Vertrouwelijk
GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING
Voorbeeldteam
Aantal deelnemers: 8
15-11-2015

You Know © 2014

1

Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en
stressbronnen en de gemiddelde werkenergiebalans. Deze groepsrapportage is tot
stand gekomen nadat alle medewerkers hun persoonlijke werkenergieanalyse hebben
gemaakt en alle persoonlijke uitslagen zijn samengevoegd.
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1.

Wetenschappelijk onderzoek bevlogenheid

Al uit een Amerikaans onderzoek uit 2002 onder 200.000 medewerkers van 36
bedrijven uit verschillende sectoren, blijkt dat bevlogenheid van invloed is op de
organisatieresultaten (Harter J.K. e.a. 2002). Ook recenter internationaal onderzoek
door Bakker en Leiter (2010) toont aan dat bevlogen medewerkers een positieve
invloed hebben op relevante organisatie-uitkomsten. Alle reden voor organisaties om te
zorgen dat ze bevlogen medewerkers in dienst hebben. Maar wat is bevlogenheid?
Welke aspecten spelen hierin een rol? Is bevlogenheid te beïnvloeden. En zo ja, op
welke manier?
Wat is bevlogenheid?
Bevlogenheid is een µpositieve toestand van opperste voldoening, die gekenmerkt
wordt door toewijding, vitaliteit en absorptie¶(Bakker, 2009). Bevlogenheid is een
positieve toestand van mensen en onderscheidt zich daarin van motivatie, van de wil of
intentie om een bepaald doel te bereiken. Vitaliteit is de energie en veerkracht waarmee
medewerkers hun werk doen. Toewijding is betrokkenheid, enthousiasme en voldoening
bij het werk en de organisatie. Absorptie is de focus waarmee bevlogen medewerkers
op een plezierige wijze opgaan in hun werk; in het vervolg wordt hiervoor de term µflow¶
gebruikt. De mate van bevlogenheid wordt beïnvloed door werkkenmerken en de
aanwezige persoonlijke hulpbronnen.
Werkkenmerken en bevlogenheid
Er zijn twee soorten werkkenmerken: de werkstressoren (stressbronnen) en de
energiebronnen. De werkstressoren zijn organisatiekenmerken, die leiden tot
werkdruk. En een slechte werk/privébalans, wat uiteindelijk kan ontaarden in
gezondheids-problemen zoals een burn-out of bore-out. Daarnaast zijn er de
energiebronnen: sociale steun van collega¶s en leidinggevende, autonomie, persoonlijke
groei en ontwikkeling, feedback en uitdagende klussen. De aanwezige stressoren en het
ontbreken van energiebronnen kunnen leiden tot stressreacties. Dit heeft een negatieve
invloed op de bevlogenheid.
Persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid
Bevlogenheid hangt deels samen met persoonlijkheidskenmerken, overtuigingen,
optimistische levenshouding, weerbaarheid, zelfvertrouwen, pro- of reactief reageren
etcetera. Deze persoonlijke hulpbronnen zijn via coaching en training te ontwikkelen.
Door het ervaren van positieve emoties (=gemoedstoestand) voelen mensen zich veilig
en vrij om te experimenteren, waardoor ze hun horizon verbreden, nieuwe kennis
opdoen en andere vaardigheden leren. Persoonlijkheidskenmerken als extravert en
emotionele stabiliteit hebben een positieve invloed op de bevlogenheid van mensen.
Naarmate de persoonlijke hulpbronnen meer aanwezig zijn, zal de bevlogenheid in het
werk toenemen.
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2.

Bevlogenheid en organisatieresultaten

Organisatieresultaten worden beïnvloed door de bevlogenheid van medewerkers. Vanuit
wetenschappelijk onderzoek door Van Rhenen en Bakker is het Job-Demands-Resources
model (JD-R) ontstaan. Dit model toont aan dat het verhogen van bevlogenheid niet zit
in het verminderen van stressbronnen ( werkstressoren), maar vooral in het verhogen
van de energiebronnen (zie figuur 1). Van deze energiebronnen spelen sociale steun
van collega¶s en leidinggevende een grote rol. Daarnaast is het belangrijk dat mensen
binnen een voor hen passende omgeving werken en werk doen dat bij hun talenten
(intrinsieke motivatie) past. Ongeveer 20% van werkend Nederland kan zich bevlogen
noemen. Een hoge mate van bevlogenheid heeft een positief effect op de
organisatieprestaties. Teams met veel bevlogen mensen scoren, ten opzichte van teams
met weinig bevlogen mensen, significant beter op omzet (+12%), klanttevredenheid
(+12%) en productiviteit (+18%). Bevlogen medewerkers vallen in positieve zin op bij
collega¶s en leidinggevenden. Ze melden zich minder snel ziek, nemen meer (extra)
taken op zich, zijn productiever, zijn meer bereid om hun collega¶s te helpen en lopen
minder snel tegen een burn-out aan.

Figuur 1 Job Demands-Resources Model (Arnold Bakker)

3.

Werkenergieanalyse (WEA)

De Werkenergieanalyse is een instrument om de mate van bevlogenheid voor iemands
werk in kaart te brengen (overzicht). Het instrument is ontwikkeld om op individueel
niveau inzicht te geven in de energie- en stressbronnen op het werk en de medewerker
te laten ontdekken op welke aspecten hij wel of geen invloed heeft (inzicht). Hierdoor
kan deze medewerker bepalen welke acties hij kan ondernemen om zijn bevlogenheid
te vergroten. De vragenlijst van de Werkenergieanalyse kan, door de medewerker zelf,
online worden ingevuld. Wanneer alle vragen zijn beantwoord ontvangt de medewerker
per mail een persoonlijke rapportage. Aansluitend volgt een coachgesprek waarbij de
medewerker verbanden gaat zien en oplossingsgericht leert denken, waardoor zijn
eigen regie gestimuleerd wordt. Tijdens het coachgesprek wordt een persoonlijk
prioriteitenplan opgesteld, zodat de medewerker na afloop van het gesprek direct en
doelgericht aan de slag kan (uitzicht).
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4.

Resultaten bevlogenheid op groepsniveau

In 2001 schreven de Utrechtse A&O psychologen Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker een
pleidooi voor een positieve benadering in de arbeid- en organisatiepsychologie. Hiervoor
hebben zij de Utrechtse Bevlogenheidsschaal ontwikkeld die uit 9 stellingen bestaat. De
definitie van bevlogenheid bestaat uit toewijding, vitaliteit en betrokkenheid:
Toewijding: bevlogen mensen voelen zich betrokken bij hun werk, ze zijn er enthousiast
over. Het kan ze iets schelen wat er gebeurt. Ze vinden het werk dat ze doen zinvol en
zijn er trots op.
Vitaliteit: Wie bevlogen is, voelt zich tijdens het werk energiek, sterk en veerkrachtig.
Hij/zij voelt zich zelfverzekerd, kan een stootje hebben en laat zich niet zomaar
ontmoedigen.
Betrokkenheid (flow): Tenslotte gaan bevlogen mensen helemaal op in hun werk. Ze
kunnen zich er goed op concentreren, vinden het uitdagend en leuk wat ze doen en
vergeten vaak de tijd als ze aan het werk zijn.

Bevlogenheid wordt bepaald aan de hand van 9 stellingen.
In totaal kan men 45 punten halen. De volgende uitslagen zijn mogelijk:
27 punten of minder: Je bent weinig bevlogen. Je hebt weinig plezier in je werk en bent
er niet meer door geboeid. Het is erg belangrijk om uit te zoeken waar je wel plezier in
hebt.
28-35 punten: Je bent gemiddeld bevlogen, dat wil zeggen ongeveer net zo sterk als de
meeste mensen. Je kunt echter nog meer plezier en bevrediging uit je werk halen. Kijk
eens goed naar de taken waar je plezier in hebt en zorg dat je die nog meer kunt gaan
doen, zodat je bevlogenheid stijgt.
36 punten of meer: Je bent bevlogen. Je staat op een enthousiaste en energieke
manier in je werk. De uitdaging is natuurlijk om dit zo te houden.
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5.

Resultaten energie- en stressbronnen op groepsniveau

In dit hoofdstuk worden de energie- en stressbronnen weergegeven die gebaseerd zijn
op het wetenschappelijke JD-R model van Arnold Bakker ( figuur 1 op pagina 4).
Nulmeting Grafiek: inzicht in stress en invloed
In deze grafiek staan de gemiddelde waarden voor stress en invloed per thema.
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Eindmeting Grafiek: inzicht in stress en invloed
In deze grafiek staan de gemiddelde waarden voor stress en invloed per thema.
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6.

Resultaten werkenergiebalans op groepsniveau

Op basis van een gemiddelde werkweek hebben mensen hun functietaken aangegeven
in energiegevers en energienemers. Oftewel het aantal uren waar mensen energie van
krijgen en het aantal uren wat hun energie kost. Dit resulteert in een werkenergiebalans
op taakniveau voor een gemiddelde werkweek. In de cirkeldiagram hieronder is het %
energiegevers en het % energienemers weergegeven.
Nulmeting

Eindmeting
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