


Programma

• Cultuur

• Concurrerende waarden

• Cultuurdimensies Hofstede

• Werkdruk en stress

• Intervisie



Cultuur

• Wat is cultuur?

• Cultuur kan worden omschreven als de collectieve 
programmering van de menselijke geest.

• Of: het geheel van geschreven en ongeschreven 
regels dat het sociale verkeer tussen de 
medewerkers van de onderneming onderling, als 
ook het verkeer met derden, kanaliseert en vorm 
geeft – Sanders & Neuijen



structuur, regels, 
procedures, 

werkverdeling, 
rapportagelijnen, beleid, 

doelen, technologie, 
financiën, producten

coalities, psychologische 
behoeften, macht, informele 
leiderschap, conflict, moraal, 

informele normen, 
gevoeligheden, sociale codes, 

loyaliteit, vriendschappen, 
emotionele gevoelens, 

percepties, risiconemend gedrag

formele organisatie

informele 

organisatie
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grote machtsafstand

collectivistisch

langetermijngerichtheid

hoge 
onzekerheidsvermijding

feminien
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• Onderzoek bij IBM onder 116.000 
medewerkers

• 65 landen, 20 talen
• Dezelfde problemen maar op 

verschillende manieren oplossen
• Verklaring: cultuur
• Vijf verklarende cultuurgerelateerde

factoren



Werkdruk, een andere benadering



Nieuwe 
statussymbool 

van de 
professional:

vrije tijd



Cijfers



Hoger-opgeleiden

Hoge werkdruk

Werkdruk

Hoge
werkdruk

Te hoge werkdruk

Werkdruk

Te hoge
werkdruk

75% 25%





Cijfers

• 30.000 mensen per jaar arbeidsongeschikt 
t.g.v. stress en overspanning

• Maatschappelijke kosten per jaar 4.7 miljard

• Leeftijd 25-54 jaar, vooral > 35 jaar

• Mannen en vrouwen scoren gelijk

• Kleine org. 22%, grote org. 37%.





Waarin kan zich dat uiten?

• Irritatie

• Verveeld

• Emotioneel

• Angstig

• Weerzin

• Cynisch

• Onzeker

• Ontevreden 

• Piekeren

• Malen

• Slaap-
klachten

• Gespannen

• Zorgen 
maken

• Balen 

• Vergeet-
achtig

• Wakker 
liggen

• Uitgeput

• Lusteloos

• Concen-
tratieprobl.



Veroorzakers werkdruk

werkdruk 
verhogend

werkdruk 
verlagend

irritatie 
verhogend



werkdruk

gevolgen

stress

gevolgen

stress

stress

gevolgen

ziek



patroon



Mindfulness

• Bewust omgaan met …

• Stress-reductie

• Slowfood

• Slowmanagement



Mindfulness

• Acceptatie

• Plek van onderzoek: emotie zelf

• Hier en Nu

• Onthecht observeren




