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Niet eigenwijs maar ecowijs
Van doemdenken naar doendenken



Deel 1 
Werk & gezondheid



Jan lucassen, De wereld aan het werk. Van 
prehistorie tot nu (2021)

Conclusie: 
1. Werk als zingeving
2. Samenwerking als 

basisbehoefte van 
mannen en 
vrouwen

3. Fundamentele 
behoefte aan 
billijkheid



UWV Kennisagenda 2020–2021

• Doenvermogen (versus denkvermogen - basisvaardigheden)
• Werkgevers beter begrijpen 
• Weten wat werkt 
• Professionalisering en vakmanschap SMZ

Optimalisering van het proces rondom de sociaal-
medische beoordeling:

Een van de onderzoeksvragen is hoe we met meer 
aandacht voor de vaardigheden van klanten bij het 
bepalen van het belastbaarheidsprofiel van de klant 
eerder een stap naar participatie (naar vermogen) 
kunnen maken



Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG)
Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) 

• Kennisontwikkeling om organisaties inclusiever te maken 
• Academisering verzekeringsgeneeskunde en arbeidsdeskundig 

vakgebied 

Het doel van het kenniscentrum is het bevorderen van de 
kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de 
verzekeringsgeneeskunde met het ontwikkelen en evalueren 
van methoden, richtlijnen, hulpmiddelen en interventies. 
Hiernaast wordt er samen met het AMC, UMCG en het VUmc
naar gestreefd om de verzekeringsgeneeskunde aan de orde te 
laten komen in het onderwijs aan studenten geneeskunde 
en basisartsen in opleiding tot verzekeringsgeneeskundige. 



1. Doenvermogen van klanten

Aansluiten bij het doenvermogen van de klant 
(doenvermogentoets)

Gevolgen van onvoldoende basisvaardigheden
(taal, rekenen, digitale vaardigheden )



4. Professionalisering en vakmanschap 

• gebruik van kennis door UWV-professionals (o.a. verzekeringsartsen, 
arbeidsdeskundigen en adviseurs werk) 
• (verdere) onderbouwing en ontwikkeling van instrumenten, methoden en 

richtlijnen



In welke samenleving leven we NU en HIER? 

Participatiesamenleving
• Risicosamenleving
• Informatiesamenleving
• Mediasamenleving
• Netwerksamenleving



Mens- & maatschappijbeeld



Of is het een kwestie van perceptie?



Zienswijze of zijnswijze? 

Paradigmatische 
denk-beelden



1940 
Salvador Dalì – Slavenmarkt of het verdwijnende borstbeeld van Voltaire
(Paranoïde-kritische methode)



Zonsopgang of zonsondergang? Zonsopgang of zonsondergang?



Oud (maar hardnekkig) denkbeeld
piramide

Lineair-exclusief doemdenken topdown

Bottom up

Stip op de horizon?



Wat ligt er achter de horizon?
Stip op de horizon



World Wide Web: virtuele ruimteearthrise



Human Connectome
The NIH Human Connectome Project is an ambitious 
effort to map the neural pathways that underlie human 
brain function. The overarching purpose of the Project is 
to acquire and share data about the structural and 
functional connectivity of the human brain. It will greatly 
advance the capabilities for imaging and analyzing brain 
connections, resulting in improved sensitivity, resolution, 
and utility, thereby accelerating progress in the emerging 
field of human connectomics.
Altogether, the Human Connectome Project will lead to 
major advances in our understanding of what makes us 
uniquely human and will set the stage for future studies of 
abnormal brain circuits in many neurological and 
psychiatric disorders.



Circulair-inclusief
doendenken

Nieuw (maar onwennig) 
denkbeeld
netwerken

Alles is via feedbackloops met alles verbonden
en alles werkt op alles in (vroeger of later)

Alles is met alles verbonden



2018



Het interdividu is een HUB: een knoop in netwerken

• Geen externalisering
meer mogelijk

• Je bent deel van een 
keten in een netwerk

• Ieder wezen (esse) is 
relationeel (inter) 
ingebed

Iedere feedbackloop eindigt bij jezelf

domeinen van 
aanbod

Samenleving
(= totaal van sociale

netwerken)

intervidu

sport

virtuele
netwerken

.......etc

Peer-groups

werk

school

familie

straat



Belangrijker dan wat er IN mensen
gebeurt, is wat er TUSSEN mensen

gebeurt. I



Wereldbeeld





Human condition à Antropocene conditie



Zuivel?

Avocado: 1 avocado: 320 liter water, immense CO2 emissie

Varkensvlees?
Tomaten: 
Waarvandaan?

brood

Footprint
Foodprint





Vicieuze cirkel van aanbod naar vraag







Wat heet integrale 
gezondheid? 





Positieve gezondheid
(Machteld Huber, 2012) “het vermogen je aan te passen 

en jezelf te managen ten aanzien 
van fysieke, sociale en mentale 
uitdagingen”



digitale gezondheid



Gezondheid op schaal



Grootste, GEOPOLITIEKE schaal
Klimaat crisis





Wat betekent dat dan: 
integraal doendenken? 

STIKSTOF CRISIS

MACROPOLITIEKE schaal

Sectoraal, niet integraal



files

zoonose

overgewicht
eenzaamheid

CO2 crisis

gezondheidscrisis

energietransitie

mobiliteitstransitie
bouwopgave

Integrale aanpak?





MESOPOLITIEKE SCHAAL: maatschappelijk  middenveld 



Strategisch
(ceo/board/directie)

Tactisch
(management)

Operationeel
(werkvloer)

L
I
n
e
a
I
r

Top down

Bottom up

(inter)nationale 
politiek

Maatschappelijk 
middenveld

(werk)

Persoonlijke relaties

Macropolitiek

Micropolitiek

Mesopolitiek

L
I
n
e
a
I
r

POLITIEK INSTITUTIES/BEDRIJVEN

SECTORAAL OF INTEGRAAL?



MICROPOLITIEKE schaal: fysieke actieradius



Duurzaamheid

ECO3

Fysiek

Lichamelijk
(groot)stedelijk

Aarde

Sociaal

Zelfzorg

Buurtzorg
Intergenerationele zorg

-

Mentaal

Interesse
lerende organisiatie

Leven lang Leren

ECO3: drievoudige duurzaamheid 

Fysieke fricties Mentale fricties

Sociale fricties





Mesopolitiek
Maatschappelijk middenveld

Macropolitiek
politieke instituties

Micropolitical
Verlangens en behoeften

GESCHAALD DOENDENKEN



Geopolitieke hypermobiliteit
Vliegen en scheepvaart

Macropolitieke multimobiliteit

Mesopolitieke comobiliteit
Grootstedelijke 
verkeersmodi

Micropolitieke 
hypomobiliteit 

Wandelen, fietsen
Bewegen, fitness, sporten

Inter-esse

Circulaire valorisatie



Welk discours?

The human condition

• Ego (individu)
• Onkritische consumptie van 

technologisch comfort
• Vrijheid = bewegingsvrijheid
• Autonoom =automobiel

De antropocene conditie+

• Eco (gemeenschap)
• Human technology
• Integraal besef dat alles met 

alles samenhangt (en je dus 
altijd deel van de oplossing of 
van het probleem bent)



Deel 2
Gedragsverandering? 

Skills!



Een terugblik naar 2012-2014

www.vakmanstad.nl

2007-2021



mediawijsheid

ecowijsheid

1

2
3

4LLL

Reskillen en upskillen:
4C’s
Twee nieuwe ‘wijsheden’
Leven lang leren



mediawijsheid
ecowijsheid

Eco-emancipatie

Leven lang leren

ego eco



Niet drillen maar skillen!

preventief

SK
I L
L

D
R
I L L

talenten

competenties

repressief

potentief

curatief

!



Verzorgen

Verbouwen

Eten

ECO-SOCIALE CIRKEL

Lichamelijke
opvoeding

Koken

Filosofie & ecosofie

Kunst  & Cultuur
ICT
& 
Techniek

Bewegen



sportlijn

gezondlijn

groenlijn

technieklijn

cultuurlijn 

denklijn

Eco-sociale cirkel
in curriculum
basisonderwijs

DOENDENKEN



Sportlijn
1-5 aikido
6-8 judo

Gezondlijn
1-8 eten

1-3 smaaklessen
4-8 kooklessen

4-8 EHBO
7,8 voorlichting

Groenlijn
1-8 tuinlessen

- NME
- tuinieren

Denklijn
1-5 filosofie

6-8 ecowijsheid
- Filosofie

- Vredeslessen
-ecolessen

Technieklijn
1-8 techniek

Cultuurlijn
1-8 

mediawijsheid 

Integrale doorwerking



Onderwijsprogramma

• integrale basisvorming
• actief burgerschap bevorderen
• duurzaam vakmanschap realiseren

• 21ste eeuwse skills
• ECO3: drievoudige duurzaamheid/gezondheid



Samenwerken & communicatie
deel-nemen & mede-delen

• Kernwaarden binnen de UWV Kennisagenda 2020–2021 zijn 
samenwerking en benutting van inzichten uit onderzoek. Binnen
het thema Weten wat werkt was al sprake van een UWV-breed 
team, dat samen met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) aan de onderzoeken werkt. Binnen 
Professionalisering en vakmanschap zal er de komende twee jaar 
ook nadrukkelijk samengewerkt worden met andere divisies. 



Een gemeenschappelijke taal? 
Strategieën voor de nieuwe economie 

Skills als nieuwe ‘munteenheid’ voor de arbeidsmarkt 

(World Economic Forum) 



Energieneutraal bouwen in 2020 verplicht



Arbeidsmarktinformatie en -advies (AMI) 
Nationale Transversale Skills Ontologie

• De rode draad van AMI in de komende jaren is ‘de veranderende 
arbeidsmarkt’. Deze veranderende arbeidsmarkt uit zich onder 
andere in het verdwijnen van functies, het ontstaan van nieuwe 
functies, maar ook in veranderende taken en vaardigheden binnen 
bestaande functies. Om deze ontwikkelingen goed in kaart te 
brengen, wordt een skillsontologie ontwikkeld. 
• Niet topdown komen tot een gemeenschappelijke “taal” met de 

grootste arbeidsmarktpartijen, gemeenten en 
onderwijsorganisaties 



Nationale transversale skills ontologie 




