
Webinar
12 november 2020



Programma
• Inleiding Bart van Eggelen

• Heidi Jansen (Rijksuniversiteit Groningen)

• Marlies Sikken (Vattenfall)

• Dialoog en vragen

• Afsluiting
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Heidi Jansen
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Heidi Jansen

























Wat geeft 
u zin in 
werk? 

Bijdragen aan het doel 
van mijn organisatie

Zorgen voor het welzijn 
van medewerkers

Samenwerken met mijn
collega’s
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Er is wel wat 
aan de hand

• Nederland hoogste percentage 

flexibel werkenden >30%

• Burn-out

• Werkdruk

• Precariaat



Zygmunt Bauman, socioloog 

(2007)



Werk in de 
vloeibare 

samenleving

“De arbeidsmarkt zet een premie op competitie en 

degradeert samenwerking tot een tijdelijke strategie.” 

“We zullen keer op keer moeten bewijzen wat we waard 

zijn, want anders volgt er geen nieuw project.”

“De verantwoordelijkheid voor het hebben en houden van 

een baan ligt bij de werknemer en de context wordt 

complexer en onzekerder.”





Waar 
maakt u 
zich 
zorgen 
over?

Gezondheid van 
medewerkers

Snelle verandering 
inhoud van werk

Werkdruk
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Kunnen we daarmee op weg naar een 
zinvolle toekomst?



Hoe ziet u 
de 
toekomst 
van werk?

Er zal werk genoeg zijn

De kloof tussen wie wel en niet 
mee kan doen wordt groter

Er komt minder hiërarchie
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Thuiswerken na Corona

We hebben behoefte aan

• feedback

• variatie

• sociaal contact

• autonomie

• zinvol werk

Hoogleraar Informatiemanagement Albert 
Boonstra in Trouw, 30 augustus 2020













Wat doet u 

om uw 

medewerkers 

future proof

te maken?

Bijscholen

Vitaliteit verhogen

Aan ander werk helpen
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Marlies Sikken
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Bijdrage van Marlies Sikken, Vice President HR & HSE bij Vattenfall Wind

Webinar Zin in Werk

12 november 2020



Even voorstellen

• Bedrijfskundige achtergrond, afstudeerrichting accountancy. 

• Begonnen bij KPMG als accountant, al snel ontwikkeld als organisatieadviseur. 

• Sinds 11 jaar werkzaam bij Vattenfall, voormalig Nuon.

• Huidige rol is Vice President HR & HSE voor alle wind activiteiten van Vattenfall. Internationale 
verantwoordelijkheid over 6 landen. Totaal zo’n 1250 interne medewerkers en een aanzienlijke flexibele schil.

• Hiervoor verscheidene lijnmanagement posities vervuld binnen Vattenfall.

Werk en zingeving voor mij:

- Een maatschappelijke bijdrage leveren is voor mij heel belangrijk. Vanuit mijn huidige rol bijdragen aan de 
energietransitie geeft mij veel voldoening

- Maar ook: het verschil maken voor personen. Dan gaat het om welbevinden, persoonlijke groei, geluk. Vanuit 
mijn rol doe ik daarom veel aan coaching en mentoring.

2



3

1. Een maatschappelijke bijdrage leveren: 
Fossielvrij leven binnen één generatie



Vattenfall Purpose

Dat we als mensheid voor een enorme 
klimaatuitdaging staan, is het gesprek van de dag. 
Een uitdaging die ons werk bij Vattenfall kenmerkt. 

Daarom richten we ons op één doel: fossielvrij 
leven mogelijk maken binnen één generatie.

Al onze medewerkers kennen onze purpose. Veel 
sollicitanten geven dit als hoofdreden om bij ons te 

willen werken. Zij willen een maatschappelijke 
bijdrage leveren. 
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2. Persoonlijke ontwikkeling



Voor veel van onze medewerkers zijn de mogelijkheden tot persoonlijke 
ontwikkeling een belangrijke drijfveer in hun werk. 
Voorbeelden van mogelijke carrière paden helpen managers en medewerkers bij 
ontwikkelgesprekken. Dit geeft sturing en structuur, maar tegelijkertijd ruimte voor 
individuele wensen.
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Uitgelicht: ontwikkelprogramma voor specialisten bij Vattenfall Wind. 
Doel: vergroten van je impact. Andere competenties ontwikkelen dan bij de 
traditionele inhoudelijke trainingen die deze groep vaak volgt. 

Franklin Covey model om te helpen prioriteren. 
Welke rollen heb je in je werk en in je leven? 
Hoe besteed je je tijd op de beste manier? Hoe 
kan je daarmee werkdruk verlagen en de dingen 
doen die er echt toe doen? 

MBTI voor meer zelfkennis en omgang met 
anderen. Wat voor soort rol en werkomgeving 
past eigenlijk bij je? Wat heb je nodig van ons
als werkgever en je manager? 
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3. Gezien worden, meetellen



We verwachten veel van onze managers en zorgen ervoor dat ze het 
nodige gereedschap hebben. Veel managers hebben medewerkers in 
andere landen. Hoe blijf je toch dichtbij? Hoe geef je medewerkers 
het gevoel dat ze gezien worden en meetellen? 
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Zingeving en werk:
wat zijn onze uitdagingen?



Uitdagingen

Hoe zorg je voor 
voldoende feedback en 
contact in Corona tijd?

- Veel internationale 
managers in onze 
organisatie en 
activiteiten in 6 
landen en meer dan 
25 sites.

- Geen gelegenheid tot 
het organiseren van 
sociale events. 

(Gepercipieerde) 
werkdruk. 

- Objectieve hoge 
belasting is er zeker 
in bepaalde functies.

- Perfectionisme en 
hoge eisen aan jezelf 
stellen is iets wat we 
veel zien bij onze 
(jonge) medewerkers

- De lol gaat eraf, burn-
out ligt op de loer.  

Flexibele schil.

- Wat is nog het 
verschil tussen 
“eigen” werknemers 
en tijdelijke krachten?

- Veel verschillende 
soorten contracten.

- Wet- en regelgeving 
in alle landen 
verschillend. 

Persoonlijke 
ontwikkelkansen

- Veel ambitieuze, 
jonge mensen die 
graag en snel meer 
verantwoordelijkheid 
willen

- Development nog 
steeds vaak gezien 
als stijgen in de 
hiërarchie.

- Meer naar netwerk 
organisatie en 
assignments. 
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Dialoog
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De WENB is de werkgeversvereniging 

voor bedrijven in de energie-, afval & 

milieu- (GEO) en kabel & telecombranche

Bezoek- en postadres

Utrechtseweg 310, B-42

6812 AR  Arnhem

(026) 356 95 69

info@wenb.nl

www.wenb.nl

Dank voor jullie bijdragen!
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