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3de editie seminarie
Werken met Plezier gaf
verhelderend en
verfrissend inzicht in
thema arbeidsmotivatie
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Geen tijd om het verslag te lezen? Bekijk het filmpje op youtube.
Waarom brengen we een grote gevestigde waarde in de HR sector en een KMO in de
organisatieadviesverlening, beslissingsnemers binnen een keur van sectoren als
schoonmaak, facility management, retail én dienstensector bij elkaar voor een seminarie
rond het thema arbeidsmotivatie? Omdat werkplezier in steeds meer bedrijven én in
wetenschappelijk onderzoek erkend wordt als een strategisch onderdeel van de
beleidsvoering, mét rechtstreekse impact op het zakencijfer. Daar heeft iedereen wel oor
naar in het huidige economische klimaat.
Waar
bedrijven
die
hoofdzakelijk
kenniswerkers tewerk stellen soms nog
redeneren in termen van ‘zoeken naar
oplossingen voor toekomstige uitdagingen
op vlak van diversiteit en vergrijzing’, zitten
bedrijven die doelgroepen tewerk stellen –
schoonmaaksector en facility management
- al jaren midden in die materie en deden
zij waardevolle kennis op die meteen door
de andere sectoren kan opgepikt of
uitgedaagd worden. Kruisbestuiving is een
goede zaak.
Sommige
medewerkers
brengen
bovendien weinig tijd door in de omgeving van de organisatie die hen tewerk stelt, hetzij in
het kader van de toepassing van Het Nieuwe Werken/ Anders Werken/ NWOW bij
kenniswerkers, hetzij bij detachering door bedrijven in bijvoorbeeld de facility management
sector. Voor die bedrijven zijn tips over hoe je blijvende betrokkenheid en verbondenheid
creëert bij medewerkers ten opzichte van de werkgever – diegene die het loon betaalt dan weer aan de orde.
Redenen genoeg dus om in het inspirerende kader van GreenVille te HouthalenHelchteren de derde editie van ‘Werken met Plezier’ te organiseren. Niet alleen
ervaringsdeskundigen kwamen vertellen hoe zij in hun organisatie zorgen voor werkplezier,
ook academische duiding was voorzien. Moderator Wim De Vilder praatte de verschillende
sprekers vakkundig aan elkaar en zorgde ervoor dat het publiek de ruimte kreeg om
kritische vragen te stellen: er werd tijdens de dag intens geblogd en getweet tijdens en na
de verhalen en specifieke uitspraken van de sprekers.

De verhalen!
Liesbeth Vereecke – Creando – organisatieadviesbureau
Slimmer werken als
dienstverlenende KMO

hefboom

voor

motivatie

in

een

Liesbeth Vereecke bijt de spits af met een verhaal over gedeelde idealen, nood aan
permanente feedback en ruimte als onderdelen van ‘Slimmer Werken’, dé motivator voor
de kenniswerkers binnen deze organisatieadviesverlener die ook mee het evenement
organiseert.
Bij de werving van het team werd veel aandacht besteed aan gedeelde idealen van
werknemers en oprichters van Creando. Wanneer individuele idealen van medewerkers
samenvallen met die van de organisatie heb je immers al meteen een competitief voordeel.
Door consequent op alle mogelijke manieren je organisatie-idealen uit te spelen trek je
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mensen aan die zich net daardoor aangesproken voelen, zowel medewerkers als klanten.
‘Walk the talk’ is een uitdrukking die als rode draad doorheen het hele seminarie zal lopen,
te beginnen bij Liesbeth’s verhaal.
Als KMO vis je in dezelfde vijver als de grotere spelers, dus sprong Creando innovatief om
met de communicatiemiddelen die tegenwoordig voor handen zijn. Creando gelooft heel
erg in de kracht van het delen van informatie en zet aldus de eigen website, social media,
maar ook Laura ‘de jobshopper’ en de bedrijfswagens van de adviseurs in ter
ondersteuning van hun identiteit. Zo buig je als KMO een handicap om tot een competitief
voordeel. Slechts één voorbeeld van wat Creando bedoelt met innovatief gedrag dat ze
aanmoedigen bij klanten en waarin ze hun klanten ook actief begeleiden.
Liesbeth verduidelijkt aan de hand van het 4R-model van
Schnabel dat de ‘ruimte’ die we als mens krijgen ons gedrag
bepaalt en daarbij is ‘ruimte’ zowel als fysieke werkplek als
als psychologische ruimte te interpreteren.
Kenniswerkers krijgen graag ruimte in beide opzichten, daar
wordt dus binnen Creando voor gezorgd. De fysieke
werkplek kan voor een organisatieadviseur overal zijn: zowel
de thuiswerkplek, als de werkplek bij de klant, als onderweg
in de wagen of op een co-werkplek stijl bar d’office of het
Creando kantoor. Het kantoor werd volgens het concept
‘een werkplek voor elk type werk’ ingericht: lezen,
vergaderen, projectwerk, geconcentreerd werken of overleg
plegen kan in zitzakken, aan projecttafels, in speciale
akoestisch geïsoleerde zetels of ‘gewoon’ gezeten aan een
bureau binnen, of buiten, op het terras. Mede om de rug te
sparen wisselen ze daarbij liefst zoveel mogelijk af: meer dan één plek per dag en geen
twee dagen dezelfde plek.
Het Nieuwe Werken (HNW)- principes – een materie waarin Creando klanten begeleidt worden bij Creando zelf volop toegepast. De werkmiddelen zijn bij Creando ook slim
ingevuld: datgene wat flexibel werken ondersteunt, maakt deel uit van het
verloningspakket. Bring your own device (BYOD) is aan de orde als je mensen ‘ruimte’ wil
geven. Het bedrijf zorgt voor de nodige abonnementen, de werknemer voor de tools om
ermee tewerken, zowel privé als professioneel, die twee lopen immers door elkaar bij
individuen waarvan de idealen in lijn zitten met die van de organisatie. Natuurlijk zit een
correcte basisverloning en een laptop mét ergonomische hulpmiddelen én 3G-kaart wél in
het basispakket waarvoor het bedrijf zorgt. Voor een bedrijfswagen zorgt het bedrijf ook,
maar wel een ecologisch verantwoord model dat als communicatiemiddel wordt ingezet.
Geen statussymbool ter meerdere eer en glorie van zijn chauffeur.
De psychologische ruimte op haar beurt verwijst naar de manier van aansturen op resultaat
en permanent feedback geven (en krijgen): ruimte voor zelfsturing ervaren kenniswerkers
absoluut als een plus én past opnieuw perfect in de filosofie van HNW. Enkel een leuke
werkplek bieden is niet voldoende, dat benadrukt Creando geregeld bij de klanten: een
integraalaanpak is noodzakelijk, de mentale ommezwaai bij de medewerkers én de andere
stijl van leiding geven zijn minstens zo belangrijk. Bij hun advies over verandering putten zij
dus uit eigen ervaring.
Wie welk resultaat moet leveren – want uiteraard gaat het hier over een onderneming die
draaiend moet gehouden worden - wordt bepaald in functie van het aanwezige talent, met
de bosschoolfilosofie in het achterhoofd. Als je een eend, een arend, een eekhoorn en een
haas in een klas gaat beoordelen op hun talenten om te zwemmen, klimmen, vliegen en
lopen krijg je heel uiteenlopende resultatenA
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Een eend die vervolgens door de juf wordt aangepord om heel de tijd te oefenen op
klimmen en lopen verliest op termijn het plezier in zwemmen. En een arend van wie de
vleugels vastgebonden worden omdat hij anders naar boven vliegt in plaats van te
klimmen, gaat geen plezier behouden in vliegen en dat talent verliezen, terwijl het hem wel
het eerst boven in de boom brengt, toch de bedoeling van dat snel klimmen? Daarbij is het
twijfelachtig of een eend ooit goed gaat worden in klimmen en lopen en of een arend ooit
kan leren klimmen zonder zijn vleugels te gebruiken. Eenden mogen dus zwemmen bij
Creando en arenden mogen er hun vleugels uitslaan.
Medewerkers krijgen met andere woorden de ruimte. Ze delen dezelfde idealen, ze krijgen
en geven permanent feedback aan elkaar om die idealen te behalen én hebben flexibele
werkruimtes en werkmiddelen ter beschikking ter ondersteuning van hun flexwerk: ziedaar
in een notendop Creando ’s recept voor Slimmer Werken, met werkplezier bij de
werknemers als resultaat.

Caroline Troquet – Sodexo - Facility management
Motivatie op maat van 55+
Bij Sodexo zijn al 46,70% van de medewerkers 45+: zij weten als geen ander hoe deze
mensen te motiveren want zij zijn al sinds 2007 gestart met een beleid specifiek gericht op
de doelgroep 55+ én ze plukken er de vruchten van. Wat werkt voor deze doelgroep is
overigens ook toepasbaar op de andere medewerkers: het is geen ‘ofAof’- verhaal, maar
een ‘énA én’-verhaal.
Sodexo is als dienstverlener in facility management bijzonder afhankelijk van zijn
medewerkers die soms behoorlijk zware fysieke arbeid moeten verrichten. Het is niet
alleen belangrijk om de juiste mensen te kunnen blijven aantrekken in een steeds krapper
wordende arbeidsmarkt, maar ook om die medewerkers te ontwikkelen en hen vervolgens
te kunnen behouden. Het is zoals eerder aangegeven niet altijd makkelijk om medewerkers
een ‘Sodexogevoel’ te geven want velen onder hen brengen het meeste tijd door bij de
klanten én staan dus dichter bij de cultuur van de klant dan van de werkgever. Bovendien
wil Sodexo dat hun personeelsbestand een weerspiegeling is van de maatschappij waarin
de medewerkers werken - er werken 132 verschillende nationaliteiten - wat dan weer om
een diversiteitsbeleid vraagt. Binnen dat beleid zijn ze zowel met Gender, 55+, Handicap
en Origines aan de slag om aan werkplezier én betrokkenheid bij de medewerkers te
bouwen. Vandaag licht Caroline de acties richting 55+ toe.
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Samen met de Universiteit van Hasselt en Securex werd het plan gemaakt om via
focusgroepen 4 thema’s te bepalen, waarna actieplannen zouden worden geformuleerd via
groepsinterviews en individuele loopbaangesprekken per thema. Terwijl veel mensen
verwacht hadden dat ‘de zwaarte van het werk’ of ‘het loon’ de belangrijkste thema’s
zouden worden in deze sector en deze leeftijdscategorie, gaven de betrokkenen andere
prioriteiten aan:

•

erkenning;

•

sfeer;

•

loon;

•

zwaarte van het werk.

Dit geeft heel duidelijk aan dat HR verantwoordelijken de tijd moeten nemen om met de
betrokkenen zelf te gaan praten en vooral naar hen te luisteren.
Nood aan erkenning staat bovenaan
en omdat sommige jobs niet bij
iedereen in de maatschappij evenveel
sociaal aanzien genieten is dat te
begrijpen. Door attent te zijn voor wat
echt leeft bij de medewerkers – er dus
tijd voor te maken, aan oplossingen
tewerken op de werkvloer en
bijvoorbeeld ook specifiek 45+’ers
binnen de preventiedienst naar deze
doelgroep te sturen – geef je als
bedrijf al een mooi signaal op het vlak
van
erkenning.
Soms
volstaan
eenvoudige ingrepen om het leven van een medewerker aanzienlijk te veraangenamen en
op die manier erkenning te tonen. Zoals het aanpassen van een meubel aan de afmeting
van de – kleinere -medewerker, of het mogelijk maken van een rotatiedienst aan
belastende toestellen als een industriële vaatwasser. Soms vraagt het meer ingrijpende
oplossingen zoals het creëren van een administratieve rol voor een 55+er die zijn fysieke
arbeid niet meer aankon maar wel graag wilde blijven werken in hetzelfde team: het kan,
als je maar luistert, zonder vooringenomenheid.
‘Sfeer’ staat op nummer twee en laat net zoiets bijzonder moeilijk te objectiveren zijnA
Gezien het zo belangrijk is voor de medewerkers maakte men er bij Sodexo werk van. Bij
sfeerproblemen wordt het probleem eerst geobjectiveerd om te vermijden dat men ingaat
op individuele problemen tussen 2 mensen: medewerkers vullen individueel een vragenlijst
in, de resultaten worden samengelegd om tot het echte probleem te komen. Dan bespreekt
men de resultaten – anoniem - samen met het hele team en zoekt men oplossingen met
iedereen binnen het team.
Het lukt niet altijd om oplossingen te vinden maar men luistert bij Sodexo, men doet zijn
best om er samen uit te raken, zonder oplossingen te beloven. Het is een tijdsintensief
proces maar men stelt vast dat het werkt.
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Met enkele tips om de kans op succes te verhogen besluit Sodexo:
•

Maak van je verbeteracties niet louter een HR project, betrek de medewerkers
op de vloer en ga dus ook zelf naar die werkvloer.

•

Werk samen met een externe partij – zoals Sodexo deed met de Universiteit
Hasselt en Securex - voor nuttige input en extra kennis.

•

Ga niet positief discrimineren: zorg ervoor dat de jongeren zich niet bedreigd
gaan voelen door één van de doelgroepen die meer aandacht zouden krijgen.

•

Communiceer regelmatig: tijd voor gezellige groepsbijeenkomsten én
individuele gesprekken mogen dan een iets grotere inspanning vergen, als het
resultaat er is, loont die investering.

Luc Deflem – Securex – HR dienstverlener
Het 5-sterrenleiderschap motiveert in de dienstensector
Luc Deflem zet met een kritische vraag richting publiek meteen de toon:
Heeft een organisatie het recht om zijn medewerkers als ‘belangrijkste assets’ te
benoemen – wat gemeengoed is tegenwoordig - of zou een organisatie de belangrijkste
asset voor zijn medewerkers moeten zijn? De vraag stellen is ze beantwoorden, zoals het
betoog van de CEO van Securex zal duidelijk maken.
‘Er is geen weg naar geluk. De weg is het geluk’ volgens Buddha en Luc Deflem ziet op die
weg veel heil in gedeeld leiderschap. Ze begeleiden daarin niet alleen hun klanten, ze
passen ook zelf toe wat ze ‘prediken’. Binnen Securex hanteert men het 5sterrenleiderschapsmodel en hoewel de CEO niets voor anderen wil bepalen, is hij er wel
van overtuigd dat ‘één van die sterren misschien wel iets minder fel kan blinken, maar dat
je in geen geval een goed 4-sterrenleider kan zijn’.
Ster nummer één gaat over de leidinggevende zelf. Die moet een bekwame leider voor
zichzelf zijn, steeds meer zichzelf worden, zich zeer bewust zijn van de eigen houding.
‘Hoe is het?’ is geen vrijblijvende of beleefdheidsvraag ten aanzien van leidinggevenden
binnen Securex: men is echt begaan met het welzijn van de leiders want wie niet in balans
is, kan moeilijk anderen de weg wijzen. Managers én ook alle medewerkers kunnen gratis
een mindfullness-cursus volgen. Of niet. Men raadt managers aan om te proeven, maar
verplichten hen niet. Het is immers niet aan anderen – dus ook niet de directie - om te
bepalen wat de managers gelukkiger maakt.
De tweede ster legt de nadruk op het team. Als leider moet je ieders persoonlijke
kwaliteiten leren kennen en daarop inspelen. Misschien moet je dan de doelen van het
team versoepelen opdat die zouden stroken met deze persoonlijke kenmerken. Het verhaal
van de gedeelde idealen en de bosschoolfilosofie dat we eerder hoorden komt hier
opnieuw naar voor.
De derde ster gaat over de loyaliteit voor het gemeenschappelijke doel. Alweer een link
naar het verhaal van de gedeelde idealen dat ook bij Sodexo aan bod kwam, eerder op de
dag. Een bedrijf moet goed weten waarmee het bezig is en hoe het daarbij benut wat het in
huis heeft. Leiderschap staat voortaan totaal los van enige vorm van hiërarchie in de
organisatie, leiderschap moet bijdragen tot ieders geluk. Als hiërarchisch leidinggevende
heb je overigens veel meer impact op mensen dan via je hiërarchische rol.
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Dit brengt Luc vanzelf bij de vierde ster,
die slaat op een leiderschap dat ook in
de samenleving voor meer evenwicht
moet zorgen. We zijn toe aan andere
termen dan ‘werkgever’ en ‘werknemer’.
Dat leidinggevenden en medewerkers
maatschappelijk verantwoord bezig
moeten zijn, hoort vanzelfsprekend te
zijn. Er zijn voorbeelden van bedrijven
die zeer ethisch en duurzaam tewerk
gaan en de lat voor hun rentabiliteit een
tikkeltje minder hoog leggen. Vaak zal
dat veel oplossen”, meent Luc Deflem.
Ook klanten (h)erkennen immers bepaalde gedeelde idealen en rekenen bedrijven daar
steeds vaker op af.
Ten slotte mag in een zinnig leiderschapsconcept ‘walk the talk’ niet ontbreken als vijfde
ster. Je wordt als leidinggevende veel meer bekeken dan beluisterdAinspireer dus door
voorbeeldgedrag. Directieleden werken binnen Securex op basis van volledig vertrouwen
samen met hun medewerkers, met ruimte voor thuiswerken en flexibel werken, met
kantoren waarin de directie niet meer in afgesloten kantoren verdwijnt. HNW is dus ook bij
Securex doorgedrongenA
Op een kritische vraag uit het publiek hoe je je topmanagement overtuigt van het belang
van al deze zaken en hoe je aan budget geraakt, was de Securexbaas duidelijk: via
coaching! Securex legt niet op, gelooft niet in overtuigen via het hoofd, wel via het hart.
Bij Securex creëerde men na een coaching traject een kritische massa van leiders die de
zaak in beweging brachten. De vijf sterren zijn bakens. Hoe iedere leidinggevende zijn weg
daar naartoe vindt, bepaalt hij zelfstandig. Het maakt niet uit waar de inspiratie vandaan
komt., vandaar ook die coaching sessies. En daarop aansluitend de peer to peer coaching:
het blijkt dat mensen veel opener zijn over hun zwakke punten bij peer to peer coaching.
Geen slogans tegen de muur dus, wel medewerkers die zelf mogen ervaren wat coaching
met een mens doet en vanuit die inspiratie steeds verder willen evolueren.

Ron Embrechts – CARE – Schoonmaakbedrijf
Goesting = Scandinavisch model + vrouwelijke waarden
Toen Ron Embrechts CEO werd binnen CARE had hij grote
ambitie: de ambitie om wachtlijsten te krijgen met klanten en
wachtlijsten met medewerkersA tegenwoordig rijgen ze de
prijzen aan elkaar bij CARE, dus hij mag ‘geslaagd’ noemen in
zijn opzet.
De schoonmaaksector staat nochtans niet meteen bekend als
een sexy of best betalende sector, laten we eerlijk zijn. CARE
maakt deel uit van een grote én ambitieuze groep – VEBEGO –
die meer dan 50.000 medewerkers tewerk stelt waarvan er 1300
in CARE-loondienst zijn. In de dienstverlening moet je het
hebben van de mensen die de dienst verlenen, de mensen zijn
dus je grondstof. Als zij zich goed voelen zullen ze goed werk
leveren, voelen zij zich niet goed, dan zal het niveau van dienstverlening daar onder leiden.
En je bent maar zo goed als je zwakste schakel.
Ron is ervan overtuigd dat CARE diensten door mensen voor mensen levert. Gelukkigere
mensen leveren betere diensten, daarom zocht Ron vooral een antwoord op de vraag: wat
maakt mensen bang? Het antwoord bleek ‘onzekerheid’ te zijn. Zo is de hoogte van het
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loon niet primordiaal voor zijn werknemers, wel het tijdig betalen van datgene wat je met
hen overeen kwam. Duidelijkheid is dus een troef. Daarom besloot Ron in de mate van het
mogelijke ‘onzekerheid’ weg te nemen zodat mensen zich gelukkiger zouden voelen.
‘Duurzaam samen werken’ betekent binnen CARE nog ‘voor het leven’Aniet het soort
‘zekerheid’ waar veel werknemers tegenwoordig nog durven op hopen, maar bij CARE
belooft men het dus wel. Liefst zien ze mensen in dienst komen die zich voor heel lange
termijn engageren in hun rol. Zij willen het soort werkgever zijn waarvoor werknemers heel
bewust en steeds opnieuw kiezen.
Hoe pakken zij dat aan? Door de missie van CARE duidelijk te formuleren. Maar ‘duidelijk’
staat niet gelijk aan ‘in kaders tegen de muur bevestigen’, wel ‘duidelijk vertaald naar de
doelgroep’. CARE werd voorgesteld als een schip dat in een bepaalde richting vaart en de
medewerkers mochten hun persoonlijke missie/doelen op die boot als bericht in een fles
stoppen.
Als er binnen CARE over diversiteit wordt gepraat verwijst iedereen naar de kalender/het
kookboek dat werd verdeeld onder de medewerkers als eindejaarsgeschenk en waarin 12
gerechten uit 12 culturen enkele culturele bijzonderheden over die cultuur verduidelijken,
culturen die op de werkvloer samen werken en – uiteraard – al wel eens botsen. Op die
manier krijgen medewerkers op een respectvolle manier meer begrip voor elkaars cultuur
en wordt vlot samenwerken weer een beetje eenvoudiger en dus plezieriger. Dat de
medewerkers bovendien zelf voor de recepten mogen zorgen en zelf fotomodel mogen
zijn, draagt nog bij tot het gevoel van jobfierheid en zich deel voelen van een grote familie.
CARE streeft altijd naar een win-win-operatie of -relatie, met zowel klanten als
medewerkers. Dat betekent heel vaak ‘maatwerk’. Ze proberen ook om klanten én
medewerkers in één project te betrekken, zoals ze doen met het magazine waarin klanten
OVER schoonmakers die bij hen in het bedrijf rondlopen mogen vertellen: dergelijke
‘lofverhalen’ door klanten leiden opnieuw tot veel jobfierheid, meer betrokkenheid en
werkplezier bij de schoonmakers.
Ron benadrukt ook dat je als werkgever consequent moet zijn in je duidelijkheid: je krijgt
als werknemer vertrouwen, maar wordt vertrouwen niet gehonoreerd, dan krijg je het geen
tweede keer. Als zoiets duidelijk is voor iedereen, dan hebben mensen er ook begrip voor
dat je afscheid moet nemen als de idealen tussen werkgever en werknemer niet bleken
overeen te komen.
In een sector die inderdaad niet als meest sexy werkgever door het leven gaat, benadrukt
Ron ook dat je als directie fier moet zijn op je onderneming: wanneer je als directie al geen
trots over het bedrijf vertoont, hoe kan je dan verwachten dat je mensen fier zijn op hun
beroep? Het vuur in Ron’s betoog is een duidelijk voorbeeld van hoe je die fierheid als
directielid kan invullen.
En ook tijdens het CARE-verhaal horen we de boodschap ‘walk the talk’. Binnen CARE
betekent het dat HR op de hoogste positie staat in de onderneming én dat die persoon
lijnverantwoordelijkheid kreeg binnen operations, geen evidentie in een operationele
sector. Elke aanwerving moet de goedkeuring van HR krijgen, daarin is het bedrijf formeel.
Op die manier maakt men het heel duidelijk voor alle betrokkenen in de onderneming dat
het beleid dat wordt gevoerd met het oog op meer werkplezier, minder onzekerheid,
wachtlijsten met klanten én medewerkers niet vrijblijvend is.

Sophie De Winne – Hoofddocent KUL & Thomas More
Een wetenschappelijke kijk op arbeidsmotivatie
Helaas kon Mevrouw De Winne niet persoonlijk aanwezig zijn. Liesbeth Vereecke van
Creando gaf op geheel eigen creatieve wijze de essentie weer uit het onderzoek waarin 3
strategische vragen beantwoord worden:
1.

Wat is het academisch equivalent van Werken met Plezier?
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2.

Moeten we Werken met Plezier?

3.

Hoe kunnen organisaties Werken met Plezier stimuleren?

Als antwoord op de eerste vraag formuleert de academicus het volgende antwoord:
1.

Jobtevredenheid

2.

Arbeidsmotivatie

3.

Organisatiebetrokkenheid

4.

Engagement

Het is geen verrassing dat dit de termen zijn die vandaag veelvuldig in de betogen van de
sprekers aan bod kwamen.
Het antwoord op vraag twee lijkt voor de hand te liggen, maar hoe kijkt de wetenschap er
tegenaan? Wie op zoek is naar harde bewijzen om het belang van werkplezier te staven,
zowel voor het individu, als voor de prestaties van de organisatie, zal met volgende
bevindingen meer dan tevreden zijn: hoe groter de jobtevredenheid, hoe groter de
eigenwaarde, hoe lager de kans op burn-out en depressie, hoe lager de kans op angst.
Wie meer arbeidsgemotiveerd is, heeft minder kans op fysieke klachten en hoe hoger de
betrokkenheid bij de organisatie, hoe lager de kans op stress én hoe lager de kans op
conflict tussen werk en privéleven. Hoe hoger het engagement van de medewerker, hoe
beter die medewerker zelf rapporteert over zijn gezondheid. Er moet wel één kanttekening
gemaakt worden: als het engagement van de werknemer té hoog wordt, neemt de kans op
overwerk en conflict tussen werk en privéleven toe. Tot daar de impact van werkplezier op
het individueel welzijn.
Wie bijzonder geëngageerd is, presteert opvallend veel beter in de job: iemands
engagement is zelfs in hogere mate van belang op iemands prestaties dan de
jobtevredenheid! Arbeidsmotivatie heeft op zijn beurt weer een impact op de
organisatiebetrokkenheid, de jobtevredenheid, het engagement en het vertrouwen in de
werkgever. Ten slotte zorgt een hogere graad van organisatiebetrokkenheid voor betere
prestaties in de job, meer extrarolgedrag - gedrag dat positief is voor de organisatie, maar
strikt genomen niet in de functiebeschrijving staat, bv het opvangen van nieuwkomers in de
organisatie - minder afwezigheid en de intentie tot verloop verlaagt ook aanzienlijk.
Voor wie er nog aan zou twijfelen dat een organisatie best zorgt voor plezier op het werk:
het antwoord is volmondig JA. Dus kijken we uit naar het antwoord op de derde vraag: hoe
kunnen organisaties werkplezier stimuleren?
Medewerkers willen graag een gevoel hebben van
vertrouwen,
samenhorigheid
en
gedeelde
verantwoordelijkheid,
competentie,
autonomie,
ondersteuning – zowel praktisch als emotioneel consistentie in beslissingen in behandelingen van
werknemers, dat meestal voortvloeit uit transparantie
en duidelijkheid van procedures. Op die gevoelens
moet de organisatie dus zien in te spelen om plezier in
het werk te stimuleren. Hier ligt een rol weggelegd
voor de HR afdeling en het lijnmanagement. De HRafdeling heeft via haar HR-praktijken en –processen
een grote invloed op werknemers. Maar het beleid, de
praktijken en procedures van de HR-afdeling mogen
er nog zo goed uitzien, als leidinggevenden niet bereid
zijn om deze kwaliteitsvol te implementeren, dan
schiet HR zijn doel voorbij. Dus ook de
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leidinggevenden zijn van groot belang in het creëren van de gevoelens van vertrouwen,
competentie, autonomie, samenhorigheid of consistentie.
Om dit te bereiken, moeten leidinggevenden overtuigd zijn van het nut van het goed
implementeren van HR-praktijken en –processen voor de business. Soms bestaat er een
spanningsveld op vlak van verantwoordelijkheden: de HR afdeling verwijt het
lijnmanagement dat ze onvoldoende gemotiveerd zijn of niet over de juiste competenties
beschikken om die taak tot een goed einde te brengen terwijl het lijnmanagement vaak
aangeeft niet over voldoende tijd of bevoegdheden te beschikken, onvoldoende
ondersteuning te krijgen of amper een incentive heeft om ermee bezig te zijn. Is dat het
geval in uw organisatie, dan heeft de academicus volgende tip: kijk in eigen boezem en
probeer de andere partner naar waarde te schatten. Als HR stelt dat de leidinggevenden
niet de juiste competenties en motivatie hebben, dan schort er wellicht iets aan het HRM
voor de leidinggevenden. Als leidinggevenden stellen dat ze niet afgerekend worden op
hun HR-rol of er de tijd niet voor hebben, dan begrijpen ze misschien onvoldoende dat het
correct managen van het team kan bijdragen aan de objectieven van dat team.
Tip 2 is er één voor de HR afdeling: die heeft als belangrijke taak elk individu in de
organisatie duidelijk te maken wat zijn of haar rol in het ruimer geheel is. Dit kan door er
niet alleen voor te zorgen dat de HR-praktijken en –processen volledig in lijn liggen met de
organisatie- en teamdoelstellingen, maar ook door ervoor te zorgen dat de HR-praktijken
en –processen onderling consistente signalen uitzenden.
Tip 3 gaat over het belang van het individu in HRM. Zaken als opleiding, participatie,
ontwikkelingsgerichte beoordeling, loopbaanontwikkeling en mentoring hebben een positief
effect op het engagement, de betrokkenheid en de intentie tot verloop van werknemers. De
aanwezigheid van deze praktijken speelt in op het gevoel van competentie,
samenhorigheid en autonomie, en bijgevolg op werken met plezier. Dit effect kan nog extra
verhoogd worden wanneer bij de implementatie van deze praktijken rekening gehouden
wordt met de individuele interesses, aspiraties en verwachtingen van individuen. Daar
hebben we het verhaal van de bosschool weer.
Hoe HR dit best aanpakt? Door een sterk HRM systeem waar te maken, geïnspireerd op
de communicatietheorie waarbij de HR medewerkers de boodschappers zijn en de
lijnmanagers de ontvangers. De boodschap die gebracht wordt door de HR medewerker
moet relevant, verstaanbaar, instrumenteel, valabel, consistent en rechtvaardig zijn terwijl
de boodschapper zelf zichtbaar, empathisch en betrouwbaar moet zijn, de nodige
legitimiteit en betrouwbaarheid moet uitstralen en bij voorkeur snel en gepast reageert op
vragen van de ontvanger. In dergelijke omstandigheden groeit het vertrouwen in de HRafdeling, wat het partnerschap op zijn beurt kan versterken.
Voor de leidinggevenden heeft Sophie ook nog een tip: de wijze waarop zij dagelijks
omgaan met hun werknemers is erg van belang. Niet voor niets horen we hier al de hele
dag ‘walk the talk’ als credo.
Sophie’s laatste tip gaat over wat doen als werknemers vertrouwenskwesties in de
organisatie willen aankaarten: dan is het van belang dat de HR-afdeling een neutrale derde
partij kan zijn.

Rudy Lefèvre – AVEVE – Retail
Talentmanagement en werkplezier als strategie in de retail
Ongeveer 4 jaar geleden startte Rudy Lefèvre binnen AVEVE RETAIL met het plan om
Werkplezier als strategische pijler binnen de organisatie te benadrukken: plezier voor de
klant – tuin-dier-en bakplezier – én werkplezier voor de werknemers. Wat AVEVE RETAIL
belooft aan de klant – meer plezier aan je hobby beleven dankzij ons professioneel advies is gelijk aan wat ze beloven aan de werknemers – meer plezier aan je werk beleven omdat
je je talent volledig kan benutten: anderen professioneel advies geven. AVEVE RETAIL
richt zich namelijk specifiek op die klanten die plezier willen beleven aan hun hobby: zij
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hebben immers nood aan advies van vakmensen die zelf gepassioneerd zijn door diezelfde
hobby en op die manier veel plezier aan hun werk bij AVEVE Retail beleven. Zo is de cirkel
rond.
Natuurlijk kiest een salesorganisatie als AVEVE
RETAIL niet zomaar voor deze strategie. Het
uitgangspunt om hiervoor te gaan is de
wetenschap dat 30% van de EBIT van het bedrijf
te beïnvloeden is via het engagement van de
medewerkers. 50% van dat engagement wordt op
zijn beurt bepaald door de cultuur, het klimaat dat
heerst in het bedrijf: je zou voor minder deze
strategische keuze maken. Zelfs als deze cijfers
een overschatting zouden zijn, dan nog loont het
de moeite om hier alles uit te halen.
Hoe je zoiets vertaalt naar de werkvloer? Door ervan uit te gaan dat elke mens persoonlijke
doelstellingen heeft die hij graag wil bereiken, ook de chauffeurs die goederen leveren in
de winkels, ook de deeltijdse winkelmedewerker in loondienst, net zo goed als de
zelfstandige handelaar die volgens franchiseformule werkt. Door de medewerkers te
helpen om hun persoonlijke doelstellingen te halen zal je hen meer werkplezier bezorgen.
Je moet dus als hoofdkantoor of werkgever zorgen dat je bedrijfsprocessen dat werkplezier
ondersteunen en ook dat de cultuur in het bedrijf daartoe bijdraagt. Leidinggevenden
moeten dus de persoonlijke doelstellingen van mensen kunnen kanaliseren in lijn met de
bedrijfsdoelstellingen.
Concreet: medewerkers worden aangemoedigd tijd te besteden aan klantvragen bij AVEVE
Retail, een behoorlijk uitzonderlijk gegeven in de sector. In de meeste soortgelijke
bedrijven zijn medewerkers bezig met aantal m² rayon in orde te krijgen, in-en uitpakken
van leveringen & marketingmateriaal, netheid van de winkel, kortom: heel veel, behalve
rechtstreekse communicatie met de klant. Dit gegeven in de sector impliceert dat de
AVEVE-medewerker soms het gevoel heeft – wanneer hij even geen klantvraag te
behandelen heeft – dat hij staat niets te doen. Dergelijke indruk wil een gemotiveerde
medewerker liever niet wekken, niet tegenover zijn collega’s en al helemaal niet tegenover
de baas. Dus gaat hij maar iets anders doen, bijvoorbeeld rekken aanvullen. Waardoor hij
niet ‘beschikbaar’ is voor die volgende klantenvraag! Wat moet je als organisatie doen als
je dit weet? Die medewerker de expliciete opdracht geven om ‘ter beschikking te zijn’ voor
klantvragen. En aanvaarden dat de medewerker in sommige gevallen even ‘niets’ staat te
doen. De medewerker moet zich heel goed realiseren dat hij voor dergelijk gedrag niet
gestraft wordt. Niet door collega’s, noch door leidinggevenden of door iemand van het
hoofdkantoor. Op die manier hoeft hij ook zichzelf niet te straffen of zich schuldig te voelen,
want dat doen bevlogen medewerkers zoals het betoog van Sophie De Winne al aangaf!
Leidinggevenden moeten ook consequent zijn als bedrijfsdoelstellingen niet overeen
komen met de doelstellingen van de werknemer: dan neem je beter afscheid. Wat we
eerder bij Ron Embrechts hoorden komt dus terug in het verhaal bij Rudy: je kiest best
bewust voor die medewerkers van wie de idealen overeen komen met de bedrijfsidealen, je
start er dus best mee tijdens het bepalen van je wervingsbeleid. Op die manier trek je exact
die mensen aan voor wie de kans heel groot is dat ze plezier aan hun werk zullen beleven
en zich dus betrokken gaan voelen bij de organisatie.
Rudy geeft nog mee dat een dergelijk beleid implementeren een werk van lange adem is
en op vele niveaus speelt. Want behalve in hun wervingsbeleid is de impact ook heel groot
in het opleidingsbeleid. Mocht hij meer tijd gekregen hebben zou Lefèvre nog veel meer
domeinen toegelicht hebben waarbinnen de strategie een rol speelt. Vast staat dat de
resultaten, de vruchten die het bedrijf én de klanten van de organisatie plukken doordat
AVEVE RETAIL investeert in het werkplezier voor de medewerkers er zijn, voor de lange
termijn.
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De Initiatiefnemers
Securex en Creando sloegen de handen in elkaar om vorm te geven aan dit seminarie.
Geheel in lijn met de filosofie achter ‘Het Nieuwe Werken’ vonden deze 2 bedrijven het cocreëren van een gezamenlijk evenement de beste optie om een gezamenlijke passie voor
werkplezier te delen met de rest van de wereld, niet in het minst met de eigen klanten.

De locatie
GreenVille, het voormalige hoofdgebouw van de Kempische Steenkoolmijnen vormde het
verrassende decor voor dit evenement over werkplezier. Het schitterend gerenoveerde
pand houdt met een permanente tentoonstelling over het mijnverleden de herinnering aan
vervlogen tijden - waarin vooral kameraadschap onder mijnwerkers voor werkplezier
zorgde – levendig. Tezelfdertijd wordt hier de link naar de toekomst gelegd, met
kantoorruimte, vergader- en seminarieruimte, centrale dienstverlening én een
bezoekerscentrum voor organisaties die inzetten op groene technologie.

De Mediapartners
Made in Limburg, hbvljobs en gvajobs zorgden voor de mediaondersteuning bij dit
evenement. In hun bijlage kan je meer informatie terug vinden.

De Catering
De catering werd verzorgd door het Limburgse dag-en arbeidscentrum De Wroeter, een
bewuste keuze van de organisatoren want dit bedrijf zorgt voor werkplezier voor mensen
die in de reguliere economie minder eenvoudig aan de bak komen. Hun cateringformule
met biologische én streekproducten viel erg in de smaak bij de aanwezigen en iedereen
kon vaststellen dat ‘de wroeters’ plezier aan hun werk beleefden.

Het vervolg?
Wim De Vilder had nog een verrassing voor de deelnemers op het eindeA versie 4 komt
eraan. Hou de website www.werkenmetplezier.be en de facebookpagina in de gaten, daar
leest u er alles over!
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