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(< amare= houden van), iemand die
van zijn werk houdt
begrijpen
het met de tastzin grip krijgen op ongrijpbare virtuele nullen en enen
beleving
een eigen waanbeeld mede gestoeld op
zelf bedachte verwachtingen van meningen van anderen, die niet verifieerbaar
zijn en onbekend aan die anderen zelf,
omdat zij zich er niet van bewust zijn
facilitair klimaat
dichte mist, zicht tot maximaal (eigen)
neuslengte
flexplek
de meest laagwaardige ruimte in een
gebouw waar dankzij de hoge instelbaarheid van tafels en stoelen, mensen in
zodanige bochten worden verwrongen,
dat dit leidt tot vast zittende gewrichten
waardoor de mens inflexibel wordt; de
flexplek bevindt zich veelal in de spouwruimte
flexwerker
een door te langdurig gebruik van de
flexplek, verwrongen medewerker waarbij
met name het gebogen hoofd karakteristiek is
hospitalityconcept concept waarin men hartelijk is naar
andere mensen toe, vanuit de primaire
doelstelling de eigen economische situatie te versterken
kwaliteit
onbekend begrip, zie (mogelijk) onze
volgende editie
lachen
het spiertechnisch optrekken van de
mondhoeken als aangeleerd gedrag en
aangestuurd vanuit de hersenschors om
daarmee een bijdrage te leveren aan de
opgelegde organisatiecultuur; het echte
lachen (rudimentair) aangestuurd vanuit
de hersenstam is -  mede door de crisis uitgestorven.
lijk in de kast
een dermate frequent voorkomende vorm
van opslag dat deze standaard verdisconteerd dient te worden in de berekening
van de opslagbehoefte
professional
niet amateur (zie daar)
rookruimte
afslankmethode
transparant gebouw een gebouw met veel glas zodat er goed
zicht is op de diffuse organisatie en de
onduidelijke besluitvormings-processen
vast dienstverband een dienstverband waarbij de werknemer
zich tegen loon een keurslijf laat aanmeten
dat de werkgever dagelijks aanschroeft
totdat het vast komt te zitten
vrije tijd
tijd waar men zich vrij voelt en dus ook
vrij kan denken
vrijwilliger
iemand die wél wil werken, dit in tegenstelling tot de persoon die tegen loon
werkt ( ook wel professional genoemd)
welzijn
niet niet zijn
geen vrije tijd, waarin men alleen onvrij,
werktijd
dus gehinderd door blokkades, kan denken
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