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Vliegruimte 
 

       een positieve werkomgeving  

       vanuit verwondering, 

       zin en speelsheid  

 

 

 

 

 
Jacky van de Goor MSc 

www.legende-advies.nl 
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Gewoon… 
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Veranderend denken over werk 
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Industriële tijdperk 
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Informatie tijdperk 

• Kennis en informatie 

• Linker hersenhelft 
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Informatietijdperk 
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‘Disenchantment’ of 

the workplace 

Boje & Baskin, Lips-Wiersma 
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Conceptuele tijdperk 
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Bezieling 
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Zinvolle levensmomenten 
 

Promotieonderzoek Storylab 

Universiteit Twente 

 

 

  

 Stel, er is een hiernamaals….. 
 

    Je mag één herinnering uit dit leven meenemen 

 Al je andere herinneringen worden gewist. 

     

 Welke herinnering kies je? 
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People's relations to their work, 

Wrzesniewski , McCauley, Rozin & Schwartz, 1997 
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Bezinning 
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Overtuigingen 

‘Stokstaartknuffels 

bestaan niet’ 

 

 ‘Mijn kind is kwetsbaar’  

 

‘Als moeder moet ik mijn kind 

                behoeden voor teleurstelling’ 

 

 ‘Ik ben verantwoordelijk voor het geluk van mijn 

kind’ 
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Gestolde overtuigingen 

Technisch coördinator 

 
Competentieprofiel: 
 

Kunnen overtuigen: beleid, gedragsregels en 
afspraken motiverend overbrengen 
(verduidelijken en verklaren) 
 

Standvastig blijven: niet opgeven maar de 
gekozen route blijven volgen 
 

Informatie verduidelijken aan monteurs 
 

Prioriteiten stellen voor jezelf en je 
medewerkers 
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Beweging 
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‘Topless’ organiseren 

Structuur - minder top, meer autonomie en 

zelfsturing 

Leiderschap - minder sturen van bovenaf, meer  

steunen van onderop, vrije ruimte 
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