
Menselijke Maat 

Een politiek manifest , waar u zich bij kunt aansluiten door het te verspreiden via social media. 

Wij staan voor de Menselijke Maat in: 

 overheidsingrijpen 

 de medische praktijk 

 belastingheffing 

 verkeer, files, boetes, parkeren 

 uitkeringen en pensioenen 

 klimaatmaatregelen en ecologie 

 onderwijs en wetenschap 

 woningbouw  

 vluchtelingenbeleid 

 media en eerlijk nieuws, ook lokaal 

 democratische besluitvorming 

 privacy 

 

websites: menselijkemaat.nl  

https://www.insights-zorg.nl/diensten/menselijkemaat/ 

https://www.menselijke-maat.nl/  (binnenhuisarchitectuur en publike ruimtes) 

app:  http://app.menselijkemaat.nl/Index.html#/  

 

Boeken: 

De menselijke maat , A.J. H. Haak; een studie over de relatie tussen gebruiksmaten en menselijke 

afmetingen, bewegingen en handelingen 

 

De menselijke maat, Roberto Camurri ...  

De menselijke maat (Hardcover). Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bologna. Het telt een 

viertal straten te midden van uitgestrekte velden.... 

 

http://www.petervankleij.nl/visie-werkwijze/werkwijze/de-menselijke-maat-als-maatstaf/  

 +31 [0]6 51 213 073   peter@vankleij.nl 

De menselijke maat als maatstaf 

Na jaren van schaalvergroting, nadruk op controle en een overmaat aan managers, willen veel 

organisaties weer terug naar de ‘menselijke maat’. En terecht! Maar wat betekent dat eigenlijk 

precies? En hoe kun je de menselijke maat succesvol als maatstaf nemen? 

Voor ‘de menselijke maat’ kan nauwelijks een wetenschappelijk verantwoorde definitie worden 

gegeven. Mensen zijn nou eenmaal heel verschillend en ieder mens heeft andere behoeften. 

https://www.insights-zorg.nl/diensten/menselijkemaat/
https://www.menselijke-maat.nl/
http://app.menselijkemaat.nl/Index.html#/
http://www.petervankleij.nl/visie-werkwijze/werkwijze/de-menselijke-maat-als-maatstaf/
mailto:peter@vankleij.nl


Bovendien is de menselijke maat afhankelijk van de situaties en de omgevingen waarin mensen als 

individu of als team moeten functioneren, oftewel: van de werkelijkheid zoals zij die waarnemen. 

De menselijke maat gaat in eerste instantie over het gegeven dat mensen worden gezien en dat zij 

zich mogen laten zien. Ze worden gestimuleerd om in hun eigen kracht te gaan staan en krijgen eigen 

én collectieve verantwoordelijkheden. Ze hebben maximale identificatie met de visie en strategie of 

een afgeleide daarvan. 

De menselijke maat gaat in tweede instantie over het functioneren in overzichtelijke 

resultaatverantwoordelijke eenheden, waarbij de output centraal staat. Men spreekt elkaar aan op 

kwaliteiten en men ontmoet elkaar in authentiek gedrag waardoor optimale ondersteuning onderling 

mogelijk wordt. 

De menselijke maat gaat in derde instantie over leiderschap. De managers stimuleren eigen kracht, 

faciliteren het team en laten vooral de visie leven. Zij dragen er zorg voor dat de strategie in ‘hoofd, 

hart en handen’ zit. 

Het verschil 

In een omgeving waar de menselijke maat als maatstaf wordt gehanteerd, kunnen individuen en 

teams excelleren en écht het verschil maken. Ieder voor zich kan meer bijdragen, beter presteren en 

meer bevlogenheid tonen dan in grootschaligheid ooit voor mogelijk werd gehouden. 
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Verkiezingen 2021 Maart 
Corona en de economische crisis worden zonder meer belangrijke thema's ook discriminatie, racisme 

en vluchtelingen en ecologie (klimaat) spelen mee. Alles draait om angst en kunnen we aan wat er op 

ons afkomt, laten we dat over aan de machthebbers of willen we zelf meebeslissen. Dus de keus 

tussen twee illusies namelijk veiligheid/zekerheid versus vrijheid.  

https://www.duurzaamnieuws.nl/alle-peilingen-op-een-rij-voor-de-tweede-kamerverkiezingen-

2021/ 

De Peilingwijzer geeft een overzicht van het gemiddelde van alle peilingen. 

Frontbencher vergelijkt overzichtelijk vijf peilingen. Verzameld zijn de peilingen van de 

onderzoekbureaus Ipsos, TNS Nipo, I&O Research, EenVandaag en Maurice de Hond.  De partijen 

worden geordend op basis van de uitslag van de laatst gepubliceerde peiling. 

https://frontbencher.nl/peilingen/ 

Stemwijzer.nl  en de stemhulpen van ProDemos, nog niets over 2021  stemwijzer@prodemos.nl 

Kieskompas.nl. Kieskompas stelt gebruikers in staat om een uitgebreide analyse te maken van de 

keuzemogelijkheden. Voor gebruikers moet het volkomen helder zijn wat de beste keuze is en 

waarop deze is gebaseerd 

Op partijgedrag.nl kun je zien hoe partijen zich hebben gedragen. Lees partijprogramma's en andere 

kieswijzers om de uitgedragen koers van partijen te vergelijken. 

 

Expertuitdaging: Menselijke Maat | Community | Zoom.nl 

zoom.nl › artikel › 26880-expertuitd... 

https://www.duurzaamnieuws.nl/alle-peilingen-op-een-rij-voor-de-tweede-kamerverkiezingen-2021/
https://www.duurzaamnieuws.nl/alle-peilingen-op-een-rij-voor-de-tweede-kamerverkiezingen-2021/
mailto:stemwijzer@prodemos.nl


Blog van de voorzitter “menselijke maat is zoek!” - ataxie.nl 

www.ataxie.nl › blog-van-de-voorzit... 

De menselijke maat is zoek. Zelfregie en eigen verantwoordelijkheid zijn in onze tijd een hoog goed. 

Ook ik onderschrijf dat van harte en zet me dagelijks in om ... 

 

Waar is de menselijke maat in de Participatiewet? | Wiardi ... 

www.wbs.nl › publicaties › waar-de-... 

Apr 16, 2020 - ... onduidelijk hoe bij de uitvoering van dit voorstel de menselijke maat geborgd 

wordt. ... (Geraadpleegd van: https://www.internetconsultatie.nl/ ... 

 

Innoveren met de menselijkemaat - de Volksbank 

www.devolksbank.nl › assets › files 

Bankieren met de menselijke maat. De lijfspreuk van de bank komt sterk terug in de manier waarop 

de bank innoveert, beaamt innovatiemanager. Bas de Jong: ... 

 

Hoe de menselijke maat bij het overheidsloket verdween | De ... 

www.volkskrant.nl › hoe-de-menselij... 

Feb 14, 2020 - De meeste burgers deugen, de meeste ambtenaren ook. Waarom loopt het dan steeds 

mis tussen die twee? 'Het is allemaal bewust zo ... 


