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Passie

Wat is passie eigenlijk?

Welke beelden hebben we bij passie of 
gepassioneerde mensen?

Wat is het effect van passie?



Wat is passie?

Definitie van passie volgens Van Dale:

pas�sie de; v 1 het lijden van Jezus 2 -s hartstocht, drift; 
hartstochtelijke liefhebberij



Passie

Wat is passie eigenlijk?

Welke beelden hebben we bij passie of 
gepassioneerde mensen?

Wat is het effect van passie?

En de andere kant – wat als de passie 
ontbreekt? 



Effecten mentaal verzuim
Een organisatie met honderd medewerkers, met 25% mentaal verzuim, heeft een 
schadepost als gevolg van mentaal verzuim van minimaal 2,5 miljoen euro per jaar 
(NRC);

60 tot 80% van alle ziekteverzuim heeft niets te maken met ziekte, maar met 
demotivatie, gebrek aan plezier en innerlijke betrokkenheid (NRC);

Medewerkers geven aan dat 10 tot 15% van hun capaciteit onbenut blijft (NRC).

Ze besteden veel tijd aan dagdromen, uit het raam staren, roddelen en kletsen met 
collega’s, computerspelletjes op internet, koffie drinken, ruzie maken, etc.;

De maatschappelijke kosten veroorzaakt door psychische problemen op het werk, 
worden op 4,7 miljard euro per jaar geschat (Instituut voor Werk en Stress);

Verzekeraars ramen de kosten van ziekteverzuim door stress op 3 tot 6 miljard euro 
(PWnet);

Slecht functionerende medewerkers kosten Nederland ongeveer 7 miljard euro per 
jaar (SHL);

Een manager besteedt gemiddeld 30% van zijn tijd aan het oplossen van conflicten. 
TNO Arbeid becijferde in 2004 dat jaarlijks zestig tot honderdduizend mensen zich 
ziek melden wegens een conflict;

Tweederde van alle functioneringsproblemen is te wijten aan een verstoorde 
verhouding tussen werknemers. Gemiddeld 10% van de loonkosten is hieraan te 
wijten.



Effecten mentaal verzuim
Volgens de laatste Gallup onderzoeksresultaten:

• 61% van de Britse werkgemeenschap, 67% van de Japanse werkgemeenschap en 
een schokkende 82% van de werkgemeenschap in Singapore is niet innerlijk 
betrokken;

• Ongemotiveerde medewerkers kosten Singapore $ 4,9 miljard; de werkgemeenschap 
van het land is momenteel een van de meest ongemotiveerde ter wereld;

• 20% van de Australische medewerkers is actief ongemotiveerd op het werk en dit 
kost de economie ongeveer $ 31,5 miljard per jaar; uit het onderzoek onder 1,500 
Australische medewerkers bleek dat slechts 18% innerlijk betrokken is bij het werk;

• In Europa is het percentage gemotiveerde medewerkers minder dan 20%;

• De motivatie van het personeel is het hoogst in Brazilië (31%) en Mexico (40%). De 
laagste niveaus zijn gemeten in Azië. 



Passie

Wat is passie eigenlijk?

Welke beelden hebben we bij passie of 
gepassioneerde mensen?

Wat is het effect van passie?

En de andere kant – wat als de passie 
ontbreekt? 

Er is dus winst te behalen!!



De bron vinden is één...

Hoe houd je de passie vast?

Waar lekt het bij jou of jouw bedrijf weg?

Wat mist is de alignment tussen 
mens en organisatie



Alignment tussen
Mens en Organisatie

Bron: Rampersad, 2008



De bron vinden is één...

Hoe houd je de passie vast?

Waar lekt het bij jou of jouw bedrijf weg?

En de link naar veranderingen?



Aligning 
Mens – Organisatie - Verandering

@@ plaat PjBSC toevoegen
Project
BSC
model



En nu echt…..
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