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Agenda

1. Mentale energie en haar veroorzakers 

(vanuit individueel en organisatie perspectief)

2. Van Inzicht naar Impact – aan de slag met JD-R

3. Casus bespreking



Wetenschappelijk inzicht
Wilmar Schaufeli is hoogleraar 
psychologie en toonaangevend 

wetenschapper op het gebied van de 
positieve psychologie. Ontwikkelde 

het JD-R Model.  

Praktische impact
Elco Schaufeli is organisatieadviseur en 
heeft 15 jaar ervaring in het toepassen 

van het JD-R Model in de praktijk 
vanuit HR en Arbo setting. Ontwikkelde 
samen met Wilmar het EnergieKompas. 

Wie zijn wij? 
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http://www.wilmarschaufeli.nl/


Triple i Human Capital
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Ideeën Inzicht Impact



Onze uitgangspunten
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ONZE MISSIE

Wetenschappelijke kennis praktisch 
toepasbaar maken om de mentale 

energie van werkenden te vergroten

ONZE VISIE

Werken is niet alleen belastend, maar zeker ook een 
bron van energie. Als mensen een goede balans in hun 
werk hebben en houden, zijn ze in staat om duurzaam, 

met behoud van gezondheid, succesvol hun rol te 
vervullen op het werk en daarbuiten. 

Hoe doen we dat? 

• Slimme wetenschappelijke tools 
• Bieden van inzicht in (oorzaken van) mentale energie
• Voeden van de dialoog voor impactvolle verandering



Mentale energie en haar veroorzakers



Waarom is mentale energie belangrijk?
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BEVLOGEN

BURNOUT

Ziekteverzuim

Bedrijfsongevallen

Kwaliteit (defecten)

Klanttevredenheid

Productiviteit
Winst

- 37%

- 49%

- 60%

+12%
+18% +16%

Bevlogen vs. niet-bevlogen
152 organisaties; 32.394 afdelingen; 955.905 werknemers
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Waarom presteren bevlogen medewerkers beter?

• Ze zijn proactief en nemen initiatief

• Ze stellen hogere doelen en voelen zich competent

• Ze zijn intrinsiek gemotiveerd en gaan voor de inhoud

• Ze vertonen pro-sociaal gedrag en zijn vriendelijk en coöperatief

• Ze ervaren positieve emoties en verwerken informatie beter 

• Ze zijn gezond en verzuimen niet



De motor van de machine? 
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BURNOUT
KLACHTEN TEVREDEN

BEVLOGENWERKVERSLAAFD

ONPLEZIERIG PLEZIERIG

PASSIEF

ACTIEF

kalm

content

gelukkig

intrinsieke 
motivatierusteloos

gespannen

vermoeid

bedroefd

15%

16%

69%



Waardoor raken mensen bevlogen? 
(En wat beschermt tegen stress?)
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Verbondenheid

• Werkplezier
• Samenwerking
• Anderen helpen

Groei

• Uitdaging
• Resultaten boeken
• Jezelf ontwikkelen

Autonomie

• Inspraak in je werk 
• Richting geven aan 
werk en jezelf

Zingeving

• Werk doen dat van 
belang is voor 
anderen

Deci & Ryan (2002) 



Het Job Demands - Resources model
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Wat zijn energiebronnen en stressoren?
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In elke baan zijn (positieve) energiebronnen en (negatieve) stressoren aanwezig.
Energiebronnen helpen (persoonlijke en organisatie) doelen te behalen en om te 

gaan met de belasting die uit stressoren voortkomt. 

Energiebronnen Stressoren

Sociale energiebronnen, zoals 
“steun van collega’s”

Werk energiebronnen, zoals 
“regelruimte”

Organisatie energiebronnen, 
zoals “communicatie”

Groei energiebronnen, zoals 
“leren en ontwikkelen”

Kwantitatieve stressoren, zoals 
“werkdruk”

Kwalitatieve stressoren, zoals 
“conflicten op het werk”

Organisatie stressoren, zoals 
“bureaucratie”



De ene mens is de andere niet

Sommige werknemers beschikken over meer persoonlijke hulpbronnen 
dan andere. Dergelijke hulpbronnen maken het makkelijker om met 

stressoren om te gaan en energiebronnen gericht in te zetten.

• Optimisme
• Weerbaarheid
• Flexibiliteit 
• Geloof in eigen kunnen
• Grenzen stellen
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Bevlogen leiderschap

Autonomie

Verbondenheid

Groei

Betekenis

Inspireren

- Maakt verbinding met organisatiedoel
- Enthousiasmeert voor plannen
- Benadrukt de zin van het werk

Versterken

- Delegeert effectief 
- Stimuleert talenten, zet in op sterktes
- Daagt uit

Verbinden

- Moedigt samenwerking aan
- Bevordert team spirit en -focus 
- Vermindert frictie in het team

Empoweren

- Benadrukt eigen bijdrage
- Geeft vrijheid en verantwoordelijkheid
- Moedigt geven eigen mening aan

Sturen op verbinding

Sturen met vertrouwen

Sturen op ruimte om te leren

Sturen op commitment

15



Individuele en organisatieontwikkeling



Individuele ontwikkeling
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Taken 
aanpassen

Cognities 
veranderen

Talenten 
benutten

Werkrelaties 
aanpassen

Carrière  
aanpassen

Job 
Crafting



Werk- en Organisatie ontwikkeling
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Sociale werkcontext

Taak- en werkinhoud

Individu Organisatie



Interventiegebieden
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Sociale werkcontext

Taak- en werkinhoud

Individu Organisatie

Samenwerken 
& Teamklimaat 

Cultuur & 
Communicatie

Taak- & 
Functieontwerp

Strategie & 
Structuur



Samenwerken en Teamklimaat
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Belasting
• Conflicten
• Emotionele belasting
• Ongewenst gedrag

Energie
• Sociale steun
• Teamsfeer
• Verbindend leiderschap

Interventies
• Teamproces & -klimaat
• Samenstelling team
• Conflicthantering
• Samenwerking teams



Taak- en Functieontwerp
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Belasting
• Werkdruk
• Rolconflict
• Werk-thuis balans

Energie
• Regelruimte
• Rolduidelijkheid
• Leren en ontwikkelen
• Versterkend leiderschap

Interventies
• Taak- en functieontwerp
• Talentontwikkeling
• Leerklimaat
• Feedbacksystemen



Cultuur & Communicatie
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Belasting
• Sociale onveiligheid
• Overwerk cultuur
• Onrechtvaardigheid

Energie
• Communicatie
• Vertrouwen in leiding
• Gedeelde waarden
• Inspirerend leiderschap

Interventies
• Uitwisselen normen
• Voorbeeldgedrag
• Anders communiceren
• Waarden leven en belonen



Strategie en Structuur
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Belasting
• (Negatieve) veranderingen
• Bureaucratie
• Baanonzekerheid

Energie
• Inspraak
• Loopbaanmogelijkheden
• Strategische alignment
• Inspirerend leiderschap

Interventies

• (Management) development
• Betrekken in veranderprocessen
• Organisatiestructuur
• Procesontwerp
• Ontregeling 



Van Inzicht naar Impact



Waarom is een wetenschappelijk kader belangrijk?

Evidence based modellen

Gemeenschappelijke taal

Valide meetinstrumenten

Statistische analyses

Biedt kaders voor de dialoog over complexe 
zaken op het werk om snel tot de kern te komen

Geen “gut feeling” maar verbanden die 
kloppen, waarop gestuurd kan worden

Informatie die betrouwbaar en accuraat is en 
geschikt is voor risico-selectie en triage

Geen ongefundeerde interpretaties maar harde 
cijfers op basis van heldere analyses
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Ontwikkelcyclus
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1. Doel 
stellen

2. Onderzoek 
doen

3. Inzicht 
verwerken

4. Plan 
maken

5. Actie 
ondernemen

6. Evalueren

OPTIMALISATIE



Actoren in bevlogenheidsonderzoek
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MANAGEMENT/ 
OR

• Draagt visie uit 
• Spoort leiding aan

• Cultuurbepalende rol
• Stelt middelen ter beschikking

HR/ ARBO • Sparringpartner 
• Spoort leiding aan

• Ondersteunende activiteiten
• Deelt best practices

DIRECTE LEIDING • Stimuleert deelname
• Gebruikt data

• Zoekt verbetering werkklimaat 
• Stuurt niet op inhoud acties 

MEDEWERKERS • APK
• Eigen regie

• Samen eigenaar van resultaten
• Geeft invulling aan verbetering



De neuzen dezelfde kant op!
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VRAGENLIJSTMOEHEID

WHAT’S IN IT FOR ME?

• Persoonlijk inzicht
• Inspraak
• Beter werkklimaat
• Kans om me uit te spreken
• Bijdragen aan welzijn van 

mijn collega’s

• …..

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20 60 80 120 150 200

Respons naar aantal vragen

”Waarom zou ik meedoen? 
Er wordt toch niets mee 
gedaan. Dat heb ik al zo 

vaak meegemaakt!”



Bewust communiceren
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• De betrokkenheid van 
medewerkers wordt in hoge mate 
bepaald door de kwaliteit van de 
communicatie

• Deze kan directief of inclusief zijn

Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat zegt de cynicus? 

• Persoonlijk
• Discussie
• Inspraak
• Begrip
• Tijdsintensief
• Bijv. meeting, 

forum, MBWA

• Onpersoonlijk
• Informeren
• Visie lanceren
• Strategie kader
• Snel
• Bijv. event, 

nieuwsbrief

INCLUSIEFDIRECTIEF

Reissner & Pagan (2013)

Deelname is niet anoniem!
à Wij zijn gebonden aan strenge 

privacyregels en wetgeving. Je 
resultaten worden wel anoniem 
verwerkt in teamscores

Er wordt toch niets mee gedaan!
à Dit gaan we ermee doen, is 

vroeger niet goed gegaan, maar 
willen we nu anders doen. Daar 
ben jij voor nodig!

Resultaten zijn sociaal wenselijk ingevuld!
à We proberen dat te voorkomen, maar 

het kan voorkomen. Staar je niet blind 
op de cijfers. Het gaat om het gesprek 



Het juiste proces volgen heeft zin!
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• Organizational support theory: 
Overtuiging dat de organisatie de 
bijdrage van haar medewerkers 
waardeert en zich bekommert over 
hun welzijn 

• Relevantie: Jullie en jullie welzijn 
doen er toe.

• Inspraak: Jullie kunnen zelf 
onderwerpen bespreekbaar maken die 
belangrijk zijn volgens jullie. 

• Structuur en tijd: Jullie agenda is 
gerespecteerd en jullie weten waar je 
aan toe bent. 

Allen & Rogelberg (2013)

HOE KOMT DAT?



Action planning met DASTO 
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Doelen

Aandachtspunten

Strategie

Opvolging



De lessen van verandermanagement
voor survey feedback
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Creëer urgentie (resultaten snel gereed, helder vervolg)

Zoek steun (informele leiders & HR) 

Geef ruimte (medewerkers bepalen vervolg) 

Formaliseer afspraken (niets doen = keuze)

Ondersteun acties (hulp, sturing)

Realiseer quick-wins (yes we can!)

Vier succes (en deel het!)

1

2

3

4

5

6

7

Kotter (1996)
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Interventies op bevlogenheid. 
Wat zegt de wetenschap?UWES is dominant 

meetinstrument om 

bevlogenheid te 

meten

Bevlogenheid leidt 

tot betere 

performance

Onderzochte 
interventies 
focussen op 

versterken van 
medewerkers

Organisatie-
interventies weinig 

onderzocht

Elke situatie is anders en rechtvaardigt een eigen aanpak 



4 soorten interventie studies
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• Self-efficacy, weerbaarheid, optimisme
• Rolspellen, wekelijkse opdrachten, doelen stellen, problemen oplossen 

Persoonlijke hulpbronnen

• Autonomie, verbondenheid en groei
• Job training en redesign, sociale interventie (coffee zone), skill-mix buddy

Energiebronnen

• Inspireren, verbinden, versterken en faciliteren
• Stress-management training, action-learning, coaching vaardigheden 

Ontwikkelen leiderschap

• Leefstijl en stress-management
• Mindfullness, rust-werktijd app, yoga, aerobics, buddy training

Gezondheidsbevordering

Knight et al. (2017)



Lessons learned
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• Elke context is anders: gebruik input van survey feedback voor keuze en 

invulling van interventies

• Biedt interventies vooral aan degenen die het nodig hebben aan (hoge 

stress, lage bevlogenheid)

• Voer interventies alleen uit bij voldoende draagvlak bij (senior) 

management van organisaties

• Groepsinterventies hebben meer effect dan individuele interventies 

(mogelijk door sociale energiebronnen)



Casus:  Een arbodienst



De organisatie
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• Business unit van grote arbodienst
• 3.669 werknemers
• 12 districten
• 28 kantoren
• 132 teams

• Verschillende typen professionals
• Bedrijfsartsen
• Arbeidsdeskundigen
• Re-integratiebegeleiders
• Ondersteunend personeel



Organisatie in beweging
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Professionele organisatie
• Productief en innovatief 

• Professionele autonomie
• Standaardisatie van kennis en vaardigheden

Machine bureaucratie
• Routines dominant
• Gestandaardiseerde werkprocessen
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Professionele organisatie
• Productief en innovatief 

• Professionele autonomie
• Standaardisatie van kennis en vaardigheden

Machine bureaucratie
• Routines dominant
• Gestandaardiseerde werkprocessen

Wat betekent dit voor de mens-strategie? 
Wat moeten mensen anders gaan doen? 
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Gewenste Organisatieontwikkeling

• Coacht inspireert en verbindt

• Stuurt op resultaat en eigen 
verantwoordelijkheid

• Stimuleert innovatie

• Creëert veiligheid en respect

• Spreekt aan op professionele             
verantwoordelijkheid

• Lerend en ontwikkelend

• Toegewijd en gedreven (bevlogen)
• Innovatief en flexibel

• Zelfsturend en resultaatgericht

• Omgevingsbewust en klantgericht

• Flexibiliteit en innovatie

• Vertrouwen en respect
• Overleg en samenwerking

Gedrag en houding management Gedrag en houding medewerker



Wat hebben we gedaan?
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• Op maat

• Individuele coaching 

• HR-cyclus

• Drivers van 

bevlogenheid in kaart

• Teamrapporten

• Managers opgeleid in JD-R

• Managers opgeleid in 

regierol

• Teams in dialoog (of niet)

• Aanscherpen beleid?

• Functiegericht 

veranderen?

• Cultuur check?

EnergieKompas Leiderschap Beleid



Onderzoekresultaten 2017 - 2019
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Weinig energie-risico, wel kansen

• Medewerkers hebben duidelijk minder 

burn-out klachten, maar raken ook 

(steeds) minder bevlogen
• Ten opzichte van 2017 is de 

bevlogenheid met ruim 4% afgenomen.

5,3% 4,4%

77,8% 82,4%

16,9% 13,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bevlogenheid

Middengroep

Burnout

Totaal 2017 Totaal 2019



Onderzoekresultaten: Stressoren
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• Het werk bij de Arbodienst is uitdagend qua werkdruk, verandertempo en emotionele 

belasting. Maar medewerkers beschikken ook over veel energiebronnen op hun werk.
• Negatieve veranderingen en baanonzekerheid zijn toegenomen.

Kwantitatieve stressoren NL 2017 2019
Werkdruk 2,9 3,1 3,2
Werkdrukoordeel 3,2 3,5 3,4
Verandertempo 3,1 3,5 3,4

Kwalitatieve stressoren NL 2017 2019
Werk - privé conflict 1,8 1,6 1,7
Emotionele belasting 2,1 2,4 2,3
Onderlinge conflicten 1,8 1,7 1,8
Rolconflicten 2,0 2,1 2,1

Organisatie stressoren NL 2017 2019
Negatieve veranderingen 3,0 3,1 3,4
Baanonzekerheid 2,1 1,9 2,1



Onderzoekresultaten: Energiebronnen
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• Het werk biedt veel energiebronnen, met 
name sociale factoren, waarvan de 

teamsfeer zeer gestegen is.

• Ten opzichte van 2017 is het passend 
werk, de inspraak, en  rolduidelijkheid 

afgenomen. 

NL Organisatie Organisatie
2017 2019

Groei Energiebronnen
Prestatiefeedback 2,7 2,6 2,6
Leren en ontwikkelen 3,4 3,6 3,6
Loopbaanmogelijkheden 2,7 2,7 2,7

Werk energiebronnen NL 2017 2019
Afwisseling 3,5 3,6 3,6
Gebruik vaardigheden 3,3 3,3 3,4
Passend werk 3,6 4,0 3,8
Regelruimte 2,9 3,2 3,3
Inspraak 3,0 3,0 2,7

Sociale energiebronnen NL 2017 2019
Steun collega's 3,5 3,9 3,9
Steun manager 3,3 3,6 3,6
Waardering 3,4 3,5 3,4
Team effectiviteit 3,5 3,8 3,7
Teamsfeer 3,8 3,8 4,1
Voldoen aan verwachtingen 3,7 3,7 3,8

Organisatie energiebronnen NL 2017 2019
Rolduidelijkheid 3,7 4,0 3,7
Onderlinge communicatie 3,3 3,3 3,1
Vertrouwen leiding 3,5 3,5 3,4
Gemeen- schappelijke waarden 3,7 3,7 3,6
Richting (alignment) 3,8 3,8 3,8



Onderzoekresultaten: Leiderschap
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• Werknemers hebben relatief weinig contact met hun managers.

• Managers worden vooral als versterkend en verbindend en minder als inspirerend gezien.

Bevlogen leiderschap NL 2017 2019
Inspirerend leiderschap 3,3 3,3 3,1
Versterkend leiderschap 3,5 3,9 3,8
Verbindend leiderschap 3,4 3,6 3,7
Contact met manager 3,3 3,0 2,7
Beoordeling manager 7,0 7,3 7,6



Hefboom analyse
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Afwisseling

Rolduidelijkheid

Waardering

Passend werk

Voldoen aan 
verwachtingen

Leren & 
OntwikkelenGemeensch. 

waarden

Werk-privé 
disbalans

Emotionele 
belasting

Rolconflict

Werkdrukoordeel

Bevlogen Leiderschap 

(inspireren, versterken, verbinden) 

0,18

0,23

0,13

0,10

0,13

0,10

0,14

0,19

0,13

0.15

0,15

0,16

-0,14

0,20

0,28

Bevlogenheid

Burnout

0,27

-0,15

-0,14

0,15 0,10

-
0,10



Conclusies
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Het mes van energiebronnen snijdt 
aan twee kanten 

• Door het vergroten van leer- & 
ontwikkelmogelijkheden en te zorgen 

voor passend werk wordt zowel de stress 

verminderd als de bevlogenheid 
bevorderd.

• Bevlogen managers zorgen voor meer 
energiebronnen (bv. rolduidelijkheid) en 
minder stressoren (bv. rol conflict)

Energiebronnen leiden tot 
bevlogenheid

• Medewerkers van de Arbodienst halen 

het meeste energie uit hun werk 
(afwisseling, passend werk, leren en 

ontwikkelen, waardering van klanten), 

maar ook uit de organisatie 
(rolduidelijkheid en gemeenschappelijke 
waarden). Daar worden ze bevlogen van.



Wat zou jij adviseren?
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Aanbevelingen
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Maak werk van energiebronnen

Investeer in bevlogen leiderschapRicht aandacht op energie niet op 
stress

• De bevlogenheid bij de Arbodienst kan 

omhoog, terwijl burnout nauwelijks een rol 

speelt.
• De aandacht zou derhalve moeten liggen op 

verruimen van de energiebronnen en 
leiderschap  in plaats van verminderen van 
de stressoren.

• De sleutel voor bevlogenheid ligt in het creëren van passend werk met voldoende afwisseling en 

groeimogelijkheden. Stimuleer de dialoog hierover op de werkvloer. 

• Voor medewerkers vormen klanten een bron van energie; het werken met en voor hen moet 
zoveel mogelijk gefaciliteerd worden zodat successen behaald kunnen worden.

• Er verandert veel bij de Arbodienst, ook in de werkrollen van medewerkers. Hun rol is vaak niet 

duidelijk en zou verhelderd kunnen worden. Ook kan men beter betrokken worden bij 
veranderingen. 

• Bevlogen managers zorgen voor minder 
stressoren en meer energiebronnen op de 

werkvloer. Werkt goed bij de Arbodienst. 

• Investeer meer in inspirerend leiderschap 
(inspraak, veranderingen)

• Verhoog de contactfrequentie waar mogelijk 
om de impact van leiderschap te verhogen.



Sociaal gaat goed, person – job fit kan beter
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Sociale werkcontext

Taak- en werkinhoud

Individu Organisatie

Samenwerken 
& Teamklimaat 

Cultuur & 
Communicatie

Taak- & 
Functieontwerp

Strategie & 
Structuur



Contact: elco.schaufeli@3ihc.nl

Informatie: 
www.wilmarschaufeli.nl

www.3ihc.nl
www.energiekompas.nl


