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Interview

Voor wat hoort wat. Dat is een begrijpelijk uitgangspunt voor keuzes die we maken op de werkvloer.
Toch raadt hoogleraar, ondernemer en organisatiepsycholoog, Aukje Nauta aan meer liefde te
investeren in ons werk. ‘Veel werkrelaties zijn treurig.’
Tekst: Ad Bergsma
Foto’s: Claudette van der Rakt
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pecialisatie is de sleutel tot succes in de wetenschap.
Een professor weet alles over bijna niets en is voor
leken niet te volgen als hij of zij over het vak praat. Een
uitzondering op deze regel is buitengewoon hoogleraar
Aukje Nauta van de universiteit Leiden. Zij ziet het als haar
taak inzichten uit de psychologie te vertalen naar een groot
publiek en zij zegt van zichzelf dat ze een ‘simpele’ boodschap
heeft. ‘Wat ik doe is geen rocket science. Ik gebruik geen dure
woorden voor dingen die in de grond heel eenvoudig zijn. Als
ondernemer heb ik gewerkt op het snijvlak van wetenschap
en maatschappij en heb ik geleerd dingen zo te brengen dat
iedereen ze kan begrijpen.’
Nauta is behalve hoogleraar consultant bij Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Hiervoor was ze onder andere kroonlid
bij de SER (Sociaal-Economische Raad). Ze promoveerde op het
onderwerp conflicthantering en ze houdt zich bezig met de
manier waarop mensen met elkaar omgaan, of dat nu op het
schoolplein is of op het werk: ‘Uiteindelijk wil ik weten wanneer mensen iets voor elkaar over hebben, wanneer ze elkaar
uitsluiten en wanneer ze elkaar naar het leven staan.’
Bij het beantwoorden van zo’n alledaagse vraag heeft het volgens Nauta geen zin om je terug te trekken in een ivoren toren.
‘De wetenschap levert geen definitieve antwoorden, maar wel
bruikbare inzichten. Het spel van hoogleraar speel ik mee, en
tegelijk doe ik vooral wat ik zelf wil en belangrijk vind. Ik
bouw bruggen naar de praktijk. Ik zie mezelf de laatste tijd
meer als wetenschapscommunicator dan als wetenschapper.’
Haar relativerende, bescheiden houding wil Nauta niet
beschrijven als typisch vrouwelijk. ‘Hoe ik mij presenteer heeft
niet zoveel te maken met of ik man of vrouw ben, maar je kan
het misschien wel feminien noemen. Ik weet niet alles beter.
Ondertussen ben ik desondanks als hoogleraar benoemd.’ Met
een lach: ‘Dat is toch een teken dat ik iets goed doe.’

Nauta heeft ook minimaal één masculiene eigenschap. Ze
beschrijft zichzelf als ‘radicaal’ en neemt het voortouw. ‘We
kunnen de manier waarop we samenwerken wezenlijk verbeteren door verder te kijken dan onze economische neus lang is.
Laten we meer rekening houden met de behoefte van werknemers aan verbondenheid, competentie en autonomie. We hebben een liefdevolle arbeidsmarkt nodig, zowel voor bedrijven
als voor werknemers.’

Afgemeten uitruil van diensten
In haar oratie wijst Nauta op het verschil in gedrag van mensen
op het werk en daarbuiten. Ze vertelt dat ze in een museum
in Utrecht een beeld op de grond ziet liggen dat gemaakt is
door de Amerikaanse kunstenaar Duane Hanson, ‘the Derelict
Woman’. Het beeld is hyperrealistisch en ligt schijnbaar laveloos tegen de muur met de benen ontbloot. Nauta: ‘Ze heeft
overal blauwe plekken. Schoenen half uit met voeten zwart
van het vuil. Een blote buik die over de rand van een zichtbare
onderbroek blubbert. De rondleidster vertelt dat de vervallen
vrouw zo tot de verbeelding spreekt, dat sommigen haar geld
geven. Mensen denken niet alleen aan zichzelf, maar hebben
ook de neiging elkaar goed te doen, zelfs als ze weten dat ze
niets terug kunnen verwachten. Prosociaal gedrag noemen we
dat in de psychologie.’
Prosociaal gedrag of altruïsme komt veel voor in ons dagelijks
leven, maar op het werk veranderen we in matchers. Nauta:
‘Dat wil zeggen dat we heus wel geven, maar hoofdzakelijk als
we er meteen iets voor terugkrijgen. Op te veel werkplekken
wordt de mens als middel, als resource beschouwd. Alleen de
term al, human resources. Die term reduceert mensen tot productiemiddelen die harde, meetbare resultaten moeten opleveren. Mensen zijn geen paperclips.’
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Treurige werkrelaties zijn het gevolg. Veel schoonmakers werken bijvoorbeeld vaak aan de randen van de dag, zonder andere
mensen te zien en met een stopwatch in de hand, omdat het
schoonmaken van een toilet niet meer dan 90 seconden mag
kosten. Nauta geeft in haar oratie ook het voorbeeld van een
callcenter waar een plasketting gebruikt moet worden, om te
voorkomen dat twee mensen tegelijk gebruik maken van het
toilet, zodat een telefoon zou blijven rinkelen.
Werkgevers rekenen tot achter de komma uit wat zij terug
willen hebben voor salaris, maar doen zichzelf met die houding
tekort. Volgens Nauta tonen werkgevers te weinig belangstelling voor de personen die zij in dienst nemen en hebben werknemers daardoor niet het idee dat ze er als mens toe doen. Te
veel werknemers ervaren weinig sociale steun, weinig autonomie en een hoge werkdruk. De verhouding met de werkgever
voelt scheef en dat leidt tot verminderde betrokkenheid, minder werktevredenheid en meer cynisme. Werknemers meten
precies af wat zij geven en kijken of het niet wat minder kan.
Deze houding is verklaarbaar in een hypercompetitieve, globaliserende wereld waar het de norm is ons eigenbelang na
te streven. Nauta: ‘Ik gaf net het treurige voorbeeld van de
manier waarop organisaties schoonmakers behandelen, maar
bijvoorbeeld op universiteiten is het niet veel beter. Daar krijgen alleen mensen een vast contract als ze meer subsidies of
beurzen binnenhalen dan anderen, veel publiceren en hun
publicaties veel geciteerd worden. Werken in de wetenschap is
meedoen aan een ratrace en een flink deel van de medewerkers
klaagt over een te hoge werkdruk.’
‘Voor mij persoonlijk geldt dat overigens op dit moment niet.
Ik krijg geen salaris voor mijn werk aan de universiteit en
ik ervaar daardoor veel vrijheid. Tegelijkertijd ben ik gekke
henkie niet. Ik probeer academische werkplaatsen op te zetten waar ik op den duur ook een businessmodel aan wil koppelen. Ik bouw aan samenwerkingsverbanden waarin mensen
samen proberen prangende maatschappelijke kwesties op te
lossen. Onderwerpen waar we ons op richten zijn bijvoorbeeld
veranderend en verdwijnend werk, duurzame inzetbaarheid
of menswaardig HR-beleid. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als
iedere werknemer twintig procent van zijn tijd kan besteden
aan leren, ontwikkelen en innovatieve projecten om duurzaam
inzetbaar te blijven. Als een bedrijf een pilot wil doen om iets
nieuws te proberen in het ontwikkelen van personeel, dan probeer ik de HR-afdeling van het bedrijf te koppelen aan onderzoekers of afstudeerders.’
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Onbaatzuchtige liefde
Samenwerken door elkaar meer te gunnen, werkt beter dan
de ander het vel over de neus te halen. Nauta: ‘Als werknemers het gevoel hebben dat werkgevers hun behoefte aan groei
en persoonlijk initiatief respecteren, dan zullen werknemers
andersom ook begrijpen dat de organisatie zich verder moet
ontwikkelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat organisaties beter functioneren als werknemers iets extra’s doen
voor de organisatie, zoals een collega helpen of met nieuwe
ideeën komen. De organisatie maakt dan lagere kosten en is
productiever. De klanten zijn vaker tevreden en de werknemers voelen zich prettiger. De organisatie is beter in staat te
laveren in moeilijke omstandigheden.’
Wie goed doet, goed ontmoet, geldt ook in het werk. Nauta: ‘In
een krappe arbeidsmarkt zie je dat werkgevers meer hun best
doen om hun personeel te behouden en werknemers met leuke
dingen aan zich proberen te binden. Daar heb ik op zich niets
tegen, maar dat is niet wat ik bedoel. Oprechte belangstelling
voor personen is ook nodig als de economie tegenzit en er geen
economische noodzaak is om extra je best te doen.’
Nauta schrikt er niet voor terug om het grote woord liefde
te gebruiken voor de beste omgangsvormen tussen collega’s.
‘Filosofen hebben al heel lang hun hoofd gebroken over liefde
en onderscheiden zes verschillende soorten. Eros bijvoorbeeld
verwijst niet alleen naar seksuele liefde, maar ook naar zelfverwerkelijking. Agapè is de onbaatzuchtige liefde. Als de directie
het goede voorbeeld geeft dan denken we niet vanuit schaarste,
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maar werken we vanuit het idee van overvloed. Als ik iets heb
geleerd van mijn onderzoek naar het hanteren van conflicten
is dat we alleen verder komen als we ons verplaatsen in wat
voor de ander belangrijk is en dat slim en creatief weten te
verknopen aan wat we zelf belangrijk vinden. Je zou dat de
verbinding van eros en agapè kunnen noemen.’
In haar oratie geeft Nauta het voorbeeld van een hovenier die
te maken krijgt met ziekteverzuim. ‘Douwe Snoek is directeur
van 125 werknemers. Op een dag komt een werknemer ineens
niet meer opdagen. De arbodienst adviseert Douwe om, conform de Wet Verbetering Poortwachter, brieven te schrijven,
zodat hij hem kan ontslaan. Dan ontdekt Douwe waarom zijn
werknemer niet komt: vanwege een zelfmoordpoging. Douwe
is met hem gaan praten en ontdekt dat zijn werknemer kampt
met een vechtscheiding. Sindsdien is bij Douwe het kwartje
gevallen. Als hij nu merkt dat een werknemer zich ongewoon
gedraagt, gaat hij in gesprek. Hij ziet z’n werknemers als een
voetbalteam. Het beroep van hovenier is fysiek zwaar, dus ook
hoveniers verdienen verzorging. Daarom komt wekelijks de
fysiotherapeut langs voor massages. Een diëtiste geeft voedingsadvies en psychologen geven coaching. De verzorging
kost zo’n 25.000 euro per jaar. Het verzuim is gedaald van 3,2
naar 0,8 procent. Ook moet Douwe soms mensen eerder naar
huis sturen, zo hard werken ze. Douwe pampert zijn mensen
niet. Als hij ziet dat iemand het werk fysiek niet meer volhoudt, gaat hij in gesprek. Zo nodig zorgt hij voor begeleiding
naar ander werk. Ook afscheid nemen van mensen kan menswaardig zijn.’

Ook afscheid nemen van mensen
kan menswaardig zijn.
Nauta promoveert deze hovenier tot een lichtend voorbeeld in
haar oratie die bedoeld is te laten zien wat de wetenschap allemaal vermag en hoeveel het eigen onderzoek zal bijdragen aan
de toekomst. Nauta: ‘Vind je dat dit van lef getuigt? Misschien
is mijn oratie nog wel veel te voorzichtig. Ik had de onbaatzuchtige liefde verder willen uitdiepen en zelfs de spirituele
kant ervan kunnen belichten.’

Doe eens lief
De kunst is het persoonlijk gewin op de korte termijn te overstijgen en meer te denken aan het gemeenschappelijk belang.
Nauta: ‘Ik heb het idee dat het steeds slechter lukt dit voor
elkaar te krijgen naarmate de schaal groter wordt. Binnen de
SER is bijvoorbeeld zeven jaar zonder resultaat onderhandeld
over een pensioenakkoord. Zeven jaar! Zoiets krijg je als mensen namens een achterban moeten onderhandelen, waardoor
ze maar moeilijk wederzijdse belangen kunnen overbruggen .’
De verzuring lijkt de maatschappij soms in de greep te hebben en SIRE is daarom een reclamecampagne gestart onder het
motto ‘Doe eens lief #Doeslief’. Nauta: ‘ Het klinkt zo simpel en
vanzelfsprekend om lief te doen, maar waarom zijn we er dan
toch zo slecht in? Hoe kunnen we werkomgevingen scheppen
waarin het vanzelfsprekend is dat mensen om elkaar geven en
elkaar helpen? Tijdens bijeenkomsten experimenteer ik weleens met het concept van de five minute favour van meesternetwerker Adam Rifkin. Ik laat mensen dan in tweetallen aan
elkaar vertellen waar ze hulp bij nodig hebben, waarna ze in
vijf minuten elkaar maximaal helpen, bijvoorbeeld door een
naam en telefoonnummer van iemand te geven, door feedback
op een idee te geven, of wat de ander ook maar vooruit helpt.
Dit levert meestal zoveel enthousiasme in de zaal op, dat het
moeilijk is iedereen daarna weer bij de les te krijgen. Mensen
worden simpelweg blij van elkaar helpen.’
Het zijn niet alleen mensen in de marge die deze manier van
werken omarmen. Nauta: ‘Tijdens het meest recente World
Economic Forum zag je dat steeds meer bedrijven het principe
van People, Planet, Profit omarmen. Het zaadje van verandering
is aan het ontkiemen. Veel leiders van grote bedrijven, waaronder die van veel Nederlandse multinationals, zien in dat we het
moeten hebben van een circulaire economie, waarin je dus ook
“circulair”, ofwel duurzaam en investerend in leren en ontwikkelen, met je mensen omgaat.’

Individuele afspraken
De vraag is of werkgevers en werknemers niet te cynisch zijn
geworden voor zo’n grote en meeslepende opdracht. Nauta suggereert dat het vaker sluiten van i-deals een goed begin is voor
meer liefdevolle samenwerking in arbeidsrelaties. ‘Een i-deal is
een bijzondere, unieke afspraak tussen werknemer en bedrijf,
die goed is voor beide partijen. De ‘i’ staat voor ‘idiosyncratisch’,
dat betekent uniek en afwijkend. Een i-deal komt tot stand
in een goed gesprek. De leidinggevende verplaatst zich in de
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