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Ondernemerschap op de werkvloer te lerenis
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orig jaar introduceerde Philips een systeem dat werd

omschreven als'werkondernemerschapi Het idee is

weÍknemer te zijn en tegelijkertijd mee te ondernemen.

Dit via een matig salaris en door te delen in de winst. Nieuw is

dat idee niet. TCM, een technisch bedrijf in Eindhoven met

ongeveer 500 medewerkers, kent het begrip al wat langer.

Als Werkondernemer stuur je jouw eigen ontwikkeling en

daarmee indirect je beloning door onder andere eigen gekozen

opdrachteni zo omschrijft TCM haar website de werkonder-

nemer.

Ondernemerschap op de werkvloer is wat de meeste

organisaties graag zien. Ondernemerschap hangt samen met

initiatief en risico. Zulke vaardigheden ten toon spreiden

vraagt om lef van werknemers. Maar hoe krijg je zo'n

competentie in je organisatie? Vroeger dacht men dat je het

geluk moest hebben om zulke mensen binnen te kunnen

halen. Lefofdurfzouden aangeboren zijn. Maar onderzoek

Niet iedereen krabbelt

even snel en even handig

overeind na een nare

erva ring

vanuit psychologie, neurologie en fysiologie wijst uit dat het

gaat om een talent dat ontwikkeld kan worden.

Hindernissen
Waarmee niet is gezegd dat je de ondernemende werknemer

zo maar hebt ontwikkeld. Organisaties die dit proberen

komen drie hindernissen tegen: de complexiteit van lef als

verschijnsel, de risico-paradox en de kennisachterstand. Om

met het eerste probleem te beginnen: het gaat om een

competentie dit geduid en omschreven moet kunnen

worden. En dan zodanig dat de definitie zich leent voor

vertaling in meetbaar gedrag. Dat maakt het mogelijk om

prestaties (gewenst gedrag) te koppelen aan instrumenten

als werving & selectie, training, beloning en beoordeling.

Het afbakenen van het complexe verschijnsel lef is weerbar-

stig omdat er vele verschijningsvormen en definities van zijn.

Zo worden lef en assertiviteit vaak door elkaar gehaald. Van

de verschillende bruikbare definities in de literatuur komen

verreweg de meesten neer op: De bereidheid en het

vermogen een angst of risico te accepteren, welke verbonden

is aan het ondernemen van een actie om daarmee een

vooropgesteld doel te bereiken (C.L.S. Pury verzamelde vele

definitiesvan lef en moed in'The Psychologyof Couragei

201 0). Lef wordt onderverdeeld in vier vormen: fysiek,

sociaal, zakelijk en psychologisch.

De tweede hindernis is die van de risico-paradox. Die houdt

in dat werk vraagt om regels, maar dat werk vaak meer

oplevert als er van die regels wordt afgeweken. Veel situaties

vÍagen om daadkracht die binnen de kaders van de reger-

geving niet mogelijk blijkt. Het negeren van die regels

vanwege een groot achterliggend belang is een vorm van lef.

Van der Sluis (2012) legt uit dat dit wel een legitimerings-
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assertiviteitstraining als het enige instrumentaÍium dat bij

zou kunnen dragen aan de werknemer als nuttige durfal.

Maar slechts weinig organisaties hadden hier iets aan, omdat

assertiviteit weinig rekening houdt met de zakelijke en

sociale componenten van lef. De focus op remedies voor

mensen die zich in hun normale functioneren belemmerd

zagen, verschuift inmiddels naar inzichten die normaal

functionerende mensen kunnen helpen hun talenten verder

te ontwikkelen.

Lef is een talent dat bestaat uit verschillende eigenschappen

die te ontwikkelen zijn. De belangrijkste daarvan zijn:

zelfvertrouwen, frustratietolerantie, risicoperceptie en

noodzaakbeleving (Goud, 2005) Zelfvertrouwen kun je

vergroten via o.a. het gericht opdoen van succeservaringen

en het veranderen van belemmerende overtuigingen. Ook

frustratietolerantie (de mate om bestand te zijn tegen

tegenvallers: Cougle,2008) is ontwikkelbaar. Lef tonen

impliceert immers de bereídheid tot accepteren van het

scenario waarbij het genomen risico werkelijkheid wordt.

Vanuit de psychologie (o.a. Blum,2006) is bekend dat je deze

tolerantie kunt vergroten met effectieve coping stijlen. Niet

iedereen krabbelt even snel en even handig overeind na een

nare ervaring. Wie geleerd heeft sneller om hiermee om te

gaan, is eerder geneigd tot het nemen van risico's. Een van de

hulpmiddelen daarbij is het zoeken van sociale steun. Het

tijdig en open kunnen bespreken van tegenvallers de

verwerking voor velen aanzienlijk versnelt.

I

vacur.lm met zich meebrengt. Mensen en organisaties die lef

tonen, wijken afvan de gebaande paden en daar is het

risicovol. Daar bevindt zich het legitimeringsvacutim; het

gebrek aan bewijs en ervaring dat het afwijkende pad een

goed pad is (Van der Sluis, 2012). Hoe groter de afwijking van

het gangbare, hoe groter het vacutim.

Het is een fuik waar vooral grote organisaties veelvuldig in

lopen. Zij streven naar kwaliteit en efficiency en passen

daarvoor centralisatie, standaardisering en hiërarchie toe.

Maar die leiden vaak tot starre regels die flexibiliteit in de weg

zitten. Van ondernemerschap op de werkvloer is al helemaal

geen spraken (Van der Sluis, 201 2).

Uit onderzoek van INSEAD blijkt echter dat het organisaties

juist veel oplevert om dit legitimeringsvacut.im te overbrug-

gen: betere prestaties, nieuwe kansen en hogere rendemen-

ten. Het blijkt dus zinvol om het doorbreken van de regels in

zekere mate te faciliteren. Nederlands onderzoek uit 201 1 van

Sprenger &Teeuwisse naar innovatie binnen de politie

bevestigt dat regels belangrijke knelpunten kunnen zijn. Het

versoepelen ervan kan een sterke hefboom voor vernieu-

wend handelen kan zijn.

Assertiviteit
Het kennishiaat is de derde hobbel op weg naar de onder-

nemende werknemer.Tot voor kort beschouwde velen
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