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Op weg met de TomTom
Jac van der Klink
19 april 2017

Op weg met de TomTom
Jac van der Klink
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vervolg op
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Van sextant naar TomTom
Jac van der Klink
11 april 2016

De afnemende waarde van werk

Het kan / kon ook anders: Ποιειν και Πραττειν 

De waarde van werk: wat is Jeruzalem waard?

Een nieuw instrumentarium: van sextant naar TomTom

Ieders waarde aan het werk; werk als waarde

Een rechtvaardige maatschappij: een inclusieve 

maatschappij

Outline 11 april 2016
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invullen vragenlijst

inbedding in moderne concepten van gezondheid 

en psychologie (‘birds eye view’)

ervaringen met toepassingen

in wetenschap

in praktijk

Outline 19 april 2017

Invullen vragenlijst
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De volgende vragen gaan over verschillende aspecten 
van werk. Vraag a gaat steeds over hoe belangrijk de 
verschillende aspecten voor u zijn. Bij vraag b wordt 
gevraagd naar de mogelijkheden in uw huidige werk
om de betreffende aspecten te realiseren.  Bij vraag c 
wordt gevraagd in hoeverre het u daadwerkelijk lukt
om deze aspecten in uw werk te realiseren.

Vragenlijst werkcapabilities

Kennis en vaardigheden gebruiken

1
Kennis en vaardigheden gebruiken In het geheel

niet
1 

niet
2

Neutral
3

Wel
4

In zeer grote
mate

5

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk uw kennis 
en vaardigheden kunt gebruiken?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden om dat te 
doen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt het u om dat ook daadwerkelijk te 
doen? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Kennis en vaardigheden ontwikkelen

2 Kennis en vaardigheden ontwikkelen In het geheel 
niet niet neutraal wel

In zeer grote 
mate

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk uw kennis 
en vaardigheden verder kunt ontwikkelen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden om dat te 
doen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt het u om dat ook daadwerkelijk te 
doen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen

3 Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen In het geheel 
niet niet neutraal wel

In zeer grote 
mate

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk betrokken 
wordt bij belangrijke beslissingen over uw werk?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden daartoe? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt dat ook daadwerkelijk? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Betekenisvolle werkcontacten hebben of 
opbouwen

4 Betekenisvolle werkcontacten met anderen 
hebben of opbouwen

In het geheel 
niet niet neutraal wel

In zeer grote 
mate

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk 
betekenisvolle werkcontacten met anderen (collega’s, 
klanten) kunt hebben of op kunt bouwen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden om dat te 
doen? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt het u ook daadwerkelijk om dat te doen? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Eigen doelen stellen

5 Eigen doelen stellen In het geheel 
niet niet neutraal wel

In zeer grote 
mate

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk eigen doelen 
kunt stellen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden om dat te 
doen? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt het u ook daadwerkelijk om dat te doen? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Een goed inkomen verdienen

6 Een goed inkomen verdienen In het geheel 
niet niet neutraal wel

In zeer grote 
mate

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk een goed 
inkomen kunt verdienen?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden daartoe? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt u dat ook daadwerkelijk? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Een bijdrage leveren aan het creëeren van iets 
waardevols

7 Een bijdrage leveren aan het creëren van iets 
waardevols

In het geheel 
niet niet neutraal wel

In zeer grote 
mate

a Hoe belangrijk is het voor u dat u in uw werk een bijdrage 
kunt leveren aan het creëren van iets waardevols?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b Biedt uw werk u voldoende mogelijkheden om dat te 
doen? 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

c In hoeverre lukt het u ook daadwerkelijk om dat te doen? ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Inbedding in moderne concepten 
van gezondheid en psychologie

Kleine quiz

Vraag 1: wie herkent deze vier mannen?

Vraag 2: wie hoort in het rijtje het minste thuis
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Kleine quiz

Sigmund Freud: arts, psychoanalyse

Albert Ellis: psycholoog, cognitieve gedragsrherapie

Michel Foucault: filosoof, machtstructuren / levenskunst

Amartya Sen: econoom, capability benadering

Kleine quiz

wie hoort in het rijtje het minste thuis
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Kleine quiz

WHO: gezondheid als doel / output: ‘... staat van 

totaal fysiek, psychisch en fysiek welbevinden, ...’

WHO-ICF: gezondheid als input; participatie als 

output

‘positieve gezondheid’ (Huber): gezondheid als 

mechanisme

capability visie: gedifferentieerde visie

Ontwikkelingen in gezondheid
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Huber et al. (2011)

'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en 

een eigen regie te voeren, in het licht van de 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het 

leven’

Positieve gezondheid

Freud: intrapsychisch; inzicht in en controle over 
psychodynamischa processen

Ellis: intrapsychisch; inzicht in en controle over 
cognities en gedrag

Foucault: sociologisch; inzicht in en controle over 
machtstructuren

Capability visie en positieve psychologie: 
individuele en contextuele invalshoek

Ontwikkelingen in psychologie



4/20/2017

12

Seligman & Csikszentmihályi, 2000:

• positieve ervaringen die mensen kunnen hebben, 
zoals geluk, hoop en liefde

• positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, 
doorzettingsvermogen en wijsheid

• positieve instituties oftewel manieren waarop 
instellingen een positief verschil kunnen maken 
binnen de maatschappij.

Positieve psychologie: drie thema’s

Het vermogen met optimale zelfregie belangrijke, 

positieve doelen (waarden) na te streven en te 

realiseren

en daarbij aan de sluiten bij de positieve krachten 

binnen de persoon en binnen diens context

‘Positieve psychische gezondheid’
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Sen: capability

De mogelijkheden waarover mensen beschikken om 
een invulling te geven aan hun leven die 
overeenstemt met datgene wat zijzelf en de mensen 
in hun omgeving als waardevol beschouwen

“Beings and doings people have reason to value”

De capability benadering
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Amartya Kumar Sen

Amartya Sen (India, 1933)
Professor in economics, Harvard
en Cambridge
1998: Nobelprize ‘for his 
contributions to welfare 
economics’
Human Development Index 
(United Natiios)
The Idea of Justice, 2009

Centrale vragen in het werk van Sen

Stel dat we willen bepalen hoe goed een 
gemeenschap erin slaagt om een rechtvaardige 
samenleving te creëren, waar zouden we dat dan 
aan af moeten meten?

Wat is daadwerkelijk belangrijk voor mensen om 
hun welvaart en welzijn af te meten?
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Capability: focus on value

“In contrast to the utility-based or resource-based 
lines of thinking, individual advantage is judged in 
the capability approach by a person’s capability to 
achieve things he or she has reason to value.” 

Sen, The Idea of Justice. Allen Lane, 2009, p.231.

Sen: capability = individu + context

‘…the freedom of agency that we individually have is 
inescapably qualified and constrained by the social, 
political and economic opportunities that are 
available to us. There is a deep complementarity 
between individual agency and social arrangements.’ 

Sen, Development as freedom, OUP 1999, pp. xi - xii
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Capability benadering

Sen (1980, 1985, 1992, 1999, 2009)
Nussbaum (2006, 2011)

Drie belangrijke “verschuivingen”:
• Hulpbronnen leiden niet automatisch tot 

capabilities
• daadwerkelijke “doings and beings” (functionings) 

in plaats van geluk of tevredenheid
• “vrijheden” in plaats van realisatie / invulling

van capabilities

Capability model (linkerzijde)
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Rechtvaardigheid

Gelijke middelen?        Gelijke mogelijkheden?

Utility Capability

De CA isolereert en stigmatiseert mensen niet in hun ken-

merken, maar benadert ze als gelijkwaardig in hun diversiteit
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Capability model (rechterzijde)

Capability model (rechterzijde)

realisaties

belangrjker dan 
tevredenheid

Capabilities 
belangrjker 
dan realisaties
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Capabilities ook voor de professional

Ook de professional moet zijn of haar capabilities 
kunnen realiseren. Moet kunnen zijn wie zij / hij wil 
zijn en moet dingen kunnen doen die waarde 
toevoegen voor hem/haarzelf en de omgeving

Vragenlijst werkwaarden

• Relevante werkwaarden volgens capability methode 
‘opgehaald’ uit de praktijk
• literatuur
• interviews
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Zeven werkwaarden

• Kennis en vaardigheden gebruiken
• Kennis en vaardigheden ontwikkelen
• Betrokken zijn bij belangrijke beslissingen
• Betekenisvolle werkcontacten met anderen hebben 

of opbouwen
• Eigen doelen stellen
• Een goed inkomen verdienen
• Een bijdrage leveren aan het creëren van iets 

waardevols

Van waarde naar capability

1. Hoe belangrijk is deze waarde voor u in uw werk?
2. Biedt uw huidige werk u voldoende mogelijkheden

om deze waarde te realiseren?
3. Lukt het u daadwerkelijk om deze waarde te 

realiseren?
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(Capability) model duurzame inzetbaarheid

Ervaringen met toepassingen
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• Onderzoek naar validiteit

• Capabilities bij patiënten met MS

• Capabilities werkenden met dyslexie

• Capabilities bij hoogbegaafden

• De rol van leidinggevenden

• Capabilities en de ‘work-life balans’

onderzoekstoepassingen

• ‘collextief gebruik’ / PMO’s

• gebruik op het niveau van groepen

• gebruik op individueel niveau

praktijktoepassingen
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• Capabilities kunnen richting geven aan positieve
gezondheid en positieve psychologie

• Ga op zoek naar wat waardevol is voor de cliënt in 
zijn of haar context

• Bewaak uw eigen capabilities: je moet zelf kunnen
zwemmen om reddend te kunnen zwemmen

Take home messages

Dank u voor uw aandacht!

Amersfoort, 19 04 2017

Jac van der Klink
Tilburg University / Tranzo


