
Het toenemende belang van geluk  op de werkvloer
“Het verlangen om gelukkig te zijn, goed te leven en te handelen, dat is de essentie van 

het mens zijn”. Deze uitspraak van de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza dateert 

weliswaar al van de zeventiende eeuw, maar lijkt actueler dan ooit. Allemaal streven we 

ernaar om gelukkig te zijn en sinds een paar jaar beginnen we meer en meer te beseffen 

dat het ook belangrijk is om daarnaar te streven op het werk. 
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WOW, inclusief ontwerp, mobiliteits-

budget, siëstabars, Leesman Index, 

Best Workplaces ... Terwijl studies 

rond stress en ontevredenheid op het werk 

alsmaar alarmerendere cijfers laten zien, zijn er 

gelukkig ook meer en meer initiatieven die het 

welzijn op het werk concreet willen verbeteren 

en bevorderen. 

Het idee ‘welzijn op het werk’ mag in eerste 

instantie dan wel een glimlach ontlokken, toch 

hebben vele universitaire studies al aange-

toond dat er een direct verband bestaat tussen 

‘geluk’ en ‘prestatievermogen’. De resultaten 

spreken boekdelen: een gelukkige werknemer 

is twee keer minder ziek, zes keer minder 

afwezig, negen keer trouwer, 31% productiever 

en 55% creatiever(1).

Een economische en maatschappelijke 

realiteit 

De bedrijfswereld werd met de neus op de 

feiten gedrukt: welzijn op het werk verhoogt  

wel degelijk de productiviteit en verkleint de 

‘psychosociale risico’s’. Dergelijke risico’s    

kunnen bedrijven duur komen te staan, want uit 

de statistieken van het RIZIV blijkt dat het aantal 

gevallen van depressie en burn-out sinds 2007 

bijna verdrievoudigd is: van 29.112 naar 83.155 

gevallen per jaar in 2014(2). Dit bedroe-vende 

cijfer houdt trouwens alleen maar rekening met 

de Belgen die de arbeidsmarkt meer dan een 

jaar lang verlaten hebben en een vergoeding 

kregen van de sociale zekerheid. 

Het besef is er dus, maar ook al is het een 

trendy onderwerp geworden, toch moeten we 

vaststellen dat er te weinig verandert in de 

bedrijfswereld. “De angst van de bedrijfslei- 

ders zorgt ervoor dat er niet of onvoldoende 

adequaat gehandeld wordt op dit vlak” aldus 

Bart de Bondt, Executive Coach en auteur van 

het pocketboek ‘ReRAMP your Business: the 

way to create happy workers and great results’, 

waarvan intussen al meer dan 40.000 exem-

plaren verkocht zijn. 
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Bart de Bondt, 

Executive Coach en auteur van 

het boek ‘ReRAMP your Business: 

the way to create happy workers 

and great results’
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Een generatie op zoek naar betekenis

De term ‘betekeniseconomie’ duikt meer en 

meer op sinds de intrede op de arbeidsmarkt 

van de millenials, of ook de Generatie Z 

genoemd. In het licht van burn-outs, bore-outs 

en professionele omscholingen, zijn deze  

young professionals nog meer dan hun voor-

gangers van de Generatie Y getuige geweest 

van wat een gebrek aan evenwicht tussen 

werk- en privéleven of een gebrek aan 

professionele ontplooiing kan aanrichten. 

Paradoxaal genoeg voelt net deze generatie 

zich ook het minst betrokken. Want hoewel de 

arbeidsmarkt aan de beterhand is, kunnen vele 

van die jongeren niet anders dan onder hun 

niveau te gaan werken, zoals blijkt uit een 

studie van de organisatie Gallup. 

“Werkgevers die zich niet bewust zijn van het 

belang van deze thematiek of die weigeren er 

zich voluit op te concentreren, gaan in de zeer 

nabije toekomst een belangrijk nadeel ervaren 

bij de aanwerving én het behoud van jonge 

werknemers” zegt Bart de Bondt. “Ik stel 

bijvoorbeeld nu al vaak vast in de happiness@

work surveys die we doen, dat het gelukkig zijn 

van jonge mensen die pas in organisaties actief 

zijn vaak erg hoog ligt, maar na één dienstjaar 

al drastisch naar beneden tuimelt”. Volgens 

hem zouden jongeren vaak gelokt worden met 

mooie beloftes maar al gauw ontdekken dat de 

realiteit anders is dan wat hen voorgespiegeld 

werd. “En omdat de mindset qua mobiliteit bij 

deze generatie helemaal anders is dan bij 

oudere werknemers, zal hun ontgoocheling 

vaak niet leiden tot berusting maar wel tot 

vertrek. Je dient als werkgever erg bewust te 

zijn van het belang dat deze generatie hecht 

aan ‘purpose’, het genieten van autonomie, 

goede onderlinge relaties op het werk, een 

omgeving waar erkenning gegeven wordt, 

eerder voor wie je bent dan voor wat je doet   

en ten slotte ook de mogelijkheid die de 

onderneming hen biedt in het verwerven van 

meesterschap over iets wat ze bijzonder graag 

doen”.

1. Deze cijfers zijn afkomstig uit 

studies die respectievelijk door Gallup, 

Shawn Achor voor de International 

Association for Pattern Recognition 

(IAPR-USA) en Teresa Amabile voor 

de Harvard Business School 

uitgevoerd werden. 

2. ‘Ziekteverzuim in de periode van 

primaire arbeidsongeschiktheid - 

Analyse en verklarende factoren 

(2009-2012)’, RIZIV.

Geluk op de werkvloer hangt af 

van het lef van de bedrijfsleiders

Als ex-CEO van ING heeft Bart de Bondt alles 

van heel dichtbij kunnen meemaken. In de jaren 

van hard labeur die voorafgaan aan dergelijke 

hoge managementfuncties worden vele 

technieken overgedragen om het bedrijf te 

leiden en te doen groeien. Overschakelen op 

een andere managementstijl die opnieuw 

gericht is op de mens en gebaseerd is op 

vertrouwen, wordt de facto vaak beschouwd 

als een onnodig risico. 

Bart de Bondt: “Laatst had ik nog een gesprek 

met een lid van het directiecomité van een erg 

groot internationaal bedrijf, dat me letterlijk zei 

nadat ik hem de redenen gegeven had waarom 

happiness@work belangrijk is: Bart, ik geef je 

100% gelijk, maar we gaan het toch niet doen. 

Toen ik hem vroeg waarom niet, antwoordde 

hij: Waarom zou ik het risico nemen veel te 

veranderen in mijn organisatie wanneer ik er nu 

ook in slaag om de doelstellingen te behalen 

die de raad van bestuur me oplegt?”. De angst 

om over te komen als een naïeveling of aan de 

kant geschoven te worden, weerhoudt het 

management ervan resoluut te kiezen voor een 

op welzijn gerichte aanpak. 

Gelukkig zijn kan je leren 

“Uit onderzoek van Pryce-Jones blijkt dat 

gelukkig zijn op het werk een hogere betrok-

kenheid en meer tevredenheid bij de mede-

werkers oplevert, maar omgekeerd resulteren 

een hogere betrokkenheid en meer tevreden-

heid niet voor meer geluk op het werk” legt  

Bart de Bondt uit. In tegenstelling tot wat door-

gaans aangenomen wordt, controleren we     

dit geluk grotendeels zelf. Zin voor initiatief      

en proactiviteit zijn belangrijke factoren om dit 

welzijn te bereiken. Zowel voor werkgevers als 

voor werknemers betekent geluk op de werk-

vloer dat ze focussen op het persoonlijke 

aspect. 
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Verveling op het werk

Burn-outs zijn jammer genoeg een alledaags verschijnsel geworden: 

mensen raken volledig uitgeput door de enorme werkdruk. 

Iets minder bekend is de bore-out, wanneer men professioneel 

uitgeput raakt door verveling op het werk. Toch komen bore-outs 

vaker voor (ongeveer 30% van de werknemers krijgt een bore-out en 

10% een burn-out) en zijn ze op zijn minst even schadelijk. 

De schaamte die mensen met een bore-out voelen, zorgt ervoor 

dat  ze zich liever in stilzwijgen hullen... tot de bom ontploft. Er gaan 

vandaag meer en meer stemmen op om dit taboe te doorbreken. 

Zeer gereputeerde instellingen voor hoger 

onderwijs zijn zich bewust van de uitdaging   

om het concept ‘geluk op de werkvloer’ verder 

te ontwikkelen en bieden hiervoor speciale 

lesprogramma’s aan. Zo wordt het college  

over geluk aan de Harvard-universiteit het 

meest bijgewoond door studenten. En aan de 

Berkeley-universiteit werd het online college 

over de ‘wetenschap van het geluk’ sinds de 

start in september 2014 al door zo’n 140.000 

studenten gevolgd. Bij die prestigieuze initia-

tieven vinden we ook een wereldprimeur terug 

uit ons landje, want in 2015 is de HEC-ULg 

Executive School in samenwerking met het 

adviesbureau Happyformance gestart met ‘s 

werelds eerste ‘Executive Master Class 

Programme’, dat focust op geluk op het werk. 

“Het doel van het Happynomics-programma     

is goede praktijkvoorbeelden door te geven     

in combinatie met academische en bedrijfs-

gerichte expertise om elk bedrijf, van het 

kleinste tot het grootste, te doen streven      

naar het geluk van zijn werknemers” zegt 

Laurence Vanhée, Chief Happiness Offi cer bij 

Happyformance. 

Een doel op zich

Laurence Vanhée was ook een van de meters 

van een initiatief bij onze zuiderburen: de 

Université du Bonheur au Travail (UBAT), of de 

universiteit voor geluk op het werk. In oktober 

werd in Parijs de eerste editie van de UBAT 

georganiseerd door de denktank voor het geluk 

van de burger: ‘La Fabrique Spinoza’. 

Deze driedaagse rond bijscholing, uitwisseling 

en innovatie richtte zich tot iedereen die veran-

deringen in zijn bedrijf wil teweegbrengen.       

Het doel van de opleiding was om ‘overbrengers 

van geluk op het werk’ op te leiden en dat doel 

werd bereikt. Deze overbrengers van geluk op 

het werk zijn personen die, ongeacht hun 

functie en ongeacht het type bedrijf waar zij 

werkzaam zijn, in eigen naam hun geluk op     

het werk en het geluk van hun organisatie  

willen verbeteren. 

Naar alle waarschijnlijkheid komt er een tweede 

editie van de UBAT en in afwachting daarvan 

werd op bonheurautravail.org alvast een online 

gemeenschap opgericht.

Van ‘beter-zijn’ naar ‘wel-zijn’

Deze vele succesvolle initiatieven die streven 

naar een verbetering van het leven op het werk, 

zijn beslist een stap in de goede richting,             

al moet er nog een lange weg worden afge-

legd. Volgens een grootschalig onderzoek     

van  Gallup(3)  voelt slechts 13% van de werk- 

nemers wereldwijd zich betrokken bij hun  

werk. Deze betrokkenheid is afhankelijk van    

de gepercipieerde mate van welzijn in de     

werkomgeving. Idealiter voeren de werk- 

gevers een conceptuele verandering door, 

maar  helaas blijft dit streven naar professioneel 

geluk bijkomstig zolang het bedrijf economisch 

goed blijft draaien. Een uitdaging die de 

overbrengers  van geluk op het werk en andere 

professionals van happiness@work ongetwijfeld 

met plezier zullen aangaan. 

Kim VERHEGGE 

“De angst van de bedrijfsleiders zorgt ervoor dat er niet 

of onvoldoende adequaat gehandeld wordt op dit vlak“

3. State of the global workplace – 

Employee engagement insights 

for business leaders worldwide’ 

(2013), Gallup.
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