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WERKGEVER: KIES VOOR GELUK OP DE WERKVLOER

Dit is een uitgave van CNV Jongeren, 
de enige onafhankelijke vakbond van jong Nederland



Dit is een uitgave van CNV Jongeren, met dank aan Justine Feitsma, 
projectleider team Jong en Arbeidsmarkt bij CNV Jongeren.
 

Kies jij voor druk of geluk in je werk? Laat het ons weten op 
www.cnvjongeren.nl/drukofgeluk of mail naar info@cnvjongeren.nl  

Údrukofgeluk / #drukofgeluk

CNV Jongeren-voorzitter Semih Eski: “Jaarlijks hebben 240.000 jonge werk-
nemers burn-out klachten. Het is daarmee beroepsziekte nummer 1 en een 
zorg van iedereen. Wij pakken dit probleem aan door het taboe te doorbre-
ken op de werkvloer en in gesprek te gaan met werknemers en werkgevers 
over concrete oplossingen. We willen toe naar een arbeidsmarkt zonder 
ongezonde werkdruk, maar veel werkgeluk.”

CNV Jongeren heeft uitvraag gedaan bij honderden jonge zorgprofessionals 
naar oorzaken en oplossingen van werkstress en burn-out. In samenwer-
king met PodiumT is vijfmaal het event TIME OUT TOURNEE uitgevoerd 
bij de zorgorganisaties: UMC Groningen, Spaarne Gasthuis, Stichting  
Philadelphia en PGGM&CO (voor jeugdzorg en GGZ).

Met veel dank aan de partijen die dit mede mogelijk hebben gemaakt:
CNV Zorg & Welzijn, Instituut GAK, Triodos Foundation

CNV Jongeren is dé vakbond voor de nieuwe generatie werknemers. Een 
generatie die niet afwacht, maar liever zelf de touwtjes in handen neemt. 
Wij willen een betere positie voor jongeren op de arbeidsmarkt. Midden in 
de samenleving je stem laten horen, daar gaat het om! Niet alleen binnen 
de vakbeweging, maar ook in de politiek én de media.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CNV Jongeren. Dit boek is 
met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden en/
of onvolledigheden in de tekst aanvaardt CNV Jongeren geen aansprakelijkheid.

Concept, eindredactie en ontwerp: 
Justine Feitsma, Hannah van der Weg, Ruth Catsburg

colofon

1.
wat je
aandacht
geeft 
groeit!



Een negatieve werksfeer
is een belangrijke oorzaak 

voor werkstress bij 
jongeren.

EEN COMPLIMENT IS NOOIT MISPLAATST
Iedereen vindt het fijn om een compliment te krijgen. Complimenten zijn 
een vorm van erkenning: iemand ziet wat jij hebt gedaan, waardeert dat en 
neemt de moeite om het tegen je te zeggen. Als je een compliment krijgt 
word je blij. Dat komt omdat je hersenen dowpamine aanmaken, wat zorgt 
voor een gelukzalig gevoel. Hetzelfde gevoel heb je bij seks of bij het krijgen 
van geld. Onbewust zijn we dus de hele dag op zoek naar beloning om dat 
fijne gevoel maar te hebben. 

Hoe vaak geef jij een compliment aan iemand die jij aanstuurt? 
Weet je de laatste keer nog? 

Toch doen we het weinig, complimenten geven. En als we het wel doen is 
het vaak niet gemeend, halfslachtig of in combinatie met het benoemen van 
dingen die juist beter kunnen. 

WAAROM HET LOONT OM TE PRIJZEN  

Werknemers zijn 
productiever en 
gemotiveerder 
(zelfs meer dan 
wanneer ze meer 
salaris krijgen)

HET PERSONEEL 
BLIJFT VAKER. HET 

GEBREK AAN 
COMPLIMENTEN IS 
EEN BELANGRIJKE 

REDEN OM 
ONTSLAG TE 

NEMEN. 

WERKNEMERS RADEN MENSEN 
VAKER AAN OM VOOR HUN 
ORGANISATIE TE WERKEN. 

HET WERKT 
BIJ IEDEREEN.

LACHEN 
VERBRANDT 
CALORIEËN 

COMPLIMENTEN 
ZIJN GRATIS

Het 
verbetert de 
werksfeer.

vraag
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1 op de 10 jonge werknemers 
zou minder stress ervaren 

als ze meer waardering 
zouden krijgen.

Onderzoek wijst uit dat werknemers productiever en gemotiveerder zijn  
wanneer ze als beloning voor een goede prestatie een compliment krijgen, dan 
wanneer ze als beloning geld krijgen. Jongeren willen graag gezien en gehoord 
worden. Want als je zelf hard werkt en het lijkt alsof niemand erom geeft, 
zou jij dan zo gemotiveerd en productief  blijven werken? Waarschijnlijk niet.  
Als je oprecht interesse toont en aandacht schenkt aan je medewerkers,  
verhoogt de productiviteit en het enthousiasme. Wees je daarbij van bewust 
dat je aandacht schenkt aan werknemers op alle niveaus: ook de junioren, 
laagst betaalden of stagiaires. Want ook zij verdienen en waarderen het als 
hun harde werken benoemd en gewaardeerd wordt. Als mensen goed zijn in 
hun baan: vertel het ze! 

Let wel op: complimenten moeten gemeend zijn als je wil dat ze werken. Een 
niet gemeend compliment kan juist het tegenovergestelde effect hebben en 
een gevoel van onzekerheid en wantrouwen creëren. Of het nu gemeend is 
of niet, het moet in ieder geval zo overkomen dat de ontvanger het gelooft.

biecht

“ZO’N DAG DAT JE OP DE BANK 
WILT LIGGEN, NIETS ZEGGEN 

EN MODERN FAMILY WILT 
BINGE WATCHEN OP 

NETFLIX”

“IK BEN 
BANG VOOR 
AFWIJZING”

KIES WEL EEN GOED MOMENT, 
ZODAT JE IN IEDER GEVAL DE 

AANDACHT HEBT VAN DE ONTVANGER. 

“IK VOEL MIJ 
ER ONGELUKKIG 

DOOR”

“Ik 
weet niet 
of ik ‘goed 
genoeg’ 

ben”

“Werkdruk en controle 
van leidinggevende”

“IK MOET ALLES 
DOEN WANT 

ANDERS HOOR 
IK ER NIET BIJ 

EN DAN DENKEN 
ZE DAT IK NIET 
GOED GENOEG 

BEN”
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 Jongeren zoeken meer begrip 
en waardering vanuit 

leidinggevenden. Zoals een 
gesprek, een complimentje 

en erkenning. 

COMPLIMENTEREN IS LEIDEN
Een leidinggevende heeft een rolmodel functie. Wanneer deze vaak nega-
tief reageert op werknemers, heeft dit ook invloed op de algehele werksfeer. 
Complimenten zorgen er dus niet alleen voor dat medewerkers zich meer 
gewaardeerd voelen, het kan een negatieve werksfeer snel, aanzienlijk ver-
beteren. Wie een compliment ontvangt, geeft ook sneller een compliment 
aan een ander. Diegene geeft ook weer een compliment aan een ander. Op 
deze manier ontstaat er een positievere werksfeer tussen werknemer en 
leiding gevende, maar ook onderling tussen werknemers. 

ANDERE MANIEREN VAN COMPLIMENTEREN
Een één op één gesprek is een goed moment om nog eens te benoemen 
wat iemand goed doet. Hiervoor gelden dezelfde tips als bij complimenten 
geven. Waardering kan je ook laten blijken door meer verantwoordelijkheid 
te geven aan een werknemer die zichzelf heeft bewezen. Hierbij is het goed 
om te onthouden dat je dit als compliment moet brengen en niet als ‘gewoon 
nog een extra taak’. 

Complimenten kun je ook aan een heel team geven als zij iets met z’n allen 
hebben bereikt. Het is goed om hierbij stil te staan in een overleg. Je kunt 
dan het groepsgevoel stimuleren en het hele team motiveren. Je kan als  
leidinggevende ook eens in de zoveel tijd je waardering voor het team  
uitdrukken door een keer taart mee te nemen of een passend cadeautje te 
geven. 
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2.
Spreken 
is zilver, 
luisteren 
is goud

ALS DE
COMPLIMENTEN

GEVEN
BESTE 

WEES SPECIFIEK, ‘GOED GEDAAN’ TELT 
NIET. SPECIFICEER WAT IEMAND GOED 
HEEFT GEDAAN. HOE CONCRETER HOE 

BETER. 

BRENG HET ALS EEN 
STELLING, NIET

ALS VRAAG. ‘WAT ZIT 
JE HAAR LEUK!’ IS BETER 

DAN ‘BEN JE NAAR DE 
KAPPER GEWEEST?’

ZEG HET METEEN ZODRA 
HET GEBEURT EN WACHT 
NIET TOT BIJVOORBEELD 
EEN OFFICIEEL GESPREK. 

KIES WEL EEN GOED MOMENT, 
ZODAT JE IN IEDER GEVAL DE 

AANDACHT HEBT VAN DE ONTVANGER. 

GEEF ALLEEN 
EEN COMPLIMENT 

WANNEER HET 
OPRECHT IS

Let op je toon 
en zorg dat het 
niet sarcastisch 

overkomt. Mompel 
en fluister 

niet. 

Geef geen complimenten 

die zorgen voor meer 

concurrentie zoals ‘’Je 

doet het veel beter dan 

de rest’’

ZORG VOOR BALANS. JE KAN VAN HET 
UITGANGSPUNT GEBRUIKEN DAT 

4 COMPLIMENTEN GELIJK STAAT AAN 
1 KRITIEKPUNT. TE VEEL KRITIEK ZORGT 

VOOR EEN NEGATIEVE WERKSFEER, 
MAAR ALLEEN MAAR COMPLIMENTEN 

IS ONGELOOFWAARDIG.
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19% van de jonge zorgmede- 
werkers vindt dat meer begrip 
vanuit de leidinggevende hun 
minder stress zou bezorgen.  

Bij leiderschap denk je er niet meteen aan: luisteren naar je 
medewerkers. Zij moeten toch naar jou luisteren? Luisteren 
wordt vaak onderschat, maar als je het goed doet, kun 
je een heel veilige en prettige werkomgeving creëren als 
leidinggevende. En ook: hoe beter je luistert, hoe meer 
invloed je hebt op de uitkomst. 

RELATIE OPBOUWEN
De tijd nemen om je medewerkers te leren kennen en in gesprekken met 
hen ook echt te luisteren, zorgt voor wederzijds begrip en een connectie. 
Dan haal je meer uit een conversatie en loop je allebei tevreden weg. Mede-
werkers waar oprecht naar wordt geluisterd, voelen dat er oprecht om hen 
gegeven wordt en ervaren minder problemen in hun werk.

 
Ken jij je personeel echt goed?  

De naam van de partner, maar ook hobby’s?

Je weet niet wat er in iemands hoofd omgaat of wat hen dwars zit, tenzij je de 
tijd neemt om naar ze te luisteren. Een medewerker die heel hard werkt kan 
na een tijdje ineens minder presteren. Vraag wat er aan de hand is. De vraag 
stellen geeft de medewerker ruimte om een moeilijk onderwerp bespreek-
baar te maken. Hij wilde mogelijk de persoonlijke ellende niet met je delen 
uit angst dat je negatief zou gaan denken. Zou het niet mooi geweest zijn als 
je eerder signalen had opgevangen? Dat je had gevraagd hoe het ging, nog 
voordat de werkprestaties achteruit gingen? Dan had je samen actie kunnen 
ondernemen om dat te voorkomen. 

vraag
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3 GOUDEN TIPS OM BETER TE LUISTEREN

Kijk mensen in de ogen: je hoeft je telefoon niet op te 
geven, maar kies ervoor wanneer je het gebruikt. Zorg 
dat de gesprekken die je voert en waar je tijd in steekt 
ook nuttig zijn. Stop je telefoon weg en doe je laptop 
dicht. Als je weet dat je kan worden opgeroepen bij 
spoed, geef dit dan aan. Hierdoor ontstaat begrip bij 
je medewerker zonder dat de indruk ontstaat de het 
gesprek niet belangrijk voor je is.

Creëer ruimte in je dag. Zorg ervoor dat je niet de hele 
dag al geboekt bent. Kan iemand anders misschien  
dingen overnemen? Moet die vergadering echt een uur 
duren of kan het ook een halfuur? Gun jezelf de tijd om 
te reflecteren, zodat als je met iemand praat je die per-
soon ook alle aandacht kan geven. Je zal merken dat je 
efficiënter werkt, ondanks dat je voor je gevoel minder 
druk bent/lijkt. 

Stel meer vragen. De volgende keer dat een collega 
of werknemer om advies vraagt, zorg dan dat je goed 
luistert en de hele situatie begrijpt. Dan, nog voordat 
je antwoordt, stel je nog een vraag om te bepalen of je 
echt goed snapt wat die persoon nodig heeft. Toon ook 
interesse in de situatie van je werknemers. Dat schept 
een emotionele band en zorgt voor een begrip dat uitval 
kan voorkomen. 

1.

2.

3.

In 1957 werd al geconstateerd dat luisteraars maar de helft onthouden van 
wat iemand net daarvoor zei. Terwijl als je goed luistert je vaak informatie 
oppikt, waardoor je sneller werkt of gerust wordt gesteld dat taken in gang 
zijn gezet. Dat creëert rust in je hoofd. Tegelijkertijd is rust ook wat je nodig 
hebt om beter te luisteren. Een hele dag van de ene vergadering naar de 
andere vliegen is niet bevordelijk. Tussen vergaderingen door heb je de 
tijd nodig om te reflecteren en jezelf voor te bereiden, zodat je effectief  
vergadert, luistert en je energiepijl niet enorm keldert. Een team heeft name-
lijk ook niets aan een leidinggevende met een burn-out, toch?

Meer dan de helft van de jonge medewerkers komt  
vermoeid thuis na een dag werken.

 

Waarschijnlijk zit je tijdens vergaderingen of één-op-één gesprekken met je 
personeel achter een laptop of iPad. Dat is handig, want dan kan je meteen 
acties opschrijven. Maar een echte klik krijgen met je personeel en echt gaan 
luisteren, gebeurt als de laptop dicht is, de telefoon van tafel is en je niet na 
een halfuur weer naar een volgend overleg moet. Probeer het eens en kijk 
of je meer energie hebt voor je werk en de mensen met wie je werkt. Nee 
zeggen lastig? Spiek dan voor tips eens bij de medewerkersversie van dit 
handboek.

1 op de 3 medewerkers 
die blij naar hun werk gaan, 

gaat vermoeid naar huis

feit
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ZELF DE LUISTERAAR WORDEN WAAR 
JIJ GRAAG TEGEN ZOU PRATEN

£  Kijk niet tijdens een gesprek op je telefoon.
£  Houd je mening even voor jezelf en blijf luisteren, stel eerst nog vragen. 
  Je kent ze wel, die mensen die meteen al willen reageren nog voor je 
  uitgepraat bent en die de helft dus niet gehoord of begrepen hebben:  

 irritant!
£	 Zorg dat je het begrijpt en vraag door.
£	 Kijk mensen in de ogen en knik af en toe begrijpend. 
£  Onderbreek mensen niet. 
£  Ga niet iemands zin afmaken: dan volg je je eigen gedachten en niet die 
  van hen, bovendien is het niet beleefd. 
£  Ga niet meteen een stortvloed aan oplossingen geven. Wacht tot iemand 
  vraagt om advies. Vaak wil iemand gewoon gehoord worden. 
£  Als je voelt dat je niet kan luisteren, probeer het dan ook niet. Stop het 
  gespreek en geef aan dat je er graag een ander moment inplant. Durf 
  jezelf kwetsbaar op te stellen en geef aan waarom: je zult begrip en 
  wederhoor terug ontvangen.

goed 
luisteren 

slecht 
luisteren 

Moe, nergens zin in Betere communicatie

Minder herkansingen

Efficienter werken

Minder conflicten

Beter begrip
Hoger werktempo

Minder fouten
Slecht slapen
Slapeloze nachten

Slaap tekort

Wordt er moe van

3.
de ideale
werkplek
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22% zou door een betere 
werkplek minder stress ervaren. 

Daarmee was dit het meest 
gegeven antwoord als 

oplossing voor werkstress.

De perfecte werkplek, wie wil dat nu niet? Toch blijkt uit 
onderzoek dat slechts een op de tien Nederlanders tevreden 
is met zijn of haar werkplek. Er wordt door werkgevers 
dus onvoldoende geïnvesteerd in het verbeteren van de 
werkomgeving, want dat kost tijd en geld. Terwijl het goed 
is voor de productiviteit, kwaliteit van het werk en voor het 
humeur. Met een goede werkplek is er minder verzuim en meer 
rendement: een win-win dus. 

4 GOUDEN TIPS

1.  Medewerkers keuze en controle bieden
Bij organisaties waar medewerkers meer autonomie hebben, wordt produc-
tiever gewerkt. Dit gaat bijvoorbeeld om de kantoorinrichting. Als werkne-
mers zelf hun kantoor mogen inrichten, heeft dat een gunstig effect op hun 
productiviteit.

Een jonge deelnemer gaf aan dat het huidige systeem is dat als 
er een afspraak wordt ingepland voor een patiënt, die patiënt 
meteen een sms krijgt. Maar heel vaak wordt het tijdstip later 

toch weer gewijzigd. Kan de patiënt niet een dag later het 
automatische sms ontvangen?

onderzoek
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Geef je medewerkers  ook meer controle over waar en wanneer ze werken.  
Als veel collega’s heel vaak worden ingeroosterd op korte diensten, lijkt dat 
in hun ogen inefficiënt. Ze vragen dan om langere diensten en minder vaak. 
Dit is niet alleen prettig voor de medewerker, ook is dit een suggestie uit de 
praktijk om hiermee de organisatie en planning efficiënter in te richten. Wat 
voor de roostermakers praktisch lijkt, kan voor een medewerker voor enorm 
veel onrust en gedoe zorgen. Dit komt bijvoorbeeld door het regelen van 
oppas of vanwege een plotselinge dag- of locatiewisseling, terwijl je dat niet 
gewend bent.
Wie rekening houdt met een ander, zal met jou ook extra rekening houden. 

Jonge werknemers geven aan graag pauze te willen  
en hebben het gevoel dat het nu niet kan.  

2. Pauzes, daglicht en buitenlucht
Doorwerken in de pauze en tot laat lijkt een heel goed iets, toch? De werk-
nemer toont inzet en doorzettingsvermogen. Helaas, de meest effectieve 
werknemer neemt regelmatig pauze. Hersenen zijn tot veel in staat, maar 
hebben regelmatig rust nodig om alles te verwerken, anders lopen ze vast. 
Dan stopt de creativiteit en de productiviteit komt in een neerwaartse  
spiraal. Pauze is een traktatie voor het brein. Zorg dat je een leidinggevende 
bent die pauzes nemen stimuleert, zodat medewerkers geen angst voelen 
om even te stoppen. Je zult er zelf alleen maar baat bij hebben.

meer regie over eigen 
rooster is de meest 

gehoorde oplossing om 
de werkplek te verbeteren. 
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Het eureka moment komt namelijk vooral als je gedachten totaal niet bezig 
zijn met het probleem. Creativiteit en nieuwe ideeën komen vaak pas als 
je met een totaal andere taak bezig bent. Als je je fixeert op een probleem 
schiet je er niets mee op. 

Als het werk zich veel binnen afspeelt, is het heel goed voor werknemers om 
naar buiten te gaan. Tijd doorbrengen in de natuur verlaagt de hartslag en 
spierspanning al binnen een paar minuten. Je bloeddruk verlaagt en je stem-
ming is beter. Ook fysiek bezig zijn is belangrijk: tien minuten wandelen zorgt 
er alweer voor dat je productief en enthousiast de rest van de dag doorkomt.   

- Mijn bureau staat in een kantoor met vijf anderen  
en zonder daglicht. Ik wil dat niet meer. 

- Ik heb zo weinig pauze, dat ik af en toe 5 minuten  
op de wc moet zitten om even tot rust te komen.

3. Speciale concentratieruimtes en vaste plekken
Een van de grootste frustraties en problemen op het werk zijn de kantoor-
tuinen waar continu afleiding en te veel geluid is. Uit onderzoek blijkt dat 
door de kantoortuin het ziekteverzuim met 62% stijgt, de productiviteit met 
86 minuten per dag daalt en het aantal gemaakte fouten met 50% stijgt. 
Mensen hebben behoefte aan privacy, ruimte en tijd voor zichzelf. Ons brein 
kan niet multitasken, dus omgevingsprikkels zorgen ervoor dat we minder 
hard werken.   

Als je als werkgever niet de mogelijkheid hebt om de kantoortuin te ver-
vang en door kleinere kantoren, dan is een andere oplossing ervoor zorgen 
dat er speciale concentratieruimtes aanwezig zijn. Zo kan personeel dat 
moet telefoneren of zich echt moet concentreren, zich laagdrempelig terug-
trekken om te werken. 

biecht

 
WAT IDEEËN VAN JONGEREN

MEER TEAMUITJES 

EN TEAMBUILDING

OVERUREN MOGEN SCHRIJVEN

REGELS MAKEN 
VOOR DE WHATSAPP 
GROEP MET HET 

TEAM 

DE RUIMTE KRIJGEN OM CURSUSSEN TE VOLGEN 

(EN HIERVOOR GEMOTIVEERD WORDEN)

MINDER OVERLEGGEN 

OF BETER OVERLEGGEN

EEN ONTSPANNINGS-
RUIMTE, PAUZERUIMTE 
OF EEN SPORTSCHOOL 

MAKEN 

FRUIT EN GEZONDE 
SNACKS AANBIEDEN OP 

DE WERKVLOER, NIET 
ALLEEN IN KANTINE

WIJZIG ROOSTERS NIET ONVERWACHT OF IN HEEL 

GOED OVERLEG, GEEF MIJ DUIDELIJKHEID

EN OVERVRAAG ME NIET. 

SCHAF DE KANTOORTUIN AF, WERK MET 

VASTE PLEKKEN I.P.V. FLEXPLEKKEN

MEER REGIE OVER MIJN EIGEN 

ROOSTER EN FLEXIBELE WERK-

TIJDEN. ZO KUNNEN WE DIEN-

STEN OOK BETER REGELEN. 

REGELMATIGE 
GESPREKKEN MET 
LEIDINGGEVENDE 

EN GOEDE 
COACHING

NIET TWEE 
MANAGERS 

HEBBEN MAAR 
GEWOON ÉÉN

GOEDE 
KOFFIE

Yoga op de 
werkvloer 

kunnen doen

Minder 
zelfsturend 

worden 

Regelmatige gesprekken met 

leidinggevende en goede coaching

Zet goedkopere krachten in voor 
taken als schoonmaken en koken

MEER AUTONOMIE 
OVER WERKPLEK. 

MEER AUTONOMIE 
OVER WERKPLEK. 

ICT SYSTEMEN DIE WERKEN EN 
GOED WERKEND MATERIAAL 
(COMPUTERS, TELEFOONS) 

BUITEN MOGEN 
LUNCHEN
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4.
zorgen
voor je
personeel

Jonge medewerkers willen 
heel graag vaste werkplekken 

krijgen en willen af van de 
flexplekken.  

4. Zet technologie goed in
Laptops, telefoons en iPads die goed werken zorgen voor blije gebruikers. 
Goede technologie kan werken makkelijker maken en is de moeite waard 
om in te investeren. Zoals het mensen blij kan maken, kan het ook ergernis 
veroorzaken. Vooral ICT-systemen die niet werken zijn een bron van erger-
nis. Een elektronisch patiëntendossier dat hapert, ingewikkeld is of niet goed 
werkt zorgt er dagelijks voor dat men langer bezig is en kan frustratie opwek-
ken. Ook online roostersystemen kunnen een uitkomst bieden, als ze maar 
goed werken. 

Ook hebben jonge werknemers behoefte aan regels rondom technologie: 
zoals groepsapps of bereikbaarheid. Maak duidelijk waar de groepsapp voor 
is bedoeld: ontspanning of werk gerelateerd? Werknemers geven aan dat 
ze last hebben van alle overdrachten die plaatsvinden in de app, omdat ze 
meldingen blijven krijgen. Thuis op de bank zijn ze dan nog bezig met werk. 
De ideale werkplek reikt dus verder dan stikt de werktijden en creëer je dus 
door oog te hebben voor zowel de fysieke plek als digitale omgeving.
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44% van de jongeren geeft 
bepaalde beleidskeuzes als 

oorzaak voor werkstress, 
zoals personeelstekort en 

de interne communicatie.

Het voelt logisch dat als je wilt dat jouw organisatie 
succesvol is, je goed voor je klanten moet zorgen. Klanten, 
patiënten, opdrachtgevers: zij moeten tevreden zijn, want 
door hen verdien je uiteindelijk je geld. Maar steeds meer 
bedrijven realiseren zich dat ze het personeel voorop 
moeten zetten – niet hun klanten. Als medewerkers gelukkig 
zijn en met plezier hun werk doen, dan zullen klanten dat 
meteen merken en ook tevreden zijn. Zou jij iets kopen van 
een norse verkoper? 

Bovendien, als jij zorgt voor je personeel dan zullen zij voor jou zorgen.  
Dan gaan ze harder voor je rennen dan je ooit had verwacht of gevraagd. 

Een hoge personeelstevredenheid wordt  
de #1 doelstelling in jouw organisatie

MEDEWERKERS BETREKKEN BIJ BELEID
Betrokken medewerkers maken een organisatie sterker. Organisaties waar 
medewerkers betrokken worden bij beleid zijn 51% productiever, het ver-
trouwen in management is hoger, medewerkers melden zich minder vaak 
ziek en presteren beter dan niet-betrokken medewerkers. 

Uitdaging
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Managers zijn vanuit hun functie natuurlijk betrokken bij beleidsbeslissin-
gen, maar zij realiseren zich vaak niet dat het betrekken van medewerkers 
bij de beleidsvorming hen veel kan opleveren. Door doelstellingen en kaders 
voor te leggen aan medewerkers en hun te stimuleren om zelf met ideeën of 
verbeteringen te komen, zal het vaak de beste en goedkoopste oplossingen 
opleveren. Zij weten namelijk het beste hoe de organisatie op hun niveau 
functioneert en wat er beter kan. Dokters hebben veel kennis van hun vak, 
maar de patiënt en verplegers weten ook ontzettend veel over de casus. 
Door al deze kennis te bundelen zal tot de beste oplossing gekomen worden.   

Als beleid top down wordt geformuleerd, kan het negatieve effecten hebben 
die de managers en/of bestuurders niet hadden voorzien. Als bijvoorbeeld 
van bovenaf wordt besloten dat een bepaalde medische afdeling zich moet 
specialiseren op moeilijke gevallen, klinkt dat niet verkeerd. Maar dat kan 
betekenen dat medewerkers alleen nog de zwaar zieke patiënten te zien krij-
gen en de droevige families eromheen. Dat kan een enorme impact hebben 
op hoe zij werk beleven.   

 75% van de jongeren denkt dat 
zij hun werk beter zouden doen 

als ze meer tijd hadden en 26% 
vindt dat er te weinig personeel 

is voor de hoeveelheid werk.

MEDEWERKERS 
BETREKKEN

GEEF ZE PODIUM EN 
DE KANS ZICHZELF TE 
LATEN ZIEN, SCHENK 

AANDACHT AAN SUCCES 
(ZOWEL PRIVÉ ALS 

WERK)

LAAT ZE WETEN HOE 
HET ERVOOR STAAT, 

KOPPEL VOORTGANG 
GOED TERUG

BIED LEER- EN 
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN 

ACTIEF AAN

TOON 
INTERESSE IN 

MENSEN
 (ZIE HFST 2)

Zorg voor 
teambuilding 

door regelmatig 
teamuitjes te 
organiseren

Geef ze verantwoordelijkheid 
(dus niet micro-managen, maar 

vertrouwen!)

VRAAG OM FEEDBACK 
EN DOE ER WAT MEE
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23% van de jonge 
medewerkers vindt dat 

er een negatieve 
werksfeer heerst. 

EEN CLUB WAAR JE BIJ WILT HOREN
Een goede werksfeer binnen een organisatie is ontzettend belangrijk. Een 
positief en prettig werkklimaat stimuleert de flexibiliteit van werknemers en 
zal motiveren om het stapje extra te willen doen. Werknemers zullen naar 
buiten toe de organisatie ophemelen en minder snel op zoek gaan naar een 
nieuwe baan. Bovendien zullen er minder zware conflicten zijn tussen werk-
nemers waar je als leidinggevende tijd aan kwijt bent. Je hebt er als werkge-
ver dus bat bij om een goede werksfeer te creëren. 

TEAMBUILDING
Redenen om te investeren in teambuilding: 

ER ZIJN MINDER 
CONFLICTEN OP DE 

WERKVLOER

ER IS MEER BEGRIP VOOR ELKAARS 

SITUATIE
COLLEGA’S KENNEN ELKAAR BETER, 
VOELEN ELKAAR AAN EN HET OVER-

LEG VERLOOPT SOEPEL

Ze leren 
veel van 
elkaar 

ZE ZULLEN 
ELKAAR HELPEN 
ALS DAT NODIG 

IS

Het groepsverband versterken is dus belangrijk. Dit kan door personeelsuit-
tjes, teambuildingsdagen en borrels. Let op dat je als leidinggevende ook van 
de partij bent!  

HÉ HET IS OK
Niemand maakt graag fouten. Een fout zorgt voor stress en kan effect heb-
ben op de resultaten. Toch is het belangrijk dat medewerkers het gevoel 
hebben dat ze fouten mogen maken. 

“Ik heb het gevoel dat mijn leidinggevende mij  
te veel controleert”

Als een werknemer het gevoel heeft dat elke fout die ze maken keihard zal 
worden afgestraft, kan dat leiden tot een slechte werksfeer en zelfs meer 
fouten. Goed zorgen voor je personeel betekent dus ook laten zien hoe je 
van fouten leert en er juist door groeit in je functie.

26% van de jonge 
medewerkers zegt zoveel
prestatiedruk te voelen dat 
het stress oplevert. 
Dat is de #1 genoemde 
oorzaak van werkstress.

biecht
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