










Goed voorbeeld doet goed volgen. 
Deze strategie gaat nauwelijks op voor 
de communicatie rondom duurzaam-
heid, merkte de Nationale DenkTank in 
2009. Stichting Green Mimics sprong 
hierop in en activeert mediabedrijven 
om duurzaam gedrag in hun producties 
op te nemen.

Communicatie en reclame rondom duur-
zaamheid spreken de consument door-
gaans expliciet aan.  De consument wordt 
verleid tot aanschaf door producten en 
diensten als milieuvriendelijk of kosten-
besparend te presenteren. Impliciete 
duurzame marketing komt echter nauwe-
lijks voor. Terwijl product placement van 
andere producten in bijvoorbeeld televisie-
series en films inmiddels een bekend 
fenomeen is. De Nationale DenkTank 2009 
zag een kans voor het inzetten van rolmo-
dellen om duurzaam gedrag bij een breed 
publiek onder de aandacht te brengen.

DuurzAAM VoorBeeLD-
GeDrAG
Tabe Dwinger en Lukas Haverkate, 
deelnemers aan de Nationale DenkTank 
2009, en Claire Arens en Rolf Schreuder,  
destijds projectmanagers van de Nationale 
DenkTank,  sloegen de handen ineen en 
gingen aan de slag. Ze richtten Stichting 
Green Mimics op en startten het project 
‘Groen voorbeeld doet groen volgen’. Rolf 
Schreuder, bestuurslid van de Stichting: 
‘We stimuleren duurzaam voorbeeldgedrag 
van rolmodellen op televisie en in de media 
door samen te werken met het hele veld: 
kennisinstituten, de overheid en media-
producenten.’

Die aanpak werpt langzaam zijn vruch-
ten af. Rolf: ‘In eerste instantie reageren 
mediapartijen terughoudend. Ze zijn niet 
zo happig op suggesties voor de inhoud 
van hun programma’s. Als ze er wel  voor 
openstaan, hangt daar bij de commerciële 

omroepen vaak een flink prijskaartje aan. 
Toch zien mediamakers steeds meer in dat 
zij impliciet een norm communiceren. Zij 
willen best groener gedrag inpassen.’ 

GroeN iN De SpoTLiGHTS
Op dit moment is Green Mimics in 
gesprek met tientallen programmamakers, 
van producenten van bouwprogramma’s 
tot kookrubrieken, om groen gedrag als 
vanzelfsprekend te etaleren. Inmiddels zijn 
de eerste resultaten zichtbaar. In het RTL 
verbouwingsprogramma Krabbé staat op 
straat is een ‘groene’ voice-over te horen 
die de kijker vertelt hoe milieuvriendelijk 
de vernieuwingen in het huis zijn.

Rolf: ‘We verwachten veel van het gebruik 
van rolmodellen om milieubewust gedrag 
te stimuleren. Voorbeelden in de media zijn 
daarbij belangrijk. Een programmamaker 
zei het zelf treffend “Dit is ook de manier 
waarop Nederland is gestopt met roken.”’

Voor een toekomstbestendig pensioen-
systeem is inspraak en betrokkenheid 
van jongeren cruciaal. CNV Jongeren 
en FNV Jong delen deze opvatting met 
de Nationale DenkTank 2010 en komen 
in actie met de Pensioen Masterclass.

Slechts 2% van de pensioenfondsbestuur-
ders is jonger dan 35 jaar concludeerde de 
Nationale DenkTank in 2010. Werving en 
opleiding van jongeren voor een functie in 

hun eigen pensioenfondsbestuur verdienen 
meer aandacht. ‘Het is inderdaad belang-
rijk’, legt Anneke Westerlaken, projectlei-
der van de Pensioen Masterclass bij CNV 
Jongeren uit. ‘De verhouding is nu niet 
representatief, terwijl elke generatie  we-
zenlijk andere belangen heeft. Die moeten 
in de besluitvorming meegewogen worden.’ 

BeSTureN iN BALANS
In de Pensioen Masterclass krijgen twee-
entwintig geselecteerde jongeren de kans 
om hun pensioenkennis te vergroten en om 
daarna een functie te bekleden binnen hun 
pensioenfonds. Anneke: ‘We kregen veel 
aanmeldingen, waaronder van een aantal 
oud-deelnemers van de Nationale Denk-
Tank. De achtergrond van de geselecteer-
den is divers; van beveiligers tot managers 
in de zorg.’

Dankzij de Pensioen Masterclass kunnen 
deelnemers de opgedane kennis in de 

praktijk toepassen. Anneke: ‘We hebben 
geïnventariseerd welke vakbondsplekken 
in deelnemersraden van pensioenfondsen 
binnenkort vrijkomen. We weten nu al vrij 
zeker dat we vijftien deelnemers een plaats 
kunnen bieden in hun eigen pensioenfonds-
raad. Wellicht dat zij op termijn doorstro-
men naar een bestuursfunctie. De overige 
deelnemers zetten we in als ‘pensioenam-
bassadeurs’. Binnen hun eigen organisatie 
kunnen ze de opgedane kennis met andere 
jongeren delen.’

Als het aan CNV Jongeren en FNV Jong 
ligt, blijft het niet bij een eenmalig traject. 
‘Elk jaar komen er plekken bij pensioen-
fondsen vrij. We willen deze masterclass 
dus vaker organiseren. We zijn bezig om de 
financiering voor een volgende editie veilig 
te stellen bij pensioenfondsen en koepel-
organisaties. Zij hebben er alle belang 
bij dat hun fondsen evenwichtig worden 
bestuurd.’
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Talenttoppers
jonge ambItIeuze, onlangs afgestudeerde talenten zochten vernIeuwIngen In arbeIdsrelatIes, arbeIds-
organIsatIe en werkomgevIng. na drIe maanden keIhard werken kwamen ze met een schat aan creatIeve en 
haalbare oPlossIngen. dIt zIjn de deelnemers aan de natIonale denktank 2011.

1.TEAM ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
nienke de Pauw studeerde international 
Development Studies. NDT bracht haar 
een fantastische ervaring. ze hoopt dat 
haar toekomstige baan niet als werk voelt.
eerke steller studeerde public interna-
tional Law. NDT gaf haar gereedschappen 
om de arbeidsmarkt van de toekomst te 
betreden.
martin straver studeerde Microsystems 
and Micro-electronics. NDT inspireerde 
hem om samen met anderen Nederland in 
de toekomst mooier te maken.

niels bultink studeert natuurkunde. 
zinsnedes als ‘weerstand vanuit de werk-
nemers’ en ‘energieniveau in een gesprek’ 
kregen een nieuwe ‘lading’. 
sarie muijs studeerde geschiedenis. 
raakte geïnspireerd om over een maat-
schappelijk probleem na te denken én hier 
oplossingen voor te bedenken. 

2.TEAM ARBEIDSPARTICIPATIE
sander van huystee studeerde econo-
metrie. Door de NDT kon hij allerlei kanten 
van werkend Nederland ontdekken. 

anne maren krüse studeerde research 
Master Brain and cognitive Sciences. 
Gebruikte 100% van haar talenten. 
josje damsma is politicoloog en 
historicus. Hoopt in 2012 haar proefschrift 
af te ronden. Weet nu hoe de Nederlandse 
markt in elkaar steekt.
maaike zwart is stedenbouwkundige. 
Wilde graag met niet-bèta’s samen-
werken. kwam op plekken en ideeën die 
verrassend waren en kreeg vrienden voor 
het leven.
barbara van der meer studeerde 
politieke filosofie. ontdekte dat er in korte 
tijd veel te leren valt over een voorheen 
onbekend onderwerp.
jodine smits wilde als geneeskunde-
student aan de NDT deelnemen om buiten 
haar medische kaders te denken. en om 
samen te werken met mensen uit allerlei 
richtingen. Beiden doelen zijn gehaald.

3.TEAM ARBEIDSMOTIVATIE
saskia elise is filosofe. Deed veel bij-
vakken en volgde diverse artistieke 
opleidingen. zag in NDT een kans om 
samen met anderen tot vernieuwende 
inzichten te komen. 
brankele frank is net afgestudeerd in de 
neurobiologie. Wilde deel uitmaken van 
een ambitieus collectief. Vreest voor het 
moment dat de NDT-bubbel barst.
wouter mallee is arts-onderzoeker op de 
afdeling orthopedie van het AMc. Vindt 
dat een van de belangrijkste uitkomsten is 
dat er te weinig aan externe kennisdeling 
wordt gedaan. 

bernold nieuwesteeg studeerde 
technische bestuurskunde en europees 
recht. Was op zoek naar een ongelooflijke 
ervaring en steile leercurve. NDT gaf 
hem dit.
ellen gerretsen studeerde rechten. ze 
werd in het diepe gegooid, kwam boven 
en ontdekte dat ze in drie maanden, drie 
jaar ouder en wijzer werd. 
lizzy kok studeerde privaatrecht en 
minors filosofie en kunstgeschiedenis. 
kon geen nee zeggen tegen drie maanden 
hard werken, buiten kaders denken, 
inspiratie opdoen en lol maken. 

4.TEAM VERANDERVERMOgEN
aster van tilburg is afgestudeerd in 
bestuurs- en organisatiewetenschappen. 
Wilde zich  in een nieuw inhoudelijk onder-
werp verdiepen. 
bram eidhof studeerde neuroweten-
schappen en onderwijskunde. Deed mee 
omdat NDT een maatschappelijk probleem 
in kaart brengt en oplost waarbij zelf-
ontwikkeling belangrijk is.
benjamin de boer promoveert in de 
arbeids- en organisatiepsychologie. zocht 
een slag naar de praktijk en ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. Hij vond dit en 
nog veel meer.
Ivanka bloom studeerde sociale psycho-
logie. zocht een praktische toepassing van 
een zeer theoretische studie. NDT leerde 
haar multitaskend deadlines halen en 
assertief het veld in gaan. 
dominique snel studeerde european 
History & civilisation. NDT bood haar, in 
consultancy termen, de win-win-win kick-
start van haar young professional carrière.

Top 5 muziek 
1. Working 9 to 5 - Dolly Parton
2. Work - Justin Timberlake
3. Let’s Work - Mick Jagger
4. Work it - Missy Elliot
5. Working on a dream - Bruce Springsteen

Top 5 boeken
1.  Tango op de werkvloer - Aukje Nauta
2.  De toekomst van werk - 

 Adjiedj Bakas en Martijn van der Woude
3.  Pleasures and Sorrows of Work - Alain de Botton
4.  De pensioenmythe - Martin Pikaart
5.  The Netherlands of 2040 - CPB

Top 5 websites
1.  www.leeftijdophetwerk.nl  
2.  www.ambtenaar20.nl
3.  www.ncsi.nl
4.  www.cbs.nl
5.  www.managementexchange.com

Top 5 brainstormruimtes
1. In een lagedrukgebied
2. Op een dakterras aan de Amstel
3. De Nationale DenkTank headquarters, UvA
4. Landgoed de Horst, Driebergen
5. The Hub, Amsterdam

Top 5 youtube
1.  What really motivates us:

 www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
2.  Charlie Chaplin, factory scene from Modern Times

 www.youtube.com/watch?v=CReDRHDYhk8&
 feature=fvwrel
3.  Zaagmans, debiteuren en crediteuren

 www.youtube.com/watch?v=-IqeX1vMqUM
4.  Piano Trap, Gamification

 www.youtube.com/watch?v=TDM_nRg4bl4
5.  First Follower leadership lessons

 www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

Onze inspiratie
muzIek, lIteratuur en fIlmPjes zIjn altIjd een bron van InsPIratIe. ook voor de natIonale denktank. 
dIt zIjn de toPlIjsten waar wIj enthousIast van raken.
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Namen staan per team van links naar rechts

Dromen & ambities 
waarmaken
‘Bij Microsoft werken we vanuit de visie mensen en organisaties te inspireren om, met 

alle mogelijke technologieën, hun dromen en ambities waar te maken. Dat heeft con-

sequenties voor het arbeidspotentieel en voor de inrichting van je organisatie. Binnen 

Microsoft is inmiddels aangetoond dat de arbeidsproductiviteit en het motivatieniveau 

groter worden als mensen de vrijheid krijgen om te werken waar en wanneer ze willen. 

Die flexibilisering van arbeid neemt in de toekomst toe, ondanks de angst die er vaak 

heerst voor veranderingen. Maar de vergrijzende arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in 

zorg en onderwijs laten zien dat we wel die kant op moeten gaan. cultuurvraagstukken 

en persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken geven hier richting aan.  De controle en aan-

wezigheid, maken langzamerhand plaats voor vertrouwen en leveren van output. 

Het zijn complexe vraagstukken met veel ongeschreven regels. Maar met zijn allen kun-

nen we dit gesprek op gang brengen. Wees eerlijk, zeg als vrouw dat je fulltime wilt 

werken om een leukere moeder te zijn. of dat je als vader gelukkiger bent in het werk 

als je ook leesvader op school bent. Nieuwe technologieën maken het steeds eenvou-

diger om tijd- en plaatsongebonden te werken. Stabiliteit en veiligheid van technologie 

is hierbij cruciaal.’

gonnie Been is manager corporate communicatie & sociale innovatie bij Micro-
soft. Daarnaast is zij ook en vooral moeder, zus, vriendin en wereldburger.
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Fotografie: Martin Straver
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Durf I-deals 
te maken!
‘Arbeidsrelaties veranderen in rap tempo. Werknemers worden mondiger en organisaties 

reorganiseren vrijwel voortdurend. Het zijn onzekere tijden voor werknemers in vast 

dienstverband. Steeds vaker schakelen organisaties tijdelijke krachten in. Tien procent 

van de beroepsbevolking is inmiddels zzp’er. Allemaal veranderingen waarbij makkelijk 

conflicten op kunnen treden. en dat gebeurt ook; op de werkvloer met collega’s en 

leidinggevenden, tussen managers onderling en tussen de sociale partners. conflicten 

zijn niet erg, als we weten hoe ze te hanteren. creatieve dialogen waarbij afspraken 

gemaakt worden zijn daarbij een uitstekend middel. ik noem het i-deals: unieke afspraken 

tussen leidinggevende en werknemer waarin de werknemer zowel persoonlijke 

ontwikkeling nastreeft, als ontwikkeling van de organisatie.

Leidinggevenden vinden over het algemeen dat zij goede gesprekken met hun 

werknemers voeren. ze zijn geneigd oplossingen te verzinnen voor hun medewerkers, 

in plaats van hen zelf met voorstellen te laten komen. Het ontbreekt aan met-de-benen-

op-tafel-gesprekken, vanuit volwaardige, gelijkwaardige arbeidsrelaties. 

Willen we arbeidsrelaties echt veranderen, dan zullen er andere structuren moeten 

komen. Vanuit wettelijke kaders is de leidinggevende nog altijd eindverantwoordelijk 

en de medewerker ondergeschikt. Laten we meer naar cocreatie zoeken waarbij de 

mening van medewerkers er echt toe doet en we niet alles in cao’s dichttimmeren. Bij 

volwaardige arbeidsrelaties vindt het gesprek op de werkvloer plaats. cao’s en sociale 

zekerheid blijven belangrijk, maar idealiter zijn dat vangnetten in plaats van hangmatten. 

Veel regels zijn nu eenmaal niet de beste oplossing, omdat ze het gesprek uit de 

arbeidsrelatie halen.’ 

Prof. Dr. Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar ‘Employability in werkrelaties’ aan 
de Universiteit van Amsterdam en partner van organisatieadviesbureau Factor 
Vijf. Ze schreef een aantal boeken over arbeidsrelaties, o.a. Tango op de werk-
vloer, een nieuwe kijk op arbeidsrelaties. 

Colofon
Deze krant is op 12 december 2011

uitgegeven door Stichting de Nationale 

DenkTank bij de presentatie van het 

eindrapport ‘Maak Werk van de 

Toekomst’.

De makers van de krant:
tekst en eindredactie: Lef met Letters, 

ZinInZin, Middelhoff Advies

ontwerp en vormgeving: Studio Veer

fotografie: Paul van der Klei fotografie

Productie: gravo groep, 

Bold Productions

Stichting de Nationale DenkTank
Postbus 94582, 1090 gN Amsterdam 

info@nationale-denktank.nl

www.nationale-denktank.nl

EVEN TERUg NAAR 2011
Het einde van de crisis was in 2011 nog 
lang niet in zicht. De euro stond op losse 
schroeven, organisaties  waren vooral 
bezig met bezuinigen. Toch schetste de 
Nationale DenkTank een optimistisch 
beeld over de manier waarop de talenten 
van Nederlanders optimaal benut konden 
worden voor het werken in de toekomst.   

WERKEN IN 2026
onderzoek van de universiteit utrecht 
naar het werk van Nederlanders laat zien 
dat negentig procent geen hiërarchische 
leidinggevende meer heeft zoals die in de 
twintigste eeuw bestond. Nederlanders 
zien hun leidinggevende als een coach 
die werk faciliteert en het optimale uit 
zijn medewerkers haalt. ruim driekwart 
van de ondervraagden is tevreden over 
de samenwerking in de fysieke of virtuele 
werkomgeving. Dankzij de BaroBeter, 
een instrument om de werkbeleving van 
medewerkers inzichtelijk te maken en 
te bespreken, voelen medewerkers zich 
betrokken. Het functioneren van een team 
wordt open en regelmatig besproken. 
De organisatie van het werk is flexibel 
en gericht op individuele behoeften van 
medewerkers. Nog maar 20% heeft vaste 
werktijden en slechts 15% heeft meer 
dan twee jaar hetzelfde takenpakket. Het 
aantal zzp’ers is fors toegenomen.  

ZORgSECTOR POPULAIR
in 2011 zag het ernaar uit dat de toene-
mende vergrijzing en het gebrek aan jonge 
mensen die in de zorg wilde werken tot 
grote tekorten in de zorgsector zouden 

leiden. De zorg is inmiddels een populaire 
sector. Dankzij InvestMens, een pro-
gramma dat opleidingskosten en tijdelijk 
inkomstenverlies financiert, zijn vanaf 
2020 al 30.000 mensen overgestapt naar 
een baan in de zorgsector. De populariteit 
van werken in de zorg bij met name jonge-
ren wordt ook verklaard door het gebruik 
van CareMiles, een trend waarbij spelele-
menten in organisatieprocessen worden 
ingezet. Werknemers krijgen punten, 
CareMiles, voor prestaties van henzelf, de 
afdeling en het ziekenhuis. Hierdoor ont-
vangen werknemers waardering en krijgen 
ze inzicht in hun prestaties.

REPRESENTATIEVE VAKBONDEN 
Nederland loopt voorop als het gaat om 
cao-onderhandelaars die direct worden 
gekozen door werknemers. Vakbonden 
leveren onderhandelaars en hebben de 
taak om bijvoorbeeld loopbaanbegelei-
ding en juridisch advies te geven aan hun 
leden. Mogelijk nemen andere europese 
landen dit systeem van representatieve 
vakbonden over. België start in januari 
2027 met een pilot. in Frankrijk voeren 
vakbonden gesprekken over een mogelijke 
hervorming van de onderhandelingen. 

in 2011 kwam de Nationale DenkTank met 
baanbrekende oplossingen en adviezen. 
Voor sommige mensen begon het werken 
van de toekomst direct, voor velen stond 
het onderwerp nog in de kinderschoenen. 
Het is dan ook interessant om te zien 
hoe soms utopische ideeën van toen uit-
monden in een dagelijkse gang van zaken 
in 2026.

En in 2026?
het Is 12 december 2026. PrecIes vIjftIen jaar geleden 
Presenteerde de natIonale denktank tweeëntwIntIg 
vooruItstrevende oPlossIngen en advIezen over het 
werken van de toekomst. veel oPlossIngen zIjn nIet 
meer weg te denken uIt het dagelIjkse werkleven. 
een terug- en vooruItblIk. 
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