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Werkgeluk is in. Tegelijkertijd kampen professionals en organi-

saties met verzuim door stress en burn-out. Door de risicovolle 

kanten van het streven naar bevlogenheid in een organisatie te 

herkennen en kleine aanpassingen te doen op de werkvloer laat 

je vitaliteit en bevlogenheid (duurzaam) floreren. 

■ Sabine Mur

B
en jij die bevlogen officemanager 

die ons team komt versterken?' 

‘Zoek jij als enthousiaste en vak-

kundige technicus een baan in een 

innovatieve omgeving?’ ‘Wij zoe-

ken bevlogen en betrokken verpleegkundigen 

voor de afdeling longgeneeskunde.’ Zo maar 

wat zinnen uit vacatures. Het geeft aan dat 

eigenschappen die met kracht en enthousiasme 

geassocieerd worden, populair zijn.

 

Werkgevers zoeken mensen die enthousiast, 

bevlogen en betrokken zijn. Steeds meer orga-

nisaties investeren in werkgeluk en daar ver-

tellen ze graag over. Regelmatig komen Chief 

Happiness Officers aan het woord op business-

zenders als BNR.  Ook voor professionals is 

gepassioneerd je werk doen het ideaal. Onder 

20’ers en 30’ers is het zelfs heel acceptabel om 

je baan op te zeggen als je die niet meer leuk 

vindt: werk moet gelukkig maken.

Dat dit niet altijd lukt, blijkt uit de toename van 

verzuim door burn-out. Steeds vaker verzuimen 

werknemers voor langere tijd door stressgerela-

teerde klachten. Burn-out wordt beroepsziekte 

nummer 1 genoemd. Heeft het streven naar 

werkgeluk en de toename in burn-outs met 

elkaar te maken? Is ons verlangen naar gepas-

sioneerd en bevlogen werken ziekmakend? In 

dit artikel zoek ik een antwoord op deze vraag, 

aan de hand van wat er in de literatuur staat in 

combinatie met wat ik in de praktijk meemaak. 

Dit mondt uit in een antwoord op de vraag en 

een drietal concrete tips waarmee je bevlogen 

kunt werken op een duurzame manier.

Van bonus naar werkgeluk
In de laatste decennia groeit de wetenschap-

pelijke aandacht voor welbevinden, intrinsieke 

motivatie en het ontwikkelen van helpende 

eigenschappen zoals optimisme, hoop, veer-

kracht en vertrouwen. Organisatiepsychologen 

onderzoeken wat werkende mensen drijft en 

hoe ze kunnen floreren. En ook hoe orga-

nisaties kunnen profiteren van geluk op de 

werkvloer. 

Belangrijke modellen en concepten zijn bijvoor-

beeld flow (Csikszentmihalyi), passie (Vallle-

rand), intrinsieke motivatie (Deci en Ryan) en 

bevlogenheid (Bakker en Schaufeli).

Sinds enkele jaren is dezelfde trend waarneem-

baar in organisaties. Waar hr-professionals 

voorheen geïnteresseerd waren in het voor-

komen van werkstress en daaraan gerelateerd 

verzuim, interesseren zij zich steeds vaker in 

beleid en interventies die gericht zijn op het 

vergroten van welzijn op het werk. Extrinsieke 

motivatie (door bijvoorbeeld bonussen of dure 
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leaseauto’s) raakt uit de mode. Hr-beleid gericht 

op intrinsieke motivatie, vitaliteit en bevlogen-

heid (vaak werkgeluk genoemd) wordt populair. 

Vitaliteit en bevlogenheid zijn interessant voor 

organisaties, omdat blijkt dat gelukkige me-

dewerkers en organisaties beter presteren en 

meer verdienen. Daarnaast maakt een positieve 

‘employee experience’ organisaties aantrekke-

lijk voor de beste werknemers in hun branche. 

Wat brengt deze trend ons? Een ziekmakende 

verleiding of geluk, ook op het werk? 

De keerzijde van altijd druk 
Als het om werken gaat, leven we in een pres-

tatiemaatschappij. Veel meer dan vroeger zijn 

we bezig met onze positie op de arbeidsmarkt. 

En die positie kan zomaar veranderen. Soms 

worden we daartoe gedwongen, soms willen 

we dat zelf. Hoe dan ook, op allerlei manieren 

worden we geprikkeld om een aantrekkelijke 

professional te zijn. We moeten onszelf neer-

zetten als sterk merk om op te vallen bij onze 

(toekomstige) baas of klant. Daarom doen we 

druk en bezet, zijn we altijd enthousiast en 

nooit te beroerd om ook buiten kantoortijden 

net dat stapje extra te zetten. 

Hoe plezierig is dit op lange termijn? Iedereen 

voelt aan: altijd enthousiast en 24/7 toegewijd 

zijn voor de bühne houdt niemand vol. Die am-

bitie verleidt ons ertoe om continu te druk en 

bereikbaar te zijn. En tot continu streven naar 

meer en beter, maar zonder voldoening en 

echt resultaat. Enkel streven naar de uiterlijke 

kenmerken van bevlogenheid, werkt stress en 

mogelijk ook burn-out in de hand. Is je werk 

met enthousiasme en toewijding doen dan 

gevaarlijk? Dat ligt eraan. Het gaat erom of het 

je lukt om met plezier te werken en energiek 

en fit te blijven. 

Denk aan energiegevers
Bakker en Schaufeli definiëren bevlogenheid als 

“een positieve gemoedstoestand van opper-
ste voldoening ten aanzien van het werk, die 
wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding 
en absorptie”. Het gaat dus niet alleen om het 

gevoel van plezier of geluk en om toewijding, 

maar ook om vitaliteit. Dat wordt gedefini-

eerd als “het bruisen van energie, zich sterk 
en (mentaal en fysiek) fit voelen, lang en 
onvermoeibaar door kunnen werken en het 
beschikken over veel doorzettingsvermogen” 

(Schaufeli et al., 2002).  

Dit is precies waar de schoen wringt, want 

in veel organisaties wordt enthousiasme en 

toewijding verlangd terwijl op energiegevers 

wordt bespaard. Ook werknemers overschat-

ten zichzelf. Ze zijn toegewijd en pakken met 

ogenschijnlijk plezier alles op, maar beknibbe-

len op hersteltijd terwijl die nodig is om fit en 

sterk te blijven. 

Het Job Demands-Resources model (Bakker et 

al., 2003) leert ons dat energiebronnen (zowel 

van de organisatie als van een individu) zelfs 

een cruciale rol spelen in het ontstaan van be-

vlogenheid en voorkomen van burn-out. Kort 

door de bocht zorgt een baan met enkel Job 

Demands (dat zijn taakeisen, ofwel de aspecten 

van het werk die inspanning en energie kosten) 

voor stressreacties. Als daar geen energiege-

vers tegenover staan en de Job Demands hoog 

zijn, zal dit op den duur leiden tot negatieve 

uitkomsten voor de werknemers en de orga-

nisatie. Denk bijvoorbeeld aan prestatieverlies 

of verzuim. Terwijl een baan met dezelfde Job 

Demands, maar aangevuld met energiebronnen 
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(zoals goede relaties, het gevoel dat je er niet 

alleen voor staat en constructieve feedback) 

kan leiden tot bevlogenheid en positieve 

uitkomsten voor werknemers en organisaties. 

Zoals betere prestaties en meer creativiteit, 

klantgerichtheid en omzet. 

  

Ook uit de flowtheorie en de zelfdeterminatie-

theorie kunnen we opmaken dat medewerkers 

pas beter gaan presteren als zij echt goed in 

hun vel zitten. Zowel de werkomgeving als 

het werk zelf moet aansluiten bij menselijke 

behoeften zoals waardering voor wie je bent 

en wat je kunt, een gevoel van verbinding, 

de mogelijkheid om je te ontwikkelen en een 

omgeving waarin je je kunt concentreren. Dat 

klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig.

Risico’s en kansen
Door mijn werk als organisatieadviseur en 

teamcoach, zie ik veel risicovolle situaties die 

de vitaliteit en dus ook de bevlogenheid van 

medewerkers ondermijnen. Tegelijkertijd zie ik 

ook kansen om werken in organisaties op een 

andere manier te organiseren. Vaak zijn kleine 

aanpassingen in werkgewoonten al voldoende. 

Hieronder volgt een drietal adviezen voor pro-

fessionals die vitaal en bevlogen willen werken 

of dat in hun organisaties willen faciliteren.  

Op zoek naar de vonk 
Onlangs coachte ik een team van ambulant begeleiders van een verslavingszorginstelling. Ik was 

daar uitgenodigd door de manager omdat hij zich zorgen maakte om het team. Het verzuim 

en verloop was hoog, medewerkers klaagden over een onveilige sfeer en een hoge werkdruk. 

Hij had er last van dat medewerkers weinig initiatief namen om de situatie te veranderen of 

dagelijkse problemen op te lossen. Hoewel het team tijdens werkoverleggen regelmatig pogin-

gen deed problemen op te lossen, kwamen ze al maanden niet echt verder. Iedereen werd er 

moedeloos van. 

In mijn aanpak ga ik op zoek naar hetgeen dat wel energie geeft, ook als de situatie op dat mo-

ment somber lijkt. In een-op-eengesprekken stelde ik vragen als: “Wat maakt het werken hier 

de moeite waard?” En: “Wat gaat er goed?” Met ieder teamlid onderzocht ik wat het zelf zou 

willen veranderen of toevoegen om de samenwerking en de prestaties te verbeteren. Ik daagde 

hen uit: “Welke kleine stap kan jij vandaag al zetten?”

Vervolgens vonden in een periode van drie maanden drie workshops plaats, waarin we werkten 

aan het vergroten van (zelf)vertrouwen en waardering voor elkaar en elkaars werk. In ver-

schillende werkvormen speurden we telkens naar succesfactoren, gezamenlijke ambities en 

manieren om die ambities waar te maken. Dit activeerde: ook in het dagelijks werk ontstonden 

initiatieven om beter met elkaar om te gaan en samen knopen door te hakken. 

In de periode dat ik dit team begeleidde ontstond zichtbaar nieuwe energie en verbinding. Het 

onderlinge vertrouwen groeide. De inhoud van het werk is niet veranderd, maar het gevoel van 

stress en onveiligheid wel.   
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Neem de tijd
Ingegeven door een constant gevoel van 

tijdsdruk buffelen we door. We plannen 

vergaderingen te dicht op elkaar of zien te 

veel patiënten in te weinig tijd. Maar juist om 

groots te presteren, moeten we ontspannen. 

Onze hersenen hebben sluimertijd nodig. Pas 

dan kunnen we informatie verwerken, hoofd- 

en bijzaken scheiden, empathisch zijn, nieuwe 

dingen leren en creatieve oplossingen beden-

ken. Hou daarom regelmatig korte pauzes 

tijdens je werkdag. Neem de tijd om over een 

vraagstuk na te denken of een gesprek voor te 

bereiden. Ook een wandelingetje onder werk-

tijd of iets anders om het hoofd ‘leeg’ te maken 

is een goed idee. Laat met regelmaat je werk even 

helemaal los. Juist als je met andere dingen bezig 

bent, krijg je de beste inzichten (Compernolle, 

2016). 

Wees onbereikbaar
Veel professionals werken in een kantoortuin 

met collega’s om hen heen. Ze moeten pres-

teren terwijl ze continu gestoord worden door 

collega’s, e-mails en smartphones. Eigenlijk kan 

dat helemaal niet. Voor goede prestaties en 

voldoening is concentratie nodig. Liefst langere 

tijd achter elkaar, want je hebt ook opstarttijd 

nodig voordat je helemaal in je werk op kunt 

gaan. Zorg er dus voor dat je grote delen van 

je werkdag ongestoord kunt werken. Zoek de 

stilte, zet je e-mail en je telefoon uit. 

Vitaliteit en bevlogenheid zijn interessant 
voor organisaties, omdat blijkt dat gelukkige 
medewerkers en organisaties beter
presteren en meer verdienen 
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Praat met collega’s
Denkbeelden over efficiënt werken hebben er in 

veel organisaties toe geleid dat mensen minder 

contact met elkaar hebben. Leidinggevenden 

sturen zoveel mensen aan dat ze onmogelijk 

een goede band kunnen opbouwen met alle 

collega’s. Teamoverleg en intervisie worden 

geschrapt om tijd of werkplekken te besparen. 

Hierdoor voelen mensen zich minder verbon-

den met elkaar en de organisatie en ervaren zij 

minder ruggensteun. 

Terwijl het gevoel verbonden te zijn met 

anderen en bij een groter geheel te horen een 

universele menselijke behoefte is (Deci & Ryan, 

2002). Ook erkend worden in wie je bent en 

wat je kunt (waardering) en weten dat je er niet 

alleen voor staat (sociale steun), zijn voor veel 

mensen belangrijke energiegevers (Schaufeli & 

Dijkstra, 2010). Pas als aan dergelijke behoef-

ten is voldaan, voelen mensen zich goed en 

kunnen zij optimaal leren en presteren. Neem 

deze behoeften serieus en zoek elkaar weer 

op. Organiseer bijvoorbeeld een dagstart. Zorg 

voor regelmatig contact met collega’s en doe 

dat op een positieve manier. Uit waardering en 

denk met elkaar mee. Kies ook eens voor bellen 

of afspreken in plaats van enkel geschreven 

berichten uitwisselen.   

Conclusie
Heeft het streven naar werkgeluk en de toe-

name van burn-outs met elkaar te maken? Is 

ons enthousiasme voor passie en bevlogenheid 

verstandig of ziekmakend? Ik denk dat de ambi-

tie om een bevlogen professional of organisatie 

te zijn een hele goede is. Het helpt zelfs bij het 

voorkomen van burn-outs, mits het vitale aspect 

van bevlogenheid serieus genomen wordt. Het 

opnieuw aanboren of creëren van energiebron-

nen werkt dan als een hefboom naar meer 

energie en plezier en betere prestaties. ■

Sabine Mur is organisatiepsycholoog en eige-

naar van Bureau voor Bevlogenheid,

www.bureauvoorbevlogenheid.nl
Zij begeleidt teams en organisaties naar meer 

energie en plezier en betere prestaties. Dit doet 

zij met training of teamcoaching, gebaseerd op 

positieve psychologie. Ook leidt zij professionals op 

in werken met positieve psychologie, 
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