GOESTING!
Opnieuw plezier in je werk én je leven
Boekvoorstelling & Debat

Reportage en foto’s door Patricia Goijens (www.nogli4ernoglory.com - Twi4er @aicirtap )
Op 3 mei steldehet Make me Fly! coaching team Els Debou6e's nieuwe boek GoesDng! voor bij
Ordina in Mechelen. Een gezellige en bewogen avond met interessante ontmoe@ngen, hapjes, een
glaasje en vooral veel stof tot nadenken.
Laat me even GoesDng! introduceren: Dit nagelnieuwe boek (in handtasformaat!) is een prak@sch
job- en life craIing werkboek dat je weer zin doet krijgen in je werk en je leven, aan de hand van
prak@sche @ps, oefeningen en getuigenissen. Een boek dat je leert om zelf de job te creëren die
het best bij je past. De lancering van GoesDng! kon op geen betere manier gevierd worden dan
met een panelgesprek over nét dat onderwerp.
Het debat werd gevoerd door Fons Leroy (VDAB), Anneke Hunninck (Ordina), Patrick Vercruyssen
(Pidpa), Jo Martens (Purpose +) en Mieke Jacobs (Dupont Sustainable SoluDons), en natuurlijk
onze eigenste Els DebouPe zelf. Het gesprek werd in goede banen geleid door digital expert Luc
Blyaert en geïntroduceerd door Jo Maes, CEO van Ordina België. Voor al wie er niet bij kon zijn, of
graag de avond herbeleven wil: enkele interessante standpunten!

“One size fits all, dat
werkt alleen voor
sjaals”
Els Deboutte

Zin om te werken is een hot topic en wordt alsmaar
belangrijker, zeker als we met z'n allen langer gaan moeten
werken. Als iets zo'n groot deel van je leven inneemt als je job,
kan je het maar beter graag doen. Veel mensen zi6en als het
op carrière aankomt met het gevoel dat iets niet “past”, maar
dat ze toch maar blij moeten zijn “omdat ze vast werk hebben”,
“omdat ze genoeg verdienen” of “omdat ze geluk hebben
gehad”. Hoewel heel wat mensen in een klassiek kader
tevreden kunnen zijn, wringt voor velen toch het schoentje en
vragen ze zich af: “Wat is er mis met mij?”.

Job craIing kan hierbij helpen, wat betekent dat je als werknemer zelf mee de inhoud van een
func@e bepaalt zodat deze zo veel mogelijk bij jouw sterktes past. Op die manier is het de
bedoeling om een op@maal resultaat te bekomen voor zowel werknemer als werkgever.
Wat maakt Els DebouPe expert op dit gebied? Heel wat! Een lange zoektocht naar de ideale
carrière en naar goes@ng, twee burn outs en een diploma psychologie bijvoorbeeld. Jarenlange
ervaring als loopbaancoach, dat ook.
Drie belangrijke bevindingen uit haar eigen carrière:
1. “Happy zijn in je werk gaat niet over werk alleen, het gaat over het hele plaatje”
Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn? Wat zijn je prioriteiten? Dat is belangrijk om te weten
wat wel en niet voor jou werkt.
2. “Werken zonder goesDng werkt op lange termijn niet.”
Als je meer energie geeI dan je krijgt loopt het mis. Waar loopt het fout bij mensen die hun
goes@ng kwijt zijn? Daar is geen objec@eve deﬁniëring voor, maar de persoon in kwes@e voelt
zich ofwel te veel ofwel te weinig belast in zijn job.
3. “One size ﬁts all, dat werkt niet, het werkt enkel voor sjaals, en dus ook niet voor je
loopbaan”
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Een job is een heel individueel verhaal, en dat is eigenlijk de core van job craIing en team
craIing, waarbij je zelf gaat bepalen hoe je jouw job gaat invullen. De verantwoordelijkheid ligt
in dit scenario zowel bij werkgever als werknemer om te zoeken naar wat het best werkt.

“Working hard for something we don't care about is called stress,
Working hard for something we love is called passion.”
Simon Sinek

Het debat werd gevoerd aan de hand van 5
stellingen:
1. “Het is onrealisDsch om te verwachten dat
iedereen een job kan vinden die je met goesDng
kan doen. Sommige jobs wil gewoon niemand
doen.”
Fons Leroy: “Ik zag onlangs in Havana de
vuilnisophalers al ﬂuitend, zingend en lachend hun
job doen. Een deel ligt aan de context: je eigen
ingesteldheid, je organisa@e en je klanten, maar ik
denk dat iedere job een job met goes@ng kan zijn. Als het niet zo is, is het omdat we een verdomd
stroef HR beleid hebben.”
Jo Martens: “Als je puur vanuit de liberale economische redenering verder denkt, is vuilnisman zo
belangrijk. Dat maakt de job bijgevolg ook heel veel waard en dus misschien ook net iets
interessanter. In New York verdienen deze vuilnisophalers zo'n 90.000 $ per jaar. Maar het gaat ook
over een gedeeld doel hebben en waardering krijgen, waardoor je als mens het gevoel kan hebben
aan iets mee te bouwen en daar trots in kan vinden. ”
Mieke Jacobs: “Wanneer we spreken over het belang van loon, denk ik dat dit maar meetelt tot op
bepaalde hoogte. Er zijn studies die bewezen hebben dat het geluksgevoel van een promo@e van
zeer korte duur is. Ik heb daar de laatste @jd veel over nagedacht. Ik ben zelf gescheiden en vraag
me vaak af hoe alleenstaanden hun rekeningen kunnen betalen met een loon dat eigenlijk niet
toereikend is. Dus ik ga niet zeggen dat geld niet gelukkig maakt, ik denk dat geldzorgen heel zwaar
om dragen zijn.”
2. “Job Craaing kan niet werken voor een hele organisaDe: als iedereen zijn goesDng doet,
blijven cruciale taken liggen.”
Els DebouPe: “Ik ben natuurlijk een believer, maar ik denk dat een goede match cruciaal is en dat
het belangrijk is om een job niet in te vullen voor een ander. Het klassieke systeem met
jobomschrijvingen waarbij het takenpakket wordt omschreven van de organisa@e uit en je een
level omhoog mag als je het goed doet, dat werkt voor mij niet meer. Ik geloof dat een team goed
kan draaien als iedereen zijn eigen sterktes kan toepassen en zich betrokken voelt, dat mensen dan
verantwoordelijkheid opnemen. Volgens mij is dat een kwes@e van willen.”
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Fons Leroy: “Ik geloof hier ook zeer sterk in, maar ik vind wel dat job craIing een samenhang
moet hebben in het waardenkader van de organisa@e. Dat je als persoon achter de waarden van
een bedrijf staat, is belangrijk. Als dat zo is, is job craIing toepassen eigenlijk vrij simpel. Alleen
moeten we afstappen van de rigide func@ebeschrijvingen zoals we ze kennen, daardoor missen we
veel poten@eel. Geef meer vrijheid en autonomie aan je werknemers en je zal groeien als
organisa@e.”
Anneke Hunninck: “Het is nog steeds belangrijk om de juiste teamleaders te hebben. Zelf ben ik
voorstander van heel erg te coachen zodat je mensen hun sterktes kunnen ontdekken en
naargelang het takenpakket kunnen aanpassen en inderdaad afstappen van de stroeve
func@ebeschrijvingen. Ja, je moet de kantlijn hebben maar door kleine taken te verschuiven kan je
samen betere doelen bereiken.”
3. “Alleen een part Dme job of weinig werken geea je balans. Wat is er nodig voor een goede
work-life balance?”
Anneke Hunninck: “Wat is de deﬁni@e van balans? Voor mij persoonlijk betekent balans niet dat
alles evenredig verdeeld is, voor mij geeI werken de goes@ng om net de rest allemaal goed te
kunnen doen. Minder werken zou mij persoonlijk net minder in balans brengen, ik neem de
energie van mijn werk mee naar huis. Mijn jongste dochter is gehandicapt, wat ontze6end veel
aandacht vergt. Moest ik elke dag de hele dag thuis zijn, hoe graag ik haar ook zie, ik zou tegen de
muren oplopen. Plus ik vind dat je vertrouwen moet geven aan de mensen die ervaring hebben om
met dergelijke kinderen om te gaan en ze te leren lezen en schrijven. Mijn carrière maakt dat ik dus
net beter in balans ben thuis.”
Fons Leroy: “Normaal stap ik uit de zaal wanneer er gesproken wordt over work-life balance, want
dat impliceert dat er niet geleefd wordt @jdens het werk. Anneke heeI aangetoond dat wel zo is.
Dat is meer dan seman@sch, werk wordt constant ges@gma@seerd. Werk is een deel van ons leven
en als we met goes@ng werken, leven we met goes@ng. Die insteek zit ook in het boek en dat vond
ik er heel goed aan.”
Jo Martens: “Mensen nemen hun eigen waardesets mee naar hun werk. Voor een groot deel moet
er een overlap zijn, anders kan je niet samenwerken. Er is al@jd een grijze zone waarin je het niet
met elkaar eens bent, en daar zit net kracht en rijkdom in voor een bedrijf. Het is belangrijk dat
daarover gepraat kan worden en dat mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf mogen meenemen
naar het werk.”
4. “In een omgeving waar de aandeelhouder het voor het zeggen heea en de ene
herstructurering de andere opvolgt is het onmogelijk om je goesDng te behouden”
Mieke Jacobs: “Deze vraag is voor mij uit het leven gegrepen. Het is volgens mij mogelijk, maar ik
moet toegeven dat hoe volmondig ik daar ja tegen zeg, hevig gevarieerd heeI. Enerzijds is dat nu
eenmaal het spel in een grote mul@na@onal. Als je ieder kwartaal dan totaal gefrustreerd bent
over de laatste rush zit je niet op de juiste plaats. Anderzijds hebben we de laatste twee jaar
enorm veel herstructureringen gehad in ons bedrijf en ik heb het daar moeilijk mee gehad, zowel
met de vertrekkers als de blijvers. Vertrekkers hebben het natuurlijk zwaar maar krijgen de kans
om het hoofdstuk af te sluiten, blijvers krijgen vaak weinig begeleiding en dat zorgt voor een
moeilijke energie. Dat heeI een impact gehad op mij. Ik denk dat je steeds terug moet kijken naar
wat de criteria zijn voor jou om goes@ng te houden. Voor mij is dat: ik wil overal ter wereld
inspirerende mensen ontmoeten en inzicht opdoen uit alle domeinen van het leven en die vertalen
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naar onze business.”
Anneke Hunninck: “Voor mij is het belangrijk dat je omringd bent door posi@eve mensen om
goes@ng te behouden. Het is niet al@jd gemakkelijk, maar ik denk dat als je vrolijk bent je ook
andere mensen aansteekt en dat echt het verschil kan maken. ”
5. “Als je je werk graag doet dan krijg je geen burn out”
Els DebouPe: “ Als je je werk niet graag doet, is het heel duidelijk: dan geef je meer dan je
terugkrijgt en moet je gaan nadenken. Maar too much passion can kill you too. Ik zou me nu ook
een burn out kunnen werken als ik niet af en toe op de rem ga staan en ik kan als zelfstandige
niemand nog de schuld geven. Ik denk dat het wel een kwes@e is van jezelf te kennen en te weten
wanneer je in balans bent en waar je grenzen liggen.”
Jo Martens: “In mijn vorig bedrijf had ik op een bepaald moment iemand met een bore out en
iemand met een burn out. Als werkgever wil ik bij dat proces betrokken zijn, maar dat is bij die
burn out nooit gebeurd. Dan komt een persoon terug naar een aantal maanden en dan begint het
werk pas. Bij de bore out ging het over een werknemer die geen Nederlands sprak en zij mis6e
le6erlijk de aﬀec@eve momenten aan het koﬃeapparaat, omdat er dan steeds geswitcht werd naar
het Nederlands waardoor ze minder betrokken was en minder projecten kreeg. Dat had niets met
haar te maken, het waren allemaal contextuele elementen.”
Fons Leroy: “Enerzijds heb je je individuele context maar je hebt ook de ins@tu@onele context. Ik
denk dat het laatste er soms voor zorgt dat je je niet gewaardeerd voelt voor het werk dat je doet,
bijgevolg je job niet meer graag doet en daardoor in een nega@eve spiraal belandt. De
ins@tu@onele aandeelhouder en maatschappelijke omgeving is bijzonder onvriendelijk voor
mensen die met passie willen gaan werken. Dat heeI te maken met het feit dat ons arbeidsrecht,
sociaal overleg, paradigma van jobzekerheid ons zo in een gouden kooi gevangen houdt dat veel
mensen niet met goes@ng kunnen werken. Dus de ins@tu@onele omgeving moeten we ook
veranderen. Als we mensen langer willen laten werken moeten we investeren in een ander soort
loopbaanzekerheid die we moeten kunnen waarborgen. Daarin is loopbaancoaching cruciaal, maar
de ins@tu@es moeten volgen.”
Patrick Vercruyssen: “Als leidinggevende is het belangrijk om op te le6en dat je niet alle projecten
geeI aan de mensen met de meeste passie, daar heb je een verantwoordelijkheid om dan ook te
zien dat het bakje vol zit en anderen ook te enthousiasmeren.”
Cocktail Dme!
Het debat toonde aan dat de panelleden uit
verschillende achtergronden open staan voor job en
team craCing, en dat het belangrijk is om een dialoog te
voeren om tot de juiste jobinvulling voor werkgever en
werknemer te komen. En vooral dat werken zonder
goesGng op lange termijn geen opGe is.
Tijdens het cocktail moment werd er druk nagekaart
over het debat en polsten wij naar wat het meest
bijbleef na het gesprek. We hoorden van het publiek dat
ze “nu wel heel curieus waren naar de exacte formule voor goesGng” en “getriggerd waren om het
boek te kopen”.
Mensen die auteur Els al langer kenden, verbaasden zich er niet over dat het een gedreven debat
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was “Els is de verpersoonlijking van goesGng” zei onze collega Rilla Lysens, “Els haar enthousiasme
is aanstekelijk en ze is genereus met haar advies” vertelde Liesbet Van Der Perre. Maar het meest
memorabele moment van de avond ging toch over het begrip “work-life balance”, dat bij deze voor
alGjd uit het vocabularium wordt geschrapt: “uren met je job bezig zijn en werk en leven apart zien,
werkt gewoonweg niet” aldus Annelies Men?nk. Moderator Luc Blyaert beaamt: “De term worklife balance zal ik niet snel meer gebruiken, zeker niet als Fons Leroy in de zaal zit.”

Met dank aan onze host ORDINA (www.ordina.be) voor
de mooie locaGe en de warme ontvangst!

Wie is Patricia Goijens?
Patricia Goijens is de mede-oprichtster van de webshop Lily and the Lady (lilyandthelady.com). Ze
schrijC, fotografeert en blogt over deco, sGjl, ﬁlm, tv en heeC een passie voor het schrijven van
portre4en. h4p://nogli4ernoglory.com/about/

GOESTING! Opnieuw plezier vinden in
je werk én je leven
is te koop in onze webshop http://
makemefly.be/nl/product/goestinghet-boek/

Meer GOESTING nodig binnen je organisaGe? Neem
contact, we bieden oplossingen voor bedrijven én
individuen. www.makemeﬂy.be
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