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Bijzonder hoogleraar Frank Pot ziet een ‘poldermodel-plus’ ontstaan

nieuwe arbeidsrelatie
tussen baas en medewerker
Sociale innovatie, slimmer werken, dynamisch management, of vernieuwing
van het arbeidsproces. “Hoe je het ook noemt, arbeidsorganisaties hebben
het hard nodig om zich te kunnen handhaven in de crisis.” Dat vindt Frank
Pot (63), sinds september 2008 bijzonder hoogleraar Sociale Innovatie aan de
Raboud Universiteit Nijmegen.

Pot verzamelt momenteel Europese onderzoeksliteratuur

vergelijkend onderzoek dat elke vier jaar wordt gedaan, blijkt

over de vraag hoe je organisaties zo kunt herontwerpen dat

dat mensen zelf meer stressrisico’s rapporteren. Kennelijk is

je tegelijkertijd aan de ene kant de performance verbetert

er toch iets aan de hand.”

(productiviteit en innovatief vermogen) en aan de andere kant
de risico’s op gezondheidsklachten vermindert. Alle soorten

Pot denkt dat die stress onder kenniswerkers te maken heeft

organisaties komen daarbij in beeld, verwacht hij. Grote en

met ‘het nieuwe werken’, dat zich sinds een aantal jaren ont-

kleine, in alle sectoren. Zijn onderzoek zal resulteren in een

wikkelt in met name de dienstverlening. De informatietechno-

publicatie rond de vraag, of er voldoende indicaties zijn voor

logie maakt het kenniswerkers mogelijk om overal hun werk

de stelling dat preventie en performance twee kanten van

te doen. Het werk is dus makkelijker te combineren met het

dezelfde medaille zijn. Pot heeft daar sterke aanwijzingen

privé-leven. Als ze hun taakstellingen maar halen.

voor. Hij probeert ook de theoretische verbinding tussen die

De consequenties van het nieuwe werken zijn talrijk. Er ver-

twee aspecten aan te scherpen.

andert nogal wat aan de fysieke werkplekken, de organisatie-

Pot kent het onderzoeksterrein goed door zijn werk bij TNO.

structuur en -cultuur, de managementstijl en de mentaliteit

Hij werkte er van 1983 tot 2007, als wetenschappelijk onder-

van de kenniswerkers en hun managers. Zo zijn al voorbeelden

zich kunnen handhaven in de recessie. “Gemeenten en bedrij-

Want wat betekenen de trends voor het dagelijks ondernemen?

zoeker en later als directeur TNO Arbeid en directeur Kennis

van een nieuwe generatie kantoorgebouwen (Microsoft op

ven hebben wel eens de neiging eerst de problemen van de

Pot zoomt in op de krappere arbeidsmarkt, een direct gevolg

bij TNO Kwaliteit van Leven. “Ik heb er affiniteit mee.”

Schiphol, Rabobank in Utrecht), die flexibel zijn in te delen

recessie te willen oplossen. Daarna zullen ze wel verder zien.

van de krimpende beroepsbevolking. “Die krapte betekent dat

voor veel minder werknemers dan er op de loonlijst staan. Die

Maar mijn advies in het kader van perspectief is: kijk eerst

managers, bij gemeente of bedrijf, intern iets moeten met

zijn immers ‘buiten spelen’ en komen alleen naar kantoor voor

naar wat je verwacht op de middellange termijn, en redeneer

mensen. Je moet je personeel beter benutten om de arbeids-

bijvoorbeeld een belangrijke vergadering.

dan terug naar wat je op de korte termijn moet doen.”

productiviteit te bevorderen; die moet omhoog met minder

Frank Pot, bijzonder hoogleraar Sociale innovatie aan de Radboud Universiteit

“Kenniswerkers zijn tegen het overspannene aan”

mensen. En je moet je personeel benutten voor vernieuwing
De zelfbewuste ‘medewerker 2.0’ met een dynamisch privé-

Natuurlijk moet je daarbij rekening houden met de recessie.

van producten en diensten, zodat je overeind kunt blijven in de

leven of met jonge kinderen komt die flexibiliteit goed uit.

Maar ook met een aantal trends, vindt Pot, en hij noemt een

kenniseconomie en de mondialisering.”

Pot gaat nog een onderwerp als onderzoeksobject oppakken:

Maar het vereist wel een behoorlijk coördinatorisch vermogen,

inmiddels bekend rijtje: de krimpende beroepsbevolking door

de belasting van de hedendaagse kenniswerkers. “Volgens de

en de vaardigheid om grenzen te trekken. Pot: “Ik zie het aan

vergrijzing en ontgroening, de ontwikkeling van onze econo-

Binden en loslaten

theorie zijn dat mensen in banen met een behoorlijke kwa-

mijn schoonzoon als we daar eten. Bij het toetje begint hij al

mie naar een kenniseconomie, de mondialisering waardoor de

Het meest nieuwe aan wat er momenteel op dit concrete

litatieve taakbelasting”, vertelt hij. “Maar ze hebben daarbij

mobiel met zijn werk te mailen.”

concurrentie uit het buitenland is toegenomen, en als vierde

aspect van de arbeidsverhoudingen gebeurt, vindt Pot, is de

trend: energiebesparing. “Het is waar, als kleine en middel-

nieuwe arbeidsrelatie tussen de medewerker en zijn baas die

wel veel regelmogelijkheden en die combinatie is volgens de
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theorie de meest ideale om je te ontwikkelen en prestaties te

Middellange termijn

grote ondernemer sta je er niet dagelijks bij stil. Maar ik denk

op komst is. Pot doceert: “In het wetenschappelijk onderzoek

leveren. Toch begint men te vermoeden dat de kenniswerkers

Los van dit negatieve effect kan ‘het nieuwe werken’ allerlei

toch dat je ze als context erbij moet nemen, als je praat over

onderscheiden we drie dimensies in de arbeidsrelatie: de hië-

tegen het overspannene aan beginnen te raken. Uit Europees

organisaties helpen op maatregelen te komen, waarmee ze

perspectief.”

rarchische relatie, de ruilrelatie en het psychologisch contract.
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De hiërarchische relatie verandert, nu verantwoordelijkheden

Dus als we die kant op gaan, en ik denk dat dit moet, dan zul-

laag in de organisatie komen te liggen. Dat gebeurt nog lang

len we veel moeten doen aan de communicatievaardigheden

niet overal. Een team of een persoon kan zelfs zoveel ver-

van de managers die direct mensen aansturen, en van de

antwoordelijkheid krijgen, dat er sprake is van zelfsturing.

medewerkers.”

De ruilrelatie verandert door een tendens van beloning op
maat in niet alleen bonussen, maar ook in diverse werkprivé-

Volgens Pot gaat overigens hetzelfde op voor bedrijven en

arrangementen. Daarover gaan individuele medewerkers en

organisaties. Die moeten meer en beter communiceren met

teams in onderhandeling met hun managers. Een voorbeeld is

hun omgeving. Voor innovatie en voor de relatie met de

het ‘zelfroosteren’. De leidinggevende bepaalt welke diensten

arbeidsmarkt is het verstandig contacten te zoeken met ande-

er moeten worden gedraaid. De medewerkers tekenen in op

re bedrijven - of andere gemeenten als je in een gemeente

de diensten van hun voorkeur. Lastige diensten worden in

werkt - en (kennis)instellingen in de regio. “In de wetenschap-

onderling overleg verdeeld. Het psychologisch contract veran-

pelijke theorie heet dat ‘absorptive capacity’. Het vermogen

dert, doordat mensen steeds ontwikkelingsgerichter met hun

van een organisatie om kennis van buiten te benutten.”

loopbaan bezig zijn. Ze werken ergens vijf jaar, en zoeken dan
elders nieuwe uitdagingen. Tien jaar terug hadden we het er

Poldermodel-plus

nog over dat de werkgever mensen moest boeien en binden.

Denkt Pot dat deze ontwikkelingen ook de verhouding tussen

Nu moet hij ze ook weer los kunnen laten!”

de sociale partners op macroniveau gaat veranderen? Ja, en
hij zegt erbij dat hij blij is met ons poldermodel, “want we kunnen er hele grote problemen goed mee oplossen.”

“Feedback geven volgens het boekje:
iedereen kan het leren”

Nu wordt daar weer een beroep op gedaan. Hij ziet daarbij
zelfs een ‘poldermodel-plus’ ontstaan: “De sociale partners
zijn meer bereid om elkaars perspectieven en belangen te respecteren. Ik zie bereidheid om mee te denken over de manier
waarop de andere partij haar risico’s kan managen. Met een

Alles bij elkaar lijkt het erop dat managers een behoorlijk inge-

kreet heet dat tegenwoordig ‘wederkerig risicomanagement’.

wikkelde taak voor de kiezen krijgen. “Maar”, zegt Pot, “het

Goede onderhandelaars deden dat altijd al wel. Maar nu kan

is wél wat er aan het gebeuren is. Vertrouwen wordt nu iets

het ons expliciet helpen, omdat de sociale partners nu meer

wat in de arbeidsrelatie een heel belangrijke rol moet spelen.

een gezamenlijke visie hebben waarnaar ze kunnen verwijzen.

Mensen ontwikkelen zich, bedrijven zullen sneller groeien en

Je komt er namelijk nooit uit als je alleen maar over concrete

verdwijnen. Het motto ‘van werk naar werk’, dat in de poli-

dingen praat. Als je een gezamenlijke doelstelling weet te for-

tiek tegenwoordig hoog op de agenda staat, hoort nu tot de

muleren, dan kun je je bij concrete maatregelen afvragen: hoe

actuele context van bedrijven. Het is volkomen nieuw dat

verhoudt zich dit tot de doelstelling?”

medewerker en baas een zodanige verstandhouding hebben,
waarbij enerzijds de medewerker zich met het bedrijf identificeert en er graag wil werken. Anderzijds weet de manager dat

Meer over sociale innovatie: www.ncsi.nl (Nederlands Centrum Sociale

die medewerker over vijf jaar misschien al weggaat.”

Innovatie; Frank Pot was namens TNO in 2006 een van de oprichters).
Leestip: Innovatieroutine. Dany Jacobs (HAN) en Hendrik Snijders

Pot concludeert dat managers en medewerkers dus met elkaar

(Rijksuniversiteit Groningen). Assen, Kon. Van Gorcum/Stichting

moeten praten over hun ambities. “Managers moeten leren

Management Studies, 2008.

meer en beter te communiceren met hun medewerkers. Over
hoe ze zich zouden willen ontwikkelen en of dat binnen de
organisatie kan. Dat klinkt als open deuren, maar dat zijn het
niet. Dat soort gesprekken zijn vreselijk moeilijk. De meeste
leidinggevenden kunnen dat niet, en de meeste medewerkers
ook niet. Ik heb het zelf ook pas later geleerd. Ook zoiets als
feedback geven volgens het boekje. Iedereen kan dat leren.
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