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Werken met veerkracht bij de Rabobank



Veerkracht is nodig

De Rabobank is in beweging 

• De klantbediening verandert
• Er is een sterke focus op beheer 
• Een grote krimp van personeel 

Dit heeft effect op werkdruk en werkzekerheid van medewerkers
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Veerkracht; de capaciteit van mensen om 
met veranderingen en tegenslagen  om te 
gaan. 

Fietsen tegen de wind in. Het vraagt 
extra inspanning en het kan tegelijker-
tijd uitdagend zijn en plezier geven.



Veerkrachtmodel Rabobank 
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Vaardigheden die je helpen om te gaan 
met moeilijke situaties, tegenslagen of 
veranderingen



Gebaseerd op de positieve psychologie 

The resilience factor (Reivich & Shatté, 2002). 
Zij beschrijven 7 aspecten van veerkracht.

Het psychologisch kapitaal: Hoop, optimisme, 
vertrouwen en veerkracht (Luthans, Luthans
& Luthans, 2004). 

Onze eigen ervaring als trainer/adviseur 
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Argumenten om te kiezen 
voor een eigen model
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• We missen in beide bronnen de factor Energie, in onze visie de basis 
van veerkracht. 

• De 7 factoren van de Resilience Factor vinden wij iets te ‘technisch’ 
voor niet-psychologen. We wilden naar een praktische vertaling voor 
bedrijven.  

• Bij Psychologisch Kapitaal vinden we dat er te weinig aandacht is hulp 
en waardering (als buffer tegen stress). Daarnaast vinden we ‘hope’ 
lastig te vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands , omdat de 
term een andere associatie oproept. 



Positieve psychologie 

• Studie naar optimaal menselijk functioneren en geluk. 
• Gericht op het versterken van mensen. 
• Focus op de kracht van mensen in plaats van de zwaktes:  wat kunnen 

we leren van mensen die moeilijkheden hebben overwonnen. 
• Richt zich op gezondheid en vitaliteit in plaats van op ziekte.  
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Doel is niet alleen ellende wegnemen, maar 
ook plezier versterken en welzijn vergroten. 

Welzijn hangt af van omstandigheden 
die we treffen in het leven (zoals wel of geen 

liefhebbende ouders, gezondheid, welvaart)  en van hoe 
we naar de wereld kijken en deze 
tegemoet treden. Je kunt je eigen 
welzijn deels zelf beïnvloeden.



Elementen veerkracht
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Optimisme
Vertrouwen hebben in een goede 
afloop bij moeilijke situaties en er 
niet te lang in blijven hangen

Hulp en waardering
Je gewaardeerd voelen en anderen 
betrekken bij je problemen en 
uitdagingen

Wendbaarheid
De vaardigheid om mee te bewegen 
in een veranderende omgeving

Energie
Je fit voelen en voldoende 
aandacht voor basisbehoeften 
(herstel, ontspanning, gezonde 
voeding, beweging)

Kalmte
De vaardigheid om onder druk 
gevoelens in bedwang te houden 
en te blijven richten op zaken die 
je wilt / moet

Focus
In staat zijn om in onrustige tijden 
doelgericht te blijven en je niet te 
veel laat afleiden



Interventies

8

Training voor 
leidinggevenden

Veerkrachttest 
voor iedereen

Training voor 
medewerkers
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Proeverij voor HR medewerkers,
leidinggevenden en medewerkers



Veerkrachttest

• Korte praktische test (37 vragen), voor iedere medewerker beschikbaar 
op de Rabobanksite

• Gebaseerd op ons model
• Terugkoppeling  (Veerkrachtprofiel) met individuele score per 

veerkrachtelement en daarbij praktische adviezen

• Veerkrachtprofiel is  een middel tot zelfreflectie en basis voor gesprek 
tussen leidinggevende en medewerkers of collega’s onderling. 

• Ook ingezet in trainingen en bijeenkomsten met medewerkers / 
leidinggevenden over Veerkracht.

• Gedigitaliseerd in samenwerking met SKB.  
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Training voor medewerkers

Veerkracht in een onzekere werksituatie
• Gericht op versterken veerkracht bij baanonzekerheid; ondersteuning 

bieden bij het in eigen hand nemen van toekomst. 
• De training bestaat uit drie dagdelen verspreid over een maand. 
• Reflectie-opdrachten en ervaringsoefeningen. Tussen de bijeenkomsten, 

opdrachten om het geleerde in de praktijk te oefenen en te bestendigen.

Werken met onzekerheid
In-company voor groepen die met veel veranderingen/onzekerheid te 
maken krijgen of sterk onder druk staan. Hiervoor zijn er verkorte varianten 
ontwikkeld. 
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Training voor leidinggevenden

Setting van een Sociaal Medisch Team (SMT) of workshop.
Invloed van organisatieontwikkelingen op veerkracht en vitaliteit 
van medewerkers staat centraal.

Thema’s:
1. Onzekere werksituatie: impact van toekomstonzekerheid; verschillen 

in reactie hierop, hoe omgaan met de achterblijvers (de collega’s die 
wel mogen blijven), aanzeggesprekken en omgaan met de 
uiteenlopende emoties, hoe begeleid je als leidinggevende onzekerheid 
van anderen als je zelf ook onzeker bent over je baan.

2. Veerkracht: wat is het, wat heb je zelf in huis, hoe maak je het 
bespreekbaar, hoe kun je de veerkracht van medewerkers versterken.

3. Werkdruk en werkstress: oorzaken, hoe herken je als leidinggevende  
signalen, waar liggen je beïnvloedingsmogelijkheden, hoe verleen je 
steun aan medewerkers, hoe geef je feedback.
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Proeverij voor HR-medewerkers, leidinggevenden 
en medewerkers

Kort programma waarin geproefd wordt aan inhoud programma’s 
veerkracht met ervaringsoefeningen
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Tot nu toe
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Medewerkers
• inzicht en grip op hanteren onzekerheid 
• vergroot bewustzijn dat bepaalde reacties 

erbij horen
• minder twijfelen aan zichzelf: houvast
• bewust van kwaliteiten in omgaan met 

onzekerheid en  veranderingen
• meeste actie op de thema’s energie, focus, 

hulp en waardering
• versterkt de onderlinge sociaal-emotionele 

steun en hulp vragen 

Leidinggevenden
• training praktisch toepasbaar en in 

realiteit van vandaag
• handvatten om met team of individu in 

gesprek te gaan
• leren van en met elkaar
• eigen veerkracht en die van 

medewerkers komt aan bod
• nieuw is om te focussen op dat wat er 

wel is
• focus vooral om iemand zijn kracht op 

het juiste moment in te zetten

• Bij 40% van de lokale Rabobanken is tot nu toe actief aandacht geweest voor het 
versterken van veerkracht.

• Ervaring: investeren in  Veerkracht helpt om beter om te gaan met tegenwind 
zoals onzekere tijden en een hoge druk. Dit is in het belang van de organisatie en 
de individuele medewerkers. 



Tot nu toe
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§ De Veerkrachttest is ongeveer twee jaar beschikbaar. Ruim 5000 
medewerkers hebben de test ingevuld. 

§ Beeld eerste interpretatie cijfers:
• Zo’n 75% van de Rabobank medewerkers is optimistisch, gaat 

uit van een positieve toekomst en heeft zelfvertrouwen.
• 45% Geeft aan in drukke tijden te weinig aandacht te hebben 

voor herstel en ontspanning. Dit tast de basis van Veerkracht 
aan.

• Ruim 40% worstelt met het stellen van grenzen.
• Hulp vragen vindt 50% van de medewerkers lastig. Dit kan ook 

komen omdat men het moeilijk vindt om grenzen te stellen.
• 55% Vindt nieuwe situaties in het werk lastig. Dit kan wel 

beïnvloed zijn door het type nieuwe situaties van de afgelopen 
jaren (focus op beheer, krimp).

• 80% Vindt dat ze veranderingen goed aan kunnen.



Advies andere organisaties

• Besteed bij veranderingen niet alleen aandacht aan inhoudelijke en 
operationele kant.

• Aandacht voor het functioneren en welzijn van de individuele 
medewerker is belangrijk.

• Effectief om dit te doen vanuit de positieve psychologie: boort krachten 
van mensen aan om met de veranderingen om te gaan. Geeft energie en 
vertrouwen.
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Begin met de leidinggevenden:
persoonlijk veerkracht heeft weerslag op de 
medewerkers
• leidinggevenden zijn in positie om 

medewerkers te coachen op Veerkracht
• veerkrachtige leidinggevenden zijn 

medewerkers beter tot steun

• Bied medewerkers interventies aan 
om veerkracht te versterken

• Met directe collega’s in een 
teamsessie, of in de vorm van een 
training waarop mensen zich 
individueel, los van collega’s 
kunnen inschrijven



Oefening wendbaarheid
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Out-of-the-box denken
Doel: Oefenen in buiten de kaders 
denken.

Omschrijving: Op papier staan 9 
punten. De opdracht is deze met elkaar 
te verbinden via rechte lijnen zonder 
het potlood van het papier te halen.

Resultaat: Bewustwording van de 
neiging om beperkende aannames te 
doen (binnen de punten blijven). 
Ruimer denken helpt om creatiever 
oplossingen te bedenken. Met anderen 
samenwerken helpt hierbij.



Oefening optimisme
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Beschrijven van foto’s.

• Doel: Bewustwording van de eigen mate van optimisme.
• Omschrijvingen: Vraag alle deelnemers om bij 3 of 4 ‘neutrale’ 

foto’s een kort verhaaltje te schrijven (wat voor sfeer en 
associaties roept de foto bij je op, wat kan er aan de hand 
zijn….) Wanneer alle foto’s zijn geweest vraag je mensen om 
hun eigen verhalen eens te beoordelen als positief of 
negatief. Kunnen ze bij zichzelf een positieve of negatieve 
tendens ontdekken?

• Uitwisselen in koppels. Tot slot vraag je bij iedere foto één 
persoon die een positief verhaal bij de foto had, om dit ter 
inspiratie te delen in de groep.

• Resultaat: Mensen houden zichzelf een spiegel voor en 
oefenen om te kijken met een ‘positieve’ blik



Oefening energie
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Energizer

• Doel: Ervaren dat fysieke inspanning het energieniveau kan 
verhogen. 

• Omschrijving: Vraag mensen even stil te staan bij hun fysieke 
energieniveau. Vervolgens ga je met elkaar bewegen 
bijvoorbeeld touwtje springen, baloefening, traplopen, enz. 
Daarna vraag je deelnemers weer even stil te staan en te 
voelen wat dit met hun energieniveau doet.

• Resultaat:  Energieniveau van de groep gaat omhoog. 
Deelnemers ervaren dat bewegen energie oplevert. 



Bijlage
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Kalmte Focus Optimisme Hulp en 
waardering

Wendbaarheid

Emotieregulatie x

Impulscontrole x

Optimisme x x

Oorzaak- gevolg 
analyse

x x

Empathie x

Vertrouwen in 
eigen kunnen

x

Naar buiten 
treden

x x

In onderstaande tabel geven we weer waar de elementen van 
The Resilience Factor terugkomen in ons Veerkrachtmodel



Bijlage
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Kalmte Focus Optimisme Hulp en 
waardering

Wendbaarheid

Confidence x

Hope x x

Optimisme x

Resilience x x

In onderstaande tabel geven we weer waar de elementen van 
Psychologisch Kapitaal terugkomen in ons Veerkrachtmodel


