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Breken met de traditie

DOOR RONA LD VA N DE KROL  •  

We zitten gevangen in oude arbeidsmarktstructuren. 

Hoe breken we daaruit? Organisatiepsycholoog Aukje 

Nauta over ‘het nieuwe psychologische contract’, de 

onzin van ‘oudelullendagen’ en de noodzaak tot een 

nieuwe balans tussen ‘pamperen’ en ‘empoweren’.  

ukje Nauta brengt graag in de praktijk wat zij jarenlang  
zelf betoogt. Als organisatiepsycholoog gespecialiseerd in 
inzetbaarheid en in sociale innovatie gelooft zij sterk in de 
kracht van kleinschalige organisaties en maatwerkafspraken. 
Haar adviesbureau Factor Vijf heeft geen vast kantoor en  
ook geen werknemers in dienst. Zelfs de secretaresses zijn 
zelfstandigen, die op afstand hun werk verrichten, ook  
voor andere bedrijven.

‘We willen geen bazen zijn, en ook geen werknemers hebben’, zegt Nauta over het 
adviesbureau dat zij samen met Cristel van de Ven en Guurtje van Sloten leidt. De drie 
partners zien elkaar misschien een keer in de week, anders om de week, op wisselende 
locaties. Zij hebben zelfs een ‘emotionele bankrekening’. Daarmee bedoelt Nauta dat  
zij onderling zoveel meer (ver)delen dan louter financiële opbrengsten, zoals onderling 
vertrouwen, feedback en de bereidheid om elkaar te helpen. ‘Ja’, zegt ze als ze de  
interviewer moeilijk ziet kijken, ‘onze accountant snapt er ook niets van.’

Vanuit deze bijzondere eigen arbeidsrelatie is Nauta goed in staat om veel grote 
bedrijven en organisaties te begeleiden in hun veranderingstrajecten. Dat komt omdat  
haar basisinstrument bestaat uit rechtstreeks contact tussen mensen, tussen leiding- 
gevenden en werknemers, ongeacht de schaal van de organisatie. ‘Ik geloof erg in de  
kracht van de dialoog.’

Wat zij op microniveau doet bij haar eigen adviesbureau kan niet een-op-een vertaald 
worden naar grote organisaties als Philips en Rijkswaterstaat, enkele van haar klanten.  
Nauta is zich bewust van de spanning tussen de twee werelden. Maar ook van de spanning 
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