De WerkGelukMachine en het ‘Huis van Werkvermogen’
Duurzame inzetbaarheid door te investeren in werkgeluk
Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers écht werk maken van duurzaam inzetbaar zijn? Hoe geef
je invulling aan het Huis van Werkvermogen op een inspirerende manier? De WerkGelukMachine
geeft praktische handvatten om het eigen werkgeluk en daarmee het werkvermogen te vergroten.
Een verkenning van het Huis van Werkvermogen door de bril van de WerkGelukMachine.
Anouk Hemel
Joep van den Beuken
Huis van Werkvermogen en begrippen
Uit onderzoek van de Finse professor Juhani Ilmarinen bleek dat werkvermogen een cruciale
basisvoorwaarde is voor het welbevinden van werknemers (Illmaren e.a. 2005). Investeren in het
onderhouden en verbeteren van het werkvermogen heeft een positief resultaat op het voorkomen
van langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid. Het zorgt ervoor dat werknemers langer gezond en
met plezier kunnen werken en daarna ook meer van hun pensioen kunnen genieten.
Ilmarinen stelde vast dat verschillende factoren van invloed zijn op het behoud en de ontwikkeling
van het individuele werkvermogen (duurzame inzetbaarheid). Hij maakte de vergelijking met een
huis, waar verschillende verdiepingen samen het dak (= werkvermogen) dragen. Dit model wordt
daarom ook wel het ‘Huis van Werkvermogen’ genoemd.
Het kader van het Huis van Werkvermogen (HvW) gaat om brede en blijvende inzetbaarheid van
medewerkers. Wil men duurzaam inzetbaar zijn, dan is het zowel nodig om te beschikken over een
goed werkvermogen, een grote employability en een hoge vitaliteit (Van Vuuren en Kluijtmans
2013).
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Werkvermogen
Employability
Vitaliteit

is de mate waarin de werknemer lichamelijk (fysiek) alsook geestelijk
(psychisch) zijn of haar huidige werk kan uitvoeren (Ilmarinen, Tuomi &
Seitsmo, 2005);
staat voor het vermogen waarin iemand in staat is om zowel nu als in de
toekomst adequaat werk te verrichten binnen de huidige baan of in een
andere werkomgeving (De Vries, Gründemann & Van Vuuren, 2001);
staat voor energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar door kunnen werken
met een groot doorzettingsvermogen (Schaufeli en Bakker 2007).

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk
realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig
werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een
werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden
daadwerkelijk te benutten (2010, werkdefinitie, Van der Klink/Schaufeli e.a.)
Voor werkgevers ligt er de uitdaging om invulling te geven aan het HvW en op het gebied van:
- gezondheid
- lichamelijke en psychische- (het fundament/de begane grond);
- competenties
- kennis en vaardigheden- (1e etage);
- normen & waarden
- attitude en motivatie- (2e etage);
- het werk
- omstandigheden, inhoud en functie-eisen, management en
leiderschap- (3e etage).
Het HvW geeft werkgevers een kader welke variabelen een rol spelen in het kunnen (blijven) voldoen
aan de taakeisen door de werknemer.
De WerkGelukMachine
De WerkGelukMachine (WGM) is een model gebaseerd op wetenschappelijke theorieën en
onderzoeken uit de positieve psychologie. In de WGM krijgen begrippen uit deze theorieën hun plek
en is inzichtelijk hoe het ene begrip het andere begrip beïnvloedt. De ‘machine’ is een visualisatie om
spelenderwijs te ontdekken wat de rol en betekenis van elk begrip voor diens eigen werkgeluk is.
Deze vertaling naar de praktijk maak je dan ook zelf.
De WGM ziet werken als een continu leerproces en steekt in op persoonlijke groei. In de WGM zit
een feedback-loop. De ‘Machine’ is niet oordelend in goed of fout en nodigt op een bemoedigende
manier uit om met werkgelukbegrippen aan de slag te gaan en dit in praktijk te brengen.
De begrippen in de WGM komen onder andere uit de volgende theorieën/modellen:
- Definitie (werk)geluk van Sonja Lyubomirsky;
- Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) van Richard M. Ryan en Edward L. Deci;
- Psychologisch Kapitaal (PsyCap) van Fred Luthans;
- Flow Theory van Mihaly Csikszentmihalyi;
- Values in Action (VIA) van Martin Seligman en Christopher Peterson;
- Job-Demand Resources Model (JD-R) van Arnold Bakker en Wilmar Schaufeli;
- Circle of Courage van Martin Brokenleg en Larry Brendtro;
- Psychological Safety van Amy Edmondson;
- Nonvoilent Communication (NVC) van Marshall Rosenberg.
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De WGM geeft de werknemer, met een kader aan begrippen, overzicht in wat er van belang zijn voor
(werk)geluk. De werknemer vult de begrippen in aan de hand van de eigen behoeften in diens werk
en taken. Om tot een invulling te komen, moet de werknemer er zelf actief mee aan de slag gaan en
zal er vanuit de werkgever ruimte gevraagd worden voor eventuele aanpassing/experimenteren. De
werknemer komt dus zélf met ideeën om diens werkgeluk te vergroten. Het kader van de WGM zorgt
voor een totaalbeeld van alle factoren die betrekking hebben op het werkgeluk wat helpt in het
maken van een stappenplan.

Implementatie WerkGelukMachine
Om in een organisatie zoveel mogelijk profijt te hebben van het werken aan geluk, legt de
implementatie van de WGM de nadruk op ‘sleutelfiguren’. Hiermee bedoelen we dat juist díegene
die vaker met anderen in contact komen (collega’s, klanten…) als eerste aangewezen zijn om actief
aan de slag te gaan met geluk. Een bijzondere positie is die van de leidinggevende:
- deze heeft direct invloed: in het creëren van verwachtingen, het bieden van veiligheid, het
geven van vertrouwen, het stellen van doelen …);
- is verantwoordelijk voor 70% van het verschil in bevlogenheid van teams in een organisatie;
- en is de meest genoemde reden voor werknemers om hun baan op te zeggen (onderzoek
Gallup.com).
Sleutelfiguren, zoals een leidinggevende, hebben de positie om werkgeluk te verspreiden op de
werkvloer. Om het geluk op de werkvloer te vergroten is het goed dat de leidinggevende weet wat
het inhoudt en beseft dat hij/zij hierin een belangrijke rol speelt (zowel positief als negatief).
Dit sluit aan bij de gedachte van Prof. Dr. Tinka van Vuuren over het gebruik van ambassadeurs en
ontwikkelingen van binnenuit (zie Bedrijfscultuur).
Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
Eén van de uitdagingen van het HvW is de vraag: Hoe motiveer je werknemers hun
verantwoordelijkheid te laten nemen als het gaat om hun gezondheid? Het zou mooi zijn als
werknemers zélf actief deelnemen aan de verbeterprocessen en het liefst betrokken zijn op alle vier
de verdiepingen in het Huis van Werkvermogen.
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Uit onderzoek blijkt dat naarmate werknemers bewuster zijn van hun eigen rol en invloed op hun
gezondheid, dat ze meer regie nemen (Van Vuuren, Lub, Marcelissen, 2016).
Anders gezegd, ‘het geloof dat jouw acties ertoe doen’ zet werknemers aan tot het némen van de
eigen verantwoordelijkheid betreffende hun gezondheid.
Uit longitudinaal onderzoek naar subjectief welbevinden blijkt dat juist gelukkige mensen zich meer
bekommeren om hun gezondheid en meer geneigd zijn om er een gezonde leefstijl op na te houden.
(“Happy people live longer”, Diener & Chan, 2011)
Oftewel medewerkers die bewust werken aan hun geluk, zullen ook meer verantwoordelijkheid
nemen op het gebied van hun gezondheid.
Bedrijfscultuur
Prof. Dr. Tinka van Vuuren benadrukt dat het belang van bedrijfscultuur nog (te) vaak wordt
onderschat. Verandering van een bedrijfscultuur gaat geleidelijk en veranderingen zullen stap voor
stap moeten worden doorgevoerd. ‘Dit kan het beste van binnenuit’, aldus, Van Vuuren, ‘door
mensen méé te nemen in nieuwe ontwikkelingen. Degenen die het meest voor verandering
openstaan kunnen ambassadeurs worden voor de organisatie. Belangrijk feit is dat de leiding het
goede voorbeeld moet geven.’
Wil er een positieve verandering in de bedrijfscultuur komen, dan zal dit het meest (duurzame) effect
hebben met ‘ambassadeurs’ van binnenuit, met het besef dat zulke veranderingen tijd kosten (en
opvolging wensen).
Accentverschillen tussen het Huis van Werkvermogen en de WerkGelukMachine
1. Uitdagingen verschillen, begrippen zijn herleidbaar
Het HvW geeft een kader gericht op duurzame inzetbaarheid, waarin de uitdaging ligt om gedurende
de loopbaan van de werknemer balans te vinden in de verschillende verdiepingen van het Huis. Dit is
de verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. De maatregelen en interventies, die nodig
zijn om dit te realiseren, kunnen per persoon verschillen. Ze zijn er veelal op gericht om betrokkene
te helpen met het vervullen van de (veranderende) taakeisen binnen de functie en organisatie.
De uitdaging bij de WGM is het inzichtelijk maken van werkgeluk van de individuele medewerker in
de bestaande werksituatie met daarnaast het geven van praktische handvatten om werkgeluk te
vergroten. In de WGM staan niet de werkeisen maar de persoonlijke beleving en betekenis centraal.
Door de combinatie van verschillende wetenschappelijke theorieën maak de werknemer met de
WGM een compleet beeld van de factoren die voor de werknemer van belang zijn als het gaat om
werkgeluk. De werknemer geeft antwoord op vragen als: Welke betekenis heeft het werk voor jou en
hoe verbind je jouw waarden aan die van de organisatie? Hierdoor wordt de werknemer
gestimuleerd om zélf te komen met suggesties en verbeteringen als het gaat om het voldoen aan de
taakeisen. Het gaat er dan niet alleen om dat de taken worden gedaan, maar dat deze beter passen
bij de werkbehoefte en werkbeleving van de individuele werknemer.
Alle begrippen, dus ook de verdiepingen en het balkon, uit het Huis van Werkvermogen (HvW)
komen terug in de WerkGelukMachine (WGM).
2. Alles staat in verbinding met elkaar
Het HvW is een kader om inzicht te verkrijgen waar je als organisatie rekening mee ‘moet’ houden in
het kader van duurzame inzetbaarheid. In het HvW staan de verdiepingen niet op zichzelf, ze
oefenen invloed op elkaar uit.
In de WGM wordt dit proces-denken (alles staat in verbinding met elkaar) gestimuleerd door de
visuele weergave in map-vorm. De WGM laat zien hóe begrippen binnen werkgeluk elkaar
beïnvloeden en wát ze inhoudelijk betekenen voor de medewerkers zelf. De WGM verbindt
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verschillende wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie en is een praktische tool om
aan de slag te gaan met de wetenschap achter werkgeluk.
3. Amplitie versus curatie en preventie
De insteek van het HvW is gericht op het behoud van werkvermogen. Dit betekent dat de aandacht
ligt op curatie (herstel) en/of preventie (risicogroepen) in plaats van amplitie (versterken). Bij
amplitie heb je persoonlijke inbreng en inzet van werknemers zelf nodig.
a. Curatie is gericht op minder vitale werknemers. De doelstelling is om psychische klachten te
verminderen, verzachten en om de vitaliteit en het werkvermogen te herstellen.
b. Preventie is gericht op risicogroepen. Het voorkomen van verminderde vitaliteit, werkvermogen
en employability staat hierbij centraal.
c. Amplitie is gericht op alle werknemers en heeft als doel om de vitaliteit, het werkvermogen en
de employability te vergroten en versterken.
De WGM richt zich met name op vitaliteit(smanagement): amplitie. Vitaliseren vraagt om het geven
van informatie die werknemers motiveert, inspireert en uitdaagt. Het liefst dat de inhoud aansluit
aan de persoonlijke werkbehoeften, waarden, mindset van de werknemer. De WGM maakt het
werknemers mogelijk om een vertaalslag te maken naar de praktijk, waardoor ze hun draagkracht op
het werk vergroten en meer hun intrinsieke motivatie zullen aanspreken. Intrinsieke motivatie is dé
motor van werkgeluk en versterkt het proces van amplitie: meer intrinsieke motivatie zorgt voor
meer betrokkenheid en meer energie.
NB: bij aanwezigheid van psychische (stress)klachten kan het teveel zijn om aan de slag te gaan met
nieuwe inspiratie en informatie die de WGM biedt. Dan moet de eerste aandacht uitgaan naar het
herstelproces. Dit hangt wel af van de mate van de klachten en kan voorafgaand bekeken worden.
4. Regie bij medewerker
In het HvW lijkt de bal te liggen bij de organisatie om met mogelijkheden of suggesties te komen op
het gebied van de vier verdiepingen. Veranderprocessen starten meer vanuit beleid/management en
minder vanuit de praktijk/werknemers.
De WGM motiveert werknemers om spelenderwijs te ontdekken en hun vitaliteit/werkgeluk te
vergroten. De verantwoordelijkheid en regie komen daarmee te liggen bij werknemers zélf.
Werknemers gaan zien hóe ze hun werkgeluk kunnen vergroten. Ze geven een persoonlijke betekenis
en daarmee waarde aan hun werk. De organisatie kan ondersteunen door het bieden van tijd en
ruimte en support op gebieden waarvan werknemers aangeven die belangrijk voor hen zijn.
NB de opzet van de WGM is het vergroten van bewustzijn van werkgeluk op de werkvloer, uitgaande
van de bestaande werksituatie. Het inzetten van HR-instrumenten zoals jobcraften is niet het primaire
doel van de WGM. Het zijn vooral kleine veranderingen en aanpassingen die maken dat werkgeluk
groeit. Werknemers zullen meer gebruik van mogelijkheden die er mogelijk al zijn.
5. Meten versus creëren van inzicht
De meetinstrumenten die zich richten op de verschillende verdiepingen van het HvW, zoals de Work
Ability Index, Personal Radar of Werkscan (zie blikopwerk.nl) duiden gebieden aan die aandacht
behoeven (net als een thermometer). Op basis van deze aandachtspunten zal er vervolgens
plan/aanpak moeten volgen. Een individueel gerichte aanpak is niet de opzet van deze
organisatiescans.
Voor persoonlijk management wordt veelal gegrepen naar populaire trainingen of workshops die
gestoeld zijn op persoonlijkheidstests of persoonlijkheidstheorieën, zoals de Myers-Briggs (MBTI),
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Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Kleurentheorie (Caluwe e.a.). Hoewel deze tests en
theorieën zeer populair zijn onder werknemers (het geeft een nieuwe verfrissende kijk op jezelf en
collega’s) zijn ze niet wetenschappelijke gegrond. Het risico bestaat dat profielen stigmatiserend
werken en schade kunnen berokkenen op de medewerkers zelf, afhankelijk van hoe er binnen de
organisatie vervolg aan wordt gegeven.
Het begrippenmodel van de WGM, weergegeven in een map, is wetenschappelijk gegrond en geeft
werknemers op uitnodigende manier inzicht in hun gedrag en vaardigheden: ze worden aan het
denken gezet, vertalen werkgeluk naar zichzelf en geven in de map aan waar hun behoeften,
motivatie en uitdagingen liggen. De terminologie is positief. De insteek is begripvol naar jezelf met
als doel een investering in je eigen persoonlijke groei. De WGM-map nodigt uit om de verkregen
inzichten in persoonlijk werkgeluk met de leidinggevende te bespreken, zeker als die leidinggevende
zelf ook meer inzicht heeft gekregen in het eigen werkgeluk. De medewerker bepaalt uiteindelijk zelf
hoe de werkbehoeften en uitdagingen in de map worden omschreven. Persoonlijke en gevoelige
notities kan de werknemer apart noteren.
Samenvatting
De WerkGelukMachine sluit aan op alle variabelen van de verdiepingen uit Huis van Werkvermogen.
De WGM richt zich op amplitie, het vergroten en versterken van werkvermogen, employability en
vitaliteit. De focus ligt hierbij op het individu en een praktische vertaling naar acties gericht op het
vergroten van werkgeluk.
Het gebruiken van de WGM is een interventie op zichzelf: het geeft inzicht en laat ook het grotere
plaatje zien (jouw rol t.o.v. je collega’s, de organisatie en je omgeving). Het doel van de WGM is het
bewustzijn van werkgeluk bij de werknemer te vergroten en dit in de bestaande werksituatie in
praktijk te brengen.
De WerkGelukMachine gaat uit van het wetenschappelijk gegeven dat werknemers die gelukkiger
zijn, beter zorgen voor zichzelf, zoals gezond eten, meer bewegen, meer energie om dingen te gaan
doen.
Het is altijd goed te beseffen dat men vaak denkt dat je gelukkiger bent doordat je succes hebt.
Echter een groot onderzoek over succes en geluk (“The benefits of frequent positive affect: Does
happiness lead to success”; Lyubomirsky, King, Diener, 2005) toont aan dat de relatie andersom
sterker is:
‘omdat je gelukkig bent, ben je succesvoller, pak je eerder moeilijke dingen op, kun je beter
samenwerken, ben je optimistischer en gemotiveerder.’
Dus door te werken aan je geluk ben je beter in staat om te zorgen voor je eigen duurzame
inzetbaarheid.
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