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Integreer 
menselijkheid/duurzaamheid  in 
missie en waarden  
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Mede-
werkers 

 
Samenleving 

 

 

Leerlingen 

 
 

 

 



Duurzaamheid bij Torfs 

Bij Torfs gaan we voor 360° zorgzaamheid. 
Familiegevoel, werkplezier, goesting, 
oprechte waardering, resultaatsgerichtheid... 
dat is waar we voor staan. We willen de beste 
werkgever zijn voor onze medewerkers, de 
beste schoenwinkelketen voor onze klanten 
en de beste partner voor onze maatschappij 



Zet volop in op kwaliteit van 
arbeid 
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Harm 
 
 
 
 
 
 

 
 

Employee 
engagement 

 
 
 
 
 



Hygiënefactoren Motivatiefactor 

Kwaliteit van toezicht 
Bedrijfsbeleid 

Fysieke werkomstandigheden 
Beloning 

Zekerheid van een vaste baan 

Kans op promotie 
Mogelijkheden voor persoonlijke groei 

Erkenning 
Verantwoordelijkheid 

Succes 

Hoog Hoog Ontevredenheid Tevredenheid 0 

Herzberg revisited? 



Stress-zone 

Stretch-zone 

Comfort-zone 

Stretching 



Stretchen op wat?  

0 1 2 3 4 5

Probleemanalyse

Oordeelsvorming

Leidinggeven

Plannen & Organiseren

Overtuigingskracht

Beslissen



Talentmanagement 

Talentmanagement is 

Het beste halen uit mensen 

Door hen in te zetten op hun sterktes en interesses 

Door de context zodanig in te richten en te organiseren dat die talenten 
ruimte krijgen voor ontwikkeling. 



Vermijd/anticipeer op obsoletie 



Leeftijd 

Obsoletie en leeftijd 



Balanceren 

  

 

werkhoeveelheid 

 moeilijkheidsgraad 

 problemen 

 deadlines 

 resultaateisen 

 procedures 

 leerlingeisen/ 

-kenmerken 

… 

competenties 
vrijheidsgraad 
werkmethoden  
werkmiddelen  

autonomie 
ruimte 

tijd 
opleiding 

collegialiteit  
waardering 

coaching / ondersteuning 
 … 

Werkbelasting  
MOETEN 

Draagvermogen 
KUNNEN 



‘Job demand - job control’  
model van Karasek 

gemakkelijke 
functies 

job demand 

laag hoog 

job control 

hoog 

laag 

Stress  
Frustratie 
Conflict 
…. 
 

Monotonie 
Frustratie 
Zinloosheid 
Negatieve 
dynamiek 
…. 

uitdagende 
functies 

gulzige 
functies 

saaie 
functies 

Zinloosheid 
Frustratie 
Negatieve 
dynamiek 
… 
 

Engagement 
Bevlogenheid 
Positieve 
dynamiek 
Trots 
…. 
 
 





Werkbaar werk ifv JDC jobtypes 



Welke ‘jobdemands’ scoren in de 
onderwijssector hoger dan 
gemiddeld? 

1. Werkdruk 

2. Emotionele belasting 

 



Welke ‘jobcontrol’ scoort in de 
onderwijssector hoger dan 
gemiddeld? 

1. Autonomie 

2. Ondersteuning leidinggevenden 





Fungeer als wegwijzer 
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Naar 

gemeenschappelijk 
doel 

 
Visie/ 

storytelling 
 
 
 

 
Naar individueel 

doel 
 
 

Coaching 
 
 
 



Leider Doet strategie leven 
Initieert verandering en verbetering 
Creëert gezonde spanning 
Legt uit waarom 
Bewerkstelligt cultuur 

Manager Ontwerpt systemen 
Zet verbeterprojecten op, ruimt hindernissen op 
Creëert interafhankelijkheid en complementariteit  
Aligneert organisatiedoelen op individuele doelen  
Voert plannings-, functionerings- en/of evaluatiegesprekken 

Coach Overwint remmen bij werknemers 
Stimuleert talent 
Daagt uit, stretcht, geeft feedback 
Leert zijn eigen kennis, ervaring en expertise door, deelt. 
Ondersteunt en stimuleert medewerker in persoonlijke invulling strategie 

Therapeut Ondersteunt en faciliteert het verwerken / herwerken van (pijnlijke) 
ervaringen uit het verleden om het functioneren in de toekomst te 
vergemakkelijken. 
Ondersteunt het verwerken van pijnlijke ervaringen of ziekten 
Geeft inzicht in familiale / relationele verbanden en patronen 
Geeft inzicht in de wortels van het onaangepast gedrag 

 



De verwaarloosde organisatie (Kampen, 2011) 



Verenig maatwerk met collectieve 
deals  
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Collectieve 
afspraken 

 
Corrigerende 
maatregelen 

 
Mature dialoog 

 
 

 
I deals 

 
Jobcrafting 

 
HR 

individualisering 
 
 
 



Sociologische trend 

Wanneer wordt Peter Pan volwassen? 

Betekenis van volwassenheid= 

 Vroeger: klassieke transities (het hebben van een job, 
het samenwonen met een partner, het huwelijk)  

 Nu: verwerven van autonomie en verantwoordelijkheid 
voor de eigen daden (Roggemans, 2013) 

 

 



Maatwerk in de job & arbeidsrelatie 

http://ts3.mm.bing.net/th?id 



Job crafting 

 Zelf of gezamenlijk met collega’s verduurzamen van de eigen functie 
door kleine aanpassingen in taken, relaties, cognities of context aan te 
brengen. 

 Gericht op het versterken van de aansluiting van het werk op de 
persoonlijke behoeften, sterktes en fysieke/cognitieve capaciteiten 

 Zelf geïnitieerd gedrag  

 

Taak    Cognitief     Relationeel  

 

Contextueel 
 
 
 



Case Frisse Blik training (TNO, 2011) 



I Deals 

Vrijwillige, op de persoon toegesneden afspraken die niet-
standaard zijn 

Individuele werknemers onderhandelen erover met hun 
werkgever, vaak vertegenwoordigd door een direct 
leidinggevenden 

I deals zijn win-win-win 

Mogelijke aspecten 

 Tijd 

 Geld 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 



Evolueer van matteüseffect naar 
inclusie  
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Kernwerknemers 

 
 

High performers 
 
 

 
Werknemers in 

periferie  
 

Low performers 
 
 



Thinking Environment 

• Inclusief dialoogmodel 

• Everyone matters 

• Iedereen is ‘aanwezig’  

• Iedereen krijgt sowieso een stem 

• Aandacht wordt gefaciliteerd 

• Thinking pairs 

• Thinking rounds 

• Waardering staat centraal 

 



Meer weten?  


