
 
 
 
Schematische weergave van verschillen tussen geboeide en verbonden werkers 
 

  
Geboeide werker 
 

 
Verbonden werker 

Visie op het bedrijf De organisatie is een partij 
waarmee interessante deals 
kunnen worden afgesloten 

De organisatie is een 
(leef)gemeenschap waar je 
al dan niet deel van uit 
maakt 

Zelfbeeld ‘Ik gebruik de organisatie 
en omgekeerd’. Leverancier 
van kennis en kunde 

‘Ik ben de organisatie’. Lid 
van de gemeenschap (kan 
dan ook representeren) 

Trots Je kan trots zijn op jezelf 
als je een goede deal hebt 
gesloten met een 
prestigieuze organisatie 

Je kan er trots op zijn 
deelgenoot te zijn van zo’n 
gemeenschap (‘company 
pride’) 

Visie op werk Werk kan je boeien; het is 
leuk, uitdagend, en levert 
prettige sociale contacten 
op 

Werk is een belangrijk 
verbindend aspect, het 
streven naar een 
gezamenlijke missie, een 
zijn met een gemeenschap 

Blijven zolang Er geen betere deal voorbij 
komt en zolang de 
bestaande deal nog 
voldoet: het individu wordt 
geboeid en de organisatie 
krijgt voldoende 
toegevoegde waarde 

Je je nog herkent in de 
identiteit en de missie van 
de gemeenschap en 
voldoende geboeid wordt 

Carriere Carrière is opeenvolging van 
steeds betere deals (al dan 
niet met verschillende 
organisaties) 

Carrière is groeien binnen 
de organisatie 

Relatie met werkgever Werkgever is een zakelijke 
partner en omgekeerd 
(partner in business). 
Geboeide is als consument 
grillig, irrationeel 

Werkgever bewaakt 
instandhouding van 
gemeenschap en zorgt voor 
leden 

Relatie met collega’s Collega’s zijn ook 
individuen die een 
(tijdelijke) deal hebben 
met de werkgever 

Collega’s zijn verbonden via 
normen en waarden (ook 
wel: concepten; 
denkbeelden en 
denksystemen) 



 
 

 

  
Geboeide werker 
 

 
Verbonden werker 

Stereotype visie op andere 
type 

Verbonden werkers zijn 
werknemers van oude 
stempel, irrationeel, star, 
afhankelijk 

Geboeide werkers zijn 
bedreiging voor de 
gemeenschap: ze delen de 
normen en waarden niet, 
zijn onbetrouwbaar en uit 
op persoonlijk gewin 

Veranderbereidheid Het moet allemaal anders, 
neem de goede nieuwe 
ideeën van buiten over 

Veranderen is positief als 
het de continuïteit van de 
gemeenschap ten goede 
komt 

Reactie in geval crisis Op zoek naar nieuwe goede 
deal als oude goede deal 
niet handhaven blijkt 

Schouders eronder: 
gemeenschap moet 
overleven 

Omgaan met kennis Kennis vasthouden: 
versterkt eigen 
onderhandelingspositie 
(kennis = macht) 

Kennis delen, ten gunste 
van de gemeenschap: 
‘worden we allemaal beter 
van’ 

Normen en waarden Leven volgens eigen normen 
en waarden. Aanpassen aan 
normen en waarden in 
gemeenschap is ‘part of the 
deal’ 

Leven volgens de normen 
en waarden van de 
gemeenschap is normaal 

Drijfveer in werk Persoonlijk succes door je 
taak uitsluitend te 
vervullen 

Bedrijf tot een succes 
maken en daar deelgenoot 
van zijn 

Persoonlijke ontwikkeling Stippel je eigen koers uit Pas je koers aan aan de 
mogelijkheden en 
behoeften van de 
organisatie 

Beloning Op basis van persoonlijke 
prestatie 

Op basis van 
rechtvaardigheid 
(afhankelijk van de normen 
in de gemeenschap) 

Ontslag nemen of krijgen Ontbinding van 
overeenkomst en begin van 
zoektocht naar nieuwe deal 

Uitzetting uit (‘verbanning’) 
of ontvluchten van een 
gemeenschap; in sommige 
gevallen zeer traumatisch 

 
 


