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Wat is geluk?

• Geluk is het optimaal functioneren van de ziel 

(Aristoteles)

• Gaat verder dan materie of welbevinden en bestrijkt 

ook waarden en/of deugden



Wat is arbeidsrecht?

• Arbeidsrecht is het recht dat de arbeid reguleert

• Doelen zijn: facilitering economie en bescherming 

werkers



“humanisering van de arbeid”



Opkomst van postmaterialisme



Werkgeluk anno 2019
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Probleemstelling

• Aanvankelijk gericht op winst en materiele 

bescherming

• Nu OOK op immateriele waarden en ontplooing

• Groeit het arbeidsrecht mee?



Drie vragen

1. Voorkomt het arbeidsrecht het ontstaan van 

ongeluk?

2. Draagt het arbeidsrecht voldoende bij aan 

individueel werkgeluk?

3. Faciliteert arbeidsrecht voldoende collectief geluk?



Voorkomt arbeidsrecht het ontstaan van 

ongeluk?

• Arboregels 

• STECR werkwijzer arbeidsconflicten

• NVAB richtlijn conflicten

• Beginselen ex 7:611

• Billijke vergoeding

Voorkomen veel



Bij de ontslagprocedure is nog veel te 

winnen

• top 10 van stressvolle life events

• de d-, e- of g-grond gaan over persoon

werknemer

• trauma’s, onrecht, onzekerheid





Eisen op grond d-, e- en g-grond

• Situatie schriftelijk vastleggen;

• in beoordelingsgesprekken benoemen;

• voorbeelden en verbeterpunten geven;

• Geen tegenstrijdige signalen.



Gevolgen?

• Leidt tot ongenuanceerde en eenzijdige 

boodschap

• De onschuld is bij iedereen weg

• Kan escalerend werken in arbeidsrelatie en in 

de procedure



Uit “Scheiden zonder schade” (2019):



Modern werkgeverschap gaat een andere 

kant op

• Geen beoordelingsgesprekken meer

• Geen duidelijke vastlegging

• Feedback m.n. op groei gericht

• 360-graden, dus eerder “mixed signals”



“Modern ontslag”?



Geluk als arbeidsvoorwaarde

• Recht op onbereikbaarheid (BMW, 

Gehandicaptenzorg)

• Ongelimiteerd verlof (ING)

• Agile werken

• werkgelukbrengers



Geluk als arbeidsvoorwaarde 

• Sanctie bij schending?

• Compatible met gezag?

• Werknemer Accountable?



Gamification van de arbeidsrelatie



NY Times, 2 april 2017



Faciliteert arbeidsrecht collectieve 

geluksvoorwaarden?

• Banking for better-dagen (ABN)

• Collectieve maatschappelijke uitkering (ING)

• Voorstel L. Asscher over raison d’etre

bedrijven



Komt dit naar Nederland?



Faciliteert arbeidsrecht collectieve 

geluksvoorwaarden? 

• Nakoming MVO afdwingbaar?

• Ook door werknemers?

• Schending waarden op geld waardeerbaar?

• Wat als onze identity niet meer aansluit bij het bedrijf? 



Past ons arbeidsrecht bij het 

postmaterialistische tijdperk?

• Geluk is belangrijker in arbeidsrecht

• De werknemer wordt mentaal een zzp’er

• Ontslagrecht maakt hen ongelukkig die ze moet 

beschermen

• Op zoek naar een alternatief voor toernooimodel?
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