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Corona neemt het stuur over…
Bij betekenisvolle organisaties neemt de focus op 
maatregelen van Corona het over van het kompas à
terug naar betekenisvolle belofte

Als er weinig betekenis is in het kompas ontstaat 
reactiviteit door het wegvallen van klassieke 
sturingsmiddelen vanuit controle/ aanwezigheid à
betekenisvolle  belofte versterken





DE VRAAG



Wat kan het concept van de 
Gelukkige Organisatie betekenen in 
tijden van Corona?

De Vraag





GELUKKIGE 
ORGANISATIES 

ACHTERGROND









BETEKENIS VAN DE ORGANISATIE IS 
EXPLICIET GEMAAKT

RESULTAAT 1:

ALLE INDIVIDUEN ZIJN INTRINSIEK 
VERBONDEN OP DE BETEKENIS VAN 

DE ORGANISATIE

RESULTAAT 3:

RESULTAAT 2:

TRANSFORMATIE

BETEKENISVOL WERK (SDG 8)

TRANSITIE

TAAK OP INDIVIDUEEL, TEAM EN ORGANISATIE 
GECONTRACTEERD

RESULTAAT 4:

PROFESSIONALITEIT UP TO STANDARD & VITAAL  
(NORM INDIVIDU=NORM ORGANISATIE)

RESULTAAT 5:

KRACHT VAN TEAMS GEACTIVEERD 
(1 TEAM = 1 TAAK)

RESULTAAT 6:

LERENDE ORGANISATIE MET LEER- EN 
ONTWIKKELSTRUCTUREN

RESULTAAT 7:

ONDERSTEUNENDE DIENST VANUIT 
BETEKENIS MET VAKMENSEN

RESULTAAT 8:

WENDBARE ORGANISATIESTRUCTUUR

RESULTAAT 9:

CONFLICTBESTENDIGE ORGANISATIE 
VERSCHIL PRODUCTIEF GEMAAKT 



Verbinding, het gesprek aangaan, interventies en netwerken 
creëren zijn belangrijke onderdelen van de ontwikkellijnen
t.b.v. gelukkige organisaties. Hoe dit te doen in deze tijden 
van afstand, thuiswerken en online overleg? In het bijzonder 
in de herinrichting van de ondersteunende diensten, de 
dialoog die hierbij zo hard nodig is en het zien van elkaars 
praktijk om zo begrip te krijgen is in deze situatie niet 
eenvoudig.- Sylvie

Hoe komen we in de zorg van een systeemwereld naar 
een wereld waarin we echt oprechte aandacht hebben voor 
elkaar? Hoe zorgen we in deze systeemwereld dat we toch 
het gevoel vasthouden betekenisvol werk te doen? (ook als 
een beleidsmedewerker zoals ik) - Sasja





Gericht op impact:

1. Betekenis vormt de basis voor betrokkenheid (mijn 
WERK).

2. Goed functionerende teams vormen de basis onder 
verbinding (mijn TEAM).

3. Zelfsturing en autonomie vormen de basis voor ieders 
leiderschap (mijn LEIDERSCHAP).

Bouwen aan wederkerigheid



1. MIJN WERK



DNA van de organisatie, ofwel de bestaansgrond

Waartoe is onze organisatie op aarde? Wat betekent die 
oorsprong in een periode van Corona?

Impact binnen primaire taak (gesloten systeem)

Welke toegevoegde waarde willen wij nu hebben voor klanten, 
medewerkers binnen onze financiële kaders?

Verschil van onze organisatie in de samenleving (open systeem)

Welke morele keuzes moeten we maken in deze periode van 
Corona? 

Aansluiten op de duurzame ontwikkelingsdoelen (VN)

Expliciteer betekenisvolle belofte









CIRKEL VAN 
BETROKKENHEID

CIRKEL VAN 
INVLOED



Brandend JA!

…When in doubt, back to purpose…
(als je twijfelt, moet je terug naar de 

betekenisvolle belofte…)







Zorg dat Corona maatregelen context blijven/ 
worden en de werkelijke impact concreet vertaalt.

Betekenis vertalen naar thema’s met concrete 
overzichtelijke doelen in de context van Corona

Vertaal deze overzichtelijke doelen naar korte
sprints voor de komende 3 maanden als
organisatie (korte tijdshorizon)

Mogelijke concrete acties



Ik geloof dat het van belang is om een 
perspectief te blijven bieden aan 
medewerkers, ook als de 'crisis' zo lang 
duurt. Hoe en waar vind je al leider de 
inspiratie voor dit perspectief? En hoe 
maak je van iets dat nog onzeker is, een 
nieuwe inspirerende 'zekerheid’? - Nelien



Wat moet je als bestuurder doen of vooral 
niet doen om medewerkers die al 
maanden thuiswerken gemotiveerd te 
houden? Hoe blijf je in verbinding? 
Margreeth

Hoe voorkom je een terugval als MT in 
'eiland cultuur?'
Alan Lotman



Hoe vergroot je het (gedeeld) 
eigenaarschap in de organisatie terwijl 
medewerkers het gevoel hebben dat hun 
hoofd al 'vol' zit. (Muriëlle)

Hoe ondersteun je een team professionals 
die allemaal interessante en uitdagende 
klussen hebben, maar teveel daarvan, omdat 
ze (of het management) geen nee kunnen 
zeggen...



2. MIJN TEAM





Sociale cohesie

Diversiteit

#6-12 mensen (maximaal 15 mensen)

Verschillende vormen van verbinding

Fysiek, emotioneel, intellectueel en
spiritueel

Kenmerken van een team



CORONA









Elk team heeft voor zichzelf helder welke
collectieve taak zij hebben in de sprints.

Elk team is hierin gecontracteerd met
leidinggevende/ organisatie.

Team heeft zijn eigen ondersteuningsvragen
geformuleerd.

Team heeft de onderlinge rolverdeling in deze
periode helder.

Mogelijke concrete acties



Fysieke verbinding: bellend of live wandelen

Emotionele verbinding: intervisie, borrel, buddy 
structuur, scherm en geluid open laten staan, 
pubquiz…

Intellectuele verbinding: uitdagende korte 
collectieve taken (sprints) of expertise 
bijeenkomsten intern of extern (webinar ;))

Spirituele verbinding: reflectie op impact 
(collectieve weekstart of afsluiting)

Mogelijke tips voor verbinding in teams



Net als vele anderen hier vraag ik me af hoe we de 
energie en verbinding met elkaar bewaken. Ook 
merk ik dat Teams-vergaderingen steeds 
functioneler worden, ik mis werkelijke energieke 
uitwisseling (ben zelf inmiddels ook gewoon 
moe van dagenlang beeldschermwerk). – Aimée

Wat zijn alternatieven voor de informele 
kantoor communicatie die ook voor 
werkuitvoering zeer waardevol is? Wat zijn 
specifieke suggesties voor remote leiderschap? –
Karen



Eenvoudig gesteld is een organisatie een 
samenwerkingsverband van mensen gericht op een 
bepaald doel. Hoeveel collega's hebben invloed of 
laat ik invloed hebben op mijn geluk? - Gerard

In een gelukkige organisatie is er ook plek voor 
(persoonlijke) dilemma's, feedback etc. Hoe houd je 

zicht op de mentale gesteldheid van teamleden en 
op de onderstroom en hoe ga je om met teambuilding 
en de bijbehorende 'dappere gesprekken' in een 
virtuele omgeving? - Nicole



Door te weinig fysiek contact op de werkvloer, 
kunnen te weinig terug vallen op structuren en 
gewoontes om elkaar formeel en niet formeel 
tegen te komen. We moeten professioneel en 
privé veel terug her-uitvinden hoe we dit 
kunnen doen! – Bea

Hoe blijven we in verbinding in tijden waarin dat 
moeilijk mogelijk is binnen de richtlijnen? We 
moeten hier duurzame oplossingen voor vinden 
want anders raken we echt geïsoleerd, met alle 
gevolgen van dien. - David



Hoe kunnen we als HR team betrokkenheid en 
verbinding bevorderen. Dus togetherness and
accountability als waardes kunnen laten leven, 
vertalen naar gewenst gedrag?

Hoe voer je diepgaande teamgesprekken over 
onzekerheden en kwetsbaarheden in deze vreemde 
tijd. Of over de betekenisvolle belofte en jouw 
persoonlijke passie. Lukt dat ook via Zoom of Teams? 
Je maakt dan niet echt oogcontact en de gesprekken 
zijn soms een beetje geforceerd, merk ik. Het lijkt me 
lastig elkaar dan echt te "vinden". - Evelyn



3. MIJN 
LEIDERSCHAP



…Kies je voor de zekerheid 
van het ongeluk of de 

onzekerheid van geluk…











Expliciteer jouw persoonlijke plan: de bijdrage die 
je wilt leveren en hoe verbind je dat aan je 
omgeving?

Onderzoek de doelen die in deze periode juist 
extra zijn (werk/ privé, ontwikkeling, etc.)

Mogelijke concrete acties/ tips



Maak een eigen dagboek/ review op jouw 
intrinsieke motivatie

Onderzoek waar je energie van krijgt

Onderzoek je eigen emoties in deze periode 
(angst voor besmetting, ontslag, etc.)

Zelfzorg inregelen (b.v. voldoende pauze inlassen)

Mogelijke concrete acties/ tips



Wat is in deze context de definitie van 
geluk? Waarom de nadruk leggen op 
geluk in tijden van corona?  - Hamid

Geluk is een hoog doel, maar is het 
realistisch? Krijg je dat mensen (leden 
van organisatie) er warm voor lopen? Is 
geluk niet iets voor buiten de 
organisatie? 



Zijn er naast de vele negatieve gevolgen, ook 
voordelen van de crisis op gelukkig werken voor 
de cultuur-, team- en persoonlijke ontwikkeling? 
Maaike

Hoe kunnen we er voor zorgen, dat we 
de antwoorden van de mensen, die het “echte 
werk” doen op de vraag wat heb je nodig om te 
werken gaan faciliteren? Daar ligt nog zo’n taboe 
op, maar het is de weg naar geluk en rendement.
Joke Storm




