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Daar zit beweging in 
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In de kern van de zaak is ‘vitaliteit’ 

het resultaat van optimaal benut vermogen 

Wie een vitale organisatie wil kan zich dus het beste focussen  

op de vraag: Wat moet ik doen om zoveel mogelijk, liefst alles, uit  

de zaak te halen wat erin zit? En op de daaruit volgende vraag:  

Wat zit er in mijn zaak? Naast al het geld dat ik er al ingestoken heb. 

 

Organisatiegezondheid en -vitaliteit was niet eerder zichtbaar, en 

dus niet concreet, te maken Dat kun je als medewerker en klant 

alleen maar voelen aan de uitstraling ervan. Je kunt het ervaren en 

er op zo’n manier door geraakt en door gegrepen worden dat je 

niets anders meer wilt dan daarbij willen zijn.  

Het aandrijvend 

vermogen van uw 

bedrijf zit in de 

gevoeligheid van 

binnen 
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Daar je eigen aandeel in mee willen leveren. In de wetenschap dat 

het jou alleen maar meer energie zal geven in plaats van nemen. 

Want menselijke energie is het goud van de toekomst. Dat wordt 

bewezen in de toenemende stroom onderzoeken naar 

toenemende uitval a.g.v. energie-uitputting. En waar dat gevonden 

en ervaren kan worden daar willen goede mensen én 

aantrekkelijke klanten zijn en blijven.  

Niemand is in zijn dagelijks werk bezig met ‘vitaliteit’.  

Met de vraag: “Zijn wij als organisatie wel vitaal (genoeg)?” Wij werken ‘gewoon’. Maar lopende 

het werk lopen we tegen van alles aan. Zien we van alles gebeuren. Horen we van alles.  

En vanuit al die zintuigen krijgen wij voortdurend, in een eindeloze en veelal onbewuste stroom 

input in het systeem in ons hoofd (*) die ons, eveneens veelal onbewust, véél meer bestuurt en 

leiding geeft dan welke leidinggevende dan ook. 

Menselijke energie 

is het goud van de 

toekomst 
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 (*) Het Limbisch systeem is het 1e verzamel- en rangeerstation van ons Mentaal Vermogen. Van wat 

wij weten, ontdekt en geleerd hebben. van alle zintuiglijke signalen en andere gevoelsprikkels die bij 

jou als mens binnen komen. 

Daarmee worden daar gevoelens en emoties geproduceerd die een positieve of negatieve lading 

meekrijgen op hun verdere reis naar ons verstandelijk systeem. Met die emoties geven wij betekenis 

Hoe de mens input verwerkt: 

1. Via de zintuigen binnenkomende 

informatie komt eerst direct in ons 

Limbisch systeem. 

2. Daar krijgt het een emotionele lading 

en emotionele betekenis  

3. waarna het met ons verstand 

verstandelijk wordt beredeneerd. 

4. Het resultaat daarvan wordt óf 

teruggegeven aan het Limbisch systeem 

voor zintuiglijke terugkoppeling (5a) 

5b. óf word de verwerkte informatie 

doorgezet naar handelen en beweging. 
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aan de rationele input (De woorden die wij lezen en horen en wie dat schrijft of zegt). Met als 

resultaat dat we iets wel, een beetje of helemaal niet (meer) vertrouwen. En vertrouwen is de 

belangrijkste brandstof voor beweging. Het tegenovergestelde daarvan, angst, zet alles en iedereen 

stil of minstens in de weerstand. Stress wordt altijd vooraf gegaan door een veelal negatieve emotie. 

De perfecte match tussen vitale mensen en een vitale organisatie 

Iedere organisatie heeft ook zo’n systeem in de kern van de zaak. En net zo min als wij ons Limbisch 

Systeem in ons hoofd niet aan kunnen wijzen, zo kan geen mens dat in de organisatie aanwijzen. 

Maar iedereen ‘weet’ dat het er is! En dat het werkt! Voor of tegen de welwillende mensen. Wij 

hebben dat maar ‘De kern van de Zaak’ genoemd. Van daaruit wordt het Collectief Mentaal 

Vermogen (de kennis van alle daarin werkende mensen) bestuurt.  

Vóór of tègen de zaak? En wie regelt dat verschil? 

Ieder bedrijf en iedere organisatie wil de beste mensen binnen halen en houden. Gezond en vitaal in 

het leven staande en gaande mensen vol energie en passie voor hun vak. Maar …. wie op de zaak 

zorgt ervoor dat die vitale mensen met volle inzet kunnen blijven groeien en bloeien? De baas? De 

manager? De leidinggevende? P&O of HR? Of de cateraar? Die zijn veelal alleen maar met hun eigen 

functie-opdracht bezig. Binnen hun eigen afdeling, eigen verantwoordelijkheid of invloedssfeer. 

Kortom: Wie zorgt voor en onderhoudt ‘De kern van de zaak’? Het mentale zorg-, welzijn-, voedings- 

en belief systeem? Het Limbisch systeem van de zaak? De connector? De transformator, het tappunt 
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voor de juiste energie? De ruimte waar mensen weer even het gevoel kunnen krijgen dat zij er écht 

toe doen? De warme deken die zij om zich heen kunnen slaan als het even tegen zit? En tot slot het 

scherm dat zij kunnen voelen tegen onveiligheid. Het scherm waarachter zij hun zekerheden en het 

vertrouwen in de zaak kunnen voelen?   

Niemand die dat alleen kan! 

De hiervoor eerder genoemde functionarissen hebben hierop beslist hun focus niet gericht. Ze willen 

het allemaal wel kunnen krijgen en voelen maar hebben geen idee hoe dat (alleen) te doen. En tja, 

om dit samen te gaan doen is het nodig om je daar, binnen het afdelingsteam, de werkgroep of het 

management team, over uit te gaan spreken. En dat is nogal wat. Ga het maar eens inbrengen in de 

meeting waar het eerste punt op de agenda ‘de nieuwe jaardoelstelling van 10% meer’ is. Ja, ja, ik 

weet ook wel dat de directeur in zijn/haar nieuwjaarstoespraak de wens heeft uitgesproken dat hij/zij 

een vitaal bedrijf wil hebben/zijn. Waarin mensen (nog) een stapje meer en het beste van zichzelf 

willen geven. Omdat dat écht nodig is willen ‘we’ de klanten kunnen blijven geven wat zij vragen. 

Maar dat zij hij/zij een jaar daarvoor ook al en we zijn alleen maar meer druk gaan voelen. 

Wij helpen je … “Stop maar. Geen tijd!” 

“Dus dat gaan we mooi niet doen. Daar wil ik niet op aangekeken worden” horen wij je denken. “Laat 

mij nou maar gewoon mijn ding doen. Want, ja, er zit ook weer een reorganisatie aan te komen omdat 

het niet zo gaat als zou kunnen. Dus is het nu ook niet de goede tijd hiervoor” En dit is precies wat wij 
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dan nagenoeg altijd en steevast horen bij beter willende organisaties en bedrijven. En zo zijn we weer 

een jaar verder, is de werkdruk toegenomen, hebben we meer overuren moeten draaien terwijl het 

aantal klanten is afgenomen én heb ik diverse collega’s uit zien vallen als gevolg van overbelasting en 

werkstress. 

Maar juist daarmee helpen wij je! 

Omdat alles en iedereen welhaast gevangen lijkt in ‘meer moeten doen met minder energie onder 

meer druk in minder tijd’. Maar niemand blijkt – onder die toenemende druk - stil te staan wat daar 

dieper aan ten grondslag ligt. De tijd om de échte oplossing daarvoor te willen horen is al 

geminimaliseerd tot een half uurtje. En … wie op de zaak zou daarnaar moeten luisteren? Want die 

functie of die aanvullende taak is er gewoon niet. En dat terwijl wij, zoals onze directeur begin dit jaar 

weer zei, buitengewoon willen worden en zijn. Maar dan, als ik het goed begrijp, zal niemand, die 

onder de directeur valt, deze uitdaging (want van problemen wil niemand weten☺) oppakken. Dus 

zullen we echt bij de baas aan de top moeten zijn. Die zal ook niet onmiddellijk de deur voor ons open 

zetten als wij over ‘cruciale zachte factoren’ beginnen. Want die deuren werden 30 jaar geleden al 

gesloten gehouden toen het woord ‘emoties’ viel. Door de deurkier werd mij nog wel even gezegd 

dat, áls ik hun kon voorrekenen hoeveel meer de baas over kon houden áls hij/zij daarnaar (die zachte 

factoren en emoties e.d.) zou luisteren, ik mocht terugkomen. 
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En dát kunnen wij nu, dus … 

“Ja, maar …, begin dit jaar zij hij/zij ook al …” And so on (*). Des temeer de berg tegenwerpingen 

groeit des te groter de druk en de uitval erachter blijft toenemen. En des te makkelijker en 

oppervlakkiger er naar ‘het vitaler willen worden als bedrijf’ gekeken wordt des te meer de 

teleurstellingen over weer niet uitkomende verwachtingen wordt en mensen dan terecht helemaal 

niet meer willen. Omdat ze onderwijl nog drukker zijn geworden. 

(*A) De grootste blokkade om te hoog Collectief Mentaal Verzuim in het systeem van 

organisaties en bedrijven aan te kunnen pakken is het te grote Collectief Mentaal Verzuim die 

dat verhinderd! Zie http://www.mentaalverzuim.nl 

(*B) De minstens zo belangrijke andere blokkade is het feit dat de signalen van te hoog 

Collectief Mentaal Verzuim de hoogste leiding niet bereiken waardoor deze geen urgentie ziet 

en derhalve daarin geen mogelijkheden kan zien voor productiviteits- en  

resultaatverbetering. Zie de 17 oorzaken waarom de top hieromtrent onwetend blijft.    

Goed, het half uurtje is om … 

En ik heb alle bezwaren gehoord waarom ‘we’ vooral gewoon zo door moeten gaan. Wil je nog even 

kort iets horen over hoe wij, nadat de baas in de top de deur iets verder open heeft gezet, binnen 2 

maanden ‘De kern van de Zaak’ hebben staan als een huis? Wij: jullie en onze organisatievitalisator in 

http://www.mentaalverzuim.nl/
https://www.unitedsense.nl/media/Verborgen_potentieel_en_Verborgen_kosten.pdf
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die tijd de productiviteit – met garantie - hebben verhoogd, de werkdruk hebben verlaagd, de stress 

e.a. energievretend gedoe goeddeels verdampt lijkt te zijn, er weer/meer hoop en vertrouwen is 

gekomen en de verhoudingen weer/meer goed voelt. En oh ja: In die tijd zijn er zelfs al mensen 

teruggekomen van ziekteverlof omdat ze over dit proces gehoord hebben en er beslist bij willen zijn. 

Ja maar … pfff, wat kost het? 

Nu moet ik echt gaan. Want er wacht nog een klant waar ik meer tijd nodig zal hebben dan het ook 

daar gegeven half uurtje. Maar zeg maar tegen de baas dat hij/zij binnen twee maanden een 

opbrengstverbetering van zijn mensen heeft tussen de 9.000,-- en 18.000,-- euro per jaar. Ieder jaar 

weer, áls hij zij ervoor zorgt dat ‘De kern van de Zaak’ blijft doen zoals wij hem die hebben gegeven. 

Voor nog geen tiende van wat hij/zij ervoor terugkrijgt. 

Oók klanten zijn niet met de gezondheid en vitaliteit van jullie bedrijf bezig  

Die willen maar één ding: Aandacht, gehoord, gezien en begrepen worden om daarmee te krijgen 

wat zij gevraagd hebben en verder verwachten. Maar óók bij hen en bij hun organisatie werkt 

een Limbisch Systeem en zit iets van een Kern van hun Zaak. 

En alleen als wat zij met hun bedrijf in de wisselwerking met ons en ons bedrijf meemaken, 

tussen de regels voelen en in hun contacten ervaren, OK is, blijven en betalen zij graag én zijn en 
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blijven zij blij. ls die uitwisseling en wisselwerking tussen mensen en hun signalen, wensen, en 

verwachtingen steeds weer goed en gezond, en zijn en blijven ook onze mensen blij, spreken van 

een vitale organisatie.  

De meest krachtige eenheid is niet een statische piramide maar een dynamisch bewegend 

bolwerk met een krachtige kern van de zaak. De weergave van uw organisatie ziet er hieronder 

– na de omslag in denken - anders uit dan het zo bekende organogram.  

En die kunnen wij niet meer laten zien in het alom bekende statische organogram. Omdat alles 

wat wij daarin proberen te brengen er tussen de hokje en lijntjes weer uitvalt. Die vitale(re) 

organisatie is een dan dynamische(r) eenheid die zich omringt heeft met een sensitieve schil van 

uiterst betrokken mensen met de grote bereidheid die eenheid te zullen blijven beschermen.  
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En alle daarvoor belangrijke informatie en signalen van binnen naar buiten en van buiten naar 

binnen te zullen doorgeleiden, zodat u als baas de zekerheid heeft dat u, met de meer euro’s 

opbrengst, met een gerust(er) hart kunt investeren in een mooiere, beheerstere, rustigere en 

blijere toekomst voor uzelf, uw mensen en uw zaak. 

 

 

 

 

De bestanddelen van De kern van de Zaak: 

Het systeem dat de Mindset, gedrag en bewegingen van mensen op het werk bepaalt. De 

werking, beweging, energie en de dynamiek van vitaliteit in een gezonde kern van de zaak 

zichtbaar gemaakt en welke bronnen input zijn voor de inzetbereidheid van alle medewerkers 

(ongeacht functieniveau) en – via hen – voor de inkoopbereidheid van klanten (bestaande en 

potentiële): 
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De onderdelen van              de kern van de zaak 

Voeding 

Besturing 

Krachten 

Kennis 

Gedrag 

Uitstraling 
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‘VOEDING’: 

1. ‘De voeding’ uit het verleden: Welke ervaringen dragen mensen met zich mee vanuit het verleden 

op deze zaak (wat speelt en leeft er in het collectief geheugen?)? Wat zit er onzichtbaar diep 

opgeslagen wat steeds weer op popt als hen iets gevraagd wordt? Welke belemmerende 

overtuigingen zijn daarin gegroeid? En welke mechanismen en patronen zijn van daaruit ontstaan 

waar wij nu nog steeds in draaien? 

2. ‘De voeding’ naar de toekomst: Welke verwachtingen zijn er (al eerder) gewekt? In de 

personeelsadvertentie? In de nieuwjaarstoespraken en in de organisatiedoelstellingen? En welke 

activiteiten hebben mensen daaromtrent gezien, gemerkt, gevoeld? En welke energie hebben zij op 

kunnen, willen en durven brengen om daar een actiever eigen aandeel in te nemen? 

BESTURING: 

3. De verwerking daarvan: Hoe is de zaak daarmee omgegaan en hoe gaat de zaak daar nu mee om? 

Hoe is er naar mensen gereageerd die daar iets over zeiden of naar vroegen? In welke mate is dat 

goed doorgesproken, uitgelegd. En welke mate van geloof en vertrouwen heeft dat opgeleverd? 

4. De aansturing: Hoe wordt overall de leiding gezien en ervaren? Welke mate van veiligheid wordt door 

gevoeld zich open en eerlijk uit te spreken? Hoe consequent en consistent wordt op de signalen en 
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vragen van medewerkers gereageerd? In welke mate voelen zij zich goed gefaciliteerd om hun werk 

goed te kunnen doen? 

KRACHTEN: 

5. De energie: Met welke energie wordt de dynamiek gevoed voor het (vervolgens anders en beter) 

willen, kunnen en durven bewegen van mensen en daarmee de zaak? De Engelsen zeggen dat heel 

mooi: ‘Every movement is driven by energy we call emotion’. 

6. De emoties: Emoties ontstaan uit de manier waarop wij ervaringen en dingen vertalen en betekenis 

geven. Welke emoties zijn – a.g.v. die eerdere ervaringen, vertaling en betekenisgeving daarvan - 

leidend geworden voor de mensen en hoe willen, kunnen en durven leidinggevenden daarmee om te 

gaan? In welke mate wordt daarnaar geluisterd en wat wordt er vervolgens daadwerkelijk mee 

gedaan? Emoties beïnvloeden ons mentaal en fysiek. Bijvoorbeeld: ‘Vertrouwen’ is essentieel in alles 

wat mensen beweegt. Op de bandbreedte van emoties staan vertrouwen en angst ieder aan het 

uiterste daarvan. Hoe leidend emoties zijn wordt pas goed begrepen als er naar commercials gekeken 

wordt die een product aanprijzen/verkopen. Geen enkele nieuwe auto wordt gekocht op basis van de 

hardheid van het gebruikte staal☺. 

7. Het gevoel: Hoe soft dat ook blijft klinken maar gevoel is een instinctief systeem dat leidt tot direct 

handelen! Geraakt worden in je gevoel doet twee dingen met mensen: Als dat positief gevoeld wordt 

komen zij vol in beweging. Als dat negatief gevoeld wordt vallen zij helemaal stil. 
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8. De gewoonten: Welke gewoonten en overtuigingen zijn leidend in de onderstroom van het dagelijks 

doen en laten? Welke mechanismen, patronen en hanteringsmechanismen kanaliseren dat doen en 

laten de hele dag? 

KENNIS: 

9. Het Collectief Mentaal Vermogen: Het potentieel aan mensen, met hun kennis en vaardigheden en 

functie-invulling, dat ooit is binnengehaald als ‘de brandstof voor de organisatie’. Allesbepalend is de 

wijze waarop dit wordt geëxploreerd (waarop dit ‘zuurstof’ voor de ‘brandstof’ wordt gegeven).   

‘De kwaliteit’ van de input van 1 t/m 8 bepaalt de garantie dat dit Collectief Mentaal Vermogen zo 

optimaal mogelijk wordt benut.     

GEDRAG: 

10. A: Het organisatiegedrag: Welke normen en waarden worden, niet alleen gepropageerd en 

gecommuniceerd maar ook daadwerkelijk, consistent nageleefd.  

B: Persoonlijke gedragingen: Welke gedragingen van medewerkers vinden hun voedingsbodem in 

de wisselwerking met het organisatiegedrag? En hoe reageert en stuurt de organisatie op ongewenst 

gedrag van medewerkers? 
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UITSTRALING: 

11. Het imago op medewerkers: Wordt de organisatie door haar medewerkers daadwerkelijk zo 

ervaren als de organisatie dit naar buiten toe qua beeld, boodschap en belofte gecommuniceerd? 

12. Het imago op klanten: Hoe vertaald voorgaande zich in het door de markt beleefde/gevoelde 

imago? Want dat kan PR-matig en reclame-technisch prima gepositioneerd zijn maar eigen 

ervaringen, mond-op-mond en media vertellen vaak het echte verhaal. 

13. Het imago op de arbeidsmarkt: Wat wordt er geleerd van exitgesprekken als die al gedaan 

worden? Hoe open en ontvankelijk is de organisatie voor constructief bedoelde kritiek/bijdragen? 

14. Het imago op de markt/samenleving: Wat vernemen partijen en personen over de organisatie 

qua beeld, verhaal en beleving? 
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Het belang daarvan voor een vitale- en mentaal schone en sterke organisatie 

vindt u in onderstaande tekst en visualisaties. 

Wat is het vermogen van uw organisatie? 

Fysiek en rationeel gezien zijn dat, naast uw financieel vermogen, stenen en mensen. Mensen die u met 
kennis van zaken binnen hebt gehaald om alles uit uw zaak te halen ten gunste van uw klanten tegen een zo 
goed mogelijke prijs. Die willen niet werken met ‘moeten, drukken en trekken’. Dat stamt uit een andere tijd 
hoewel de gedachte nog wel steeds rondzwerft in verschillende bedrijven. In een gezonde organisatie werkt 
dat veel beter op basis van ‘willen, stimuleren en faciliteren’. En dan niet met de focus op die mensen maar 
met de focus op wat er in de wisselwerking tussen hen, tussen hen en de leiding, tussen hen en u, tussen hen 
en de zaak met als resultaat wat er tussen hen en uw klanten - al dan niet - gebeurt.  

Wat is het nog grotere vermogen van uw organisatie? 

Wel met die vraag komen wij tot een heel andere kijk op de zaak. Vermogen is kracht en energie die in goede 
wisselwerking elkaar kan versterken om te kunnen bewegen. Om uw mensen in beweging te krijgen. De 
besturing daarvoor zit niet in de leiding noch in het management. Nee, die zit in hoofden van mensen. Daar 
waar het gevoelige mechanisme(*) zit dat mensen in beweging brengt om er met vol vermogen tegenaan te 
willen, durven én kunnen gaan. En voor die 3 bewegingen zijn zij afhankelijk van u en wat zij in uw zaak 
daarvoor, veel meer dan het loon dat u betaald, als reden, voeding en brandstof hebben gevonden.  
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Een presentatie van 2uur  

In een presentatie van 2 uur geven wij u de motor voor 
vol vermogen ‘in bedrijf’ en hoe u dat – met uw mensen 
– kunt inbouwen in het systeem van uw organisatie 
zodat uw klanten en de markt daaromheen u als een 
vitaal bedrijf kunnen kennen en vinden. Het aandrijvend 
vermogen van uw bedrijf zit in de gevoeligheid van 
binnen. 

Wat zijn uw (nieuwe) doelstellingen? 

Uw doelstellingen voor een vitalere organisatie helpen 

wij met uw mensen halen met een andere, meer 

visuele, voorstelling van zaken waarin zij  

alles zullen vinden wat zij mogelijk nog niet elders  

bij u of anderen daarvoor gevonden hebben. Hieronder 

volgen een paar voorbeelden. 

 

 

Maar wie weet waar dat vermogen zit? Wie durft dat te 

benoemen? Wie kan daar wat mee? En, wie doet daar wat 

mee? Even zovele vragen die vaak blijven liggen zonder 

antwoord en zonder gerichte actie. Omdat dat onbenutte 

vermogen voor veruit de meeste leidinggevenden en managers 

niet open en bloot zichtbaar is. En als zij het wel zien durven zij 

er even zo vaak niet aan te komen vanwege de grote 

gevoeligheid. 

Wij noemen dat onbenut vermogen dat gevangen is in 

emoties. En zolang die emoties daarvoor blijven liggen komt 

dat vermogen niet vrij beschikbaar. Terwijl u daar wél als 

ondernemer voor moet betalen in de vorm van 

maandelijkse salarissen! 

U vraagt zich nu mogelijk af: ‘Om hoeveel vermogen gaat het?’ 

Met andere woorden: ‘Loont het de moeite om dat te willen 

weten?’ en ‘Hoeveel kosten kan ik daarmee besparen? En wat 

kan mij dat als ondernemer dan meer opleveren?’  
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De lagen in de organisatie die de daarin 

spelende – tegengestelde of elkaar 

versterkende - krachten en mechanismen 

zichtbaar maken. 
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De invloed van Collectief Mentaal 

Verzuim op de benutting van het 

Collectief Mentaal Vermogen en wat 

de gevolgen daarvan zijn voor 

werksfeer, werkdruk en werkstress. 
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