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 Laura van Die | capital v

“HET IS BULLSHIT OM TE 
DENKEN DAT WERKGELUK 
EEN 'ONE SIZE FITS ALL' 
PROGRAMMA IS"
Tekst Samuel Valentijn  | Foto Dion Doornik

Na tien succesvolle jaren in de 
arbeidsbemiddeling was Laura van Die wel 
klaar met dat gedeelte van haar leven. Dit 
kon ook anders. Ze wilde verder: tijd voor 
iets nieuws! Maar ze wist nog niet wat. 
Meestal heeft iemand die haar relatie met 
het schoolsysteem omschrijft als ‘haat-liefde’ 
en aan die periode dan ook geen diploma’s 
overhoudt, geen lichtgevende pijlen aan de 
kant van de weg staan die je wijzen naar 
het volgende onderdeel van een glansrijke 
carrière. Dat gold ook voor Laura. Die weg 
moest ze zelf, op de tast, zien te vinden. Dat 
deed ze door een week lang verschillende 
taken uit te voeren, met als doel uitvinden 
waar ze de meeste energie van kreeg. 
Zo bleek dat de toekomst die zij zocht in 
communicatie lag. 

capital v
Zo begon capital v, het bureau van Laura, in 
eerste instantie in de arbeidscommunicatie. 
Al vrij snel evolueerde dat in een breder 
marketing- en communicatiebureau, gericht 
op internal en employer branding. Al zien haar 
klanten het werk dat zij doet meer als volgt: 
‘Lau maakt eigenlijk alles mooier en leuker’. 
Laura zelf zegt over haar manier van werken: 
“Vaak denken mensen te groot. Ik denk heel 
klein, praktisch en uitvoerbaar. Maar ook, en 
dat vind ik belangrijk, heel echt. Als het niet 
echt is, gaat het nooit werken”.

WERKGELUL
Laura wordt ook vaak benaderd om het 
‘werkgeluk’ binnen een organisatie onder 
het vriespunt vandaan te halen. Zelf vindt 
ze werkgeluk een containerbegrip dat vaak 
niets oplevert omdat het van bovenaf wordt 
opgelegd: “Het is bullshit om te denken dat 
werkgeluk een ‘one size fits all’ programma 
is”. Laura spreek van ‘WERKGELUL’ waarin 
praten met medewerkers en luisteren naar 

the only way to 
support a revolution is 
to make your own

wat zij te zeggen hebben centraal staat. 
“Iedere werknemer heeft andere wensen en 
behoeften. Zij zijn je ambassadeurs! Als de 
mensen binnen je organisatie tevreden zijn, 
gaat de rest vanzelf.” mycapitalv.com


