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Doelstellingen

• …u een goed overzicht heeft van de belangrijkste bevindingen uit de 
werkplezierbevraging.

• …u zich aangemoedigd voelt tot verdere reflectie over de voordelen en valkuilen van 
werkplezier.

• …u verdere interesse heeft om concreet werk te maken van het creëren van een 
motiverende bedrijfscultuur.

Deze sessie zou geslaagd zijn als…



Uit het leven gegrepen
Hasan is tewerkgesteld als Key Account Manager West-Europa bij een 
multinationale onderneming gespecialiseerd in fast-moving consumer goods. Naast 
zijn professionele bezigheden, vervult Hasan sinds 6 jaar ook de rol van vader voor 
Aster.

Met de komst van Corona zag het dagelijkse leven van Hasan er opeens heel 
anders uit. Niet alleen werd het onmogelijk om op regelmatige basis zijn klanten te 
bezoeken, tot op heden dient hij al zijn activiteiten van thuis uit te voeren en vergt de 
Brexit heel wat extra inspanningen. Hasan ervoer dit echter eerder als een uitdaging 
dan als een struikelblok. Hij kreeg de mogelijkheid om zijn vaardigheden als 
strategisch onderhandelaar ten volle in te zetten, daarnaast had hij ook het gevoel 
dagelijks te kunnen groeien door de nieuwe aanpak die deze situatie van hem vroeg.

Ondanks de vele onzekerheden, veranderingen en beperkingen bleef er één 
constante: de band met zijn gezin. Zaterdag was nog steeds voetbaldag, ook al was 
het speelveld soms beperkt tot de tuin en bestond de ploeg enkel uit Aster en papa. 
Daarnaast ontwikkelden ze ook een nieuw ritueel: sinds de eerste lockdown neemt 
Hasan elke avond de tijd om Aster in bed te steken en een verhaaltje voor te lezen, 
iets waar voordien zelden de mogelijkheid toe was.

Maak kennis met Hasan



Uit het leven gegrepen
Maak kennis met Olivia
Olivia is moeder van Noë (5) en Lucas (1,5), en waagde in 2017 de sprong als 
zelfstandige. Wat begon als het voorzien van social media content voor één klant, 
groeide uit tot een bloeiende business in digitale marketing, met een specialisatie in 
content marking.

Ondanks dat Olivia reeds ettelijke jaren van thuis uit werkte, zette de Covid-19 crisis 
alsnog haar (professionele) leven op zijn kop. Nooit eerder was de vraag zo groot naar 
ondersteuning in digitale bedrijfscommunicatie. De maatschappelijke gevolgen van 
Corona boden Olivia dus heel wat opportuniteiten, die ze maar al te graag met open 
armen ontving. Olivia creërde heel wat nieuwe producten, zoals online bootcamps en 
een heuse digital content retreat. Ze bruiste van de ideeën en stond soms zelfs ‘s nachts 
op om verder te werken aan deze nieuwe projecten. Deze nieuwe producten waren dan 
ook tot in de puntjes uitgewerkt en de positieve commentaren van klanten zorgen voor 
voldoening. Daar doet ze het voor!

De lancering van deze nieuwe producten zorgden ervoor dat ze haar zaak naar een 
hoger niveau tilde. Wel kan ze zich niet van het gevoel ontdoen dat ze tijdens deze 
periode gefaald heeft als moeder. Maar al te vaak hoorde ze zichzelf zeggen “nu even 
niet schatje, vraag het aan papa”. In het weekend probeert ze telkens wel een leuke 
uitstap te voorzien, maar ook aan de speeltuin kan ze het niet nalaten om af en toe even 
haar mails te bekijken en de berichten op haar bedrijfspagina’s te beantwoorden. Ze zou 
zich schuldig voelen, mocht ze klanten verliezen omdat zij haar contacten verwaarloost.



Een heldere kijk start
met een klare focus.

Wat is werkplezier?

Wat is de prevalentie van 
werkplezier?

Hoe is het werkplezier geëvolueerd 
in deze COVID-19 crisis?

Wat zijn de voordelen van werkplezier?

Wat zijn de valkuilen van werkplezier?

Hoe kan je werkplezier voeden?



Wat is werkplezier?



Aan wat zie jij concreet of een 
medewerker werkplezier ervaart?



Observeerbare signalen van 
werkplezier
Sterke mate van werkplezier
• Gedrag: actiegericht - proactief

• Affectief: enthousiasme 

• Cognitief: meedenken, opbouwend

Lage mate van werkplezier
• Uitstelgedrag – afwachten

• Gelatenheid - berekend

• Cognitief: kritisch, oppervlakkig



Operationalisatie van werkplezier in deze studie

Brede invulling van werkplezier
=  3 componenten:

1. Interesse, geboeidheid, 
nieuwsgierigheid
= intrinsieke motivatie (enge 
invulling)

2. Waarde & zinvolheid

3. Inspanning = gedragsindicator

Interesse

Waarde Inspanning
Werkplezier



Wat is werkplezier?
Werkplezier staat niet voor een 
oppervlakkig genot, maar het 
ervaren van een diepgaandere 
interesse en betekenisvolheid 
van het werk, die gepaard met 
een grote bereidheid om zich in 
te spannen. 



Wat is de prevalentie 
van werkplezier?



Kenmerken van de steekproef
• Representatieve steekproef uit België

• N = 1001 

• 66% Vlaanderen, 34% Wallonië

• 52% man, 48% vrouw

• Gemiddeld 41.6 jaar (bereik tussen 18 en 65 jaar)



Hoeveel % van de bevraagden scoort 
hoog op werkplezier denk jij?



Wat is de prevalentie van werkplezier?

Laag
2%

Matig
44%Hoog

54%

WERKPLEZIER



GESLACHT LEEFTIJD WERKSITUATIE FUNCTIE WERKSITUATIE 
TIJDENS CORONA

WERKPLEZIER ns 55+ > overige 
groepen** ns ns ns

• Geslacht: man – vrouw
• Leeftijd: 18-24 jaar – 25-34 jaar – 35-44 jaar – 45-54 jaar – 55-65 jaar
• Werksituatie: voltijds – deeltijds - deeltijds werkzaam, deeltijds werkloos door corona
• Functie: arbeider – bediende – middenkader – management
• Werksituatie corona: uitsluitend van thuis uit – uitsluitend buitenshuis – combinatie, vooral van thuis uit – combinatie, vooral

buitenshuis

Wat is de prevalentie van werkplezier?



Wat is de 
prevalentie van 
werkplezier?
• De meerderheid van de bevraagden 

hoog scoort op het ervaren 
werkplezier. 

• Oudere werknemers scoren hoger 
dan andere leeftijdscategorieën.



Hoe is het werkplezier 
tijdens de Covid-19 
geëvolueerd? 



Welke invloed heeft de Covid-19 crisis op 
het ervaren werkplezier volgens jou?



Wat is de invloed van de Covid-19 
crisis op het ervaren werkplezier?
Mijn werkplezier ligt nu lager dan voor de 
Covid-19 crisis.

De Covid-19 crisis heeft een positieve invloed 
op mijn werkplezier.

33%

34%

33% (helemaal) niet
akkoord
neutraal

(helemaal)
akkoord

42%

36%

22%
(helemaal) niet
akkoord
neutraal

(helemaal)
akkoord



GESLACHT LEEFTIJD WERKSITUATIE FUNCTIE WERKSITUATIE 
TIJDENS CORONA

WERKPLEZIER
LAGER

SINDS CORONA
ns

18-24 > 45-54**

18-24 > 55+**

Deeltijds > voltijds*

Deeltijds werkloos 
door corona
> voltijds **

ns Ns

WERKPLEZIER
HOGER

SINDS CORONA
Man > vrouw*

18-24 > 45-54**

18-24 > 55+**
ns ns

Uitsluitend thuis, 
Combinatie vooral thuis

>
Uitsluitend buitenshuis, 

Combinatie vooral 
buitenshuis***

Gemengd patroon 
jongvolwassenen:

HOE TE
VERKLAREN? 

• Geslacht: man – vrouw
• Leeftijd: 18-24 jaar – 25-34 jaar – 35-44 jaar – 45-54 jaar – 55-65 jaar
• Werksituatie: voltijds – deeltijds - deeltijds werkzaam, deeltijds werkloos door corona
• Functie: arbeider – bediende – middenkader – management
• Werksituatie corona: uitsluitend van thuis uit – uitsluitend buitenshuis – combinatie, vooral van thuis uit – combinatie, vooral

buitenshuis



Gemengd patroon jongvolwassenen
Verklaring 1: Intensifiëring van contacten



Gemengd patroon jongvolwassenen
Verklaring 2: Sterkere eenzaamheid (motivatiebarometer) 



Wat is de invloed van 
de Covid-19 crisis op 
werkplezier?
• Veel heterogeniteit in de 

verschuivingen in werkplezier
• Procentueel grotere groep die 

minder werkplezier dan in pre-
coronatijden.

• Jongvolwassenen vertonen een 
interessant, gemengd patroon



Wat is het effect van 
werkplezier?



Wat is het effect van werkplezier?
Engagement & jobtevredenheid

Werkplezier

Engagement

Jobtevredenheid

.77***

.66***



Het effect van werkplezier op turnover 
intentie van naderbij bekeken?

23,8%
40,3%

73,3%
9,5%

33,1%

12,3%
66,7%

26,6%
14,4%
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Nee Neutraal Ja

Laag of matig
werkplezier en 

toch verander je 
niet van job? 



Wat is het effect van 
werkplezier?
• Werkplezier hangt positief samen met 

engagement en jobtevredenheid. 

• Werkplezier gaat gepaard met een 
lagere turnover intentie.

• Een substantieel deel ervaart matig 
werkplezier, maar blijft toch. 
Heroriëntatie noodzakelijk! 
• HGer

• Herschikking 



Wat zijn de valkuilen van 
werkplezier?



Wat zijn volgens jou valkuilen van 
werkplezier?



Valkuil 1
Je kan de slaaf worden
van je werkplezier



Klopt het dat werkplezier kan interfereren met het privéleven? 

Werkplezier

Work-life 
verrijking

Work-life
conflict

.45***

-.06*

Wat zijn valkuilen van werkplezier?



Wat zijn valkuilen van werkplezier?
Interferentie met het privéleven: obsessieve vs. harmonieuze passie

47,6%
28,8%

43,3%

4,8% 37,6%
19,6%
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Wat zijn valkuilen van werkplezier?
HARMONIEUZE PASSIE

Interferentie met het privéleven: obsessieve vs. harmonieuze passie

OBSESSIEVE PASSIE

Vallerand, et al., 2003, Les Passions de l’Âme: On Obsessive and Harmonious Passion



Valkuil 2
Werknemers die hoog
scoren op werkplezier
zijn vies van ‘vervelende
taken’



NEEN! 

• Groeigerichte visie

• Volwaardig functioneren = 
aandacht geven aan boeiende & 
vervelende, maar betekenisvolle
taken

• Werkplezier is geen hedonistisch
plezier

Wat zijn valkuilen van werkplezier?
Klopt het dat werknemers met werkplezier een “selectieve focus” hebben?



Wat zijn de valkuilen 
van werkplezier?
• Werkplezier is een verrijking voor het 

privéleven, maar kan ook een 
belemmering zijn voor zij die obsessief 
gepassioneerd zijn

• Werkplezier mogen we niet verengen tot 
een plat genot, een karikatuur van de 
krachtige motor.



Hoe kan je werkplezier 
voeden?



Hoe kan je werkplezier voeden?
Psychologische basisbehoeften

AUTONOMIE VERBONDENHEID COMPETENTIE

Vrijwillig mogen 
denken, voelen en 

handelen
Ervaring van keuze 
en psychologische 

vrijheid

IK KAN MEZELF 
ZIJN

Warme, authentieke 
band ervaren met 

anderen

IK + JIJ = WIJ

Gewenste doelen 
bereiken

Zich bekwaam en 
effectief voelen
Succes ervaren

IK KAN MIJN 
VAARDIGHEDEN 

ONTPLOOIEN



Hoe kan je werkplezier voeden?
Leiderschap

Werkplezier

Motiverende stijl
leidinggevende

Demotiverende stijl
leidinggevende

.56***

.04 ns



Van een datagedreven… …naar een conceptueel model

Hoe kan je werkplezier voeden?
Motiverend leiderschap



Wat doe jij om je werkplezier (en dat 
van je collega’s) te voeden?



Probeer een
ABC-mindset
te cultiveren



Hoe kan je werkplezier voeden?
Probeer om een ABC-mindset te cultiveren

Heb ik een goed begrip van en inzicht in de cruciale 
vitamines voor groei voor mijn collega’s en mijzelf?

Ben ik me bewust wanneer het ABC van mijzelf of mijn 
collega’s onder druk staat? Uit welke ervaringen kan ik 
dit opmaken?

Hoe kan ik het ABC van mijn collega’s ondersteunen of 
collega’s aanmoedigen tot het uitvoeren van ABC-
activiteiten? Hoe kan ik in mijn eigen ABC voorzien? 

Kennisniveau

Ervarings-
niveau

Actieniveau



Hoe kan je werkplezier 
voeden?
Een motiverende leidinggevende stijl –
waarbij ingezet wordt op autonomie, 
verbondenheid en competentie – voedt 
het werkplezier van de medewerkers.





Voorbij symptoommeting
Next steps

PULSE-METING ABC &
LEIDERSCHAPSSTIJL

AAN DE SLAG BAROMETER




