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Iedereen heeft taken die saai, stressvol of frustrerend zijn. Klanten die bellen met 'overbodige' 
vragen, schrijven van verslagen waar je tegenaan hikt of het verwerken van je kilometers of 
urenregistratie. Je wordt er moe van, geïrriteerd en het kost gewoon energie. Heel vervelend 
allemaal en helaas onvermijdelijk.  
Toch is er ook goed nieuws! Wetenschappers zoals Arnold Bakker en Yuri Scharp hebben onderzoek 
gedaan naar de inzet van playful workdesign en de impact daarvan op bevlogenheid en werkbeleving 
en -prestaties. Door de inzet van de methodiek van werkdesign kun je taken op een speelse en 
creatieve manier designen en kan je een saaie, vervelende taak ineens leuk en uitdagend maken. En 
als je er een competitie-element aan toevoegt draagt het ook nog eens bij aan verbinding met je 
collega’s.  
 
Oké maar hoe dan?  
In de workshop Playful WorkDesign praat Professor Arnold Bakker je allereerst bij over bevlogenheid, 
want wat is dat nou precies? Hoe hou je die vast of krijg je die terug nu er zoveel verandert? Je hoort 
welke positieve effecten bevlogenheid heeft op de werknemer als mens, maar zeker ook op 
bedrijfsresultaten. 
Vervolgens ga je aan de slag met het begrip Flow: 'Hoe voelt Flow voor jou en hoe kun jij zelf een 
taak, die jou uit die flow haalt, designen.  
 
Designen? 
Ja, op een andere manier naar de taak kijken, het nut helderder maken, een uitdaging toevoegen of 
op een ander manier ervoor zorgen dat je de taak positief ervaart. En dat draagt bij aan het gevoel 
van autonomie, geeft meer werkplezier en helpt om vaker flow te ervaren. Hoe dit precies werkt en 
wat dit voor jou kan betekenen? Dat kun je het beste zelf ervaren!  
Vervolgens biedt Yuri ons een verdiepend kijkje in de wereld van onderzoek op het gebied van playful 
werken en op welke wijze deze methodiek interacteert met bevlogenheid en werkprestaties. 
Natuurlijk gaan we aan de slag met hetgeen dit betekent voor ons vak als A&O-er. De missing link 
naar een vertaling van onderzoek naar werkelijk aan de slag met verbeteringen….? 
 
Kortom iets nieuws en voor ons vakgebied relevant. Meld je dus snel aan. 
We zien jullie graag 23 juni in onze workshop! 
 
Diederike ten Berge en Anya van der Vlist, Judith van Amersfoort



  


