
Werk voor welzijn van mens, 
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Bedrijven worden een 
force for good
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We leven in een unieke tijd waarin de grote uitdagingen die op ons afkomen ons 
dwingen tot een herwaardering van wat we belangrijk vinden. Bedrijven zouden 
een positieve bijdrage aan de wereld om hen heen moeten leveren, waarbij 
leidinggevenden de veranderingen vóórleven en medewerkers zich afvragen wat de 
zin van hun leven is. Grote woorden en nog grotere dromen uit de Future of Work 2021 
gesprekken.

 We kunnen het ‘spreadsheet-management’ achter ons laten. Die conclusie wordt 
snel bereikt door de HR-directeuren en CFO’s (chief financial officers) van diverse bedrijven en 
organisaties die meedoen aan de door Lifeguard georganiseerde Future of Work gesprekken  
(zie kader p.17). De spreadsheet is een symbool dat alle deelnemers aan de gesprekken herkennen,  
maar waar ze ook veel verschillende aspecten aan weten te onderscheiden.

 Wat verstaan we allemaal onder ‘de spreadsheet’? Om te beginnen een eenzijdige focus 
van bedrijven op geld verdienen. Op winst, groeicijfers en dagkoersen. Daarnaast: een overmatige 
nadruk op regels en protocollen, op controle, meetbaarheid en registreren. Maar ook: bedrijven die 
niet nadenken over hun bestaansrecht en hun rol in het grotere verband van de samenleving, de 
wereld. Waar medewerkers niet zichzelf kunnen zijn, met een masker op naar het werk komen en 
van negen tot vijf een rol spelen die weinig te maken heeft met wie ze echt zijn. Terwijl werk geen 
overleven zou moeten zijn, maar leven.

 In de wereld van 2021 is de ‘spreadsheet-fetisj’ niet meer houdbaar. We zijn in een tijd 
aanbeland waarin een perfect storm van problemen en crises op ons afkomt. Een coronapandemie. 
Klimaatverandering. Massa-extinctie van planten en dieren en het ontrafelen van ecosystemen 
die essentieel zijn voor het leven op aarde. Een groeiende kloof tussen arm en rijk. Over de sociale 
onlusten die ontstaan bij veranderingen van dit kaliber hebben we het dan nog niet gehad.

 Het is tijd dat we gaan heroverwegen wat we belangrijk vinden. Als het gebaande pad een 
doodlopende weg blijkt, moeten we de oude economische ideologie achter ons laten en iets nieuws 
uitdenken. ‘Eeuwige groei is een failliet concept’, zoals een van de aanwezigen bij de Future of 
Work-gesprekken het zegt. De lineaire economie werkt niet meer, de circulaire economie wordt als 
alternatief genoemd: take-make-waste maakt plaats voor reduce-reuse-recycle.

Om de genoemde crises het hoofd te bieden, moeten we allemaal in actie komen: bedrijven, 
organisaties, burgers, overheden. Het is nodig dat bedrijven en organisaties zich op een rol 
bezinnen die verder gaat dan de spreadsheet. Dat ze onderzoeken wat hun waarde voor de 
wereld is, een waarde die niet wordt uitgedrukt in geld. Dat ze de mens weer centraal zetten, als 
onderdeel van hun sociale en natuurlijke omgeving. De jongere generaties medewerkers, die hun 
toekomstperspectieven zien verdampen, eisen van de bedrijven waar ze komen werken dat ze deze 
beweging maken. En wel nu: onze tijd wordt niet voor niets de decade of action genoemd. In de 
woorden van een gespreksdeelnemer: ‘Het begint nu wel te knetteren’.

Kort maar krachtig: bedrijven moeten een force for good worden. Wat betekent dat, voor die 
bedrijven, voor bestuurders en leidinggevenden, voor de medewerkers, en voor de HR-afdelingen 
die misschien op dit gebied wel de pioniers zijn? Lifeguard vroeg HR-directeuren en CFO’s om hun 
dromen, ideeën en verzuchtingen te delen.

Inleiding
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De eerste vraag die HR-directeuren zichzelf kunnen stellen is of HR überhaupt wel een 
rol heeft: ‘HR moet zich wat nederiger opstellen, want is uiteindelijk niet zo belangrijk: 
we moeten het leiderschap teruggeven aan de mensen zelf, de medewerkers en de 
managers.’ En: ‘HR moet een stap opzij zetten en de leider in actie doen gaan.’  

 
 Leidinggevenden, of het nu bestuurders zijn of managers in de lagere echelons, hebben meer 
invloed dan gewone mensen, en daarom ook meer verantwoordelijkheid. Het is daarom primair 
aan hen om bedrijven ‘voorbij de spreadsheet’ te brengen. Maar de crux is uiteraard: hoe laat je 
leidinggevenden in actie komen als dat niet vanzelf gebeurt? Daar heeft HR een rol en ‘we moeten 
ons daarom niet verstoppen achter Calimero-gedrag.’

Veel leidinggevenden komen namelijk niet, of niet snel, in actie. Een zeker ongeduld leeft 
daardoor onder de gesprekspartners: ‘ik wil geen narcisten meer in de boardroom!’ Leidinggevenden 
zouden niet alleen op ‘hun’ financiële resultaten moeten worden beoordeeld, maar ook op de sociale 
aspecten, de kern van leidinggeven. Bijvoorbeeld in de vorm van een people report: 
 ‘Hoeveel mensen zien jou als mentor? Hoeveel mensen zijn er ziek geworden op jouw afdeling?’

Leidinggevenden:  
veranderingen vóórleven

‘HR kan geen wereldverbeteraar 
zijn, maar wel een levensverbeteraar’
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HR zou een ‘rode kaart’ moeten kunnen trekken als managers steevast het verkeerde gedrag 
laten zien. ‘Wij zijn al gestopt om een bedrijfsonderdeel te servicen waar uitgesproken horkerige 
managers het voor het zeggen hebben.’

Een opstand van de HR-managers? ‘Misschien zou de R van HRM voor ‘rebel’ moeten staan’, 
merkt een ander op. 

Ondanks de activistische toon, is er toch ook begrip voor bestuurders en hoge managers. 
Ze staan onder grote druk, ze bedrijven topsport, en ze zijn groot geworden in een cultuur waar 
succes wordt uitgedrukt in geld. ‘Ze houden nu eenmaal van geld.’ HR zou zulke managers af en toe 
even ‘weg moeten halen van de balzaal en mee moeten voeren naar het balkon’, voor een helder 
perspectief op wat iedereen aan het doen is, zij zelf incluis. ‘Soms zijn het acteurs, en gijzelen ze 
zichzelf.’ Het is een breed gedeelde vaststelling: ‘Je wordt niet geboren als manager, dat word je al 
struikelend.’

De leiderschapsstijl die nu nodig is, wordt omschreven met Secure Base Leadership. Vergelijk het 
met bergbeklimmen: de klimmer (medewerker) weet dat de zekeraar (leidinggevende) hem genoeg 
touw geeft om te stijgen, maar dat hij veilig gezekerd is als hij mocht uitglijden. Alleen zo kun je 
grote hoogten bereiken. We hebben geen ‘spreadsheetjunkies’ meer nodig, maar ‘kwetsbaarheid 
in de boardroom’. De leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven, en dat gaat verder en 
dieper dan je op het eerste gezicht zou denken. ‘Ze moeten de gewenste veranderingen als het ware 
vóórleven.’ ‘Je wordt niet geboren als manager, 

dat word je al struikelend’
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Uiteraard is de transformatie van onze bedrijven niet alleen een zaak van 
leidinggevenden, maar van alle medewerkers. HR heeft een rol om hen aan te spreken 
op hun persoonlijk leiderschap: wat vind jij belangrijk in je leven en handel je daarnaar? 
En wat heeft de wereld daaraan?

Ook hier is het niet vanzelfsprekend om direct beweging te verwachten. ‘Veel medewerkers 
zitten wel erg comfortabel. Ze zijn gestopt met nadenken.’ Ook omdat de dag druk is en de agenda 
vol zit. De things to do zijn allesoverheersend. ‘We moeten echt leren de waan van de dag te 
weerstaan. Anders nemen we geen verantwoordelijkheid voor onze toekomst.’ Als dat niet gebeurt, 
kunnen mensen afdwalen van wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Ook hier zien we de maskers, 
het rollenspel, mensen die pas weer zichzelf worden als ze aan het einde van de werkdag weer naar 
huis gaan. ‘Als je niet oppast, kan de spreadsheet zelfs in je hoofd gaan zitten. ‘Het is soms moeilijk 
om nog anders te denken. Stel dat je eigenlijk wel een dagje minder zou willen werken. Sta je jezelf 
dat toe?’ Het is soms hard werken om minder hard te gaan werken.

HR kan helpen door de zelfredzaamheid van medewerkers te stimuleren, ze de vraag stellen 
of ze nog wel in lijn met hun waarden werken en leven. Uiteindelijk gaat HR dan vragen stellen die 
raken aan zingeving, de bijdrage van individuele mensen aan het grotere geheel. Heeft HR een rol in 
het helpen van mensen om een zinvol bestaan te hebben? Is dat niet erg hoogdravend en meer dan 
een beetje betuttelend? De gesprekspartners vinden van wel. Maar dat is geen reden om het niet te 
doen. ‘HR kan misschien geen wereldverbeteraar zijn, maar wel een levensverbeteraar.’

Medewerkers:  
purpose boven poen

De constatering is dat steeds meer medewerkers er voor open staan om op die manier na te 
denken over hun werkende leven. Zeker de jongere generaties die de arbeidsmarkt betreden. Wil 
je als bedrijf niet achterblijven in de war on talent, dan moet je een relevante meerwaarde voor de 
wereld hebben. Maar niet alleen de nieuwe lichtingen, ook de zittende medewerkers heroriënteren 
zich. ‘We hebben onderzoek gedaan naar mensen die bij ons weggegaan zijn om elders te gaan 
werken. Een opvallende uitkomst: ze zijn allemaal minder gaan verdienen.’ Het beeld is duidelijk. 
Steeds meer medewerkers verkiezen purpose boven poen.

Daar is wel een kanttekening bij te maken. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in situaties 
van relatieve armoede, ‘is het eind van de maand soms een acutere zorg dan het eind van de 
wereld’. Ook zijn er bedrijven, met name waar veel praktisch-opgeleiden werken (vroeger zouden we 
zeggen: laagopgeleiden), waar de belevingswereld en het perspectief nogal anders zijn. Je krijgt er 
bijvoorbeeld een boete als je te laat komt. Theoretisch opgeleiden (‘hoogopgeleiden’) kunnen zich 
daar nauwelijks iets bij voorstellen. Het geeft wel aan dat nadenken over je bijdrage aan de wereld 
in veel gevallen ook gewoon een luxe is. Een complicerende factor, maar geen reden om vragen over 
die bijdrage dan maar achterwege te laten.  

‘Misschien zou de R van HRM  
voor ‘rebel’ moeten staan’
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Veel bedrijven en organisaties zijn bij uitstek gepositioneerd om de samenleving vorm 
te geven. Ze kunnen in hun eigen bedrijfsvoering, maar ook in de hele bedrijfsketen, 
veranderingen teweeg brengen. Zeker als ze groot zijn, hebben ze invloed op de 
overheid en in de politiek. Als ze hun medewerkers in staat stellen zich over meer 
te bekommeren dan alleen hun werk, stellen ze daarmee een groot potentieel voor 
verandering beschikbaar. 

Ook hier is een kanttekening op zijn plaats: non-profit organisaties, die hun succes niet meten 
in geld maar in de genezing van patiënten of de resultaten van studenten, dragen ontegenzeglijk bij 
aan de samenleving maar worstelen permanent met kosten, tijd, inspecties. In de profitsector is dat 
vaak anders, zegt een van de gesprekspartners: ‘Consultants, verzekeraars en banken kunnen lekker 
programmaatjes draaien voor hun medewerkers en zich afvragen wat hun bestaansrecht is.’

Beide typen organisaties – profit en non-profit – zitten aan tafel bij Lifeguard en naast HR-
directeuren zitten er ook CFO’s. Het is opvallend dat de CFO’s dezelfde taal spreken als de HR-
directeuren. ‘Niemand van ons begint over discounted cash flow, solvabiliteit of billability.’ Iedereen 
herkent de noodzaak van verandering, in het licht van de uitdagingen die op ons afkomen. Zoals een 
van de CFO’s zegt: ‘Wij zijn ook mensen, wij zijn geen cijfernerds.’ 

Bedrijven: van fte 
naar mensen
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De wil om voorbij de spreadsheet te kijken neemt toe. In bepaalde opzichten kan die spreadsheet 
echter nog wel nuttig zijn: om organisaties te helpen meer data-driven te worden. Meetbaarheid is 
essentieel als je bijvoorbeeld wilt weten wat de klimaatkosten van de bedrijfsvoering zijn.  
Zo kom je op de true price van je producten of diensten en weeg je de belangen van mens en natuur  
mee. Maar dan moeten we wel de goede dingen gaan meten. We meten nu vooral wat goed in geld 
uitgedrukt kan worden, en veel wat wel van waarde is, wordt niet op waarde geschat omdat er geen 
prijskaartje aan hangt. 

We moeten daarin gaan omdenken. Je zou het zo kunnen zien:  
we gaan van KPI naar KVI, waarin ‘V’ voor ‘Value’  staat. In plaats van ‘fte’  gaan we het over ‘mensen’ 
hebben. Die mensen zien we niet langer primair als economisch wezen, als ‘Homo economicus’ maar  
als levende mens, ‘Homo vivus’. En de CFO, dat wordt een CVO: een Chief Value Officer.

In de meest ruime opvatting van 
vitaliteit gaat het over zingeving:  

heb jij zinvol werk?

Het gebaande pad blijkt een 
doodlopende weg
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De spreadsheet heeft zijn langste tijd gehad. Kernachtiger wordt het aan de 
gesprektafel niet uitgedrukt: ‘Laten we in godsnaam eens stoppen met de gedachte 
dat we moeten groeien.’ Eeuwige economische groei is een achterhaald concept. Zoals 
een andere gesprekspartner het formuleert: ‘Groeien? Ja graag. Maar niet per se in 
geld en niet alleen maar in geld. We moeten groeien in ontwikkeling, in kennis.’ 

Gaat de wal het schip keren? De lucht is zwanger van verandering. Als de oriëntatie van 
mensen verandert en ze op zoek gaan naar verandering ontstaan er veenbrandjes in bedrijven 
en organisaties. ‘HR moet die aanwakkeren, niet uitdoven.’ HR is nog te veel een verlengstuk 
van de managementlijn, maar moet juist iets anders naast de bedrijfskundige blik zetten. Noem 
het ‘kritisch HRM’, of ‘ethisch HRM’. Klopt de term HRM überhaupt nog wel? ‘Mensen zijn geen 
‘resources’, en ‘managen’  hoeft al helemaal niet.’ Zonder de R en de M blijft er van HRM alleen nog 
de H over, van ‘human’.

Zingeving en vitaliteit

‘Als je niet oppast, kan de spreadsheet 
zelfs in je hoofd gaan zitten’
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Werk zou moeten bijdragen aan het welzijn van mensen en aan het welzijn van de planeet. 
Misschien kunnen we een term lenen die wordt gebruikt op het gebied van diversity & inclusion: 
deep level diversity. Daarbij draait het niet meer zozeer om gender, etniciteit en afkomst, maar 
om een dieper niveau van diversiteit van waarden, overtuigingen en ideeën. Zo zou je ook kunnen 
spreken van deep level sustainability: het is niet meer genoeg om de schade die jouw bedrijfsvoering 
toebrengt aan mens en natuur te verminderen, het gaat er nu om actief mee te werken aan herstel 
en restoratie. Wat vitaliteit betreft, is deep level vitality aan de orde. Vitale organisaties zijn hier 
organisaties die een bijdrage leveren aan de wereld. Vitaliteit gaat dan niet alleen meer over gezond 
leven, voldoende bewegen en stressreductie. Het gaat zelfs dieper dan psychologische veiligheid 
van medewerkers. In deze meest ruime opvatting van vitaliteit gaat het over zingeving. Heb jij zinvol 
werk, wat is de zin van jouw leven, hoe lever jij een positieve bijdrage aan de wereld om je heen waar 
je op alle mogelijke manieren mee verbonden bent?

Geen spreadsheet die daar antwoord op kan geven. Dat moet van de ‘H van humans’  komen.

‘Werk zou geen overleven  
moeten zijn, maar leven’

Elk jaar organiseert Lifeguard op een inspirerende plek de Future of Work 
gesprekken. In 2021 zijn er drie gespreksavonden, gemodereerd door journalist en 
auteur Jeroen Smit. HR-directeuren en CFO’s delen hun gedachten over zinvol werk 
en hoe hun organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld. De 
deelnemende organisaties in 2021 zijn Radboudumc, Loyens & Loeff, Careyn, UWV, 
ROC Midden Nederland, TNO, Deloitte, PWC, NRC Media, AFM, Unilever, Vanderlande, 
Facilicom, ONVZ, KWF, Mimetas, EY, HTM, Ministerie van SZW, McKinsey, Achmea, 
ABN AMRO, Ordina, Allen & Overy, FrieslandCampina en Bouwmaat.

Future of Work 2021
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 •  HR-directeuren en CFO’s gaan in gesprek over de grote problemen (economisch, sociaal, 
ecologisch) van onze tijd en hoe bedrijven en organisaties in plaats van een deel van het 
probleem een deel van de oplossing kunnen zijn

•  De rol van leidinggevenden is cruciaal: zij moeten de veranderingen vóórleven

•   Medewerkers kiezen vaker voor ‘purpose boven poen’, maar moeten soms ook uitgedaagd 
worden om hun werkende leven in overeenstemming te brengen met hun waarden

•  HR heeft een rol als pionier en pleitbezorger om over deze thema’s in gesprek te gaan met 
leidinggevenden en medewerkers

•  Bedrijven moet het ‘spreadsheet-denken’ achter zich laten en ondubbelzinnig een force for 
good worden

•  ‘Zingeving’ wordt daarmee een onderdeel van het aandachtsgebied van HR en van vitaliteit

Samenvatting
‘Soms is het eind van de maand van 

acutere zorg dan het eind van de wereld’
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