
De ‘beweging’ naar zelfregulering

‘Fostering self-regulation in health in organisations’

Dr. Arjella van Scheppingen Value2share

Juni 2015



Met open ogen….

Technologische

veranderingen

Veranderende verwachtingen:

vanuit markt en maatschappij

Flexibilisering; van baan voor 

het leven naar duurzaam werken 

Veranderende arbeidsmarkt 

(vergrijzing)

en sociale zekerheid 

(participatie)

E.V.A!



Veranderen



Waarom?



Energie om een stap te maken



Mensen ‘raken’

• Een ferme tik op de neus….



Verleiden en plakken

• Verleidingen

• Verhalen



De p(l)akfactor

• Simple

• Unexpected

• Concrete

• Credible

• Emotional

• Story



Huidige patronen Nieuwe patronen

• Vitale 

organisaties

• Vitale mensen

• Persoonlijke stap

De zinvolle next step



Bewegen: Theory U (Scharmer 2007)

Ontwikkelingen

Huidige patronen

1) Bevorderend

2) Belemmerend

De toekomst:

1) Individueel

2) Collectief

Betekenis geven
Waarden



• Huidige patronen • Nieuwe patronen

‘Werkzame principes’ (Van Scheppingen 2014)

Optimaal blijven 

functioneren in 

veranderende tijden



1. Actieve betrokkenheid



2. Begrip van het grotere geheel



3. Waarde oriëntatie/internaliseren

Waarde delen

=

Energie 

vermenigvuldigen



4. Dialoog

Zonder dialoog staat alles stil
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5. Duwen werkt niet: doen en beleven!



6. Verhalen voeden het proces

Kampvuur: 

Samenkomst, verhalen te vertellen, luisteren

Warmte, samen, aanwezigheid 

Twittervuur:

Zenden, zoveel mogelijk luisteraars binden, weinig luisteren 

Weinig saamhorig, veel onbegrip

Wilhelmusbrug, Amsterdam Light Festival 2014



Bewegen: Theory U (Scharmer 2007)

Ontwikkelingen

Huidige patronen

1) Bevorderend

2) Belemmerend

De toekomst:

1) Individueel

2) Collectief

Betekenis geven
Waarden



Bewegende werkvormen

• (Betekenisvolle) dialoog/overleg/chatbox

• Theater

• Zelf filmpjes of foto’s maken

• Zelf sketches doen

• Trainingsacteurs

• Beeldspreuken of cartoons

• Verhalen

• Spel/serious games

• Opstellingen

• Posts via sociale media

• Bedrijfsuitjes



Ronde 1: 

toepassing werkzame principes

• Welk van deze 6 ‘werkzame principes’ heb je het meest in vingers?

• Denk voor jezelf na over de wijze waarop je dat principe zelf toepast. 

En neem een concrete casus in gedachte.

• Wissel per tafel de ervaringen van 1 persoon (1 casus) uit. Hoe pas je 

deze principes toe? Wat zijn je ervaringen? Hoe is dat voor de 

anderen?



Ronde 2: werkvormen

• Neem 1 casus uit ronde 1

• Werk samen een creatieve, aansluitende en bewegende 

werkvorm uit voor deze casus.



Zin in gekregen?

• Mail: Arjella.vanscheppingen@gmail.com

• Leergang:
http://www.gidsinbedrijf.nl/opleidingen/leergang-organisatie-vitaliteit

mailto:Arjella.vanscheppingen@gmail.com
http://www.gidsinbedrijf.nl/opleidingen/leergang-organisatie-vitaliteit


Gezonde voeding

Autonomie

Alcohol

Roken

Bewegen

Ontspanning

Je competent 

voelen

Verbondenheid

Sociaal organisatie 

kapitaal

Gebalanceerde

werkstijl

Vitaliteit op 

het werk

R2=.328

Presenteïsme

R2=.165

Effectief persoonlijk

functioneren

R2=.251

Leefstijl

Psychologische

basis behoeften

Organisatie  

cultuur factoren

Veerkracht en Vitaliteit

Wisselwerking met cultuur en omgang met elkaar!!



‘Bridging’ social 

capital

‘Bonding’ social 

capital

‘Linking’ social 

capital

Ervaren

gezondheid

Verzuim

Effectief

persoonlijk

functioneren

Met name de ónderlinge omgang van belang!

Emotionele

uitputting

Presenteïsme

Sociaal kapitaal



Gezonde leef- en werkstijl
duwen werkt niet…..

Autonoom

(intrinsiek, waardevol)

Controle

(druk ervaren)

Bewegen

Roken

Alcohol gebruik

Gezonde voeding

Ontspanning

Gebalanceerde 

werkstijl



….. Waarde beleving wel

Autonoom

(intrinsiek, waardevol)

Controle

(druk ervaren)

Bewegen

Roken

Alcohol gebruik

Gezonde voeding

Ontspanning

Gebalanceerde 

werkstijl

Internaliseren van de waarde van gezondheid!!



Dank voor uw aandacht!

arjella.vanscheppingen@value2share.nl

www.value2share.nl


