hay Group (10/2008): 38% ervaart het werkklimaat als (sterk)
motiverend. De overige 62% niet.
• www.direction.nl: ‘Companies hire smart people and then turn them
stupid’. ‘Het goed doen’ is eigenlijk een uitzondering. Het gaat meestal fout,
per ongeluk, dat wel, maar toch… het gebeurt – nogal vaak.

We gebruiken aldoende gemiddeld maar zo’n 60-70% van het
prestatiepotentieel van medewerkers. De enige uitweg: the provision of
happiness!

Happiness makes the world go round
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Onze bottleneck: geluk
• Waardoor worden mensen gelukkig?
• Door positief te zijn, door actief te zijn, door in balans te zijn,
door zo hoog mogelijk op de Maslow-piramide te zitten. Dat is
het 1e onderdeel van dit document

• Kunnen mensen zichzelf gelukkig maken?
• Mensen hebben veel energie in zich, maar zijn er vaak heel
slecht in om die zelf aan te spreken en te laten stromen. Bij de
meeste mensen (ik schat zo’n 99%) zijn dromen / visie /
ambitie / goede ideeën van buitenaf & leiders nodig om hun
energie aan te kunnen spreken, te bundelen met die van
anderen, te richten en te laten stromen; om aan hun geluk te
werken.
Er is behoefte aan de combinatie aantrekkingskracht +
stuwkracht die uitgaat van die leider. Dat is het 2e onderdeel
van dit document

• Dus twee geluksdimensies: Drives ∞ Destiny
• Of je nou werkgever of leverancier van oplossingen bent
(je bent ‘t natuurlijk allebei…)
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Motivatie dus, energie. Hoe ontstaan motivatie en energie? Motivatie en
energie zijn geworteld in de bewuste én onbewuste ervaring van het werken
aan geluk.
Motivatie en energie zijn geworteld in de bewuste én onbewuste ervaring van
het werken aan geluk.
Motivatie en energie zijn geworteld in de bewuste én onbewuste ervaring van
het werken aan geluk.

PS. Leiders/organisaties kunnen dit brengen, maar ook leiders/kerken,
leiders/verenigingen, leiders/sektes, leiders/naties, leiders/…, leiders/…
enzovoorts en zo verder.

Happiness makes the world go round

9

v 3 november 2009

Geluk & Levensdomeinen
Geluk (hét doel van mensen!) is een huis met vijf kamers (René Diekstra, ‘De kwestie
van geluk’):
• De gezondheidskamer: gezond zijn;
• De relatiekamer: de relaties met je partner, kinderen, familie en vrienden;
vertrouwen in andere mensen (sociaal kapitaal);
• De zingevingskamer: persoonlijke vrijheid (in brede zin!), competentie,
persoonlijke waarden, nuttig bezig zijn, goed doen;
• De werkkamer: je werk;
• De vrijetijdskamer: je sociale leven, je ontspanning, verwennen, genieten, er op
uit, vakantie, sporten, recreatie, hobby’s.

Lord Richard Layard komt ongeveer op dezelfde zaken uit in zijn boek ‘Happiness’ en
voegt daar nog aan toe:
• Voldoende inkomen (voor de belangrijke levensbehoeften en sociaal-relatief
gezien; voldoende is natuurlijk niet gelijk aan stabiel inkomen);
• Zekerheid (een soort van grip op je situatie; kan gelijk zijn aan stabiliteit, maar
niet persé altijd; ‘dynamische zekerheid’) (zekerheid wellicht in de zin van een
aantal belangrijke doelen met de mogelijkheden om daaraan te werken / daarnaar
te leven, à la de Core ideology & BHAG van Built to Last);
• Positieve psychologie van Seligman: glas is half vol, tel je zegeningen, realiseer
je de goede dingen die je hebt gedaan of zijn overkomen, werk met & aan je stérke
punten, ….

Geluk heeft níets te maken met: hoog inkomen, consumeren, IQ, leeftijd,
opleidingsniveau, …
10
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De vraag is dus: wat is geluk? En de volgende vraag: hoe krijg / breng je
geluk?
Dat zijn makkelijke, bijna alledaagse vragen, die erg moeilijk te
beantwoorden zijn. Maar hier alvast twee antwoorden, van Diekstra en
Layard.
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Geluk als heelheid
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Volgens Karl Jung is het van het grootste belang dat de mens (en elke
organisatie van mensen!) alle stijlen / ‘functies’ ontwikkelt én (in
samenhang) gebruikt.
De rol van een coach is dus: volledig maken, alle facetten aanspreken en
verbinden.
(Een organisatie is ook een organisme. Want het is een (doelgericht)
samenwerkingsverband van mensen. Dus bovenstaand schema geldt voor elk
mens, maar ook voor elke organisatie.
-> Stimulerende Organisatie, Inspirerend Platform, DroomTheater,
Organisatie 3.0, Podium voor Plezier & Prestatie, Deeltjesversneller).
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Geluk & Vooruitgang
Psychische en fysieke/zintuiglijke behoeften;
vooral onbewust

Maslow v.w.b. de niveaus 1 en 2: de afwezigheid van tekorten. Frits de Lange, theoloog,
geeft die niveaus echter ook een positieve betekenis. En hij voegt op niveau 5
doelgerichtheid toe, wat de weg vrijmaakt voor (eind)waarden:
•Klein geluk, fysiek/zintuiglijk welbevinden  comfort of stimulans ervaren:
het zonnetje voelen, streling, massage, lekker eten & drinken, beetje tipsy, geur,
design, hoe het voelt bij aanraking, temperatuur, kleuren, vormen, …;
•Sociaal welbevinden: affectie, autonomie en waardering;
•Diep geluk, existentieel welbevinden: zelfacceptatie en doelgerichtheid, zelfgekozen
waarden realiseren; het gevoel dat het lukt een bepaald persoon te zijn, iets te doen
met je leven als geheel;
12
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En hier het antwoord van Maslow (& De Lange) en Graves.
Nog een bijzondere constatering bij de Maslow-piramide:
Maslow suggereerde dat je in een bepaald niveau terecht kunt komen, als de
onderliggende niveaus (duurzaam?) bevredigd zijn.
Of dat altijd en bij iedereen zo is, kun je je afvragen, maar meestal en in
de meeste gevallen is het wel zo.
Maar: het werkt ook omgekeerd! Als we ‘knokken’ in/voor een bepaald Mniveau, moeten/willen we (‘alvast’) een deel van de bevrediging op dat
niveau vinden via het niveau daarboven.
1. Dus als we gaan voor voedsel, rust o.i.d., willen we ook (‘alvast’) een
beetje veiligheid creëren. Want als je wat vindt, wil je het gebruik ervan
wel even veiligstellen.
2. Als we gaan voor veiligheid & zekerheid, willen we dat ook gedeeltelijk
door liefde/zorg te geven en relatedness te creëren. Zorg geven blijkt
levensverlengend te werken! En veiligheid creëer je beter met een
groep/team. (Dit blijkt ook uit evolutie-gerelateerd onderzoek naar de
bestaansreden van religie. Door je te conformeren aan de regels, en
doordat anderen dat ook doen, geef en krijg je blijken van
betrouwbaarheid).
3. Als we gaan voor relatedness, willen we toch ook een beetje onszelf
profileren. Want je wilt wel (een beetje) alfa zijn.
4. Als we gaan voor self esteem, willen we ook (‘alvast’) een beetje zelfrealisatie. Want anders is het zo leeg.
5. Als we gaan voor zelf-realisatie, willen we ook een beetje zorg geven,
goed doen, …. Want anders is het zo leeg.
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De Happiness-matrix
Acht illusie-sferen
illusie-sferen
Acht
waarin je
je doelgroepen
doelgroepen (volggroepen!)
(volggroepen!) kunt
kunt meenemen
meenemen
waarin

Psychologische as

“Hoe voel ik me erbij?”
“Hoe ga ik om met mijn emoties?”
Uitbundig,
ongeremd,
innovatief

Onzekerheid, verandering
Open houding

De wereld is
mijn speeltuin

Afwisseling,
opwinding,
plezier, genieten

De wereld is er
Goed doen,om gekoesterd
omgeving
te worden
Ontdekken,
beschermen,
andere
zelfs
doen
dingen,
begrijpen genieten en groeien

Ik centraal
Individueel

Levendig,
creatief

Gerechtigheid
Gelijkheid, tolerantie

Ambitie,
prestaties
Competitief

Ontspanning

Macht, autoriteit

Behulpzaam
Betrouwbaarheid

Functioneel,
nuchter, degelijk,
“netjes”

Trouw
Controle,
discipline

Zekerheid, veiligheid,

Anderen centraal
Sociaal

Potentieel
benutten

Discipline
Erbij horen

eenvoud
Primaire zaken zeker

Desinteresse

Controle
over mijn/het leven

Gesloten houding
Zekerheid, stabiliteit

Affirmatie

Onafhankelijkheid

Sociale as

Zekerheid/Beheersing
in mijn leven

Integratie, conformisme.
Progressie

“Hoe stel ik mij op t.o.v. mijn omgeving?”
“Wat vinden anderen zo van mij?”
Zelfwaardering
door zelfreferentie
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Zelfwaardering
door ‘tevredenheid’,
t.o.v. eigen doelen en waarden

‘Zelf’waardering
door waardering
door anderen

Waarden, motieven (drijfveren) en de daarop gebaseerde gedragsstijlen
uitgezet in de Happiness-matrix.
De illusiesferen zijn gestructureerd over twee assen, en herbergen Maslow,
Spiral Dynamics, …
Beige – Ik – Overleving & instinctief
Paars – Wij – Geborgenheid & aangepast/traditioneel/ritueel
Rood – Ik – Macht & actie & control (zekerheid & grip) - Egocentrisch
Blauw – Wij – Stabiliteit & orde & aangepast & onderdeel van iets & doel &
zekerheid & gehoorzaam
Oranje – Ik – Mogelijkheden & actie & uitproberen & voorsprong & succes
Groen – Wij – Harmonie & gemeenschap & afgestemd & samen groeien
Geel – Ik – Onafhankelijkheid & autonomie & eigenwaarde &
verantwoordelijkheid & flexibiliteit & existentieel & onderzoekend &
wederzijds afhankelijk & leren
Turkoois – Wij - Holisme & bewustzijn & vitaal ecosysteem & transendentie
& visie
Extraverten zullen overwegend meer aan waarden (abstracte doeleinden)
hechten dan aan normen (gedragsregels, ge- en verboden).
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De Happiness-matrix
Acht illusie-sferen
illusie-sferen
Acht
waarin je
je doelgroepen
doelgroepen (volggroepen!)
(volggroepen!) kunt
kunt meenemen
meenemen
waarin

Psychologische as

“Hoe voel ik me erbij?”
“Hoe ga ik om met mijn emoties?”

Onzekerheid, verandering
Open houding

Vrouwelijk,
rechterhersenhelft,
intuïtie, emotie,
zintuiglijke prikkeling, mooi, “lekker”,
samenvattend vermogen

Functioneel,
nuchter, degelijk,
“netjes”

Desinteresse

Trouw

Anderen centraal
Sociaal

Levendig,
creatief

Ik centraal
Individueel

Uitbundig,
ongeremd,
innovatief

Mannelijk,
linkerhersenhelft,
logica, ratio, sequentieel denken,
functioneel, technisch, sterk,
feiten, stukjes
Gesloten houding
Zekerheid, stabiliteit
Affirmatie

Onafhankelijkheid

Sociale as

Integratie, conformisme.
Progressie

“Hoe stel ik mij op t.o.v. mijn omgeving?”
“Wat vinden anderen zo van mij?”
Zelfwaardering
door zelfreferentie
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Zelfwaardering
door ‘tevredenheid’,
t.o.v. eigen doelen en waarden

‘Zelf’waardering
door waardering
door anderen

Waarden, motieven (drijfveren) en de daarop gebaseerde gedragsstijlen
uitgezet in de Happiness-matrix.
De illusiesferen zijn gestructureerd over twee assen, en herbergen Maslow,
Spiral Dynamics, …
Beige – Ik – Overleving & instinctief
Paars – Wij – Geborgenheid & aangepast/traditioneel/ritueel
Rood – Ik – Macht & actie & control (zekerheid & grip) - Egocentrisch
Blauw – Wij – Stabiliteit & orde & aangepast & onderdeel van iets & doel &
zekerheid & gehoorzaam
Oranje – Ik – Mogelijkheden & actie & uitproberen & voorsprong & succes
Groen – Wij – Harmonie & gemeenschap & afgestemd & samen groeien
Geel – Ik – Onafhankelijkheid & autonomie & eigenwaarde &
verantwoordelijkheid & flexibiliteit & existentieel & onderzoekend &
wederzijds afhankelijk & leren
Turkoois – Wij - Holisme & bewustzijn & vitaal ecosysteem & transendentie
& visie
Extraverten zullen overwegend meer aan waarden (abstracte doeleinden)
hechten dan aan normen (gedragsregels, ge- en verboden).
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Om maar eens een mindmapje in de strijd te werpen…
Bron: http://www.shop.iqmatrix.com/product_info.php?products_id=136
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Maar hier een belangrijke constatering: de meeste mensen hebben grote
moeite om hun eigen geluk te creëren, te formuleren hoe ze dat zouden
kunnen creëren en dus ook om hun geluk te vergroten.
De lat, waar leg je die? En hoe kom je er overheen?
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Er op wachten? Dat is romantische nonsens.
Waar Thoreau wél gelijk in heeft: de meesten hebben grote moeite met het
‘najagen’, vinden van geluk.
Vooral omdat ze niet weten wat geluk is, hoe geluk komt, wat geluk brengt,
omdat ze zich er niet of nauwelijks van bewust zijn, …
Maar geluk brengt vooruitgang, zoals hiervoor gezien. Dus hebben
organisaties de “unalienable duty to provide people (employees, customers,
…) with happiness”.
Organisaties moeten dus weten wat dat schijnbaar ontastbare geluk is, hoe
geluk komt, wat geluk brengt, … en het verschaffen.
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Destiny is
is a
a matter
matter of
of choice,
choice, not
not a
a matter
matter of
of chance.
chance.
Destiny
It is
is a
a thing
thing to
to be
be achieved,
achieved, not
not a
a thing
thing to
to be
be waited
waited for.
for.
It

18
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Het streven naar en werken aan geluk behoeft, zoals gezien, een creatieve
spanning tussen het huidige geluk en het bewust gewenste en onbewust
verlangde geluk. Dat vereist dus een doel, een destiny (= doel + lang niet
zekere en duidelijke weg daar naartoe).
"Destiny is a matter of choice, not a matter of chance. It is a thing to be
achieved, not a thing to be waited for." - William Jennings Bryan (1860-1925,
multiple major presidential nominee)
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Een paar problemen met the pursuit
of happiness
•
•
•

19

We weten niet wat ons gelukkig maakt
We weten niet hoe we aan ons geluk moet werken
We hinderen – bewust en onbewust - onze weg naar
geluk
• We handelen outside-in i.p.v. inside-out
- We laten – bewust en onbewust – de omgeving bepalen wat
en hoe wij doen; to be reactive
• We gedragen ons blokkerend
- Wat en hoe wij doen geven we prioriteit en vult onze agenda
• We richten ons op blokkerende vaardigheden
- Ongeveer gelijk aan punt hiervoor
• We blijven hangen op blokkerende normen (van buitenaf,
cultuur-achtig)
- Iedereen in ‘de groep’ nivelleert naar beneden, dat hebben wij
hier nooit gedaan, doe maar gewoon dan …, …
• We zijn bezig met ons ego, onze positionering
- Hoe komen we over? (Zie hiervoor, de sociale as)
• We dringen niet door tot onze waarden en onze
authenticiteit / missie
- Wat zijn mijn echte Why en How? To become creative!
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Het hinderen-deel is m.n. gebaseerd op Bas Blekkingh (2005), ‘Authentiek
leiderschap’.
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Het Slingshot effect

20
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Mensen hebben veel behoeften, verlangens, ambities, ideeën, dromen, maar
zijn er vaak heel slecht in om die zelf te concretiseren, te formuleren én er
voor te gaan.
Bij de meeste mensen (ik schat zo’n 99%) zijn dromen / visie / ambitie /
goede ideeën van buitenaf & leiders nodig om hun energie aan te kunnen
spreken, te bundelen met die van anderen, te richten en te laten stromen. Er
is behoefte aan de combinatie aantrekkingskracht + stuwkracht die
uitgaat van die leider.
Net als bij ruimtesondes. Die hebben in zichzelf weinig beweging, veel te
weinig om de afstanden die ze moeten overbruggen te kunnen overbruggen.
Maar ze kunnen door gebruik te maken van de zwaartekracht van planeten
toch enorme afstanden met enorme snelheden overbruggen. Dit is het
zogenaamde Slingshot effect, of zwaartekrachtslinger-effect, waar de
zwaartekracht van de planeet eerst fungeert als aantrekkingskracht en
vervolgens, zodra de planeet wordt ‘gerond’, als stuwkracht.
Dáár ligt de onvoorstelbaar belangrijke rol van de leider (op elk niveau!) en
de organisatie: zijn of haar ‘zwaartekracht’ (aantrekkingskracht +
stuwkracht) in stelling brengen om beweging, richting en vaart te krijgen bij
anderen; door hoop, richting en (zelf)vertrouwen te creëren.
De medewerker is verrukt met dat doel, die droom, die visie, dat idee, die
stijl en gaat daar helemaal voor (als de Drives ook op orde zijn, zie hierna).
(PS. De dromen / ideeën / visie / ambitie hoeven niet door de leider zelf
‘ontdekt’ te zijn, maar hij/zij moet ze uitdragen zonder het geringste spoortje
van twijfel, vol elan, continu uiterst herkenbaar en zeer vasthoudend.)
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Als je
je een
een schip
schip wilt
wilt bouwen,
bouwen,
Als
breng dan
dan geen
geen mensen
mensen bij
bij elkaar
elkaar om
om hout
hout aan
aan te
te slepen,
slepen,
breng
werktekeningen te
te maken
maken of
of opdrachten
opdrachten te
te geven.
geven.
werktekeningen
Leer de
de mensen
mensen verlangen
verlangen naar
naar de
de enorme
enorme eindeloze
eindeloze zee.
zee.
Leer
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Geef mensen een doel etcetera.
'Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om
hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk
in te delen. Leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.'
De kleine prins (Frans: Le Petit Prince) is een poëtisch verhaal van de hand
van schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry, gepubliceerd in 1943.
Ogenschijnlijk is De kleine prins een kinderboek, maar het boek kaart
verscheidene diepzinnige en idealistische punten aan over het leven. In het
boek stelt de schrijver zichzelf voor in de Sahara, waar hij een jonge
buitenaardse prins tegenkomt. In hun gesprek openbaart de schrijver zijn
eigen visie op de eigenaardigheden van de mensheid. Hij laat de eenvoudige
verstandigheid zien die volwassenen lijken te vergeten wanneer ze
opgroeien.
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DxD-platform
De twee geluksdimensies gecombineerd
hoog

Drives:

Vertrouwen in en van
leidinggevende
Veiligheid
Aspiratie(s) in teamdoel
en teamstijl
Eenheid van opvatting
Heldere taakverdeling
Evenwichtige karaktersverdeling
Plek voor eigen talent
Ruimte voor inbreng
en improvisatie
Ruimte voor groei
Faciliteiten p/w-balans
Succes
€- en -waardering
laag
laag

22

hoog
Destiny:
Visie, droom, missie, betekenis, waarden, formidabel doel,
collectief, customer delight, vernieuwing, middelen i.b.z.,
balanced, LT
Daadkracht
Happiness makes the world go round | v 3 november 2009

De rol van de leider (op elk niveau) en de organisatie: Destiny geven en
Drives bevredigen.
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Prestaties door prikkels-balans
Twéé prikkel-dimensies,
kunnen ‘geen’, ‘fout’ of ‘goed’ zijn

Prestatie-condities
(Geven)

Stimulerend,
Aantrekkelijk
+ Stuwend

Pamperend,
beschermend,
verwennend

Vrijblijvend,
geen/nauwelijks,
neutraal

Controlerend,
normerend,
structurerend

Verkeerd,
strijdig,
verwarrend

Onduidelijk,
geen,
neutraal

Prestatie-eisen
(Vragen)

23
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Veeleisend
NB. Controle & Vertrouwen.
Wel: Geven & Vragen.
Niet of zelden: Instrueren
(Telling, Dwingen, Maatgeven).
Dat laatste is
bijna per definitie
een negatieve prikkel.

Een vertaling van het DxD-platform.
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Leegte
Veel

Flow+
Flow+

Gevangenschap

Te weinig
Niet

Niet

Te weinig

Veel

Te veel

Kaders
Basisvaardigheden, strategie, doelen, normen,
methodieken, afspraken, structuren, systemen,
voorbeeldgedrag
24
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NB. Ruimte = autonomie, zelfbeschikking, zelfstandigheid.

Te veel

Ruimte zonder kaders is leegte, kaders zonder ruimte is gevangenschap.
Ruimte is een recht, en je moet het waard zijn.
Ruimte is een recht met verplichtingen.
“Give autonomy, demand accountability.”

Ruimte
Voor: inventiviteit, onbevangenheid,
zelfredzaamheid, improvisatievermogen e.d.
Door: participatie, delegatie, co-creatie, inspiratie

Hormesis en de kaders-ruimte balans

Nog een vertaling van de DxD-platform.
De Hormesis-theorie*). Te weinig is jammer, te veel ook. Het draait om
(precies) de goede hoeveelheid.
Zoek naar de kaders-ruimte balans. Slaat b.v. HNW niet door naar te veel
ruimte? Of wordt meer van de ene ruimte ‘afgevangen’ door minder van een
andere ruimte? Durven organisaties de vaak benodigde verlichting van de
kaders wel aan? Komen we dankzij HNW ‘uit het donker’? Van die vragen.

*) Hormesis is afgeleid van het Griekse woord voor opwinding. Geen opwinding /
stress / ‘gif’ / inspanning / risico / … is slecht, een beetje is goed / gezond, veel is
slecht / ongezond. Een beetje … is goed voor je weerstand en voor je
(re)actievermogen.
Het is een vrij nieuw inzicht, in de biologie / chemie.
En in de organisatiekunde verdient het ook een plek.
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Condities voor flow+
O.b.v. Csikszentmihalyi
1. Duidelijk en motiverend doel
2. Duidelijkheid over de betekenis (rol,
verantwoordelijkheid) binnen de totale organisatie
3. Evenwicht tussen de eigen vaardigheden en de uit te
voeren activiteit; de bezigheden zijn nét niet te
moeilijk, maar wel heel uitdagend
4. Directe feedback; succes en falen ten aanzien van de
activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat men
daarop het eigen handelen direct kan aanpassen
5. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie
of activiteit; men kan zelf ingrijpen als dat (o.b.v. de
feedback) nodig is
6. Besef van beschikbaarheid van de benodigde
middelen en steun
25
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Dit is dus wel het minste wat een leider (op elk niveau) en een organisatie
aan hun medewerkers moeten geven.
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Happiness
as your organisational model
Paradigma-wisseling

26
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HappinessSurpriseDelight.
De traditionele organogrammen, sterk geënt op de externe methoden,
overboord – althans veel minder prioriteit geven. Weg met de ouwe piramide,
naar organisaties die hun ‘unalienable duty to provide happiness’ erg serieus
nemen. Gebalanceerd organiseren.
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DxD-platform
De twee geluksdimensies gecombineerd
hoog
Drives
Voldoen aan functionele
en financiële wensen,
productkwaliteit à la Garvin
Keuzemogelijkheden
Behandeling, vertrouwen,
informatie, interactie,
genereus, verrassing
Ruimte voor eigen wensen,
inbreng, improvisatie
en (mede-)ontwikkeling
Faciliteiten t.b.v.
benutting en toepassing
Gedeelde aspiratie(s),
opvatting en karakters
Community, delen,
mede-fans
Veiligheid
Plezier en succes
€- en -waardering
laag
laag

27

hoog
Destiny
Visie, droom, missie, betekenis, formidabel doel,
imago, waarden
Daadkracht
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De rol van de organisatie als leverancier: Destiny (of illusie) geven of
faciliteren en Drives bevredigen.
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Kracht van een merk:
2 doelen, 2 dimensies
(hefbomen cq barrières)
kwaliteit

vertrouwen
&
geluk

beleving

28

wantrouwen
&
onzekerheid
frustratie
angst
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Wat voor werknemers geldt, geldt ook voor klanten: ze willen (veelal onbewust) dat
‘hun’ organisatie geluk brengt!
• Geluk: zie Maslow, Spiral Dynamics, De Lange, Diekstra, Layard.
• Vertrouwen: in het product, de dienstverlening, de beleving, de propositie, het
bedrijf, de leiding, …. Zie ook Statuur in de Brand Asset Valuator Grid.
Bij blind proeven kiest altijd & overal de grote meerderheid voor Pepsi en niet CocaCola; die grote meerderheid vindt Pepsi-cola dus (veel) lekkerder. Bij niet-blind
proeven kiest de grote meerderheid voor Coca-Cola. Die grote meerderheid vindt
Coca-Cola dus veel gaver. Waar zit dat in?
Het geluk dat een merk brengt loopt via de 2 dimensies (hefbomen) kwaliteit ∞ illusie.
• Kwaliteit: productkwaliteit (à la Garvin), servicekwaliteit, behandeling
• Beleving / Illusie: impressief (participatie/persoonlijk, ervaring, betekenis,
ontwikkeling, ontdekking) en/of expressief (imago / identiteit). Illusie (Beleving) =
persoonlijkheid + waarden (illusiesfeer).
Persoonlijkheid & Waarden: werkelijkheid, transpiratie, inspiratie, aspiratie of
respiratie?
Toyota en BMW: kwaliteit.
BMW en Alfa Romeo: illusie (i.c. assertiviteit, dynamiek).
Je kan je merk stretchen binnen die 2 dimensies.
Bijna alle meeste merken zitten daarbij behoorlijk vast aan hun productcategorie,
andere (zoals Virgin) niet – die staan voor een beleving.
Maar ook al zit je vast aan je categorie, dan nog kun je je merk benutten, zo heeft
Toyota b.v. ook Toyota-motorolie etcetera. Daarbij is betrouwbare kwaliteit voor een
redelijke prijs belangrijk, beleving/illusie/imago nauwelijks.
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Merk-dimensies specifieker
•

Functioneel
•

•

Financieel

•

Impressief 1

•

Operatie

•

29

Wat het kost: aanschafprijs en lifetime costs

 productost: service in het zoek-, koop- en gebruiksproces
Service 
 mentale ervaring | persoonlijke bejegening, aandacht,
Behandeling 
proactiviteit, verrassing, advies, moeite doen

•

 invloed, meedoen (co-creatie), customization, self
Persoonlijk 
service

Impressief 2
•
•

 zintuiglijke ervaring, spelen, creatief zijn, lol, …
Beleving 
 leren 
 vakinhoudelijk, persoonlijk, cultuur, historie,
Ontwikkeling 
natuur, religie, familie, andere volken, wetenschap, kunst, sport,
filosofie, …

•

 ervarend leren 
 zelf achter boeiende, interessante,
Ontdekking 
pakkende, belangwekkende, nieuwe, … dingen komen
 potentieel benutten, gedelegeerde creatie
Schepping 

•
•

•

Operatie resp.
Accountmanagement
en Productmanagement

•
•

Branding,
marketing

Branding,
marketing

Productkwaliteit en assortiment (w.o. klantost)

 goed doen, bouwen, ...
Betekenis 

Expressief
•
•

Imago / Identiteit
Maatschappelijke waarden
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Kwaliteit: Functioneel + Impressief 1  moet ALTIJD op orde zijn
Beleving: Impressief 2 + Expressief  LIEVER OOK op orde, wordt steeds
meer halszaak.
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HappinessSurpriseDelight.
Schitterende presentatie op http://www.slideshare.net/missrogue/happinessas-your-business-model-414463
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TrustHappiness3hoek
Organisatie

Vertrouwen,
stimulering,
conversatie, co-creatie,
facilitering

Medewerkers

Vertrouwen,
waardering,
engagement,
energie
Uitvoering,
conversatie,
co-creatie,
relatie

Waardepropositie,
conversatie, co-creatie

Klanten

31
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Geluk, medewerkers, klanten en organisaties/leiders in één groot verband.
Geluk (en daarmee succes en vooruitgang) komt tot stand in een
driehoeksverhouding.
‘De organisatie’ selecteert haar doelgroepen en belooft die vervolgens
oplossingen,
de medewerkers zorgen voor de ‘moments of truth’.
Daarom is de relatie organisatie-medewerkers van groot belang.
De crux van een goede organisatie, een succesvolle organisatie, is: geluk
schenken, energie bij de mensen losmaken, richten & bundelen en
ontwikkelen. Free your Qi!
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On the bus, off the bus

32
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Er is natuurlijk de belangrijke keuze: zie ik, medewerker, consument, deze
Destiny zitten? Geeft het mij energie? Kan ik hiermee gelukkig worden? Is dit
mijn destiny?
Als het antwoord nee is, is het het beste voor íedereen om uit de bus te
stappen.
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Ideeën & Vragen
Kijk op www.dzjeng.nl
Mail naar wim@dzjeng.nl
33
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Hop, allemaal over die lat!
Kijk ook eens op Dzjeng.blog (http://www.dzjeng.nl/blog/index.html),
en lees de volgende blogs (en bijbehorende presentaties):
1. Kijk eens naar China!
2. Geluk, welvaart en vooruitgang
3. Kijk eens naar Californië!
4. Let’s make dust!
5. Recessie en de FARE-challenge
6. Vooruitgang en groei
7. Management-innovaties evenwichtig benaderen (ook HNW)
8. ABS – The Smell of Success
9. Het Nieuwe Werken – Energize your Enterprise!
10.Lust for work
11.Nederlandse manager erg content – oeps
12.W-vormig herstel? Omgekeerde J!
13.Doe de FutureCheck – ben je FutureProof?
14.Lekker langer (door)werken!
15.AEX – weg omhoog of even niet?
16.Free your Qi! Ontketen de kracht in mensen
17.De toekomst (en die andere) voorspellen – belangrijk!
18.50% meer welvaart!
19.Winnen in een Nieuwe Wereld
20.Dzjeng op andere plekken
21.FutureShift: surfing the waves
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