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Oranjo biedt stuff voor fris en gedurfd 
ondernemerschap. Nectar waardoor welzijn 
terug opborrelt, als ondernemer én als mens. 
De geestverruimende weg naar vernieuwde 
passie en vreugde.



Kader 

Werkbaar Werk
Hoe kunnen we jobs creëren 

met voldoende autonomie en 

leermogelijkheden, die goed 

te combineren zijn met het 

privéleven, die motiverend 

werken en problematische 

stress tot een minimum weten 
te herleiden?



Ingangstest: het belang van HRM

Hits (Google, 30/10/2017):

1 Sex: 3.280.000.000
2 Management:2.880.000.000
3 Jobs: 2.030,000.000
4 HR: 1.110,000.000
5 Stress: 728.000.000
6 Innovation: 553.000.000
7 HRM: 30.500.000
8 Werkbaar werk: 175.000
9 West4work: 13.500
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Rangschik de volgende termen 
van hoog naar laag volgens het 
aantal Google-hits
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Ingangstest



Snelheid van verandering van het werken 
Exponentiële groei 
~ gedreven door IT (wet van Moore)

Innovatie
70% komt van dagelijkse tips 
(Jeff Bezos – Amazon.com) 

Demografie
Minder arbeidskrachten
AMADA is een feit
Andere verwachtingen (Gen. XYZ)

Diensteneconomie
Kwaliteit is geen winner, klant verrassen wel
Neurale netwerken (mensen, organisatie, data,…)

Enkele vaststellingen



Modellen verstikken
Model is vereenvoudiging van de werkelijkheid
Continu “Work in Progress”

Samen
Niemand heeft de kennis in pacht
Principiële gelijkwaardigheid

Maagdelijke blik
Onbevooroordeeld kijken en luisteren 

Eigen mening
Mogen en durven geven
Dialoog

Appel
Ontketen van innovatie

Enkele interpretaties



“HRM bestaat niet”

“Als HRM bestaat,
dan werkt het niet”

De 2 stellingen
van Verschelde 



Beyond HRM

Demo…



Wat is het aantal vierkanten ?



We 
moeten 
niet 
managen 
maar 

verwonderen



Kunst 
zet 
aan 
tot

verwonderen



www.ciro-horn.nl

Anders kijken
Creativiteit moet de 

bodem zijn om de beste 

zorg te leveren. Met 

anders kijken kunnen 

vastgeroeste patronen 

worden doorbroken en 

dat maakt ooit het 

verschil. 

Kunst, natuur en zorg komen samen
De beelden roepen verschillende emoties op –

kunnen confronterend of juist grappig zijn, maar 

geven vooral ruimte aan eigen verbeelding. De 

kunstwandeling in het groen zorgt voor ontspanning 

en nodigt uit tot een goed gesprek. Twee elementen 

die verlichting kunnen bieden.

Ingrid Augustin

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=onI66hx5734
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=onI66hx5734


Verwonderen met kunst



• Is fun
• Helpt om echt te kijken
• Laat toe kritisch te zijn
• Laat toe vragen te stellen
• Nodigt uit om inzichten 

en kennis te delen
• Oefent om persoonlijke 

mening en gevoel onder 
woorden te brengen

• Zet aan open te staan 
voor het on-be-grijp-bare

Verwonderen met kunst



Een kunstproject van 
Ann Deman

Kans om te verwonderen



Journey ...
Foetussen gaan afzonderlijk op 
pad, vergezeld van hun 
paspoort, getuigenis van hun 
weg.

Op een bepaald moment in tijd 
en ruimte komen ze terug 
samen in één installatie. 
Bundeling van alle energie tot 
één Zijn.

Wordt jouw 
organisatie één van 
de uitverkorenen 
om één foetus 
te koesteren tot aan 
de tentoonstelling 
in 2019?



Journey ...
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