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Inleiding

Inleiding
Generatie Y of de Gen-Y’s, ook de internetgeneratie genoemd, komt nu de arbeidsmarkt op. Zij zijn 
eind jaren ’80 en in de jaren ’90 geboren en letterlijk groot geworden met Google en internetgames. 
De vraag is in hoeverre bedrijven en organisaties klaar zijn om hen als arbeidskracht te ontvangen. Het 
antwoord op deze vraag hangt af van de mate van organisatieontwikkeling. Hoe platter en klantgerichter 
de organisatie is, des te beter zal Generatie Y zich herkennen in de waarden van de organisatie. En hoewel 
traditiegetrouw werving en selectie een taak is van de afdeling HR, lijkt de macht te verschuiven. Het 
ziet er naar uit dat niet de organisatie maar de Gen-Y’s beslissen waar zij willen werken. Het zijn de 
nieuwkomers die bewust kiezen voor type bedrijf en organisatiecultuur. Deze Generatie wordt ook wel de 
authentieke Generatie genoemd omdat deze generaties keuzes maakt die bij hun persoonlijkheid passen.

De waarden, stijl en verwachtingen van Generatie Y verschilt van de voorgaande generaties, de 
Babyboomers en Generatie X. In 2014 maakt 11% van de Gen-Y’s deel uit van de arbeidspopulatie. Met 
hun komst op de arbeidsmarkt wordt een trend zichtbaar. Generaliserend gesproken wordt een verschil 
in loyaliteit waargenomen tussen Generatie Y en de drie vorige generaties, de Babyboomers (1940–1955), 
Generatie X (1955–1970) en de Pragmatische Generatie (1970–1985).

In tegenstelling tot de oudere generaties zijn de Gen-Y’s zijn in de eerste plaats loyaal aan zichzelf. De 
Babyboomers en Generatie X zijn in de eerste plaats loyaal aan hun werkgever. Van de Pragmatische 
Generatie maken de hoogopgeleide professionals al de omslag in loyaliteit. De mentaliteit van 
Generatie Y maakt zichtbaar dat er gedurende de afgelopen decennia een verandering van waarden 
heeft plaatsgevonden. Waar financiële zekerheid prioriteit nummer een was voor de Babyboomers, 
willen de Gen-Y’s op de eerste plaats met passie en plezier hun werk doen. Dit wezenlijke verschil in 
waardetoekenning aan leven en werk leidt tot verandering van loyaliteit en arbeidsethos. 
Het gevolg is dat in traditionele, hiërarchische bureaucratieën deze waardeverschuiving tot schurende 
verwachtingen tussen de generaties leidt.

In traditionele bureaucratieën vervullen over het algemeen Babyboomers en Generatie X de 
managementfuncties. Zij hebben vaak managementtaken gekregen op grond van hun vakinhoudelijke 
expertise. Aan hun vakkennis ontlenen zij zelfvertrouwen, overtuigingskracht en gezag. Hun 
managementstijl kenmerkt zich door aansturen, overtuigen en controleren op resultaten. En de oudere 
medewerkers laten zich aansturen en controleren.
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Inleiding

Maar Generatie Y kan en wil in teamverband en met behulp van internet zelf vakinhoudelijke kennis 
uitwisselen. Door de loyaliteit bij zichzelf te leggen worden andere keuzes gemaakt zoals het belang dat 
zij hechten aan carrière, financiële zekerheid, status, vast werk en organisatiecultuur. Zij kiezen voor een 
bedrijfscultuur waarin zij er toe doen, waar met passie wordt gewerkt. Zij willen werken in bedrijven 
waar hun persoonlijke bijdrage aan het bedrijfsresultaat wordt (h)erkend. Hun bijdrage moet in hun eigen 
ogen bovendien zinvol zijn. Deze intrinsieke waarden wegen voor Gen-Y’s zwaarder dan de extrinsieke, 
zoals carrière, status en financiële zekerheid.

Hoewel deze verschuiving in loyaliteit niet iets is van de laatste paar jaar, wordt het beeld met de komst 
van een nieuw cohort op de arbeidsmarkt beter zichtbaar. Generatie X en deels ook de Pragmatische 
Generatie zijn bereid zich te conformeren aan de bestaande bedrijfscultuur van traditionele organisaties. 
Dat ligt heel anders voor de Gen-Y’s.
Als de organisatiecultuur hen niet bevalt, beginnen deze jonge mannen en vrouwen voor zichzelf. 
Slechts 1% van alle gemeenteambtenaren is jonger dan 25 jaar, hoewel 10% van de bevolking jonger is 
dan 25 jaar. Het aantal 60-plussers bij gemeenten steeg de afgelopen vijf jaar met maar liefst 80%, blijkt 
uit onderzoek van Catrien Spijkerman1. Hoewel de personeelsopbouw van gemeenten niet illustratief is 
voor die van multinationals, gaat er van deze cijfers misschien toch een signaal uit.
De arbeidsmoraal van de Gen- Y’s is voor hiërarchisch georganiseerde multinationals een uitdaging. Je 
mag verwachten dat de nieuwe arbeidsmoraal van de Gen Y’s en van de daaropvolgende Generatie Z 
als hefboom werkt voor organisatieontwikkeling en cultuurverandering. Het proactieve, zelfstandige, 
ondernemende gedrag van Generatie Y kan inspirerend werken voor het ontwikkelen van een moderne 
managementstijl in traditionele, hiërarchische organisaties. Daardoor kunnen traditionele functie- en 
taakgeoriënteerde bedrijven aantrekkelijk worden voor jong talent.

In dit boek geef ik eerst een beschrijving van een aantal generatieverschillen, gevolgd door een beschrijving 
van een traditionele en een moderne bureaucratie met hun bijpassende managementstijlen in hoofdstuk 
twee. De emotionele ontwikkeling en trendverschuivingen tussen de generaties wordt beschreven in de 
hoofdstukken drie en vier. Hoofdstuk vijf gaat over bewustzijnsontwikkeling. Over een periode van vier 
generaties is een bewustzijnsontwikkeling gemaakt waardoor de jongste Generatie andere keuzes maakt 
in leven en werk en rijp is voor een nieuw type organisatie, de netwerkorganisatie.
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Generatie Y 

1 Generatie Y
De Generatie Y, kortweg de Gen-Y’s, zijn eind jaren ’80 geboren. Het Engelse Y verwijst naar why? 
Waarom, bijvoorbeeld in loondienst werken als dat geen financiële zekerheid meer biedt? En waarom 
op een kantoor zitten tussen 9.00 en 5.00 uur als internet werken mogelijk maakt van af elke plek ter 
wereld en op elk gewenst tijdstip?
Met de komst van de Gen-Y’s op de arbeidsmarkt wordt een nieuwe visie op leven en werk in brede zin 
zichtbaar. Gen-Y’s hebben andere waarden en overtuigingen die leiden tot een nieuwe visie op leven 
en werk. Zij willen zich persoonlijk ontwikkelen. Zij gaan uit van zichzelf, waarmee wordt bedoeld dat 
zij bij de belangrijke keuzes hun persoonlijke waarden voorop stellen. Plezier beleven aan het werk en 
hun passie vormgeven is voor hen belangrijker dan geld verdienen. Zij verwachten ook meer gemak in 
hun beroepsleven dan voorgaande generaties. Van de Gen-Y’s wordt gezegd dat zij verwend zijn. Dat ze 
zelfbewust en ambitieus zijn. Ze stellen alles ter discussie, volgens Carola Sonnet in Mehr Leichtigkeit 
im Arbeitsleben2. Zo schrijft Sonnet over de 29 jarige Hessen: Surfen, das ist die große Leidenschaft des 
Hessen und für das Hobby will er auch neben dem Beruf noch Zeit haben. “Ein teures Auto? Ich fahre lieber 
weiter mit meinem 14 Jahre alten Bulli für einen Tag ans Meer“, sagt der Hessen.
Deze verandering van arbeidsmoraal wordt door een heel cohort, de huidige 20-ers, breed gedragen en 
heeft consequenties voor die traditionele hiërarchische bureaucratieën.

1.1 Verschillen tussen de generaties

Van de Generatie X (de 30 tot 45 jarigen) en de Generatie van de Babyboomers (de 46 tot 65 jarigen) 
is bekend dat zij in de eerste plaats loyaal zijn aan de werkgever. En de Gen-Y’s zijn in de eerste plaats 
loyaal aan zichzelf. Zij willen authentiek kiezen. 
Deze verschuiving van loyaliteit en de daarmee gepaard gaande verandering van de arbeidsmoraal ligt 
voor de hand gezien verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die al in gang zijn gezet door de 
Babyboomers en Generatie X. Denk aan de invloed van de massale ontkerkelijking, de emancipatie van 
de vrouw en de individualisering in West-Europese landen met Nederland voorop. En je mag aannemen 
dat de exploitatie van de aarde en de klimaatverandering jongeren ook aan het denken hebben gezet. 
Verder zal de economische crisis van 2008 en de maatschappelijk breed gedragen ontgoocheling over 
de exorbitante zelfverrijking van enkelingen van invloed zijn geweest op een ingrijpende herwaardering 
van de traditionele arbeidsmoraal. Dat is wat Generatie Y ons toont.
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Generatie Y 

1.2 Terugblik

In feite is het verzetten van de morele bakens al veel langer aan de gang. De huidige verandering van visie 
op leven en werk is een uitvloeisel van diverse maatschappelijke ontwikkelingen waarvan sommige al 
zijn ingezet halverwege de vorige eeuw. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van veiligheid in het dagelijks 
leven na WOII. Levensbedreigende omstandigheden lieten zulke diepe emotionele sporen na dat daarmee 
onbedoeld de naoorlogse Generatie ook werd belast. Maar posttraumatische stressstoornissen werden 
in de jaren 50 en 60 nog niet als zodanig herkend en al helemaal niet therapeutisch behandeld. De beste 
oplossing was destijds ontkennen, verdringen, hard werken en ‘jezelf er over heen zetten’.

Ook de invloed van de massale ontkerkelijking sinds de jaren 60 valt voor de verandering van waarden 
en normen nauwelijks te onderschatten. De ontkerkelijking maakte de weg vrij voor de verschuiving 
van maatschappelijke solidariteit en verantwoordelijkheid naar individualisering en persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Zelfstandig en bewust keuzes maken in huwelijk en werk heeft Generatie X 
zich met vallen en opstaan eigen gemaakt. Het feit dat sinds de jaren 80 een op de drie huwelijken 
uitloopt op en echtscheiding illustreert dit ingrijpende persoonlijke ontwikkelingsproces. Generatie X 
en de Pragmatische Generatie, de ouders dus van de Gen-Y’s, hebben tijdens hun volwassen leven deze 
mentaliteitsverandering gemaakt en dat leidde in hun huwelijken tot een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor inkomen en gezinsleven.

De Gen-Y’s zijn groot geworden in een periode waarin voor het eerst alle lagen van de bevolking vrij 
ontspannen konden leven. De oorlog lag inmiddels 40 jaar achter ons en in de jaren ’90 leefden in 
Nederland alle lagen van de bevolking in relatieve welvaart en emotionele geborgenheid. In de jaren 70 
nam het welzijn toe. Met het aantreden van Generatie Y of Why op de arbeidsmarkt wordt zichtbaar 
dat deze veranderingen zijn weerslag hebben op het arbeidsethos van met name hoogopgeleide Gen-Y’s. 
De discipline die de Babyboomers en Generatie X tonen door dag in dag uit tussen negen en vijf uur 
-gecontroleerd door de prikklok- op kantoor te zitten, hoeven wij van de Generatie Y niet te verwachten. 
De oudere generaties hebben zelf model gestaan voor deze verandering van waarden bij hun kinderen.
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Generatie Y 

1.2.1 De Babyboomers en de ontkerkelijking

De jaren van wederopbouw na de Tweede wereldoorlog werden gekenmerkt door plichtsgetrouw 
zwoegen. ‘Samen de schouders er onder’ was het parool. De Babyboomers (de huidige 60- en 70 
jarigen) kregen van hun ouders het voorbeeld mee van religieuze, gezagsgetrouwe, hardwerkende brave 
burgers. “In het zweet des aanschijns verdient Gij uw brood” zal veel Babyboomers nog bekend in de 
oren klinken. De gangbare moraal was dat je op aarde de kost verdiende “met bloed, zweet en tranen” 
en dat je pas na je dood, in het hiernamaals, gelukkig kon worden. De socioloog Max Weber noemde 
dit gedachtegoed het ‘calvinistisch arbeidsethos’. En in de protestante delen van Duitsland en Nederland 
was dit calvinistische arbeidsethos diep geworteld en wijdverbreid . Deze mentaliteit van onderschikking 
gold in West-Europa tot eind jaren ’60. De Babyboomers revolteerden tijdens hun studentenjaren in 
1968–69 tegen dit gezagsgetrouwe gedrag. In veel West-Europese steden kwamen de studenten in 
opstand tegen diverse maatschappelijke machtsbolwerken en tegen hun gezagsdragers. Instituties als 
universiteit, kerk, het kapitalistische bedrijfsleven, de gevestigde seksuele moraal en de traditionele 
rolpatronen tussen man en vrouw, tegen bijna alle maatschappelijke vormen van machtsongelijkheid 
protesteerden de Babyboomers. Als gevolg van deze maatschappelijke revolte is bijvoorbeeld sinds de 
jaren 70 een universitaire studie niet langer meer voorbehouden aan de elite. Als volwassenen hebben 
de Babyboomers en de Generatie X zich sinds de jaren 70 steeds meer losgezongen van instituties die 
op machtsuitoefening waren gebaseerd. Toen bovendien in de jaren 60 de anticonceptiepil op de markt 
kwam en het kerkelijke verbod op geboortebeperking door vrijwel alle gezindten in de wind werd 
geslagen, ontstond voor het eerst in de geschiedenis massaal ruimte voor het maken van persoonlijke 
keuzes. De Babyboomers en Generatie X hebben voor hun kinderen model gestaan voor dit proces van 
individuatie en autonomie. De Gen-Y’s vinden deze autonomie en de gelijkwaardiger verdeling van 
macht nu de gewoonste zaak van de wereld.

1.2.2 Generatie X, vrouwenemancipatie en parttime banen

Generatie X, geboren tussen 1956–1970, is opgegroeid met het beeld van moeder thuis en vader 
buitenshuis aan het werk. Deze Generatie kwam tijdens de crisis van de jaren 80 van school en universiteit. 
Voor deze nieuwkomers was nauwelijks plaats op de arbeidsmarkt. Er heerste in de eerste helft van de 
jaren 80 massale werkloosheid. Ondanks de studentenrevoltes van de jaren 60, de ontkerkelijking en de 
vrouwenemancipatie maakte Generatie X zichzelf toch vaak noodgedwongen ondergeschikt aan werk 
en financiële zekerheid. Pas later, op middelbare leeftijd, werd voor Generatie X de kwaliteit van leven 
belangrijker en maakten zij nieuwe keuzes in werk en privéleven. Zakenvrouw van het jaar 2010 Marlies 
van Wijhe, (47) zegt over de mentaliteit van haar Generatie: “Dat typische no-nonsense van de Generatie 
X herken ik wel. Of de periode waarin ik ben opgegroeid bepalend is geweest voor mijn carrière? Ja, het 
was altijd: hard werken, we gaan ervoor. Niet lullen, maar poetsen. Het is me nooit komen aanwaaien. 
Dat is, denk ik, wel iets van onze Generatie: je moet er hard tegenaan gaan om iets tot stand te brengen; 
dat zag ik bij mijn ouders ook”.3
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Door de uitvinding van de anticonceptiepil en door de toenemende ontkerkelijking konden ouders voor 
het eerst in de geschiedenis bewust kiezen voor kinderen. Met name vrouwen kregen keuzevrijheid: wel 
of geen kinderen of een combinatie van werk en kinderen? De verantwoordelijkheden tussen de ouders 
werd gelijkwaardiger verdeeld. In de jaren 80 groeide het aantal parttime werkende vrouwen enorm. 
Ondanks de echtscheidingen en het groot aantal eenoudergezinnen zijn veel Gen-Y’s grootgebracht 
door beide ouders die zorg en werk evenwichtiger verdeelden dan de generaties daarvoor. Volgens 
de Emancipatiemonitor 2012 heeft het oude kostwinnersmodel in de hoofden van mensen afgedaan 
en heeft minder dan tien procent van de Nederlanders daar nu nog zin in. Volgens het anderhalf 
verdienmodel delen Nederlandse ouders al jaren de zorg voor inkomen en kinderen. In de hele 
maatschappij is geleidelijk aan de machtsbalans tussen mannen en vrouwen evenwichtiger geworden. 
Dit nieuwe voorbeeldgedrag van Generatie X heeft er ook toe bijgedragen dat Gen-Y’s anders in het 
leven staan. Parttime buitenshuis werken heeft voor vrouwen bijgedragen aan de uitbreiding van hun 
zelfvertrouwen, zelfrespect, assertiviteit en onafhankelijkheid. En de mannen van Generatie X en van 
de Pragmatische Generatie werden zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheid in huwelijk en 
gezin. De psychologische, emotionele ontwikkeling van Generatie X die in essentie de emancipatie 
van de vrouw mogelijk maakte, heeft de weg bereid voor de persoonlijkheidsvorming van de volgende 
Generatie. Generatie X heeft de persoonlijke autonomie bevochten en alle bijkomende onzekerheden 
die gepaard gaan met persoonlijke groei, aan den lijve ervaren. Hun kinderen, de Gen-Y’s, hebben de 
nieuwe levensstijl van jongs af aan voorgeleefd gekregen: dat je kunt kiezen in het leven en dat je zelf 
verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt.

TNO.NL/CAREER

INNOVATIES DIE WERKEN
Mensen, organisaties en onze samenleving 
bepalen uiteindelijk welke innovaties voor hen 
van groot belang zijn en op welke wijze ze 
daarmee kunnen en willen werken. Daarvoor heb 
je innovaties nodig, maar ook veel kennis van 
menselijk gedrag - zowel individueel als in teams -
van organisaties, maar ook van de stuwende 
kracht achter maatschappelijke processen. Die 
kennis levert het expertisegebied Earth, Life 
and Social Sciences.

Zo’n 1300 mensen variërend van onder meer 
moleculair bioloog, chemicus, ICT’er, bedrijfs-
kundige, wiskundige, psycholoog en aardweten-
schapper zijn hierbij betrokken. Juist de synergie 
van creatieve combinaties van vakgebieden 
maakt het ons mogelijk om uitdagende pro-
blemen voor onze klanten aan te pakken en 
helpen op te lossen.

EARTH, LIFE AND 
SOCIAL SCIENCES

TNO.NL/CAREER

WERKEN 
3.0? EARTH, LIFE AND  

SOCIAL SCIENCES
INNOVATIES DIE WERKEN
Mensen, organisaties en onze samenleving 
bepalen uiteindelijk welke innovaties voor 
hen van groot belang zijn en op welke wijze ze 
daarmee kunnen en willen werken. Daarvoor heb 
je innovaties nodig, maar ook veel kennis van 
menselijk gedrag - zowel individueel als in teams 
- van organisaties, maar ook van de stuwende 
kracht achter maatschappelijke processen. Die 
kennis levert het expertisegebied Earth, Life and 
Social Sciences.

Zo’n 1300 mensen variërend van onder 
meer moleculair bioloog, chemicus, ICT’er, 
bedrijfskundige, wiskundige, psycholoog en 
aardwetenschapper zijn hierbij betrokken. 
Juist de synergie van creatieve combinaties 
van vakgebieden maakt het ons mogelijk om 
uitdagende problemen voor onze klanten aan te 
pakken en helpen op te lossen.
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1.3 Generatie Y, in verbinding met alles en iedereen

De GenY-’s of Generation Why wordt ook wel de Internetgeneratie genoemd. Zij zijn opgegroeid met 
het nut van verantwoord duurzaam ondernemen, met de schokkende wereldwijde economische crisis 
en met een nieuw mensbeeld.

1.3.1 Duurzaam en verantwoord ondernemen

In 1997, toen de Gen-Y’s op de leeftijd waren om hun waarden en normen te ontwikkelden, is het 
concept Planet, People, Profit ontwikkeld door John Elkington. De drie P’s is een term uit de duurzame 
ontwikkeling en verwijst naar de visie dat de drie P’s in harmonie met elkaar moeten worden ontwikkeld. 
Als bijvoorbeeld Profit, het maken van winst, eenzijdig wordt nagestreefd zullen de andere twee P’s 
hieronder lijden, aldus Elkington.4

Wat betreft de P van Planet vraagt deze Generatie Y zich af wat verantwoord en zinvol is in het licht 
van duurzaamheid. Wat is de invloed van de mens op de klimaatverandering? Hoewel veel Nederlandse 
ondernemingen inmiddels ‘duurzaam ondernemen’ is de keus van de Gen-Y’s radicaler. Waarom zou je 
met de auto bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en in de file staan als je ook thuis kunt werken? 
Omdat deze Generatie altijd online is, vervaagt voor hen de grens tussen werk en privé en strookt Het 
Nieuwe Werken (HNW) met hun waarden.
Met het oog op een eerlijker verdeling van de welvaart is in 2002 de P van ‘Profit’ veranderd in Prosperity. 
Een eerlijker verdeling van welvaart past ook bij de waarden en normen van Generatie Y of Why. Want 
waarom jezelf onderschikken in een baan waar je geen energie van krijgt omwille van geld en status?

1.3.2 Impact van economische crisis

In vergelijking met de naoorlogse Generatie kent de internetgeneratie nauwelijks de zorgen om geld en 
de nare kanten van armoede. Zij waren kind in de rijke jaren 90. Maar Generatie Y was rond de 20 jaar 
toen in 2008 de economische crisis uitbrak. Toen wereldwijd het ene na het andere financiële schandaal 
aan het licht kwam, hebben velen van hen het spaargeld van hun ouders zien verdampen. Het ligt voor de 
hand dat de onthutsende en beschamende voorbeelden van zelfverrijking de Gen-Y’s aan het denken heeft 
gezet en van invloed is geweest op de waarden waar zij voor staan. Zij komen met andere verwachtingen 
op de arbeidsmarkt. Zij willen niet zo zeer werken om veel geld te verdienen. Het gaat hen veel eerder 
om zinvol werk waar ze hun passie in kwijt kunnen en waar ze plezier aan beleven. Deze Generatie is 
opgegroeid met het besef dat je zelf kunt kiezen. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor de invulling van 
je leven en bovendien dat je keuzes in meer of mindere mate bijdragen aan wereldwijde problemen.
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1.3.3 Modern mensbeeld

Bovendien staan de Gen-Y’s anders in het leven dan de vorige generaties vanwege een nieuw mensbeeld. 
Het boek Het slimme onbewuste van Ap Dijksterhuis is uitgekomen in 2007 en is in anderhalf jaar 12 
keer herdrukt! De enorme belangstelling voor dit boek is waarschijnlijk geen toeval want het boek sloot 
perfect aan bij de veranderende tijdsgeest. Dijksterhuis onderbouwt wat iedereen uit eigen ervaring 
weet, namelijk dat het onbewuste, de intuïtie dezelfde erkenning verdient als de ratio. De diskwalificatie 
van de intuïtie stamt uit de Verlichting toen de rede als het hoogste goed werd beschouwd in de strijd 
tegen de lusten en instincten. Met zijn verstand diende de mens zijn natuurlijke aandriften en lusten 
onder controle te houden. Het bewuste rationele denken werd daardoor overgewaardeerd ten koste 
van het onbewuste, de intuïtie. Het intuïtieve weten werd zelfs taboe. Want de filosoof Kant, die in 
God geloofde, stelde in dezelfde periode de geest of de ziel tegenover de materie en de mens tegenover 
de natuur. De intuïtie beschouwde Kant als geestelijk en De Geest werd beschouwd als het terrein van 
God. De scheiding van lichaam en geest, dit dualistische mensbeeld, wordt door de jongere generaties 
als hopeloos achterhaald beschouwd.5

Het moderne mensbeeld gaat uit van de eenheid tussen lichaam en geest en erkent de samenhang tussen 
emoties, verstand en intuïtie bij het individu. En bovendien is de sociale samenhang tussen mensen 
onderling bewezen. Het moderne mensbeeld gaat uit van verbinding op alle niveaus, tussen lichaam 
en geest en ook tussen mensen onderling. Begin 21ste eeuw hebben neurologen met de ontdekking 
van de spiegelneuronen de verbondenheid tussen mensen aangetoond. Wetenschappelijk neurologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat wij met spiegelneuronen op gevoelsniveau op elkaar resoneren. Kijkend 
naar het verschil tussen small talk en een goed gesprek wordt dit duidelijk. Door gebabbel word je als 
luisteraar niet emotioneel geraakt. Dat gebeurt bij een goed gesprek wel. Door tussenkomst van de 
spiegelneuronen weerklinkt de gemoedstoestand van de ander in jezelf omdat de emoties van de ander 
in het eigen brein weerspiegeld worden door bepaalde cellen in de hersenen. Emoties zijn in het gezicht 
van de ander te zien en in de stem van de ander te horen en op deze signalen resoneert het brein van de 
luisteraar. Daar zorgen de spiegelneuronen voor. Er is dus sprake van een emotionele resonantie tussen 
mensen. Omdat we stemming en gedrag van elkaar overnemen zijn we in staat tot intimiteit. Het is de 
intimiteit, het delen en accepteren van de emoties van de ander waardoor wij ons met elkaar verbonden 
voelen en waarom wij zo’n gesprek ervaren als ‘een goed gesprek’. Spiegelneuronen staan borg voor open 
communicatie.6 Het belangwekkende van dit neurologische onderzoek is de erkenning dat wij door de 
spiegelneuronen de intenties van de ander kunnen begrijpen en dat wij in sociaal opzicht letterlijk met 
elkaar zijn verbonden.
Wij ontwikkelen onszelf volgens Iacoboni niet alleen verstandelijk en inhoudelijk maar dank zij de 
spiegelneuronen leren wij door te praten met elkaar ook in emotioneel opzicht over en van elkaar. Dat 
het IQ toeneemt over de generaties is al lang bekend maar ook in sociaal opzicht evolueert de mens.
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1.4 Vooruitblik

De Babyboomers, Generatie X en de Pragmatische Generatie hebben de bouwstenen geleverd voor de nieuwe 
arbeidsmoraal en de nieuwe stijl van samenwerken van de Gen-Y’s, de internetgeneratie. De vraag is niet of 
traditionele, hiërarchische bedrijven voor de keuze komen te staan om zich in de komende jaren te ontwikkelen. 
Als traditionele, vergrijzende organisaties niet willen vertrekken naar elders in de wereld, zullen zij zich wel 
moeten ontwikkelen want verouderde routines hebben hun houdbaarheidsdatum volgens Bontekoning al in 
2000 overschreden. Generatie X, ook wel de Verbindende Generatie genoemd, en de Pragmatische Generatie 
waren nog bereid zich aan te passen aan een verouderde bedrijfscultuur. Maar de Gen-Y’s beginnen gewoon 
voor zichzelf.7 En de trendbreuk die zich nu aftekent met de komst van de Gen-Y’s wordt nog veel sterker 
met de komst van Generatie Z.

1.4.1 Generatie Z, de Z staat voor zelf

Ze zitten nog op school maar in 2020 stromen de huidige kids van Google en Games de arbeidsmarkt 
op. Dit aanstormend talent verschilt nog sterker in houding en gedrag van de voorgaande generaties. 
Deze schoolkinderen ervaren namelijk nog beter dan alle voorgaande generaties dat hun eigen keuzes 
bepalend zijn voor succes of falen.8
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Omdat de Generatie Z als kleuter al internetgames speelt, leert deze Generatie al jong te vertrouwen op 
zichzelf. Hun oordeelsvorming, besluitvaardigheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen worden 
beloond en gestimuleerd door de internetgames. Ook leren zij spelenderwijs met de internetgames de 
consequenties overzien van hun handelingen.
Deze kids van Google en Games verankeren hierdoor van jongs af aan het bewustzijn dat niemand 
anders dan zij zelf verantwoordelijk zijn voor succes in hun spel. Bij de traditionele bordspelen zoals 
Ganzenbord of Monopoly of bij de gangbare teamsporten speelde voor scoren behalve de eigen inzet, 
ook geluk, toeval of samenwerking een rol. Zo niet bij de internetgames.
Als schoolkind kunnen zij bovendien alle informatie zelfstandig opzoeken en vaak sneller dan hun ouders 
en leraren. Zelfsturing leert de Generatie Z spelend met hun internetgames al doende van jongs af aan. 
Voorgaande generaties hebben zo jong en zo massaal nog niet eerder ervaren dat het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid er toe doet.
De 83 jarige filosoof Michel Serres geeft in zijn boekje ‘De wereld onder de duim’ een lofzang op de 
internetgeneratie want zo zegt hij, hun hoofd zit niet meer op hun romp maar tussen hun duimen. Het 
apparaatje van ’de kleine duimpjes en duimpinnetjes’, zoals hij ze vertederd noemt, is hun hoofd geworden. 
Serres zegt dat wij ouderen ons moeten realiseren dat de klassieke leraar, die zich de baas waant in de 
klas en gezag wil genieten, ‘dood is’. Die tijd is voorbij.9 En wat voor het onderwijs geldt, lijkt ook op te 
gaan voor traditionele vergrijzende organisaties.

1.4.2 Aansturing door internet

Trends van dit moment geven de richting voor de toekomst al aan. Met de opkomst van internetbankieren, 
digitale fotografie, online shoppen en online boeken van vakantiereizen zijn wij al zelfsturende klanten 
geworden. En zelfsturende klanten zijn op het werk zelfsturende medewerkers. Het Nieuwe Werken 
sluit hier perfect bij aan. 24 Uur per dag regelen mensen inmiddels online hun zaken zelf. Zelfsturing 
treedt ook op in onderwijs en gezondheidszorg. Op You Tube staan filmpjes met toegankelijk en gratis 
onderwijs in schoolvakken zoals rekenen, wiskunde, geschiedenis. De leerplicht staat het nog niet 
toe maar waarom klassikaal onderwijs volgen als het lestempo wordt bepaald door de docent en het 
gemiddelde niveau van de leerlingen?
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Columniste Rosanne Hertzberger schrijft dat zij op internet gratis colleges volgt van Princeton en Stanford 
op Coursera. Ze heeft gratis in haar telefoon de grootste encyclopedie die ooit gebouwd is10.
Behalve scholieren worden ook patiënten zelfsturend. Medische zorg kan zonder verwijsbriefje van de 
huisarts en zonder tussenkomst van een baliemedewerker in het ziekenhuis online worden aangeboden 
door de allerbeste medische specialist ter wereld. En de blauwe envelop van de belastingdienst op de 
deurmat is veranderd in een digitale aanslag. Wij nemen als klant, scholier, patiënt, als burger en als 
medewerker steeds meer zelf de regie in handen. Het digitale verkeer heeft tot gevolg dat hele branches van 
dienstverlening verdwijnen. Het verminderen van fysieke dienstverleners zoals in postkantoren, banken, 
reisbureaus, zorginstellingen, versterken op hun beurt de zelfsturing. Het feit dat jongeren geen lid meer 
worden van een vakbond illustreert dat het concept van collectieve cao-afspraken de houdbaarheidsdatum 
is gepasseerd. De GenY-’s willen zelf hun pensioenfonds uitkiezen. Zelfs voor een hypotheek is een 
vaste aanstelling bij een werkgever sinds 2014 geen voorwaarde meer. Het leger succesvolle ZZP-ers 
groeit gestaag. En uiteraard groeien veel oudere werknemers mee met de maatschappelijke trend: veel 
gepensioneerde kenniswerkers werken voor hun plezier nog door.

1.4.3 De klant stuurt aan

Net zoals de postkantoren uit het straatbeeld zijn verdwenen en de brief digitaal wordt verstuurd, lijkt 
het aannemelijk dat de manager als regisseur van het werk overbodig wordt. In moderne klantgerichte 
concerns stuurt de klant het proces aan. En voor de Generatie Z zal de klant waarschijnlijk uitsluitend 
leading zijn. Want het vermogen tot zelfsturing is voor de kids van Google en Games groter dan ooit 
tevoren omdat zij door het gebruik van internet al jong hebben geleerd om de consequenties van hun 
handelen te overzien. Generaliserend gesproken leren zij vertrouwen op hun eigen oordeel en stellen zij 
zich in vergelijking met de vorige generaties minder afhankelijk op. Als we de lijn doortrekken die nu 
zichtbaar wordt met de waardeoriëntatie van de Gen-Y’s zal voor Generatie Z de klantwens het enige 
oriëntatiepunt zijn voor bepaling van projectdoel, planning, motivatie, communicatie en zingeving. Deze 
trendverschuiving is al zichtbaar in klantgerichte organisaties met onderstaande organisatiestructuur. Het 
belangrijkste verschil tussen een traditioneel productiebedrijf en een klantgerichte organisatie is dat de 
organisatiestructuur de samenwerking tussen de afdelingen ondersteunt en dat de verantwoordelijkheid 
voor de communicatie over de opdracht bij teams en professionals ligt in plaats van bij de manager.
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1.5 Schurende verwachtingen tussen de generaties

De Verbindende Generatie X en de Pragmatische Generatie hebben zich aangepast aan de sturende, 
controlerende managementstijl en aan de bijpassende gedateerde routines van vergrijzende, traditionele 
organisaties.11 Deze aanpassing hoeven we van de GenY’-s niet te verwachten. Jong talent verwacht ruimte 
voor zelfsturing. Zij willen niet alleen zelf verantwoordelijk zijn voor hun vakinhoudelijke bijdrage aan 
het bedrijfsresultaat maar ook voor de communicatie met collega’s over planning en voortgang. Zij zijn 
niet anders gewend. Tijdens de schooljaren deelden zij al via social media hun ervaringen en losten zij 
samen leer- en huiswerkproblemen op. Zij willen de ruimte om fouten te maken om daarvan te leren. 
Zij verwachten te kunnen werken in zelfsturende teams en internet maakt wereldwijde communicatie 
eenvoudig. CoIT en BOYD12 faciliteren in moderne bedrijven immers nu al voor de Gen-Y’s de zelfsturing 
in teamverband? Zij willen passende beroepskeuzen maken. Zij willen zichzelf kunnen zijn op het werk. 
Maatpak, stropdas en statusauto hebben heel wat twintigers bewust afgezworen op het werk. Zij willen 
zich op hun werk op hun gemak voelen en op ontspannen wijze hun werk doen. Door authentieke keuzes 
te maken in leven en werk zijn Gen-Y’s loyaal aan zichzelf en ‘zetten zij zichzelf op de eerste plaats’.
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2  Organisatieculturen en 
managementstijlen 

De vraag is nu welke organisatiestructuur wel goed aansluit bij de lifestyle van Generatie Y. Daarom 
aandacht voor een aantal organisatiekenmerken waarmee organisaties getypeerd kunnen worden naar 
ontwikkelingsniveau.

Je kunt organisaties onderscheiden naar de mate waarin de functie of de mens centraal wordt gesteld. 
Op deze manier kunnen vier niveaus van organisatieontwikkeling worden onderscheiden, de reactieve, 
actieve, proactieve en innovatieve organisatie.13

1. In een reactieve bureaucratie staat de functie-uitoefening centraal. Een manager verwoordde 
het eens zo: “de mens volgt hier het werk”. De managementstijl is dwingend en controlerend 
op inhoud en soms bestraffend. Het bedrijfsklimaat is reactief want men is geneigd bij fouten 
de schuld bij de ander te leggen. 
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2. In een actief productiebedrijf is de focus ook gericht op de taakuitoefening maar investeert het 
management ook in het functioneren van teams. Toch is de actieve organisatie ook traditioneel 
want de focus is primair gericht op productieresultaten en de verhoudingen zijn hiërarchisch. 
De managementstijl is sturend. 

3. In proactieve klantgerichte bedrijven met een platte organisatiestructuur staat de mens centraal, 
zowel de medewerker als de klant. In dit type bedrijf mogen fouten worden gemaakt want daar 
wordt van geleerd. Er wordt van managementzijde vertrouwen gegeven aan medewerkers. 
In deze zogeheten proactieve organisatie is de medewerker zowel verantwoordelijk voor de 
vakinhoudelijke taken als voor de communicatie over planning en voortgang. De coachende 
managementstijl is richtinggevend in plaats van voorschrijvend. 

4. In een innovatieve organisatie staat de persoon van de medewerker en klant centraal. Creativiteit 
kan immers niet gedijen in een klimaat van controle. De leider is inspirerend en gericht op 
stimulering van de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Dit type bedrijf is geen 
bureaucratie maar een netwerkorganisatie. Het netwerk bestaat uit zelfsturende professionals 
die werken als eigen ondernemer. 

Het verschil in visie op mens en arbeid leidt tot vier organisatietypen met bijpassende managementstijlen. 
Naarmate de bedrijfsvisie verschuift van functie- en taakuitoefening naar medewerker en klant stijgt het 
niveau van organisatieontwikkeling. Organisatie ontwikkelingsniveau en managementstijl houden elkaar 
in stand. Ze zijn een afspiegeling van elkaar. De sociale en communicatieve vaardigheden van directie en 
management zijn in een proactief klantgericht bedrijf beter ontwikkeld dan in een reactieve organisatie.
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2.1 Managementstijlen langs de meetlat

De mate waarin medewerkers voldoening kunnen halen uit het werk is verschillend voor de vier 
organisatieniveaus. In traditionele bedrijven en organisaties waarin de mens ondergeschikt is aan de 
taakuitoefening is het toevallig en mooi meegenomen als je voldoening beleeft aan je werk. Want 
interne motivatie heeft niet de prioriteit van het management. Aanhoudende dagelijkse stress hoort 
bij dit type bedrijven. In combinatie met aanhoudende bedrijfsreorganisaties neemt in de reactieve en 
actieve bedrijven de stress nog meer toe. Leiding geven dat doelbewust is gericht op vermindering van 
stress in de organisatie, stelt hoge eisen aan de sociale vaardigheden van het management. Het is dan 
ook een doelbewuste keuze op directieniveau om al of niet bewust te investeren in programma’s voor 
‘secure base leadership’.14

De vier managementstijlen verschillen enorm in de mate waarin voldoening en plezier wordt gegenereerd 
in de organisatie. Toch is dit alles behalve een soft argument want naarmate managers beter in staat 
zijn om onzekerheid, twijfel en zorg van medewerkers bespreekbaar te maken, neemt de concentratie 
en energie van medewerkers toe en daardoor stijgt de productiviteit.

“Emotiebeheer gaat aan al het andere vooraf.
Al te lang hebben managers emoties op het werk gezien als ruis waardoor het rationele 
functioneren van de organisatie wordt gehinderd.
Maar de tijd dat emoties konden worden genegeerd omdat men dacht dat ze voor het 
zakenleven irrelevant waren, is voorbij.

Citaat D. Goleman15

De vier managementstijlen langs de meetlat, wat betreft het beïnvloeden van de motivatie van medewerkers 
aan de hand van drie dimensies:

• Sfeer scheppen van veiligheid en zelf goede voorbeeld geven 
• Stress herkennen en bespreekbaar maken 
• Conflicten herkennen en bespreekbaar maken 
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2.2 Dwingende managementstijl in de reactieve organisatie

De dwingende managementstijl wordt gekenmerkt door een wisselende en onvoorspelbare vorm van 
assertiviteit van de manager. Het ene moment wordt er te weinig sturing gegeven en het andere moment 
wordt te ‘dwingend assertief gedrag’ vertoond. Door dit gedrag ontstaat een onveilige sfeer. Dit type 
manager vertoont twee gezichten en het is onvoorspelbaar wanneer het gedrag welwillend, meegaand, 
dan wel dwingend, bestraffend zal zijn. Dit onvoorspelbare gedrag is het gevolg van het wisselende 
zelfvertrouwen van de manager. Voor de manager die voor zijn zelfvertrouwen afhankelijk is van 
de goedkeuring van anderen, is het nagenoeg onmogelijk om evenwichtig leiding te geven aan het 
gedrag van anderen. De dwingende manager heeft wisselende stemmingen. Door het onevenwichtige 
voorbeeldgedrag van de manager wordt volgens ons zowel afhankelijk, als ook onverschillig gedrag 
opgeroepen bij medewerkers. “Zeg maar wat ik moet doen, anders is het straks toch weer fout”.
Herkennen van stress bij je medewerkers is buitengewoon moeilijk wanneer je zelf niet goed in je vel zit. 
Dit type manager heeft zelf veel last van stress, zonder de signalen bij zichzelf te kunnen (h) erkennen 
als spanningsverschijnselen. Het herkennen van stress bij een ander veronderstelt inzicht in je eigen 
gevoelsleven en bovendien inlevingsvermogen. Het bespreken van stress is nog lastiger, want het is 
niet gemakkelijk om te luisteren naar anderen, tactvol te zijn en begrip te tonen, als je gericht bent op 
zelfhandhaving als manager.
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Het bespreekbaar maken van conflicten, in teamverband of individueel, wordt in de reactieve organisatie 
zo lang mogelijk vermeden. Als het werkelijk niet anders meer kan, wordt het uitbesteed aan ‘experts’ zoals 
bedrijfsmaatschappelijk werk of externe ‘procesbegeleiders’ en/of (team)-coaches. Voor deze managers 
is het te moeilijk om persoonlijke feedback te geven, om confrontaties aan te gaan en om open te 
communiceren. Dat komt omdat dit veel emotionele intelligentie vereist, namelijk een evenwichtig 
zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, voldoende assertiviteit, onafhankelijke oordeelsvorming en een 
goed inlevingsvermogen.

2.3 Sturende managementstijl in de actieve organisatie

De sfeer in de actieve organisatie is beter door een grotere voorspelbaarheid in managementgedrag. Er 
wordt leidinggegeven door te overtuigen. Om overtuigend je mening te kunnen geven, is assertiviteit 
nodig. De sturende manager stelt zich ook wat onafhankelijker op, zelfs van zijn direct leidinggevende. 
De omgeving weet daarom over het algemeen wel wat je aan deze manager hebt. Zijn gedrag is in grote 
lijnen voorspelbaar, want hij is zelf beter in balans. Hij kan het goede voorbeeld geven door duidelijkheid 
te geven aan anderen. Hij heeft voldoende zelfvertrouwen om zowel feedback te geven als te ontvangen; 
zo groot is zijn realiteitsbesef wel. In dit type organisatie kan daarom effectief worden geïnvesteerd in 
managementcursussen om bewust en effectief het gedrag van medewerkers te leren beïnvloeden. Het 
probleem oplossend vermogen neemt daardoor toe in de gehele organisatie.
Herkennen en bespreken van stress bij de ander, veronderstelt dat de manager de signalen die op stress 
wijzen, in zijn eigen lichaam als zodanig herkent en rekening houdt met de grenzen die het lichaam 
aangeeft. Om stress te kunnen bespreken met de medewerkers zijn verder inlevingsvermogen nodig, 
relationele vaardigheden en een besef van wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijf en medewerker. 
De sturende managementstijl biedt daarvoor nog te weinig ruimte aan de medewerker, want deze stijl 
wordt gekenmerkt door de eenzijdige stijl van overtuigen.
Conflicten bespreken kan de sturende manager op zakelijk niveau. Hij heeft voldoende zelfrespect om 
bij tegenspel vast te houden aan de eigen mening en durft er openlijk voor uit te komen, dat er verschil 
van mening is. Wat betreft conflicten bespreken in teamverband, erkent de manager het belang van 
goede onderlinge samenwerking in teams. Maar zijn relationele vaardigheden en probleem oplossend 
vermogen zijn nog niet voldoende ontwikkeld om in teamverband openlijk conflicten te bespreken. 
Daarom roept hij bij voorkeur de hulp in van een externe procesbegeleider. Dit zelfinzicht getuigt van 
een goed ontwikkelde realiteitszin.

2.4 Coachende managementstijl in de proactieve organisatie

Dit type manager heeft een positief zelfbeeld en is daarvoor niet afhankelijk van het oordeel van een 
ander. Bovendien heeft hij voldoende inlevingsvermogen en daarom voldoende ‘persoonlijke bagage’ 
om zijn omgeving in bijna alle situaties redelijk effectief te kunnen beïnvloeden. Een dergelijk positief 
zelfbeeld geeft rust aan een leidinggevende.
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Zijn voorbeeldgedrag is geruststellend veilig, want deze stijl wordt gekenmerkt door ‘overwicht’. Als je 
je weet te beperken tot het aan anderen aangeven van de richting, getuigt dat van zelfvertrouwen, oog 
voor de ander en het kunnen taxeren van de context. De coachende manager geeft leiding in het volle 
besef van de wederzijdse afhankelijkheid, niet alleen tussen management en medewerker, maar ook 
tussen bedrijf en klant. Vanwege het stevige zelfvertrouwen kan deze manager vertrouwen delegeren, is 
er ruimte voor eigen initiatief van de medewerker en mogen er fouten worden gemaakt op de werkvloer. 
De bedrijfssfeer is veilig en open.
Stress herkennen en bespreekbaar maken kan deze manager, want hij kent die signalen van zichzelf. 
En hij is bovendien assertief en empatisch genoeg om gedrag dat zou kunnen leiden tot demotivatie en/
of arbeidsverzuim, te kunnen aankaarten met zijn medewerker.
Conflicten bespreken, met aandacht voor de persoonlijke kant van de medewerker, vereist een open en 
veilige sfeer op basis van wederzijds vertrouwen. Dat mag bij deze managementstijl voor het eerst worden 
verwacht. Door zijn innerlijke stabiliteit is dit type manager opgewassen tegen stressvolle, lastige situaties. 
Ook onder druk laat deze managementstijl nog steeds een balans zien tussen enerzijds assertief gedrag 
en anderzijds inlevingsvermogen in de ander. Zijn relationele vaardigheden, zoals tact, sensitiviteit en 
flexibiliteit, zijn voldoende ontwikkeld om in dialoog te gaan. Het coachende leiderschapsgedrag betekent 
dat er aandacht komt voor de persoon van de medewerker.
Het EQ stelt hem in staat om vertrouwen te geven. In zo’n bedrijfsklimaat zijn medewerker en 
leidinggevende beiden in staat om open te overleggen over eventuele onbalans en de impact daarvan 
op werk en motivatie.

2.5 Bezielende leider in de innovatieve organisatie

Het organisatieontwikkelingsniveau van de innovatieve organisatie bouwt voort op de groei die bereikt 
is in de proactieve organisatie. In deze organisatie is het voorbeeldgedrag van de leider stimulerend, 
enthousiasmerend en inspirerend, zoals blijkt uit het beschikbaar stellen van tijd en geld voor 
experimenten. Dit type leider of ondernemer durft. Grensverleggend onderzoek wordt in de innovatieve 
organisatie gewaardeerd, ook wanneer nog niet duidelijk is of succes kan worden geboekt. Denk in 
dit verband aan 3M, waar het management naar aanleiding van de succesvolle ‘geeltjes’ besloot om 
de arbeidstijd niet meer al te strak te plannen, zodat vrij baan kon worden gegeven aan creativiteit. 
Inspirerend voorbeeldgedrag blijkt bijvoorbeeld ook uit de stijl van communiceren: het vertrouwen dat 
van door de leider op alle fronten wordt geschonken, genereert zich vanzelf tussen de medewerkers. 
De inspirerende leider is gericht op de zelfontplooiing van de medewerker in de overtuiging dat het de 
persoon van de medewerkers is die het verschil maakt in het bedrijf.
Het bedrijfsklimaat is door dit voorbeeldgedrag van de leider veilig en uitdagend voor medewerkers.
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En stress bespreken hoort erbij, zowel het delen in positieve spanning als het bespreken van negatieve 
spanning. Vanzelfsprekend is in dit type organisatie, waar mensen zich vrij voelen, de lucht niet zwanger 
van onveiligheid en ingehouden stress, zoals dat wel voorkomt in de reactieve organisatie. Maar ook 
medewerkers die functioneren op het niveau van persoonlijk meesterschap en in staat zijn om tegenslag 
soepel te integreren, hebben in moeilijke tijden behoefte aan persoonlijke aandacht, omdat het hanteren 
van pijnlijke emoties voor iedereen lastig en vervelend blijft. Echter, in dit type organisatie zal het initiatief 
om problemen en conflicten te bespreken waarschijnlijk uitgaan van de medewerker zelf. De medewerker 
is er namelijk aan gewend om benaderd te worden met respect en vertrouwen. Als er sprake is van 
onbalans, stress of psychische klachten, die impact hebben op het concentratievermogen en derhalve 
op de prestaties, is er organisatiebreed bereidheid bij beide partijen tot een dialoog.
Voor het bespreken van conflicten geldt hetzelfde. Als vertrouwen wordt geschonken van 
managementzijde, verdient zich dat letterlijk terug.

2.6 Vier organisatietypen en hun organisatiekenmerken 

De vier organisatietypen acteren op tien organisatiekenmerken verschillend.16 Het achtste kenmerk, 
de impact van de leiderschapsstijl is al beschreven. De overige kenmerken zijn doelen stellen, 
planning, organisatieontwikkeling, oordeelsvorming, communicatie, focus, motivatie, energiebron en 
lerend vermogen.
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Deze tien organisatiekenmerken hebben wij gekoppeld aan vaardigheden.17 We hebben ons afgevraagd 
welke psychologische vaardigheden nodig zijn om doelen te stellen, om een realistische, haalbare 
planning te maken, om verandering in de organisatie te bewerkstelligen. En welke psychologische 
vaardigheden en onderliggende waarden verklaren de oordeelsvorming? En wat moet je in huis hebben 
voor effectieve communicatie? Wat verklaart het verschil in focus tussen een functiegerichte organisatie 
of een klantgericht bedrijf? En hoe verklaar je op psychologisch niveau de verschillen in motivatie 
tussen de vier organisatietypen? Wat verklaart bijvoorbeeld het verschil in verzuim tussen de vier 
organisatietypen? En het leiderschap van de directie is voorbeeldgedrag voor het management. Waarom 
is de managementstijl dwingend, sturend, coachend of inspirerend, terwijl bekend is dat een dwingende 
managementstijl leidt tot stress en demotivatie? Wat is de energiebron? Dat wil zeggen, hoe komt het 
dat in het ene bedrijf ontwikkelingen in het bedrijf, in de markt of in de wereld beoordeeld worden als 
uitdagend en in het andere bedrijf als bedreigend? Wat verklaart dit verschil in energie tussen de vier 
organisatietypen? Genereert de organisatie positieve energie of lekt er veel energie weg in de organisatie 
omdat er een klimaat heerst van ‘druk, druk, druk’ en onderhuidse spanning? En welke psychologische 
vaardigheden van management en medewerkers motiveren tot leren in de organisatie?
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De psychologische vaardigheden van management en medewerkers, die verklaren waarom organisaties 
verschillend acteren op de tien organisatiekenmerken hebben wij in kaart gebracht in onderstaand 
schema.

De 10 organisatiekenmerken gekoppeld aan bijpassende psychologische vaardigheden:

Organisatiekenmerken Psychologische vaardigheden

Doelen stellen  Realiteitszin

Plannen  Probleemoplossend gedrag

Organisatieontwikkeling  Flexibiliteit

Oordeelsvorming  Optimisme

Communicatie  Emotioneel zelfbewustzijn, Inlevingsvermogen

Assertiviteit, Relationele vaardigheden

Zelfbeheersing

Focus  Zelfactualisatie

Motivatie  Inlevingsvermogen

Assertiviteit

Relationele vaardigheden

Leiderschapsgedrag  Emotioneel zelfbewustzijn, Inlevingsvermogen

Assertiviteit, Relationele vaardigheden

Zelfbeheersing en Stressmanagement

Energie  Zelfbeeld

Zelfactualisatie

Lerend vermogen  Probleemoplossend gedrag, Stressbestendigheid

2.7 De invloed van de emotionele intelligentie

Al deze vaardigheden in de rechter kolom vormen samen de emotionele intelligentie, kortweg EQ. 
Naarmate het EQ van management en medewerkers beter is ontwikkeld neemt het niveau van 
organisatieontwikkeling toe. Wij beschouwen het EQ van management en medewerkers daarom als de 
eigenlijke verklaring voor de verschillen in organisatieontwikkeling. Bijvoorbeeld, naarmate managers 
en medewerkers realistischer zijn, worden de doelen concreter en beter haalbaar. Naarmate de directie 
beter leiderschapsgedrag vertoont, zijn vaardigheden als assertiviteit, inlevingsvermogen, zelfbeheersing 
en stressmanagement beter ontwikkeld bij het leidinggevend kader. Open communiceren vraagt goed 
voorbeeldgedrag. Naarmate de focus meer gericht is op zelfactualisatie, halen medewerkers meer 
voldoening uit hun werk en neemt de creativiteit toe.
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Om een emotioneel veilige sfeer te scheppen, conflicten te bespreken en stress te reduceren in de 
organisatie wordt op complexe emotieve kwaliteiten van het management een beroep gedaan. Volgens 
ons is er dus een relatie is tussen de ontwikkeling van het EQ van management en medewerkers en het 
niveau van organisatieontwikkeling.18

De relatie tussen EQ en organisatieontwikkeling en managementstijl in schema: 

Met name hoogopgeleide Gen-Y’s blijken geen dienstverband in traditionele, hiërarchische bureaucratie 
te ambiëren. De proactieve organisatie met een coachende managementstijl sluit beter aan bij de 
verwachtingen van de GenY-’s.
Bij het individu ontwikkelt de emotionele intelligentie zich door levenservaring, blijkt uit onderzoek. 
De vraag dringt zich op of over de generaties heen het EQ zich ook in positieve zin ontwikkelt. Is 
met andere woorden het EQ van de jongere generaties beter of verder ontwikkeld dan het EQ van de 
oudere generaties? Zijn Gen-Y’s emotioneel zelfbewuster, assertiever, zelfstandiger of flexibeler dan hun 
voorouders? En verklaart een beter ontwikkeld EQ van de Gen-Y’s de verandering van waarden tussen 
de generaties?
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3 EQ, work in progress
Hoewel niet direct zichtbaar, lijkt het er op dat in Nederland decennialang de emotionele intelligentie 
toeneemt. Want het is de groei van de emotionele intelligentie (EQ) die noodzakelijk is voor de 
verandering van waarden en die de verschuiving in loyaliteit mogelijk heeft gemaakt. Emotioneel begaafde 
mensen verstaan de kunst om succesvol te balanceren tussen eigenbelang en het belang van de ander. 
Ze weten voldoening te halen uit de dingen die ze ondernemen en houden hoop, ook als het tegenzit. 
Ze kunnen omgaan met tegenslag en ze kunnen genieten omdat ze de kunst verstaan om hun leven 
in overeenstemming te brengen met hun ware gevoelens. Een goed ontwikkeld EQ leidt tot congruent 
gedrag, dat wil zeggen dat er overeenkomst is tussen wat je voelt en doet. Authentiek gedrag stoelt op 
en goed ontwikkeld EQ.
Gedrag vloeit voort uit de onderliggende waarden en overtuigingen. En op nog dieper psychisch niveau 
ligt aan de waarden de emotionele intelligentie ten grondslag. Het zijn de emotieve vaardigheden, die 
de persoonlijke waarden en overtuigingen bepalen en het gedrag sturen.
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Kennis 

Gedrag 

onder de waterlijn 
Waarden en Overtuigingen 

Emotionele Intelligentie 

De onderste laag, die van de emotionele intelligentie, omvat het emotionele zelfbewustzijn, het zelfrespect, 
zelfvertrouwen, inzet, gedrevenheid, kortom de emotionele ondergrond van de persoon.19 Het EQ bestaat 
uit 15 factoren. Een goed ontwikkeld emotioneel zelfbewustzijn in combinatie met de EQ- factoren 
zelfbeheersing en assertiviteit leiden tot een positieve stemming en tot het gevoel opgewassen te zijn 
tegen het leven. Daardoor groeien de EQ-factoren zelfrespect en zelfwaardering en dat leidt tot rust. De 
rust stelt je vervolgens weer in staat om je open te stellen voor de ander en de blik te verbreden naar 
de wereld.

Een voorbeeld: als je je bewust bent van je emoties op het moment zelf kun je kiezen hoe je reageert op 
een emotie. Als je je niet realiseert wat je voelt, ben je speelbal van je emoties. Stel, je voelt je gekwetst 
door een beledigende opmerking. Hoe reageer je dan? Als je emotionele zelfbewustzijn voldoende is 
ontwikkeld en als je voldoende zelfrespect en zelfvertrouwen hebt, zul je een belediging niet ongemerkt 
willen laten passeren. Maar de mate van assertiviteit, inlevingsvermogen en zelfbeheersing bepalen je 
reactie. En het gedrag wordt mede gestuurd door de waarden en overtuigingen. Hecht je aan de waarde 
harmonie, rechtvaardigheid, eerlijkheid of openheid? Zeg je vriendelijk en zelfbewust dat je die opmerking 
kwetsend vond of reageer je openlijk boos of zeg je niets maar kijk je verwijtend of mokkend? Het zijn 
de EQ-factoren en de waarden die je gedrag bepalen.

http://bookboon.com/


Download free eBooks at bookboon.com

De kids van Google en Games: 
zijn we er klaar voor?

31 

EQ, work in progress 

3.1 Ontwikkeling EQ gedurende de generaties

De verschuiving van loyaliteit en de nieuwe arbeidsmoraal heeft een lange geschiedenis. De GenY-’s 
staan op de schouders van hun voorouders. In 1949 verscheen het boek De Tweede Sekse van Simone 
de Beauvoir, waarin zij zich verzette tegen de ondergeschikte positie van de vrouw. De Beauvoir ’s 
boodschap is dat je niet als vrouw wordt geboren maar tot vrouw wordt gemaakt. Zij zei als eerste dat de 
persoonlijkheid van meisjes zodanig wordt gevormd dat, eenmaal getrouwd, de vrouw primair gericht is 
op het dienen van “de eersterangs burgers, de witte man”. In ruil voor deze loyaliteit aan hem onderhoudt 
hij haar. Haar boodschap was in 1949 zo schokkend dat bewustzijnsverandering en de emancipatie van 
vrouwen nog twintig jaar op zich liet wachten. Het confronterende inzicht tweederangs burgers te zijn 
leidde pas eind jaren 60 tot uitbreiding van emotioneel zelfbewustzijn en tot de emancipatie van vrouwen, 
homoseksuelen en zwarten. Emancipatie is een proces van zelfactualisatie. Het betekent trouw worden aan 
jezelf en houdt dus een verschuiving van loyaliteit in. De emancipatie van vrouwen, ‘uit de kast komen’ 
van homoseksuelen en de Black Power Beweging impliceerden eerst en vooral een proces van emotionele 
zelfbewustwording, de belangrijkste EQ-factor. Vervolgens droeg de arbeidsparticipatie en economische 
zelfstandigheid van vrouwen bij aan de verdere ontwikkeling van de emotionele intelligentie. Andere 
onbetaalbare resultaten van de emancipatie van vrouwen, homoseksuelen en zwarten waren uitbreiding 
van de EQ-factoren zelfrespect, zelfstandigheid, assertiviteit en zelfvertrouwen. En witte mannen leerden 
luisteren naar hun zelfstandige, assertieve partners. Zij hebben zich in relationeel opzicht ontwikkeld. 
In vergelijking met de situatie van na de oorlog is door de emotionele bewustwording gelijkwaardigheid 
tussen mensen toegenomen. Denk in dit verband ook aan de dekolonisatie en onafhankelijkheidsstrijd van 
Indonesië in 1949 en van Suriname in 1975. En aan de afschaffing van de slavernij in de VS 1865 en aan 
President Obama. Nog maar twintig jaar geleden was een zwarte president van de VS ondenkbaar geweest.
Wat betreft de GenY-’s, zij hebben van hun ouders essentieel ander voorbeeldgedrag voorgeleefd gekregen 
dan de Babyboomers in hun jeugd zagen van hun ouders. Voor de twintigers van nu is de gedachte dat 
de vrouw ‘achter het aanrecht hoort’ een volslagen belachelijk idee. Maar eind jaren ’80 liep een op de 
vier huwelijken op een scheiding uit en dat onderstreept dat gelijkwaardigheid voor beide seksen een 
diepgaand psychologisch leerproces was en nog steeds is.

Een goed ontwikkelde emotionele intelligentie stelt je in staat om ‘de ongeplaveide weg van het leven 
zelf te plaveien’.20 Want ondanks de economische tegenwind lijken de GenY-’s trouw te kunnen blijven 
aan zichzelf. Dank zij de ontwikkeling van hun EQ en met behulp van de technische mogelijkheden. 
In technisch opzicht kunnen zij zichzelf aansturen en met hun vrienden en collega’s overal ter wereld 
overleggen en hen informeren op elk denkbaar tijdstip.
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Generaliserend gesproken is de kans groot dat de Gen-Y’s zelfbewuster, assertiever en onafhankelijker 
zijn dan de Babyboomers destijds, toen zij twintigers waren. En het verschil in ontwikkeling springt nog 
meer in het oog als de huidige twintigers vergeleken worden met de 80-jarigen van nu. De Generatie die 
is opgegroeid tijdens de oorlog heeft zichzelf noodgedwongen ingezet voor de wederopbouw. Ruimte voor 
emotieve groei en zelfactualisatie heeft deze Generatie in veel mindere mate gehad dan de twintigers van 
nu. Hoewel de Babyboomers in de jaren 60 de strijd aanbonden met de gevestigde machtsbolwerken, 
luidde de bezetting van het Maagdenhuis en de flowerpower-tijd niet zo zeer tot emotionele ontwikkeling 
van het individu. Het was de studenten te doen om maatschappijverandering. Aart Bontekoe noemt de 
Babyboomers dan ook de Protestgeneratie.21

De vrouwenemancipatie heeft waarschijnlijk veel meer bijgedragen aan emotionele, psychologische groei 
van mensen persoonlijk en dat heeft effect gehad voor de maatschappij als geheel. Het ging feministen 
weliswaar in maatschappelijke zin om economische onafhankelijkheid en om toegang tot de arbeidsmarkt 
en kinderopvang. Maar de echte strijd speelde zich af in de privésfeer tussen huwelijkspartners. Want 
om te beginnen moesten vrouwen eerst zelf op hun “eigen schoenmaat 38 of 40 leren staan”. Pas nadat 
vrouwen in de jaren 70 assertief genoeg waren geworden is de basis gelegd voor herverdeling van 
verantwoordelijkheden in gezinsverband. 
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Vrede, welvaart, politieke stabiliteit en emotionele veiligheid over een periode van 60 jaar hebben ruimte 
geboden voor deze psychologische en geestelijke ontwikkeling. De 24-jarige filosoof Rutger Bregman 
noemt Westeuropa, en Nederland in het bijzonder, een Luilekkerland vergeleken met een paar eeuwen 
geleden.22 Generaliserend gesproken ligt voor vrijwel alle Nederlanders de tijd van overleven, waarin je 
niet verder kunt kijken dan het dagelijkse eten vergaren, al generaties lang achter ons. De vrij gekomen 
geestelijke ruimte heeft bijgedragen aan psychologische, emotieve groei, die resulteert in toenemende 
autonomie en authenticiteit. De GenY’s hebben persoonlijke, emotionele ontwikkeling, die noodzakelijk 
is voor individuatie en autonomie, verinnerlijkt als een waarde op zich. Zij zijn gemotiveerd tot zelfreflectie 
en zelfactualisatie.
Het lijkt er op dat bij de kids van Google en Games twee dingen samen komen. Zij zijn dank zij hun 
emotionele intelligentie gemotiveerd tot zelfsturing en met behulp van de techniek en internet zijn zij 
in staat om zichzelf aan te sturen. En als „willen en kunnen“ bij elkaar komen is succes verzekerd.

3.2 De emotionele intelligentie nader onderzocht

In 1996 heeft Daniel Goleman het concept emotionele intelligentie gemunt en is door Reuven Bar-On 
de EQ-inventory™ uitgebracht. Zowel Goleman als Bar-On zijn het er over eens dat het EQ toeneemt 
door levenservaring. Hoewel sinds de ontdekking van spiegelneuronen in de jaren 90 deze hersencellen 
beschouwd werden als de verklaring van zo’n beetje alle sociale gedrag, is onomstreden dat imiteren van 
gedrag mogelijk wordt gemaakt door spiegelneuronen. Met MRI-scans is volgens de aartsvader van de 
spiegelneuronen, Giacaomo Rizzolatti, aangetoond dat zowel apen als mensen met spiegelneuronen gedrag 
van anderen kunnen begrijpen en kunnen inschatten wat de ander gaat doen. Met deze hersencellen 
en in combinatie met het zogeheten limbische systeem kun je de intentie van anderen begrijpen. En 
ook de emotie van de ander. Met behulp van deze hersencellen resoneren wij op emoties van anderen 
en door imitatie van mimiek en houding van anderen kun je navoelen wat er in anderen omgaat. Deze 
hersencellen ontwikkelen zich vanaf de geboorte en over de generaties heen. Volgens de neuroloog 
Iacobono bewijzen hersencellen zoals spiegelneuronen en het limbische systeem dat de emotionele 
intelligentie evolueert over de generaties heen.23 Deze neurologische kennis ondersteunt de gedachte 
dat de verschuiving van loyaliteit begrepen kan worden als een evolutie van de emotionele intelligentie. 
Is met andere woorden het EQ van de jongste generaties beter of anders ontwikkeld dan van de oudere 
generaties? En wat houdt het begrip emotionele intelligentie dan precies in?
Bar-On onderscheidt vijf EQ – dimensies: 1. Innerlijke stabiliteit; 2. Relationele kwaliteiten; 3. Aanpassing 
aan de buitenwereld; 4. Stressmanagement; 5. Stemming.

Deze 5 dimensies van de emotionele intelligentie worden vervolgens verder onderverdeeld in 15 EQ-
factoren. Hieronder volgt een toelichting bij de 5 EQ dimensies met de bijpassende factoren.24
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3.3 Innerlijke stabiliteit

Vijf EQ factoren bepalen de innerlijke stabiliteit. Naarmate deze vijf factoren beter zijn ontwikkeld, ben 
je beter opgewassen tegen het leven en kun je beter omgaan met tegenslag. 

3.3.1 Emotioneel zelfbewustzijn 

Met ‘emotionele zelfbewustzijn’ wordt bedoeld dat je weet wat je voelt op het moment zelf en op passende 
wijze uiting kunt geven aan je gevoel. Veel mensen zijn zich pas achteraf, als de situatie voorbij is, bewust 
van wat ze voelden. Emotioneel zelfbewustzijn is als een antenne, met behulp waarvan wij ons gedrag 
kunnen afstemmen op ons gevoelsleven. Het stelt ons in staat tot het maken van integere keuzes. Wat 
voel ik en hoe gedraag ik mij in overeenstemming daarmee? Waarom heb ik bepaalde gevoelens en wat 
veroorzaakt die gevoelens? Dit soort zelfkennis heet emotioneel zelfbewustzijn.

3.3.2 Zelfrespect

Het zelfrespect ontwikkelt zich in het leven geleidelijk. Met een goed ontwikkeld zelfrespect ben 
je tevreden met jezelf. Het betekent dat je jezelf accepteert zoals je bent, zowel de positieve als de 
minder geslaagde kanten van jezelf. Op basis van een gezond zelfrespect ontwikkelt het zelfvertrouwen 
en de zelfwaardering. Zelfrespect draagt bij aan een positief zelfbeeld. Emotioneel zelfbewustzijn is 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van zelfrespect. Want zelfrespect betekent dat je alle gevoelens van 
jezelf accepteert en er de verantwoordelijkheid voor neemt. Dus je bewust bent van al je gevoelens. 
Op volwassen leeftijd wordt het zelfrespect versterkt door beroep, functie of vakbekwaamheid. Vaak 
draagt de beroepsuitoefening bij aan vakinhoudelijke erkenning en aan sociale geborgenheid. We horen 
ergens bij. Een andere mogelijkheid is om je gevoel van eigenwaarde te vergroten door waarderende 
opmerkingen van anderen. Denk aan liefdesrelaties, familie, kinderen. Als familieleden je het gevoel 
geven ‘dat je er wel mag zijn’ draagt dat ook bij aan de ontwikkeling van zelfrespect, zelfvertrouwen en 
aan zelfwaardering. Voorbeelden van uitspraken die illustreren dat werkervaring of relaties bijdragen 
aan het zelfvertrouwen en de zelfwaardering:

• Rond mijn veertigste heb ik mij door de gesprekken met mijn vrouw eens gerealiseerd, dat ik een 
‘goeie vent’ ben. 

• Ik kan me wel voorstellen dat mensen bang zijn voor pijn. Ik kan ze als tandarts meestal wel met 
een grapje op hun gemak stellen. Ik vind het fijn als het me lukt om ze een beetje te ontspannen. 

• Ik kan als buschauffeur lastige mensen rustig krijgen, zodat de andere reizigers niet bang worden 
van de agressieve medepassagiers. Ik zorg voor een prettige sfeer in de bus. 

• Als een leerling mij dreigend zegt dat ik hem een voldoende moet geven omdat er anders wat 
met mij zal gebeuren, kan ik daar wel om lachen. Ik voel me daardoor niet persoonlijk geraakt. 
Ik kan zulke branieschoppers wel wat tegengas bieden. 
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3.3.3 Assertiviteit 

Onder ‘assertiviteit’ wordt verstaan ‘het vermogen om gevoelens, overtuigingen en meningen zo te 
uiten dat je de ander niet kwetst. Assertieve mensen zijn niet verlegen. Ze maken op een open, directe 
manier hun gevoelens, mening of wensen kenbaar, zonder agressief te worden. Assertiviteit betekent dat 
we onze emoties serieus nemen. Het gebruik van het persoonlijke woord ‘ik’ is assertief. Duidelijk en 
vriendelijk ‘nee-zeggen’ en het bespreken van conflicten met de persoon in kwestie zijn ook voorbeelden 
van assertief gedrag. 

Assertiviteit valt uiteen in drie vaardigheden:

• het uitspreken van gevoelens aan anderen, zoals ‘ik ben boos op je’ 
• het vermogen overtuigingen en meningen zonder omhaal helder en duidelijk kenbaar te maken; 
• het vermogen op te komen voor je persoonlijke rechten, zodat anderen geen misbruik van 

je maken; 
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Over het algemeen wordt in assertiviteitstrainingen aandacht besteed aan het uitspreken van je mening. 
Maar openlijk je emoties benoemen is veel moeilijker. Want daarvoor moet je op het moment zelf je 
bewust zijn van je emoties. Omdat het openlijk uitspreken wat je van binnen voelt niet eenvoudig is 
zeggen de meesten dan dat we het liever zakelijk houden. We zeggen liever dat we geen tijd hebben dan 
dat we oprecht en openlijk zeggen: ‘ik merk dat ik eigenlijk geen zin heb om dat klusje voor je te doen 
want de vorige keer heb jij mij laten zitten met een opdracht en ik merk nu dat me dat nog dwars zit’. 
Assertiviteit in deze zin veronderstelt een goed ontwikkeld zelfrespect en emotioneel zelfbewustzijn en 
is positief omdat het de relatie zuiver houdt.

3.3.4 Zelfstandigheid 

Zelfstandige mensen vertrouwen op zichzelf. Zij kunnen onafhankelijk van het oordeel van anderen 
beslissingen nemen. Ze raadplegen anderen wel, luisteren ook naar goede raad maar ze maken zelf 
hun afwegingen en komen zelf tot een besluit. Door zelfstandig beslissingen te nemen kun je de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van beslissingen niet afschuiven op een ander. Zelfstandig gedrag 
veronderstelt een basis van zelfvertrouwen en is geworteld in een gezond zelfbeeld. Zelfstandige mensen 
willen voldoen aan verwachtingen en verplichtingen zonder zichzelf daarbij te verliezen. Ze kunnen 
grenzen stellen en zijn voor een positief zelfbeeld niet afhankelijk van de goedkeuring van anderen.

3.3.5 Zelfactualisatie 

Het streven naar zelfactualisatie betekent dat je het maximale uit jezelf wilt halen. Er wordt mee bedoeld 
dat je potentiële talenten ontwikkelt. Het is een levenslang proces van streven naar verbetering door 
persoonlijke groei. Je stelt jezelf doelen die je ervaart als zinvol. Voldoening wordt ervaren wanneer 
je je zelf steeds weer verbeteren kunt. Je bent intrinsiek gemotiveerd om je potentiële kwaliteiten te 
realiseren en dat betekent dat je jezelf verbindt aan lange termijn doelen. Het aanhoudend volhouden 
in het levenslange proces om je persoonlijke doelen te realiseren levert autonomie en authentiek gedrag 
op. De persoonlijke groei geeft voldoening en het enthousiasme om vol te houden, ook als het tegenzit.

3.4 Relatie met de ander

Behalve innerlijke stabiliteit is ook afstemming op de ander nodig om voldoening te halen uit het leven. 
De vijf EQ-factoren die bijdragen aan innerlijke stabiliteit dienen wat beter ontwikkeld te zijn dan dan 
de onderstaande drie EQ-factoren voor het onderhouden van de relatie met de ander. De bron van 
onze kracht moet in de eerste plaats uit onszelf komen in plaats van dat we die ontlenen aan relaties 
met anderen.
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3.4.1 Inlevingsvermogen 

Inlevingsvermogen betekent dat je de gevoelens van de ander herkent en daar rekening mee houdt door 
deze te accepteren en het eigen gedrag erop af te stemmen. Sensitiviteit voor de gevoelens van anderen 
betekent dat je je in de schoenen van de ander kunt verplaatsen. Naarmate het emotionele zelfbewustzijn 
beter is ontwikkeld, neemt het inlevingsvermogen toe. Want als de eigen gevoelens niet worden herkend 
is het lastig om je in te leven in de gevoelens van anderen. 
Inlevingsvermogen blijkt uit het tonen van respect voor de beleving van de ander door op een niet-
oordelende manier te luisteren naar de ander. Met inlevingsvermogen kun je aansluiten bij de gevoelens 
van anderen. Goleman spreekt van ‘resonant leiderschap’, waarmee bedoeld wordt dat je als leidinggevende 
met een ‘empathisch oor’ moeten luisteren naar je medewerkers. Wat zegt de medewerker eigenlijk? Wat 
hoor ik tussen de regels door? Inlevingsvermogen betekent dat je niet alleen luistert naar de inhoud van 
de boodschap maar ook kijkt en luistert naar de non-verbale signalen. Want de non-verbale signalen 
zoals stemhoogte en volume, oogcontact en gezichtsuitdrukking en gebaren weerspiegelen de beleving 
van de inhoud. Volgens Goleman is het vermogen om af te stemmen op de gevoelswereld van de ander 
misschien wel de belangrijkste vaardigheid om medewerkers te motiveren.25

Voorbeelden van resonant reageren:

• Wat is er gebeurd? Je ziet er zo verhit uit. 
• Heb ik met mijn opmerking een verkeerde snaar geraakt? Je kijkt zo afwerend. 
• Ik geloof, zo te horen aan je stem, dat je het met dit voorstel niet eens bent. 

3.4.2 Relatiegerichtheid 

Onder ’relatiegerichtheid’ verstaan we het aangaan en onderhouden van persoonlijke relaties waarin 
sprake is van het geven en ontvangen van warmte en genegenheid. Relatiegerichtheid heeft niet alleen 
betrekking op het kunnen ontvangen en geven van warmte en persoonlijke aandacht. Het betekent 
ook dat je in staat bent om je op je gemak te voelen in open en vertrouwelijk contact met anderen. 
Relatiegerichtheid betekent dat je anderen betrekkelijk onbevangen tegemoet treedt, want in principe heb 
je een positieve verwachting over contacten met andere mensen. Deze emotionele vaardigheid vereist 
sensitiviteit en de wens om in nauw contact met anderen te zijn. Hoog scoren op deze EQ-factor betekent 
dat het onderhouden van warme, open relaties een tweede natuur is. Voor managers is het nodig dat 
zij ‘iets met mensen hebben’. Je hebt, als deze EQ-factor goed is ontwikkeld, in principe vertrouwen in 
anderen, zodat je verantwoordelijkheid en bevoegdheden kunt delegeren.

3.4.3 Sociale verantwoordelijkheid 

In de participatiemaatschappij wordt een beroep gedaan op deze EQ-factor. Vrijwilligerswerk, mantelzorg 
en zorg voor het milieu kan niet bestaan zonder sociaal verantwoordelijkheidsgevoel.
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Mensen met een goed ontwikkelde sociale verantwoordelijkheid zijn coöperatief en het zijn constructieve 
groepsleden want ze zetten zich in voor het grote geheel. Ze voelen en gedragen zich verantwoordelijk 
voor het welzijn van anderen, ook als ze daar persoonlijk geen voordeel van hebben. Ze accepteren 
anderen, kunnen samenwerken en houden zich aan maatschappelijke, sociale regels. Ze houden bewust 
rekening met het welzijn van anderen. Ze zijn maatschappelijk betrokken en hebben iets voor anderen 
over want ze willen zich gewetensvol gedragen. Weinig sociale verantwoordelijkheid betekent jezelf 
bevoordelen ten koste van anderen en misbruik maken van anderen.

3.5 Aanpassingsvermogen aan de buitenwereld

De derde dimensie van de emotionele intelligentie bestaat uit de EQ-factoren realiteitszin, flexibiliteit en 
probleemoplossend gedrag. Als het aanpassingsvermogen goed is ontwikkeld sta je met beide benen op 
de grond, ben je in staat je aan te passen aan veranderende omstandigheden en je kunt helder denken 
en gestructureerd te werk gaan.
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Op televisie zijn programma’s te zien van Nederlandse huisvaders van middelbare leeftijd die hun 
dromen willen realiseren. Zij vertrekken met vrouw en kinderen naar het buitenland om hun geluk te 
beproeven. De vraag is hoe realistisch het is om zonder geschikte werkervaring en zonder de taal zelfs 
maar machtig te zijn met schoolgaande kinderen in het buitenland de kost te willen verdienen door 
als eigen ondernemer een hotel of restaurant op te zetten. De EQ-factoren realiteitszin, flexibiliteit en 
probleemoplossend gedrag zijn kwaliteiten die nodig zijn om je aan te passen aan de buitenwereld. Kun 
je de buitenwereld realistisch in schatten? Is het probleemoplossend vermogen voldoende ontwikkeld 
om je te handhaven? Ben je flexibel genoeg om je aan te passen aan de buitenwereld?

3.5.1 Realiteitszin 

Realiteitszin betekent afgestemd zijn op de situatie hier en nu, met de bedoeling de persoonlijke ervaringen 
te beoordelen in het licht van de objectiviteit. Het is het vermogen om onderscheid te maken tussen wat 
je ervaart en wat er in werkelijkheid gebeurt. Het betekent dat je een kritische analyse van je gevoelens, 
waarnemingen en gedachten kunt maken en kunt toetsen of deze bevestigd worden door de feiten. 
Realiteitszin is nodig om concrete haalbare doelen te stellen die passen bij je talenten, leeftijd, positie 
en werkervaring. 
Als je resultaat boekt met het bereiken van uitdagende maar haalbare doelen draagt dat in positieve 
zin bij aan de ontwikkeling van het zelfbeeld. Een positiever zelfbeeld stelt je in staat om weer een 
nieuw, uitdagender maar nog steeds realistisch doel te stellen. Stapsgewijs groeien daardoor zelfrespect 
en zelfvertrouwen. Mensen met een negatief zelfbeeld maar met een goed ontwikkelde realiteitszin 
zijn in staat tot zelfreflectie. Door openlijk en eerlijk het eigen gedrag te evalueren biedt een goed 
ontwikkelde realiteitszin de opening voor persoonlijke ontwikkeling. Want realiteitszin staat haaks op 
vermijdingsgedrag en slachtofferschap.

3.5.2 Probleemoplossend gedrag 

Probleemoplossend gedrag betekent een probleem als zodanig herkennen, verschillende oplossingen 
bedenken en een besluit nemen over de bestpassende oplossing en dan ook nog uitvoeren. 
Probleemoplossend gedrag is de combinatie van ‘denken en doen’. 

De stappen in overzicht:

• herkennen van een probleem 
• het probleem zo compleet en overzichtelijk mogelijk inventariseren en definiëren 
• inventariseren van zoveel mogelijk oplossingen 
• de beste oplossing selecteren 
• oplossing uitvoeren 
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De EQ-factor probleemoplossend gedrag betekent dus dat je consciëntieus, gedisciplineerd, methodisch 
en systematisch te werk gaat. Je hebt voor probleemoplossend gedrag zelfvertrouwen nodig en de 
motivatie om het te willen oplossen. Probleemoplossend gedrag doet als enige van de EQ-factoren ook 
een beroep op cognitieve intelligentie.

3.5.3 Flexibiliteit 

Deze EQ-factor verwijst naar het vermogen om je aan te passen aan onbekende, onvoorspelbare en 
dynamische omstandigheden. Flexibele personen passen zich gemakkelijk en vlug aan veranderingen aan, 
zonder rigiditeit. Met een bovengemiddelde flexibiliteit ben je in staat je emoties, gevoelens, gedachten 
en gedrag aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Door hun vermogen tot synergie zijn flexibele mensen in staat tot hechte samenwerking. Zij veranderen 
van opvatting als duidelijk is dat zij het mis hebben. Ze staan open en tolerant ten opzichte van 
verschillende ideeën, visies en werkwijzen.

3.6 Stressmanagement 

Onder de dimensie stressmanagement vallen de twee EQ-factoren stressbestendigheid en zelfbeheersing. 
Opvliegend gedrag getuigt niet van grote zelfbeheersing. Voor sommige beroepen is een enorme 
stressbestendigheid en innerlijke controle vereist, zoals bijvoorbeeld voor piloten, mariniers op 
een onderzeeër of hart-en vaatchirurgen. Nadeel is dat zo’n grote zelfbeheersing ten koste gaat van 
de spontaniteit.

3.6.1 Stressbestendigheid 

Stressbestendigheid is de EQ-factor die meet of je angstige situaties kunt hanteren zonder al te nerveus 
te worden. Mensen met een redelijk hoge score op de EQ-factor stressbestendigheid hebben een 
gedragsrepertoire dat hen in staat stelt om helder te blijven in spanningsvolle situaties. Ze kunnen 
bijvoorbeeld met humor reageren in een lastige situatie. Ze zijn in staat om moeilijkheden kalm in 
ogenschouw te nemen, zonder meegesleept te worden door hun emoties. Mensen met een redelijke 
tot hoge stressbestendigheid voelen zich niet gauw overgeleverd aan gevoelens van hulpeloosheid en 
wanhoop. Zij voelen zich over het algemeen niet gauw in verwarring gebracht door veranderingen in 
hun leven. Zij zijn daarom bij tegenslag minder snel uit het veld geslagen. Ze hebben een optimistische 
kijk op het leven en ze zijn weerbaar. Een goed ontwikkeld emotioneel zelfbewustzijn draagt in positieve 
zin bij aan stressbestendigheid. Stressbestendigheid geeft een gevoel van zekerheid en rust.
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3.6.2 Zelfbeheersing 

Zelfbeheersing is het vermogen om je impulsen te beheersen. Een hoge score op ‘zelfbeheersing’ betekent 
dat je geduldig bent en over het algemeen voorspelbaar bent in je gedrag. Mensen met een zogeheten ‘kort 
lontje’ hebben niet zoveel controle over hun impulsen. Sommige mensen kunnen hun woordenstroom 
bijna niet onder controle krijgen en vallen anderen veelvuldig in de rede. Dan is er dus ruimte voor de 
ontwikkeling van EQ-factor zelfbeheersing.
Op grond van biologische, aangeboren verschillen tussen de seksen, zijn vrouwen over het algemeen iets 
minder bestand tegen stress dan mannen. Mannen hebben doorgaans een wat betere stressbestendigheid 
en een wat betere zelfbeheersing dan vrouwen.
Ook hier is weer evenwicht geboden want bij een teveel aan zelfbeheersing wordt spontaan gedrag in 
de kiem gesmoord. Dat leidt tot een vorm van verkramping. Mensen met een grote zelfbeheersing zul 
je niet gauw op een vorm van doorschieten in de omgangsvormen betrappen. Het is echter ook niet 
eenvoudig om ze te leren kennen want zij zullen niet geneigd zijn tot veel openheid in de communicatie.
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3.7 Stemming 

Naarmate er minder energie gestoken hoeft te worden in het handhaven van de eigen stabiliteit, neemt de 
stress af en neemt de blikverruiming toe. De aandacht kan steeds verder naar buiten worden gericht: van 
familie, naar de klant en uiteindelijk is er ruimte voor een kosmisch bewustzijn. Mensen met voldoende 
emotioneel zelfbewustzijn, zelfrespect en zelfvertrouwen zijn in staat zich open te stellen voor feedback 
uit hun omgeving, wat weer bijdraagt aan de ontwikkeling van de realiteitszin. Aangevuld met een goed 
inlevingsvermogen voel je je opgewassen tegen het leven. Als je in staat bent om plezier en voldoening te 
halen uit de dingen die je onderneemt stemt dat positief en optimistisch over de toekomst. Een positieve 
stemming of optimisme is het resultaat van een goed ontwikkeld EQ.

3.7 EQ-factoren in samenhang

Bar-On merkt vijf EQ-factoren aan als kernfactoren:
emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, inlevingsvermogen, realiteitszin en zelfbeheersing. 
Deze EQ -factoren hangen onderling samen en beïnvloeden elkaar in positieve of negatieve zin.

In positieve zin:
Volgens Bar-On zijn de belangrijkste EQ-factoren emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit en bepaalde 
mate van zelfstandigheid. Pas als je bewust bent van je emoties op het moment zelf kun je de uiting 
ervan bewust sturen. Het is assertief als je de uiting van emoties zo kunt reguleren dat je recht doet aan 
jezelf zonder de ander te kwetsen. En wanneer assertiviteit gepaard gaat met bepaalde mate van durf, 
dus met zelfstandigheid, groeit het zelfrespect. Je doet dan namelijk jezelf recht want 1) je accepteert je 
eigen gevoelens en 2) je komt daar openlijk voor uit en 3) je bent in staat om de omgang met de ander op 
een positieve, constructieve manier te beïnvloeden. Je ontleent dus zelfrespect aan je eigen gedrag. Ook 
aan de EQ-factor inlevingsvermogen ligt een goed ontwikkeld emotioneel zelfbewustzijn ten grondslag. 
Het is haast ondoenlijk om de emoties van een ander te (h)erkennen als je de emoties van jezelf niet 
goed kent. Empathie stelt je in staat om op gevoelsniveau in verbinding te komen met de ander en de 
omringende wereld. De communicatie wordt daardoor open en er ontstaat wederzijdse verbinding. Open 
communicatie leidt tot authenticiteit. Het masker, dat getoond wordt aan de buitenwereld, wordt dunner 
of verdwijnt zelfs. Openheid leidt bovendien tot vermindering van stress want je voelt je geborgen. 
Iedereen weet uit ervaring dat stress afneemt af als je je bewust wordt van je emoties en als de luisteraar 
zich in jou kan inleven. Empathie draagt daarom bij aan de zelfacceptatie van de ander. En de verbinding 
die hierdoor ontstaat tussen mensen beïnvloedt in positieve zin de EQ-factor realiteitszin.
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In negatieve zin:
Met een laag emotioneel zelfbewustzijn, weinig assertiviteit en weinig zelfbeheersing sta je onder druk 
want je voelt je niet goed opgewassen tegen het dagelijkse sociale verkeer. Want als je niet goed weet wat 
je voelt op het moment zelf en weinig zelfbeheersing hebt, word je overvallen door je emoties. Je toont 
ongecontroleerd op non-verbaal wijze je emoties met je stem, mimiek, ogen en met gebaren. De emoties 
zijn dan meester over je gedrag. Het overvallen worden door je eigen emoties en de geringe assertiviteit 
heeft een negatief effect op de zelfwaardering. Het leidt tot piekeren want in gedachten ben je vaak 
beducht voor beren op je pad. Piekeren is voor mensen met weinig zelfrespect en lage zelfwaardering 
bijna een tweede natuur. Er is sprake van basale gevoelens van onveiligheid, onrust en stress en dat 
leidt op den duur tot uitputting. Feedback ontvangen uit de buitenwereld wordt als bedreigend ervaren. 
En het masker dat in het sociale verkeer een soort schijnveiligheid geeft, staat oprechte communicatie, 
openheid en authenticiteit in de weg.

Samenvattend, in hoofdstuk twee is de relatie gelegd tussen vier niveaus van organisatieontwikkeling, 
managementstijl en emotionele intelligentie. Naarmate het EQ van management en medewerkers in 
een organisatie beter is ontwikkeld, neemt sturing en controle af, neemt de stress in de organisatie 
af en neemt de productiviteit toe. Mensen met een goed ontwikkeld EQ zitten lekker in hun vel en 
voelen zich opgewassen tegen de uitdagingen van het leven. In hoofdstuk drie zijn alle 15 EQ-factoren 
afzonderlijk beschreven en het lijkt aannemelijk dat het EQ over de generaties heen toeneemt. Met een 
goed ontwikkelde emotionele intelligentie ben je in staat om iets van je leven te maken en om er van te 
genieten. Met een goed ontwikkeld EQ ben je redelijk zelfstandig en in staat tot zelfsturing. In hoofdstuk 
vier worden trends voor de toekomst beschreven die betrekking hebben werk en organisaties. Gekeken 
wordt hoe sociale vernieuwing per Generatie doorzet of wordt afgeremd.
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4 Ruimte voor nieuwe mentaliteit
Relaties zijn in de privésfeer gelijkwaardiger geworden. Niet alleen tussen man en vrouw maar ook tussen 
ouders en kinderen. De hele Nederlandse maatschappij raakt bovendien doortrokken van zelfsturing. 
Waarom blijven organisaties dan achter?
Aart Bontekoning heeft onderzocht of oudere generaties op de werkvloer ruimte bieden aan nieuwe 
gedragspatronen van jonge generaties. Generatiegenoten delen volgens hem een aantal kenmerkende 
levensvragen en gedragspatronen die passen bij hun leeftijd, biologische ontwikkeling en levenservaring, 
die samen hun sociale patroon vormen. Een Generatie beslaat vijftien jaar en elke vijftien jaar is er een 
generatiewisseling. Met het aantreden van nieuw bloed op de arbeidsmarkt worden bestaande sociale 
patronen aangevuld met en vervangen door nieuwe gedragspatronen. Aan de hand van zeven trends 
beschrijft Bontekoning de nieuwe sociale patronen en hij heeft onderzocht of de huidige oudere generaties 
open staan voor de nieuwe sociale patronen van de jongste Generatie, de Gen-Y’s. Bontekoning stelt dat 
het van wezenlijk belang is voor het behoud van de vitaliteit van organisaties dat de oudere generaties plaats 
maken voor de sociale vernieuwing die de jongste Generatie medewerkers de organisaties inbrengen.26
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4.1 Sociale vernieuwing

In zijn onderzoek naar de evolutionaire kracht van de opeenvolgende generaties onderscheidt Bontekoning 
verschillende levensfasen. De protestgeneratie, geboren tussen 1940 en 1955, is nu in de seniorfase. De 
Verbindende Generatie X is nu in de leiderschapsfase. De Pragmatische Generatie is nu in de mediorfase 
en Generatie Y in de juniorfase en Generatie Z is in de kindertijd.27 Hij stelt dat iedere nieuwe Generatie 
elke levensfase op een evolutionair slimmere, eigentijdser wijze invult. De Protestgeneratie is in 2014 de 
oudste, nog werkende Generatie en Generatie Y is de jongste werkende Generatie in 2014. Bontekoning 
stelt dat met het aantreden van een nieuwe Generatie op de arbeidsmarkt de interactie, de dynamiek en 
de tijdsgeest fundamenteel veranderen. Hij noemt deze verandering een sociale evolutie. Op grond van 
zijn generatieonderzoek concludeert hij echter dat in veel bedrijven deze cultuurvernieuwende effecten 
meestal onbewust en ongewild (sterk) worden afgeremd.
“De oudere collega’s zeiden het niet te willen en dat meenden ze oprecht. Toch remden in verreweg de 
meeste organisaties de ouderen de jongste Generatie af in hun vernieuwingsdrang. Het remmen ontstond 
niet uit onwil, maar door de automatische herhaling van verouderde gewoonten. Die verouderde gewoonten 
waren vaak sterk aanwezig. Daar waren de jongeren niet tegen bestand. Ze werden er in meegesleept en 
haakten daarna af vanwege de sterk weglekkende energie en met de onuitgesproken beleving: ‘Zie je wel, 
ze willen niet ’. ”28

4.2 Trends voor de toekomst

Bontekoning beschrijft het nieuwe sociale patroon met zeven trends:
1. Verandering van werk en werkrelaties. 
2. Communiceren, authentiek leiden en open kennis delen 
3. Stijgende vitaliteit, duurzaam inzetbaar en langer werken 
4. Voortdurend bewegen en evolutionair veranderen 
5. Toenemende diversiteit en integratie 
6. Feminisering van organisaties 
7. Toename van IQ (?), EQ en SQ 

4.2.1 Toelichting bij de trends

Elke Generatie staat voor de uitdaging om het voorbeeldgedrag van de ouders te beoordelen op effectiviteit 
in het licht van de maatschappelijke context van dat moment en om gedragspatronen aan te passen en 
te veranderen. Maar het is moeilijk om gedrag te veranderen dat van kinds af aan is voorgeleefd door je 
ouders. Het IQ stelt weliswaar in staat om gedrag te beoordelen als gedateerd maar gedragsverandering 
appelleert aan een zekere emotionele rijpheid. Daarom lijkt het aannemelijk dat het doorbreken 
van vastgeroeste sociale patronen in brede maatschappelijke zin generatieslang duurt. Bontekoning 
beschouwt de authentieke Generatie Y als potentiële patroon-doorbrekers. Op grond van zijn onderzoek 
concludeert hij:“met name de Verbindende Generatie X zich blijkt te hebben aangepast aan verouderde 
bedrijfsgewoonten. De Pragmatische Generatie lijkt het verschil te maken”.29
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Maar waarom houden organisaties vast aan verouderde sociale patronen terwijl bekend is dat verstarring 
leidt tot stagnatie? En waarom als bedrijf het risico lopen dat de professionals van Generatie Y afhaken 
en de organisatie daardoor vergrijst?
Onder invloed van de bewustzijnsverandering die leidde tot de vrouwenemancipatie hebben organisaties 
feminiene trekken ontwikkeld. Want hoewel in reactieve en actieve organisaties machtsongelijkheid 
zit ingebakken door de hiërarchische organisatiestructuur en de bijpassende dwingende of sturende 
managementstijl, ontwikkelen deze traditionele organisaties feminiene trekken simpelweg door toename 
van het aantal vrouwen op de werkvloer. Maar dat is nog niet voldoende om aantrekkelijk te worden 
voor Generatie Y. En waarom is Generatie Y in staat om verouderde sociale patronen te doorbreken?
De Pragmatische Generatie heeft in de privésfeer als eerste Generatie gelijkwaardigheid tussen de 
seksen voorgeleefd aan hun kinderen. En zij beschouwen hun kinderen ook als gelijkwaardige partij. De 
Generaties Y en Z zijn in staat om wezenlijk ander sociaal gedrag dan de oudere generaties te vertonen 
omdat zij in hun emoties en behoeften serieus zijn genomen door hun ouders. In die zin zijn de kids 
gelijkwaardig aan volwassenen. Het gevolg is dat deze Generatie geleerd heeft om zichzelf serieus te 
nemen. Zij hebben in tegenstelling tot de oudere generaties in hun kindertijd niet hoeven leren om hun 
emoties te bagatelliseren of weg te rationaliseren. Daarom maakt de toename van het EQ van de jongste 
Generatie het doorbreken van verouderde sociale patronen waarschijnlijk mogelijk. De jongste generaties 
zijn zelfbewust en assertief genoeg om de ruimte te claimen voor hun sociale patronen.

In hoofdstuk vijf, dat gaat over bewustzijnsontwikkeling, komt de feminisering van organisaties aan 
bod. In dit hoofdstuk volgt een toelichting bij de eerste door Bontekoning gesignaleerde vijf trends en 
wordt de relatie gelegd met de toename van het EQ. Grafieken illustreren de verschillen in EQ tussen 
de generaties en tussen de geslachten. Bijgaande grafieken illustreren dat een aantal EQ-factoren van de 
onderzochte Gen-Y’s en van de onderzochte vrouwen boven de 50 jaar een beetje beter ontwikkeld zijn 
dan de EQ-factoren van de onderzochte mannen ouder dan 50. 

4.2.2 Toename van IQ (?) EQ en SQ

Volgens Aart Bontekoning is Generatie Y waarschijnlijk in staat om vastgeroeste sociale patronen 
van voorgaande generaties te doorbreken omdat hun emotionele intelligentie (EQ) en hun sociale 
vaardigheden (SQ) beter zijn ontwikkeld dan van hun voorouders. Hoewel generatieslang vooruitgang 
is geboekt door meer scholing en uitbreiding van het IQ, is het toch de vraag of de sociale evolutie van 
deze tijd het gevolg is van cognitieve ontwikkeling. Het IQ, -het vermogen om informatie te verwerken 
en problemen op te lossen-, is weliswaar enorm toegenomen in de loop van de evolutie. Maar de 
kinderen van tegenwoordig zijn gemiddeld lager opgeleid dan hun ouders stelt Bontekoning. Hij vraagt 
zich daarom af of het IQ nog wel toeneemt van de jongste generaties. Voor allochtone ouders en hun 
kinderen geldt dit overigens niet. Kinderen van allochtone ouders zijn generaliserend gesproken hoger 
opgeleid dan hun ouders. Over de toename van het EQ schrijft Bontekoning: “De videoanalyses van 
de generaties geven aan dat de Pragmatische Generaties haar emoties nog wat inhoudt, maar er al wel 
gemakkelijker over spreekt en dat de Generatie Y emoties het meeste toelaat. De bewuste Generatie Z lijkt 
daarin nog een stap verder te gaan, is zeer spontaan en expressief. ”30
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4.3 EQ van twee generaties vergeleken 

Bontekoning stelt dat de afstand tussen manager en medewerkers met iedere generatiewisseling kleiner 
wordt. De behoefte aan zelfsturing en gelijkwaardigheid neemt met iedere Generatie toe en neemt zelfs 
sterk toe vanaf de Pragmatische Generatie. Vanaf de Pragmatische Generatie wordt werken een onderdeel 
van een levenswijze die leuk en zinvol moet zijn. De scheiding tussen werk en privé tijd vervaagt en de 
grens tussen zakelijk en persoonlijk gedrag vervaagt ook. De Pragmatische Generatie beschouwt werken 
steeds meer als een manier om jezelf te ontwikkelen. Voor Generatie Y wordt de werkomgeving zelfs 
een soort tweede thuis. En de vraag met wie je zal samenwerken wordt niet langer bepaalt door de 
bureaucratische en formele organisatiestructuur maar het te bereiken doel is leading voor de keuze van 
de samenwerkingspartners. Het criterium is wie de juiste talenten in huis heeft om de klus te klaren in 
plaats van functie en hiërarchische positie.
Vertaald naar de specifieke EQ-factoren, die bijdragen aan verandering van de werkrelaties, lijkt het 
aannemelijk dat de EQ-factoren zelfrespect, zelfstandigheid en relatiegerichtheid toegenomen zijn bij 
de GenY-’s in vergelijking met Generatie X.

Een vergelijking van EQ-profielen tussen de generaties lijkt de gedachte te ondersteunen dat het EQ 
zich in positieve zin ontwikkeld. Er kan geen wetenschappelijk bewijs aan worden ontleend want de 
beschikbare EQ-profielen zijn geen dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Maar de grafieken 
illustreren inderdaad een lichte verschuiving. Het EQ van jonge mannen en vrouwen is op meerdere 
EQ-factoren beetje beter ontwikkeld dan van de oudere Generatie. En het EQ van vrouwen boven de 50 
is in vergelijking met oudere mannen voor sommige EQ-factoren ook beter ontwikkeld.
Elke grafiek toont een blauwe en een rode curve. De blauwe lijn staat voor de leeftijdsgroep van 30 jaar 
of jonger en is het ijkpunt. De rode lijn, die staat voor de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder, wijkt in 
positieve of negatieve zin af van de blauwe curve. Naar rechts wijst op een betere ontwikkeling. Naar 
links ten opzichte van de blauwe lijn wijst op mindere ontwikkeling.
Mannen van 30 jaar en jonger worden vergeleken met mannen van 50 jaar en ouder. Vrouwen van 30 
jaar worden vergeleken met vrouwen van 50 jaar en ouder. Per grafiek wordt het geslacht aangegeven 
en staat de desbetreffende EQ-factor vermeld.31
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Uit deze grafieken blijkt dat de EQ-factor zelfstandigheid bij de onderzochte oudere mannen en vrouwen 
iets minder goed is ontwikkeld in vergelijking met de jongere Generatie. Oudere mannen scoren ook iets 
lager op de EQ-factor zelfrespect. Oudere vrouwen scoren op zelfrespect iets hoger dan de onderzochte 
jongere vrouwen. De verschillen tussen de generaties lijken weliswaar marginaal maar er zit 20 jaar 
levenservaring tussen de twee generaties. Feit is dat de emotionele intelligentie zich ontwikkelt door 
levenservaring tot ongeveer het 50ste levensjaar. Dat betekent dus dat de oudere Generatie ofwel ‘van 
ver komt’ ofwel dat zij in de afgelopen 20 jaar weinig hebben geïnvesteerd in persoonlijke groei en 
zelfactualisatie. De mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder scoren op de factor relatiegerichtheid hoger 
dan de jongere Generatie. De oudere mannen scoren echter lager op de EQ-factor inlevingsvermogen. 
Bij de onderzochte oudere en jongere vrouwen is het inlevingsvermogen vrijwel gelijk.

4.4 EQ van Gen-Y’s beter ontwikkeld

Op grond van zijn generatieonderzoek constateert Bontekoning dat de communicatie vanaf Generatie X 
realistischer en opener wordt. Met realistischer wordt bedoeld dat zaken van meerdere kanten worden 
bekeken. Vanaf de Pragmatische Generatie wordt de communicatie nog opener en bovendien concreter. 
Vanaf Generatie Y wordt de communicatie persoonlijker, directer en spontaner. De macht verschuift 
van de autoriteit van de meerderheid, zoals gebruikelijk is bij de Protestgeneratie, naar de steeds 
onafhankelijker professional van de Pragmatische Generatie. En de authentieke GenY-’s beschouwen 
zichzelf als hun eigen autoriteit. De insteek van het leiderschap verschuift van overheersen en overtuigen 
door de Protestgeneratie naar coaching door Generatie X. Voor de Protestgeneratie was kennis gelijk aan 
macht en delen van kennis vond men in de machocultuur van destijds niet slim. Generatie X deelt kennis 
wel bij het oplossen van problemen en de Pragmatische Generatie bouwt aan open kennisnetwerken 
op wereldschaal. Generatie Y en Z gaan nog verder om kennis te delen. Social media vervullen een 
belangrijke rol in het delen van kennis, all over the world, volgens Bontekoning.

Vertaald naar de emotionele intelligentie is de assertiviteit bij ouderen beter ontwikkeld. De realiteitszin 
en het probleemoplossend vermogen is bij de jongeren beter ontwikkeld. En heel belangrijk, over de 
generaties heen neemt angst af. Angst staat namelijk haaks op openheid in de communicatie. Hoe beter 
de emotionele intelligentie is ontwikkeld, des te beter ben je opgewassen tegen het leven en des te beter 
ben je in staat om te genieten van het leven. Door angst houden mensen de kaarten tegen de borst. Hoe 
minder angst, des te vrijer en spontaner de communicatie.

Assertiviteit Mannen Assertiviteit Vrouwen
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Assertiviteit mannen Assertiviteit vrouwen

Realiteitszin mannen Realiteitszin vrouwen

Probleemoplossend gedrag mannen Probleemoplossend gedrag vrouwen
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4.5 Goed EQ waarborgt duurzame inzetbaarheid 

Volgens gegevens van het CBS uit 2011 stijgt de levensverwachting bij geboorte in de komende halve 
eeuw voor mannen van 78,8 naar 84,5 jaar. Bij vrouwen is de stijging van 82,7 naar 87,4 jaar. Dat betekent 
dat de huidige Generatie senioren vitaler is rond de 60 jaar dan de vorige Generatie. De 
jongste generaties beseffen dat ze hoogstwaarschijnlijk zullen blijven werken tot hun 70ste levensjaar. Ze 
zullen dus zorgvuldig met hun werkenergie om willen gaan.32

Zo gezien is het parool van de Gen-Y’s om te werken met passie een verstandig uitgangspunt. Werk doen 
waar je plezier in hebt geeft energie. De jongste generaties leren van hun grootouders hoe het niet moet: 
je laten dwingen in een richting die niet bij je past want dat kost energie en leidt tot frustratie en stress.
Om passende keuzes te kunnen maken dient op de eerste plaats de belangrijkste EQ-factor ontwikkeld 
te zijn, het emotionele zelfbewustzijn. Als je je bewust bent van je emoties op het moment zelf, voel je 
wanneer je energie verliest. Als bovendien het zelfrespect goed is ontwikkeld neem je de ervaring van 
energieverlies serieus. Om in staat te zijn tot zelfreflectie dient ook de EQ factor stressmanagement 
voldoende ontwikkeld te zijn. Zo moet je bijvoorbeeld de stress kunnen hanteren die ontstaat door 
de ontdekking dat je het verkeerde werk doet of dat de organisatiecultuur niet (meer) bij je past. Als 
de realiteitszin goed is ontwikkeld verandert een verstandig mens van werkkring of baan voordat hij 
is opgebrand. De EQ-factor zelfbeheersing van de onderzochte oudere mannen is in vergelijking met 
de onderzochte jongere Generatie duidelijk minder goed ontwikkeld. Jezelf onderschikken is op zich 
al een bron van stress. Als het emotionele zelfbewustzijn niet goed is ontwikkeld, is het moeilijk om 
signalen te herkennen die op stress wijzen. De EQ-factoren realiteitszin, probleemoplossend gedrag, 
zelfbeheersing, en het optimisme dat je in staat bent om nieuw en goed passend werk te vinden, zijn bij 
de onderzochte jongere Generatie beter ontwikkeld en stellen hen in staat tot het maken van passende 
authentieke keuzes in leven en werk. 

Zelfbeheersing Mannen Zelfbeheersing Vrouwen

4.6 Nieuwe werkwijze en mentaliteit 

Bontekoning concludeert op grond van zijn gesprekken in organisaties dat medewerkers van alle 
generaties energieverlies ervaren door het top-down aansturen. Vooral voor hoogopgeleide professionals 
is deze stijl van leidinggeven frustrerend en bron van spanning. Bontekoning: ‘Die spanning ontstaat 
als een verouderde gewoonte door de oudere Generatie te lang wordt doorgezet en botst met een nieuwe 
werkwijze die vooral door de jonge Generatie wordt ontwikkeld.’ 33 
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In reactieve en actieve organisaties, waar de Protestgeneratie is oververtegenwoordigd en de functie-
uitoefening centraal staat, is de zakelijke communicatie niet open en niet gericht op bevorderen van 
samenwerking. De dwingende en sturende managementstijlen creëren een emotioneel onveilige sfeer en 
dat leidt tot een communicatiestijl die gekenmerkt wordt door vrijblijvend ‘praten-over’. Ter illustratie: op 
de vraag aan zes oudere teamleden tijdens een teamoverleg, wat het toptalent van een van de teamleden 
was, zei de eerste collega “ik vind creativiteit haar toptalent”, waarop de tweede collega zei “vindingrijkheid 
zou ik zeggen”, waarna de derde collega nog toevoegde “originaliteit lijkt mij”.
Voor de Protestgeneratie, die gewend is om te werken in een hiërarchische structuur met een bestraffende 
managementstijl, lijkt het er op dat direct instemmen met de eerste spreker moeilijk is door de behoefte 
om jezelf risicoloos te profileren. Met behulp van het masker van de competente man of vrouw hebben 
oudere medewerkers geleerd om zichzelf in de eerste plaats te handhaven.

Sociale verantwoordelijkheid mannen Sociale verantwoordelijkheid vrouwen

In vergelijking met de Protestgeneratie zijn de werkstijlen van Generatie X en van de Pragmatische 
Generatie meer gericht op het daadwerkelijk oplossen van problemen. Generatie X opteert voor een 
coachende stijl van leidinggeven en bouwt voort op wat al bewezen werkt. De coachende managementstijl 
is mens- in plaats van functiegericht en past in het proactieve bedrijf. In dit type organisatie is de 
emotionele veiligheid groter omdat hier de managementstijl niet bestraffend is. Want in de proactieve 
organisatie worden fouten beschouwd als onderdeel van het leerproces en daarom worden ondanks het 
risico op fouten toch verantwoordelijkheden en bijpassende bevoegdheden gedelegeerd. Door de veilige 
sfeer durven medewerkers zich open te stellen voor kritische feedback. Generatie X en de Pragmatische 
Generatie willen leren van fouten.
De Pragmatische Generatie pakt problemen aan door ze direct op te lossen en daardoor zichzelf 
ambachtelijk te verbeteren. Learning by doing. Deze Generatie investeert bovendien in de eigen persoonlijke 
ontwikkeling en zij verwachten van de werkgever dat persoonlijke ontwikkeling wordt gefaciliteerd door 
de werkgever. Proactieve, klantgerichte bedrijven komen aan deze verwachting tegemoet.
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De hoogopgeleide professional van Generatie Y wil zelf voortdurend kleine directe veranderingen 
doorvoeren. Deze Generatie is bereid en in staat tot zelfsturing. In innovatieve netwerkorganisaties 
of in kleine startende bedrijfjes voelt de Gen-Y zich thuis. De EQ-factoren emotioneel zelfbewustzijn, 
zelfrespect, assertiviteit en zelfstandigheid zijn voldoende ontwikkeld om te vertrouwen op de 
eigen capaciteiten. Gen-Y’s staan voldoende zelfbewust op eigen benen zodat de keuze voor eigen 
ondernemerschap aantrekkelijk is. Wat betreft het SQ, de sociale vaardigheden zijn ook voldoende 
ontwikkeld om te kunnen samenwerken, al of niet in netwerkverband. Generatie Y heet ook wel de 
Authentieke Generatie omdat zij in staat zijn hun eigen weg te gaan in het leven. Het verschil in gedrag 
tussen privé en werk vervaagt. Werken is een middel om te investeren in persoonlijke ontwikkeling. 
Generatie Y is dus intrinsiek gemotiveerd om te werken terwijl de oudere generaties werkt om de kost 
te verdienen. De grafieken zelfactualisatie illustreren dat voor de onderzochte oudere Generatie mannen 
de prioriteit niet lag bij hun persoonlijke ontwikkeling. De oudere Generatie vrouwen hebben onder 
invloed van de emancipatiestrijd en arbeidsparticipatie sinds de jaren 70 juist wel bewust geïnvesteerd 
in persoonlijke ontwikkeling. 

Zelfactualisatie mannen Zelfactualisatie vrouwen

Diversiteit en EQ

De Gen-Y’s blijken volgens Bontekoning alle vormen van diversiteit beter te kunnen hanteren dan de 
oudere generaties. Bontekoning signaleert vier ontwikkelingen die wijzen op toenemende diversiteit 
in organisaties: toename van vrouwen, diversiteit in opleidingsniveau, uitbreiding etniciteit en meer 
leeftijdsverschillen op de werkvloer. Gen-Y’s zijn van jongs af aan opgegroeid in een divers Nederland. In 
tegenstelling tot de Protestgeneratie, die niet naar de peuterspeelzaal ging omdat die toen nog niet bestond, 
is diversiteit voor de jongste Generatie vanaf de peuterleeftijd al de normaalste zaak van de wereld. 
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1. De diversiteit blijkt uit het aantal werkende vrouwen dat de laatste decennia sterk is toegenomen. 
Sinds 2008 lijkt de arbeidsparticipatie van vrouwen te stabiliseren rond de 61%. Vanaf de 
Pragmatische Generatie is 43% van de vrouwen hoog opgeleid tegen 35% van de mannen. Wat 
betreft de lager opgeleide vakmensen signaleert Bontekoning een emancipatoir proces vanaf de 
Pragmatische Generatie. De waardering voor hun bijdrage aan productie en dienstverlening 
neemt toe. 

2. Vooral bij allochtone vrouwen stijgt het opleidingsniveau, zodat ook de diversiteit in 
opleidingsniveau toeneemt. In 2012 studeerden meer dan tienduizend buitenlandse studenten. 

3. De etnische diversiteit neemt ook iedere Generatie toe en zal vanaf Generatie Y zelfs sterk 
stijgen. Amsterdam heeft 800.000 inwoners, afkomstig uit 180 verschillende landen. Bijna 17% 
van alle Nederlandse werknemers werkt in een bedrijf met een buitenlandse directie. Sinds 
2004 is het aantal arbeidsmigranten verdrievoudigd tot 350 000. 

4. Dan is er nog de toenemende functiediversiteit. Om complexe problemen op te lossen wordt 
wereldwijd samengewerkt over de organisatiegrenzen heen. Als laatste punt noemt Bontekoning 
de leeftijdsdiversiteit. Senioren werken langer door en junioren combineren leren en werken.

De EQ-factor realiteitszin (zie pagina 50) is bij de onderzochte mannelijke Gen-Y’s beter ontwikkeld 
dan bij de oudere mannen. Acceptatie van de diversiteit in de samenleving doet een beroep op deze EQ-
factor. Want met de toename van de realiteitszin neemt het bewustzijn toe dat persoonlijke ontwikkeling 
nodig is om in de pas te kunnen lopen met de maatschappelijke sociale evolutie. 
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5  Bewustwording en 
persoonlijke ontwikkeling 

Maatschappelijke ontwikkelingen als de ontkerkelijking en de emancipatiestrijd van vrouwen, zwarten 
en homoseksuelen raakte huwelijkspartners persoonlijk en direct in de privésfeer. Ouders werden 
indirect betrokken als hun kinderen niet meer naar de kerk gingen, als homo ‘uit de kast kwamen’ of 
gingen scheiden. Waarden en normen die voorheen gemeengoed waren werden ter discussie gesteld. 
Aanvankelijk in de privésfeer maar acties van de Dolle Mina’s zoals ‘Baas in eigen buik’ hadden invloed 
op de maatschappelijke machtsbalans. Artsen, witte mannen, beslisten vanaf de jaren ’70 niet langer 
meer, -over de hoofden van zwangere vrouwen heen-, over abortus. Het emancipatieproces werd stevig 
verankerd in de privésfeer door de bewustwording dat alle mensen gelijkwaardig zijn en dat vrouwen op 
hun eigen benen kunnen en willen staan. De starre traditionele taakverdeling tussen huwelijkspartners 
versoepelde vanaf de jaren ’80. De verantwoordelijkheden voor inkomen en zorg werden in steeds 
bredere kring door man en vrouw samen gedragen. De machtsbalans werd daardoor in de privésfeer 
evenwichtiger. Dit transformatieproces vereiste bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zoals 
uitbreiding van het EQ. En door de persoonlijke groei van vrouwen boven de 50 jaar veranderde het 
voorbeeldgedrag voor hun kinderen. De Pragmatische Generatie heeft werkende moeders als voorbeeld 
gehad. De feminisering die begon in de privésfeer breidde zich uit tot in de maatschappij. In 2014 is 
de taakverdeling uit de jaren ’50 en ’60 vervangen door de lifestyle van de Gen-Y’s. Deze Generatie 
is voor het eerst in de geschiedenis in staat om in vrijheid authentieke keuzes te maken in leven 
en werk. De verzorgingsstaat is verleden tijd, Vadertje Staat is begraven, het kostwinnersprincipe is 
afgeschaft en de subsidie voor kinderopvang neemt af want is net als de ouderenzorg een persoonlijke 
verantwoordelijkheid geworden. Net zoals loopbaanmanagement een persoonlijke verantwoordelijkheid 
is geworden. In moderne organisaties voelt de baas zich niet verantwoordelijk voor ‘zijn mensen’, zoals 
in traditionele vergrijzende organisaties nog wel voorkomt.

Emancipatie leidde tot bewustwording

De gedichten van Natasha Josefowitz uit 1983 geven een inkijkje in haar bewustwordingsproces. 
Josefowitz was in de jaren ’80 een vooraanstaand hoogleraar bedrijfskunde in de Verenigde Staten en 
zij behoorde tot de voorvechters voor gelijke rechten voor vrouwen. Wat zij zelf meemaakte, thuis in 
haar vriendenkring en op haar werk, heeft zij verwoord in de dichtbundel ‘Is dit het nou?’34
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Stereotiep

Ze zei tegen hem
“Zo’n wetenschappelijk leven moet best plezierig zijn.
U bent toch hoogleraar, niet?”
Hij zei tegen haar
“Ach, misschien zul je
Op een dag met eentje trouwen.” 
Zij zei tegen hem:
“Waarom zou ik er een trouwen
Als ik het zelf kan zijn?”

Mijn dochter de dokter

Twee foto’s op mijn 
bureau Een van mijn zoon
Met zijn bul van Harvard
En een van mijn dochter 
Op haar huwelijksdag
Op een dag zag ze die foto’s, 
Raakte erg van streek, en 
zei:
“Je bent trots op de bul van je zoon
En op het feit dat je dochter een man heeft, 
Maar mijn afstudeerfoto staat niet op je bureau. 
Moeder, je bent een seksiste.”
En ze had gelijk!
Nu heb ik een foto van haar 
Waarop ze met haar bul staat, 
En daarnaast die andere
Van Nina, mijn dochter de dokter, 
Met haar baby in haar armen.
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5.1 Oerbeelden beïnvloeden gedrag

Hoe komt het dat de bewustwording niet leidt tot afschaffing van hiërarchische relaties in traditionele 
organisaties? Hoewel maatschappelijk gezien mensen tegenwoordig worden aangesproken op hun 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor zowel inkomen als zorgtaken en in de privésfeer de traditionele 
strakke taakverdeling tussen man en vrouw flexibel is geworden, wil de feminisering in traditionele 
hiërarchische organisaties nog niet vlotten. De omgangsvormen zijn weliswaar losser geworden en 
daardoor lijken de relaties op het werk gelijkwaardiger. Maar de functionele taakverdeling tussen 
management en werknemers zet nog altijd de toon voor een ongelijkwaardige verdeling van macht en 
salaris. Als mogelijke verklaring is in hoofdstuk drie en vier de invloed van de emotionele intelligentie 
beschreven. Maar het blijkt dat oerbeelden, al of niet bewust ook ons gedrag beïnvloeden. Het begrip 
‘archetype’ van de dieptepsycholoog Carl Jung werpt licht op de vraag waarom feminisering van 
organisaties achter blijft bij deze maatschappelijke verandering. Jung stelt dat wij onbewust oerbeelden, 
zogeheten ‘archetypen’, in ons hoofd meedragen die ons gedrag mede bepalen en onze verwachtingen 
kleuren. Hieronder volgt eerst de beschrijving van de archetypische beelden van ‘De Vader’ en ‘De 
Moeder’ en daarna volgen de archetypen van ‘Werken’ en ‘De Baas’.

nrccarriere.nl
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5.1.1 Archetypen van ‘De Vader’ en ‘De Moeder’

Net zoals foetussen de eerste maanden in de baarmoeder lichamelijk hetzelfde zijn, is ook de psyche 
van jongens- en meisjes-babies hetzelfde, volgens Carl Jung.35 De gedragsverschillen tussen jongens en 
meisjes zijn niet aangeboren volgens Jung. Hij stelt dat door eeuwenlange overerving van hetzelfde type 
ervaringen een ‘onbewust weten’ ontstaat. Jung noemt dit onbewuste weten het collectief onbewuste. 
Wij hebben zowel individueel als collectief geïdealiseerde oerbeelden bij ‘De Moeder’, ‘De Vader’ of ‘Het 
Kind’ in ons geheugen opgeslagen, bewust of onbewust. En wij gedragen ons naar deze geïdealiseerde 
oerbeelden. Deze oerbeelden noemt Carl Jung archetypen. Passend bij het archetype van ‘De Moeder’ 
als verzorgster sluit het geïdealiseerde plaatje aan van de vrouw die na schooltijd thee drinkt met haar 
kinderen. Traditionele vrouwenbladen als Libelle en Margriet hebben afgelopen eeuw generatieslang dit 
oerbeeld van de goede moeder gepresenteerd. Foto’s van moeders in een gezellige goedopgeruimde frisse 
woonkamer, wachtend op haar kinderen met de theepot in de aanslag. Midden op de dag heeft ze alle 
tijd van de wereld voor de kids. Het archetypische beeld dat wordt gecreëerd van toewijding, verzorging 
en geborgenheid lijkt de levensvervulling en bestemming te zijn van de vrouw. Dit geïdealiseerde beeld 
van die warme, op afroep beschikbare moeder hebben generaties Nederlanders onbewust in hun hoofd 
als ze denken aan de moederfiguur. En dit geïdealiseerde beeld kleurt onbewust de verwachting ten 
aanzien van je eigen moeder.
Passend bij het geïdealiseerde oerbeeld van ‘De Vader’ als hoofd van de familie is de foto van de man 
die met bril op aan zijn bureau ’s avonds laat de brochure bestudeert van de energiemaatschappijen. In 
dezelfde reclamefolder ligt de vrouw inmiddels in bed, verleidelijk met charmant negligé aan, wachtend 
op haar man. Op de foto van de reclamebrochure wordt de vader afgebeeld als de consciëntieuze man 
die nog laat op de avond verstandig analyseert en beslissingen neemt over geldkwesties. Het archetype 
van ‘De Vader’ is dat je op zijn verstand, kennis van zaken en zijn daadkracht kunt bouwen. De foto in 
de reclamefolder van de vrouw in bed sluit aan bij het archetypische beeld van de vrouw als minnares 
die bereidwillig ligt te wachten op haar man. Op televisie, in de reclame, op school, keer op keer worden 
deze stereotype beelden herhaald en bevestigd: de archetypische man staat voor het verstandelijke denken 
en het oerbeeld van de vrouw verbeeldt de gevoelskant en het sociale aspect. Succesvolle reclame sluit 
aan bij de geïdealiseerde oerbeelden van ‘De Vader’ en ‘De Moeder’ of ‘De Vrouw’. Zo beïnvloeden TV-
beelden en reclamefoto’s onbewust ons gedrag en kleuren de verwachtingen die wij hebben van onze 
ouders en huwelijkspartner.

De bekende reclame voor pindakaas, met het jongetje dat van een enorme afstand de voetbal in het doel 
trapt en vervolgens van uitzinnige trots en blijdschap zijn T-shirt over zijn gezicht trekt, sluit perfect aan 
bij het archetypische beeld van het zorgeloze en argeloze dat voor ons ‘De Jeugd’ typeert. Deze reclame 
won niet voor niets de Gouden Loekie Prijs, want dit jongetje roept het onbewuste beeld op zoals wij 
graag onze kinderen zien opgroeien. Zorgeloos springend en succesvol scorend.
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5.2 Het archetype van ‘Werken’

Het archetypische beeld van ‘Werken’ gaat in westerse samenlevingen terug op het Scientific 
Management. Rond 1890, in het industriële tijdperk, introduceerde Frederick Taylor het zogenaamde 
Scientific Management met het doel om de arbeidsproductiviteit te verbeteren. Taylor analyseerde in 
productiebedrijven de werkprocessen en concludeerde dat door strakke taakverdeling efficiënter kon 
worden gewerkt. Er heerste armoede dus moesten de lonen omhoog en dat vereiste meer productie. Taylor 
’s doel was om via verbetering van efficiency te komen tot productieverhoging. Het Scientific Management 
betekende dat door invoering van een strakke taakverdeling, zoals scheiding in hoofd- en handarbeid het 
werk sneller gedaan kon worden en dat leidde tot productiestijging. Arbeiders werden geselecteerd op 
hun capaciteiten. De hoofdarbeiders moesten de werkzaamheden plannen en de taakverdeling opstellen, 
toezicht houden en de handarbeiders corrigeren. De handarbeiders moesten de gedetailleerde instructies 
opvolgen. Het Scientific Management leidde inderdaad tot efficiency in de fabrieken, tot omzetstijging 
en tot hogere lonen. Maar de scheiding in planning en uitvoering leidde ook tot afhankelijk gedrag van 
de uitvoerende medewerkers en tot bestraffend gedrag bij het leidinggevend kader. 
Dit archetype voor ‘Werken’ staat voor ongelijkwaardige relaties op het werk en generatieslang maakt 
dit beeld al het deel uit van ons collectieve geheugen36. Het beeld staat voor de sturende manager, die 
meer macht, geld en status heeft dan de uitvoerende medewerker. Het onbewuste oerbeeld van ‘De 
Werknemer’ staat voor dagelijks werken tussen 9.00 en 5.00 uur, voor een afhankelijke opstelling en voor 
inkomenszekerheid, zelfs terwijl inkomenszekerheid door bedrijven al lang niet meer wordt geboden. 
Dit beeld beïnvloedt onbewust nog steeds de manier waarop tegen ‘Werken’ wordt aangekeken. 
Het archetype van ‘De Manager’ verwijst naar macht, geld en status. De archetypische voorstelling van 
‘De Baas’ is onder invloed van het zeer succesvolle gedachtegoed van het Scientific Management nog 
steeds van kracht in traditionele, hiërarchische bureaucratieën en in veel productiebedrijven. Diverse 
nog steeds gangbare managementmethoden die allemaal zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het 
Scientific Management getuigen hiervan, zoals Balanced Scorecard, Just in Time, Key Proces Indicators, 
Kritische Succes Factoren, Management by Objectives, Total Quality Management, Six Sigma. Voor al deze 
managementmethodieken geldt het dogma van de efficiencyverbetering door hiërarchische taakverdeling. 
Maar dit stereotype beeld van ‘Werken’ verliest haar aantrekkingskracht voor de Pragmatische Generatie 
en voor Generatie Y is het zelfs niet meer van deze tijd.

5.3 Het archetype van ‘De Werkgever’

De Nederlandse ex-Apple-ontwerper Bas Ording over zijn baas Steve Jobs: “Ja, hij werkte ook mee aan 
de net gelanceerde iWatch die als Apple Watch op de markt werd gebracht”. 
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Als net-afgestudeerde student kocht deze Nederlandse ontwerper in 1999 een ticket naar Apple, in Californië. 
Bij aankomst bleek het bedrijf een absolute vacaturestop te hebben. Hij liet zijn portfolio zien en mocht 
weer vertrekken. De Nederlander was al in onderhandeling met een andere werkgever toen Steve Jobs hem 
thuis zelf opbelde en hem overhaalde om toch voor Apple te komen werken.37 Steve Jobs is het icoon van de 
bezielende leider van een innovatief miljardenbedrijf. Hoeveel Nederlandse werkgevers steken zelf de handen 
uit de mouwen? Het archetype van ‘De Baas’ die top down werkt en samenwerking ‘met de werkvloer’ schuwt, 
is nog steeds leidend in de traditionele organisaties. Terwijl toch uit onderzoek is gebleken dat driekwart van 
de geslaagde diensten- en productinnovaties te danken is aan innovatie van sociale patronen.38

5.4 Bewustwording leidt tot persoonlijke ontwikkeling

Zoals dieren door hun instincten worden geleid zo worden mensen volgens Jung gedreven tot automatisch 
kopiëren van onbewuste oerbeelden. Maar eenzijdige ontwikkeling van ofwel het mannelijke ofwel het 
vrouwelijke archetype leidt tot karikaturale trekken. Evenwicht ontstaat door gedrag van het andere 
geslacht te ontwikkelen dat werkt als tegenpool. Ter compensatie van eenzijdige ontwikkeling dient de 
vrouw de mannelijke kant in zichzelf te ontwikkelen en de man zijn vrouwelijke kant. Jung noemt de 
mannelijke energie in de vrouw ‘de animus’. De animus is te omschrijven als ‘dat wat bezwangert’ en 
de anima is de vrouwelijke energie van de man en is dat ‘wat zich laat bezwangeren’. Volgens Jung leidt 
integratie van de anima bij de man en de animus bij de vrouw tot ‘heelheid’. Door ontwikkeling van 
gedrag dat de tegenpool vormt wordt je een completer mens.39
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In schema: 
Mannelijk gedrag, de animus voor de vrouw Vrouwelijk gedrag, de anima voor de man

Analytisch, verstandelijk denken  Intuïtief, gevoelsmatig doen
Afstandelijk     Betrokken
Rationeel     Inlevend
Oplossingsgerichte actie    Geduldig luisteren
Daadkrachtig     Afwachtend
Gesloten grenzen    Open grenzen
Introvert     Extravert
Op buitenwereld gericht    Op binnenwereld gericht
Op het ik gericht    Op de ander gericht
Controle over de situatie   Overgave

5.4.1 Persoonlijke ontwikkeling

De bewustwording van de ongelijke machtsverdeling tussen de seksen in de jaren 70 en de emancipatiegolf 
leidde tot de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen boven de 50 jaar. En drie generaties later is 
iedereen het er wel over eens dat succesvol gedrag gekenmerkt wordt door een combinatie van de twee 
bovenstaande stijlen. Eerst denken en dan doen. Zowel een eigen innerlijke belevingswereld hebben 
-introvert- als extravert kunnen delen van je gevoelens en gedachten. Handelen zowel in het belang van 
jezelf als van de ander. Gedrag dat voortvloeit uit hoofd en hart. Controle kunnen uitoefenen en ook 
open stellen en in staat zijn tot overgave. Balans ontstaat door de combinatie van Yin en Yang of, op z’n 
Jungiaans gezegd, door de integratie van mannelijke en vrouwelijke energie. Met name de geëmancipeerde 
werkende vrouwen van boven de 50 jaar hebben door hun gedragsrepertoire uit te uitbreiden de zorgtaken 
leren combineren met werken buitenshuis. Door uitbreiding van hun verantwoordelijkheden en een 
onafhankelijker houding te ontwikkelen en assertieve communicatie zijn in de privésfeer de relaties 
gelijkwaardiger geworden.
Generatie X leerde op volwassen leeftijd om beide stijlen te integreren. De Pragmatische Generatie en 
Generatie Y kregen van kinds af aan dit nieuwe voorbeeldgedrag van hun ouders voorgeleefd.

5.5 Nieuw voorbeeldgedrag van de Pragmatische Generatie

Tussen ouders en kinderen is de interactie gelijkwaardiger en opener geworden. Jannah Loontjens, 
behorend tot de Pragmatische Generatie, illustreert de gelijkwaardigheid in de communicatie tussen 
ouder en kind treffend in haar roman Misschien Wel Niet. In het citaat hieronder is Bobby in gesprek 
met de ik-persoon, zijn moeder. Bobby is ongeveer vier jaar oud en Tom is zijn vader.

‘Waarom doe je zo boos?’ vraagt hij me. ‘Ik ben niet boos’. Bobby balanceert op één been op de rug van 
Tom. Dan valt hij bovenop hem. ‘Waarom klinkt je stem dan zo boos?’ 
‘Mijn oma is dood.’
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Bobby kijkt even stil voor zich uit. Dan begint hij Tom te kietelen.
Ik denk niet dat Bobby haar ooit heeft gezien. Hij kent haar alleen uit verhalen. ‘Is ze er dan niet meer?’ 
vraagt Bobby. ‘Nee nu is ze er niet meer.’ Maar dan hoef je toch niet boos op mij te zijn?’

De kans is groot dat drie generaties geleden de moeder tegen Bobby zou hebben gezegd: ‘Doe niet zo 
brutaal.’ Einde discussie en niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en emotionele 
zelfbewustzijn van het kind. Maar hier is een moeder van de Pragmatische Generatie aan het woord en 
gaat de dialoog in het boek zo verder: 
‘Ik ben ook niet boos’. De ergernis in mijn stem is duidelijk hoorbaar, daar heeft hij gelijk in, maar dat 
doet er nu even niet toe. Waarom moeten kinderen altijd zo op mij letten? Kunnen ze me niet even met 
rust laten, mijn stem laten voor wat die is, in plaats van altijd direct op te merken dat er een klein beetje 
spanning in doorklinkt? 40

Zowel de moeder als het kind zijn zich bewust van hun eigen emoties en die van elkaar. Bobby spreekt zijn 
moeder bovendien assertief tegen en daar wordt het kind niet voor bestraft. In tegendeel, het vierjarige 
kind zet z’n moeder aan tot zelfreflectie. 

Niet alleen zijn de relaties gelijkwaardiger geworden. Door het wegvallen van het machtsvertoon in 
de communicatie is de Pragmatische Generatie ook beter in staat tot het oplossen van problemen. De 
professionals van de Pragmatische Generatie kunnen sneller, praktischer en concreter vergaderen en 
zij kunnen slagvaardig besluiten nemen. Hoewel veel pogingen om snel tot afspraken te komen van 
de pragmatische professionals in traditionele organisaties nog stranden op de neiging van de oudere 
generaties om lang te praten over concepten en hoe iets idealiter zou moeten zonder tot een besluit te 
kunnen komen. Typerend voor de vergaderstijl van de Babyboomers is namelijk de wel haast onuitroeibare 
neiging om te praten, filosoferen wel haast, over een onderwerp waarbij het verborgen, eigenlijke doel 
is om de eigen kennis te etaleren. Hun doel is niet om samen snel tot een oplossing te komen. Want 
hiërarchische relaties roepen de neiging op om via het etaleren van (vak)kennis de eigen positie veilig 
te stellen. Omdat hiërarchie onveiligheid oproept wordt zelfhandhaving het verborgen, eigenlijke doel. 
En op den duur weet niemand beter of zo praten we met elkaar. De ingesleten communicatiepatronen 
leiden een eigen leven.

Zoals uit het onderzoek van Bontekoning blijkt, heeft Generatie X zich aan dit energievretende 
communicatiepatroon aangepast. Maar de professionals van de Pragmatische Generatie maken het 
verschil. Zij verliezen in hiërarchische bedrijven zoveel energie dat velen gedesillusioneerd vertrekken en 
voor zichzelf beginnen. En veel hoogopgeleide Gen-Y’s beginnen niet eens meer aan een dienstverband 
in een traditioneel hiërarchische organisatie. Zij passen niet meer in het opgelegde pandoer van top-
down organisaties. Zij zijn instaat om authentieke keuzes te kunnen maken zodat zij met hart en ziel hun 
werk kunnen doen. De energie die dat geeft, de voldoening en persoonlijke vrijheid leert Generatie Y 
en Z de waarde van geld, macht en status te relativeren. Misschien compenseerde macht, status en geld 
voor mannen van boven de 50, traditioneel de kostwinners, het strakke keurslijf van het opgedrongen 
kostwinnersprincipe?
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5.6 De netwerkorganisatie voor de kids van Google en Games

De evolutie van werknemer naar zelfstandig ondernemer vereist persoonlijke ontwikkeling. Met name de 
professionals van Generatie Y lijken deze persoonlijke groei te hebben gemaakt. In 2014 werkt 25 procent 
van alle werknemers met flexibele contracten. Ook al omvat deze groep van 25 procent ook ouderen die 
vervroegd met pensioen zijn gegaan, dan nog is het aantal flexwerkers substantieel. In 2020 zal dat zelfs 30 
procent zijn, voorspelt TNO. Het gaat op dit moment om twee miljoen flexwerkers waarvan 800.000 zzp-er 
zijn. Het grootste deel van de zzp-ers bestaat uit mannen, namelijk 500.000.41 Een van de problemen van 
het zelfstandig ondernemerschap is de continuïteit van het inkomen, arbeidsongeschiktheidsverzekering 
en pensioenopbouw. Bestaanszekerheid blijkt soms moeilijker te realiseren als zelfstandig ondernemer 
dan in loondienst, al behoort inkomenszekerheid in loondienst feitelijk tot het verleden. Zelfstandig 
ondernemen met een gedeeld bedrijfsdoel via een netwerkconstructie blijkt inkomenszekerheid te 
kunnen bieden.
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5.6.1 Persoonlijk leiderschap

Een inkomen verdienen in een netwerkconstructie betekent dat je intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Je 
moet je persoonlijk verantwoordelijk voelen om resultaten te behalen want er is niemand die je controleert. 
Je dient een ondernemersmentaliteit te hebben, dat wil zeggen je stelt jezelf doelen op korte en op lange 
termijn. Je maakt dagelijks of wekelijks een takenlijst en handelt die af. Het eigen ondernemerschap vraagt 
daadkracht, discipline en zelfstandigheid. Want je organiseert zelfstandig je eigen werk. Je stelt zelf je 
agenda op en de deadlines bepaal je zelf. Je hebt zelfvertrouwen nodig dat je het wel kunt redden. Ook 
moet je flexibel kunnen reageren op je omgeving want tegenvallers incasseren hoort erbij. Als je doel niet 
linksom gehaald kan worden, dan doe je het rechtsom. Dus op het probleemoplossend vermogen wordt 
een beroep gedaan. En je moet hoop blijven koesteren en volhouden, ook als het tegenzit. Je dient in 
sociaal opzicht ondernemend te zijn om nieuwe contacten te leggen. In de netwerkorganisatie moet je 
zelf het initiatief nemen om op potentiële klanten af te stappen. Ook daar is zelfvertrouwen en durf voor 
nodig. En inlevingsvermogen, want je moet aan kunnen sluiten bij de verwachtingen en behoeften van 
potentiële klanten. En zelfstandig ondernemen vraagt om grenzen stellen aan je eigen inzet. Dagelijks 
op tijd kunnen stoppen met werken, ook wanneer resultaten uitblijven en de stress toeneemt. Dat vraagt 
stressmanagement. Je kunt leren om jezelf de tijd te geven en om af te wachten tot de tijd rijp is om te 
handelen. Dat is de EQ-factor zelfbeheersing. En je collega’s in het netwerk geven je feedback. Dat kan 
ondersteunend zijn maar ook kritisch. Sta je open voor die laatste realiteit? Met andere woorden, mensen 
met een goed ontwikkeld EQ zijn in staat tot eigen ondernemerschap.

5.6.2 Feminisering in de netwerkorganisatie

Feminiene organisaties worden gekenmerkt door min of meer gelijke aantallen mannen en vrouwen in de 
organisatie en een gelijkwaardige machtsbalans tussen de werkers. In feminiene organisaties staat de mens 
voorop in plaats van de functie. Omdat succes gekoppeld is aan je persoonlijke vaardigheden is investeren 
in persoonlijke ontwikkeling een must. En in feminiene organisaties weerspiegelt de bedrijfscultuur een 
balans tussen mannelijke en vrouwelijk energie, dat wil zeggen ongeacht het geslacht is er ruimte voor 
zowel ‘neerzetten’ als ‘voegen’. In een hiërarchisch bedrijf is er ook een combinatie van neerzetten en 
voegen maar die is onevenwichtig verdeeld tussen management en medewerkers. Of tussen hoofd- en 
handarbeiders, tussen denkers en doeners, tussen beleidsmakers en uitvoerend personeel.
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5.7 Conclusie

Zelfstandig werken in een netwerkorganisatie vraagt van mensen persoonlijk leiderschap en een 
goed ontwikkeld EQ. Generatie Y hecht in vergelijking met de voorgaande generaties meer waarde 
aan persoonlijke groei en door het voorbeeldgedrag van hun ouders, de Pragmatische Generatie, 
communiceren zij op gelijkwaardige manier met iedereen, man of vrouw, jong en oud. De Gen-Y’s 
kunnen en willen in teamverband en met behulp van internet zelf vakinhoudelijke kennis uitwisselen. 
Zij willen werk doen dat ze als zinvol ervaren. Zij willen werken met passie en aan hun werk plezier 
ontlenen. Deze intrinsieke waarden wegen voor Gen-Y’s zwaarder dan de extrinsieke, zoals carrière, status 
en financiële zekerheid. Sociale innovatie krijgt vorm in een netwerkstructuur omdat de kenmerkende 
top down constructie van de traditionele organisatie hier ontbreekt. Zoals een Gen-Y het verwoorde: 
“hiërarchie en controle zijn killing voor creativiteit en daar gaat het mij nou net om, ik wil mijn creativiteit 
inzetten”. Een netwerkorganisatie lijkt daarom aan te sluiten bij de lifestyle van Generatie Y. Vrijheid in 
gebondenheid: eigen verantwoordelijkheid voor product, planning en klantcommunicatie en door een 
gedeeld bedrijfsdoel een bepaalde mate van inkomenszekerheid.

Gouda, najaar 2014
www.tunnissen-coaching.nl
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