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OPINIE & DISCUSSIE

Als jobcoach en loopbaanadviseur stelde ik regelmatig de volgende vragen 
aan de deelnemers: Waar krijg jij nu energie van als je aan werk denkt? 
Wanneer ga je fluitend naar je werk en wanneer kom je fluitend terug? Hoe 
ervaar je welbevinden en hoe functioneer je goed? Dit bleken vragen die erg 
moeilijk te beantwoorden zijn. Werk wordt vaak geassocieerd met brood op 
de plank brengen. Een baan waar je wekelijks van 9 tot 5 je werk doet en 
wacht op het weekend. Waar resultaten voor de werkgever vaak belangrijker 
zijn dan voldoening van je werk. 

Marcel Lionell van Kammen

Werkgeluk
Ligt het aan je baan of aan jezelf?
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OPINIE & DISCUSSIE

Er lijkt vaker sprake te zijn van werkdruk dan werkge-
luk. Hoe zit dat nou met het werkgeluk? LoopbaanVi-
sie ging op onderzoek uit en sprak met Leo Bormans, 
schrijver van boeken over geluk, met Angelic Bloem-
berg, gever van de workshop ‘Werkgeluk in crisistijd’ 
en maakt een vergelijk met de gelukstoptwaalf uit het 
boek The joy of Work? (2009) van hoogleraar arbeids-
psychologie Peter Warr en journalist Guy Clapperton.

Interview Leo Bormans
Leo Bormans, Vlaming, is schrijver van diverse boeken 
over geluk, spreker tijdens lezingen en inspirator en 
adviseur van regeringsleiders, universiteiten, mana-
gers, werkgevers en werknemers en jongeren. Bor-
mans was een spreker tijdens het congres Positieve 
Psychologie met als thema ‘Dynamiek in Relaties’. 
LoopbaanVisie gaat met hem in gesprek over werkge-
luk en zingeving van werkgeluk.
 

In lezingen spreek je veel over maakbaarheid van 
geluk. Zou je iets kunnen vertellen over de maak-
baarheid van werkgeluk?
“We definiëren geluk niet als plezier of blijdschap. 
Het gaat over een algemene tevredenheid over het 
leven dat we leiden of het werk dat we doen. En dat 
is een beetje maakbaar. Zo’n 30% is erfelijk, zo’n 25% 

hangt samen met je sociale positie, de plek waar je 
woont en het al dan niet hebben van tegenslagen. 
Op al die factoren heb je weinig greep. Maar twee 
andere factoren kun je zelf een beetje sturen: de 
keuzes die je maakt in je leven (20%) en de manier 
waarop je naar dingen kijkt (25%). Een positieve le-
vensstijl is daarbij heel belangrijk. Een werkomgeving 
kan verstikkend werken of net zuurstofrijke kansen 
bieden om aangenaam en zinvol werk te doen.”

Wat zijn volgens jou belangrijke factoren die het 
werkgeluk stimuleren en wat zou ontmoedigend 
kunnen werken voor werkgeluk?
“Hoe hoog scoor je als je werk op tien mag waarde-
ren voor deze vier factoren: mag ik hier zijn wie ik 
ben, mag ik hier worden wat ik wil worden, mag ik 
samenwerken met andere mensen en herken ik mij in 
het groter geheel, de visie en de missie van het werk? 
Hoe hoger je hierop scoort, hoe gelukkiger je mag 
noemen op je werk.”

De Nederlandse nuchterheid staat bij veel bedrij-
ven en werknemers het werkgeluk in de weg. Hoe 
zie jij de verschillen tussen Vlaanderen en Neder-
land?
“De cijfers verschillen niet zo sterk tussen Nederland 
en Vlaanderen. Zo’n 30% van de Vlamingen en zo’n 
20% van de Nederlanders zeggen niet gelukkig te zijn 
op hun werk. Het gaat hierbij om honderdduizenden 
mensen. Hoe lang vinden we zoiets nog normaal? De 
helft van de Nederlanders zegt liever een andere baan 
uit te oefenen dan de huidige. Werkgeluk is daarbij de 
belangrijkste motivatie.”

Hoe zou je de term werkgeluk koppelen aan het 
thema zingeving? Kortom, hoe zie jij de zingeving 
van werkgeluk?
“Er zijn altijd drie niveaus in geluk: is het een beetje 
aangenaam, kan ik mij engageren en ervaar ik mijn 
bijdrage als zinvol? Zeker in coronatijden zijn mensen 
zich gaan afvragen: Waar ben ik in godsnaam mee 
bezig? Wat zijn de echte prioriteiten in mijn leven? En 
draagt mijn werk bij tot mijn geluk? Zingeving wordt 
daarbij een belangrijke factor. Hierin zit ook altijd een 

Leo Bormans                               ©Yann Bertrand
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eigen interpretatie. Sommige vuilnismannen blijken 
bijvoorbeeld aanzienlijk gelukkiger in hun werk dan 
andere. De ene klaagt over het feit dat hij achter een 
stinkende vuilniskar hangt, de andere stelt dat hij 
bijdraagt aan de hygiëne van zijn stad. Die betrokken-
heid op het zinvolle kunnen we samen versterken.”

Workshop ‘Werkgeluk in crisistijd’
Juist werken aan je werkgeluk in tijden van crisis is de 
boodschap van de workshop ‘Werkgeluk in crisistijd’ 
van Angelic Bloemberg. Ze is hiermee begonnen in 
het begin van de quarantainetijd, tijdens de uitbraak 
van Covid-19. Inmiddels hebben ruim honderd loop-
baanprofessionals deelgenomen aan de workshop. Zij 
hebben geproefd aan ‘amplitieve interventies’ voor 
hun deelnemers en kennisgemaakt met de achter-
grond van amplitie. Ze hebben mogen ervaren wat 
het is om, in het kader van amplitie, bezig te zijn met 
hun eigen werkgeluk.

Amplitie? 
Amplitie is eigenlijk niets anders dan het versterken 
van de positieve staat van werknemers. Daarbij is 
het goed te weten dat amplitie is gericht op alle 
werknemers, niet slechts op de risicogroepen. Als 
amplitiedeskundige versterkt zij de positieve staat van 
werknemers door in te zetten op, en te werken aan 
de thema’s gezondheid, bevlogenheid, talentma-
nagement en werkinrichting. 

Focus op bevorderen
Er is steeds meer aandacht voor het optimaliseren 
van het welbevinden en functioneren van werkne-
mers. Dit is een voorwaarde voor organisatiesuc-
ces. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, 
bevlogenheid, werknemerservaring, talentontwikke-
ling en werkgeluk nemen een steeds centralere positie 
in bij strategische doelstellingen van organisaties. 
Het optimaliseren van welbevinden en functioneren 
begint, wat Angelic betreft, met het bevorderen 
(amplitie) van dat welbevinden. Bevorderen in plaats 
van focussen op het oplossen (curatie) of voorkomen 
(preventie) van problemen en risico’s.

De amplitiethema’s
Er zijn verschillende thema’s met hun deelgebieden 
die je kan bevorderen: 
• bij ‘gezondheid’ hebben we het over beweging, 

voeding en ontspanning;
• bij ‘bevlogenheid’ gaat meer over vitaliteit, 

toewijding en flow;
• bij ‘talentmanagement’ is het belangrijk om 

de talenten van werknemers te ontdekken, te 
ontwikkelen en in te zetten;

• bij ‘werkinrichting’ richten we ons op de aard 
van het werk en de fysieke werkomgeving. 

Onderwerpen en aandachtsgebieden die hierbij pas-
sen zijn: een positief werkklimaat, de balans tussen 
werk en privé, leiderschapsstijl, zingeving, onderlinge 
relaties, communicatie, leer- en ontwikkelmogelijkhe-
den en organisatiecultuur.

Een amplitiecoach
Een amplitiecoach helpt mensen om uit te blinken in 
wie zij zijn. Op deze manier zijn ze in staat om hun 
werkgeluk te vergroten. Juist in een periode van crisis, 
zoals in de coronatijd, is het goed om je werkgeluk 
eens goed onder de loep te nemen en actief bezig 
te zijn met het versterken van je positieve staat. 
Angelic maakt van ‘werkgeluk’ daarom een concreet 

Angelic Bloemberg
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en tastbaar thema. Een thema waaraan gewerkt kan 
worden, met alle positieve gevolgen van dien.

Een zelfdiagnose
Hoogleraar arbeidspsychologie Peter Warr en jour-
nalist Guy Clapperton hebben in hun boek The joy 
of Work? (2009) een zelfdiagnose, te beginnen met 
een gelukstoptwaalf, opgesteld. Feitelijk komt het 
erop neer, dat als het ontbreekt aan werkgeluk, je niet 
alleen je baan onder de loep moet nemen, maar ook 
jezelf. De vraag is dan: ervaar je geen werkgeluk, ligt 
het aan je baan of aan jezelf? 

Je baan heeft te maken met de taken en werkzaam-
heden die je uitvoert en de arbeidsomstandigheden. 
Ook collega’s om je heen en de sfeer binnen de 
organisatie kunnen van invloed zijn. Daarnaast is de 
mate waarin je je kan ontwikkelen en of je wel of niet 
je talenten in kan zetten zeker ook relevant ten aan 
zien van het ervaren van werkgeluk.

Jezelf heeft te maken met het waarom je werkt en wat 
jij verwacht van werkgeluk. Hoe wil jij je persoonlijk 
ontwikkelen? Maar ook of er voldoende aansluiting is 
met jouw persoonlijke omstandigheden.

Conclusie
Leo Bormans en Angelic Bloemberg trekken beiden 
eenzelfde conclusie als het gaat om werkgeluk: focus 
op energie, welbevinden en functioneren. Ze gaan 
allebei uit van de persoon en niet van de baan. Dit 
wordt ook gezegd in de arbeidspsychologie, jijzelf 
staat centraal (voldoening, functioneren) en niet je 
baan (presteren, resultaten).

De bijdrage van Leo Bormans is een wetenschappe-
lijke benadering voor algeheel geluk, waar werkgeluk 
een onderdeel van is met de nadruk op zingeving 
van werk. De bijdrage van Angelic Bloemberg is een 
praktijkgerichte benadering voor werknemers, waarbij 
de nadruk ligt op het versterken van iets wat iemand 
al goed kan.

Peter Warr en Guy Clapperton hebben een iets ande-
re uitgangspositie. Met de gelukstoptwaalf onderzoe-
ken zij werkgeluk, niet alleen door naar de persoon te 
kijken, maar ze nemen ook de baan hierin mee. 

Kijk naar wat bij je past als persoon, naar waar je 
energie van krijgt en of je aansluiting kunt vinden 
bij je werk. Zo vergroot je werkgeluk en voorkom je 
werkdruk. ■
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Hoe ervaar jij jouw werkgeluk?


