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ls ze eenzaal vol
CEO’s toespreekt,
krijgt zebij aan-
vanggekruiste
armenenscepti-
schegezichten.

Maarophet eindeweerklinkt
applaus. “Decijfers sprekenvoor
zich”, zegtLaurenceVanhée (42).
“Bedrijvenmetgelukkigewerkne-
merspresterenbeter.”
Ze isnet gestopt als ‘chief hap-

pinessofficer’ bij deFODSociale
Zaken, de eerste in zijn soort.
Haar formule isheel simpel:
‘Vrijheid+verantwoordelijkheid=
geluk+prestaties’. Maarhet is
heelmoeilijk, zegtVanhée, “om
eenbedrijfscultuurdie gestoeld is
opcontroleomtebuigennaar ver-
trouwen.Debasis is dat jewerk-
nemersals volwassenenbehan-
delt.Datwordtnogal eens
vergeten.”
“Bijeenouderwetsbedrijfbegint

eenwerknemerzijneigenlevenpas
intedelenalshijstoptmetwerken,
op het uur dat het bedrijf bepaalt.
Je organiseert het huishouden,
gezinensociaal leven, regeltadmi-
nistratie, betaalt rekeningen en
huur. Jeneemtdus verantwoorde-
lijkheid. Waarom zou dat op het
werkniet kunnen?”

Dat is gemakkelijk gezegd voor
hoogopgeleide ambtenaren
die al telewerkend en skypend
hun targets halen.Wat bete-
kent dat voor de kassierster in
de supermarkt?
“Ikkeneenmedischepraktijkwaar
een assistent, die bepaalde taken
thuis kan doen, en de secretaresse
elkaarsjobhebbengeleerd.Zekun-
nen ziekte en afwezigheid perfect
opvangenenwisselenthuiswerkaf
metde receptie. Debesteoplossin-
gen komen vaak van de mensen
zelf. Jemoethet zewel vragen.”
“Caissières lossenelkaarookaf.

Laat ze zelf dat schema invullen,
afhankelijk vaneen tandarts-
afspraakof eennamiddagmetde
kinderen.”

Tot er eentje elke vrijdag van-
ondermuist.
“Hetmanagementmoet zeerhel-
derdevisie endedoelstellingen
bepalen.Hoe, dat vullendewerk-
gevers zelf in. Eeneerste controle
zit inhet aanvaardenvanverant-
woordelijkheid.Daarnaast con-
trolerencollega’s elkaaropmis-
bruik. Pas als de resultatenofde
productie inhet gedrangkomen,
komtdeeindverantwoordelijke
tussen.
“Hetblijft de taakvandemana-

geromdeoorzaakuit te zoeken:
heeft iemandeenzware fout
gemaakt, is deopdrachtniet goed
uitgelegd, zijndemiddelenontoe-
reikendof ligt het aan iets anders?
Devraag isniet altijd:wie is de
schuldige?Wel: hoe lossenwedit
probleemop?”

Het kan deugd doen om te
brullen op de baas en de syste-
men.
“Dit systeemwerkt slechts op
twee voorwaarden: vertrouwen
schenken, op voorhand, en eerlijk
zijn.
“Het vergt veelmoed omnaar

jemedewerkers te stappenmet
de vraag:wat scheelt er?Wat
staat je geluk in deweg?Het ant-
woord zouwel eens kunnen zijn:
jij, beste chef, bent het probleem.

Het vraagt ookmoed om te zeg-
gen:we zullen er iets aan doen.
Of:we kunnen er niets aan doen,
door gebrek aan tijd enmiddelen.
Jemoet het gesprekwel aangaan,
enuitleggenwaarom.”

Saskia van Uffelen, CEO van
Bull, slaakte gisteren een
noodkreet: ik wil wel verande-
ren, maar aandeelhouders en
klanten doen dat niet.
“Er zijn bedrijven die contracten

opzeggen omdat de eisen vande
klant te ver gaan, omdat die niet
strokenmet dewaarden vanhet
bedrijf. Jemoet uiteraard uitleg-
genwat diewaarden zijn, en pro-
beren omsamen tot een oplos-
sing te komen.”
“Het geld groeit niet langer aan

de bomen, een contract stopzet-
ten is een zeer zware beslissing.
CEO’s, die zowel aandeelhouders,
klanten als personeel tevreden
moetenhouden, hebbende
zwaarste job terwereld.
Opnieuw: dat vraagt heel veel
moed.”

De concurrentie wrijft zich al
in de handen.
“Tot hun eigenmensen eronder-
door gaan, of ze niemandmeer
vindendie voor henwilwerken.

De realiteit is dat vanaf volgend
jaar in België voor elke persoon
die de arbeidsmarkt verlaat, er
slechts één starter begint. Vanaf
2020 zijn dat drie vertrekkers per
starter. Oké, dewerkloosheid is
op ditmoment hoog. Er gaapt
bovendien een kloof tussen com-
petenties en openstaande vacatu-
res.Maar demensenmet het
juiste profiel zullen eenwerkge-
ver kiezen, in plaats van omge-
keerd.”

Veel bedrijfsleiders hebben de
handen vol met puur overle-
ven.
“Terwijl bedrijven die op vlak van
middelen en tijd een relatief
kleine investering doen in het
welzijn vanhunpersoneel beter
presteren. Zappos (onlineschoe-
nenwinkel, SVL) is tien jaar na
oprichting voor bijna eenmiljard
aanAmazon verkocht.We verko-
pen onze klanten geen schoenen,
zegt het bedrijf,maar geluk.
Kyocera, een Japanse producent
van elektronische onderdelen,
draait een omzet vanbijna 12mil-
jard door te investeren in haar
personeel.”

Uw boodschapmoet zuur klin-
ken voor de arbeiders van
Ford en ArcelorMittal.
“Ik heb erwel één voor hendie
nog aande slag zijn. Stel jezelf de
vraag:wat zou ik vandaag doen
als ik ontslag kreeg? Enbereid je
daar op voor. Klamp je niet vast
aan je stoelmaar zie je huidige
job als een springplanknaar de
volgende. De dag dat je je C4
krijgt, is het te laat.Mensendie
zich goed voelen, vinden overi-
gens sneller opnieuwwerk dan
ongelukkigewerklozen.”

U vertrekt bij de FOD Sociale
Zekerheid. Wat gaat u doen?
“Er zijn tranen gevloeid,mijn
inbox is ontploft. De vakbond, die
in het verleden in opstand is
gekomenomdat ze vondendat
wij alle verantwoordelijkheid op
dewerknemer afschoven, is ook
afscheid komennemen.
“Toen ik begin 2009 gepolst

werd omdeHRvande FOD te lei-
den zat ik thuismet een kindje,
een scheiding en eenburn-out.
Opgelopendoor enormewerk-
druk ende ijzeren grip vande
bedrijfstop. Nuheb ik een fantas-
tisch leven, zowel privé als pro-
fessioneel. Ik haalmijn kind elke
dag op van school,maar als dat
nodig iswerk ik daarna totmid-
dernacht. Ik gunmijnmensen
hetzelfde.
“De vraag omandere bedrijven

te adviseren overwerkgeluk
werd te groot. Ik vertrek niet uit
onvrede, het is tijd voor iets
nieuws.”
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Interview Volgens ‘Chief Happiness OCcer’ Laurence Vanhée presteren gelukkige werknemers beter

! studeerde handels-
ingenieur aan de
universiteit van Luik

! startte haar carrière
bij Carrefour en werkte
onder andere bij
Belgacom, Groupe
DBAssociates en IBA

! werd in 2009 ‘chief
happiness officer’ bij de
FOD Sociale Zaken onder
Frank Van Massenhove

! stichtte samen met
Jean-Paul Erhard
(Peoplesphere) Happy
Organisations, een
verbond van Belgische
bedrijven, van de federale
politie tot ING

! haar boek Happy HR,
uitgegeven bij Die Keure,
is net vertaald naar het
Nederlands

Laurence
Vanhée (42)Wewerken ons letterlijk kapot en

het regent ontslagen. Uitgerekend
opdatmoment komtLaurence
Vanhée, ‘ChiefHappinessOfficer’,
vertellen datwerkgeversmoeten
investeren in het geluk vanhun
personeel. SofieVanlommel
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! ‘Laat kassiersters zelf hunwerkschema invullen, afhankelijk
van tandartsafspraak en kinderopvang’, zegt LaurenceVanhée.
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