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Inspireren, de missie van de organisatie helder 
uitdragen, voorbeeldgedrag vertonen en het 
beste uit medewerkers naar boven halen. Dat 
zijn basisvoorwaarden om collega’s op de werk-
vloer te binden en te boeien. Zeker gezien de 
stijgende pensioengerechtigde leeftijd is (meer) 
aandacht voor duurzame inzetbaarheid geen 
verspilde energie. Integendeel: hoe meer werk-
plezier, hoe groter de kans dat werknemers fi t 
de eindstreep bereiken.

“Geef me werk wat ik leuk vind, en ik hoef nooit meer te werken”, sprak de 

Chinese fi losoof ooit wijs. Maar ook dichter bij huis, en een stuk actueler 

bovendien, houdt de creatie van werkgeluk de gemoederen bezig (gelukkig). 

OVAL, brancheorganisatie van arbodiensten en jobcoachorganisaties, hield 

laatst een compleet event rondom dit thema. Op naar meer arbeidsvreugde!

Maurits Bruel, auteur van het in 1998 
gepubliceerde boek ‘De Geluksfabriek’, 
verzorgde één van de keynotes van het in 
de Verkadefabriek gehouden event Werk-
geluk. Naar zijn idee willen mensen zich 
verbonden voelen en geboeid worden. Hun 
drijfveren zijn liefde (binding) en vrijheid 
(boeien). Het resultaat van die twee sa-
men? Geluk. “Als je mensen gelukkig wilt 
maken, moet je dat niet voor ze bedenken. 
Dat is een denkfout. Mensen moeten zélf 
bedenken waar voor hen geluk in zit.” 
Echter ook dan blijkt de praktijk vaak nog 
weerbarstig, meent Bruel. In een relatie 

die hiërarchisch is, is het moeilijker 
om eerlijk naar jezelf en naar de an-

der te zijn. In zo’n situatie is het 
moeilijk vast te stellen of iemand 
wel of niet een sociaal wenselijk 
antwoord geeft. Volgens de be-
drijfskundige bepaalt de cultuur 
in een organisatie of groep welke 

doelen we onszelf stellen, maar 
bepaalt de natuur wat ons daad-

werkelijk gelukkig maakt. Doelen be-
reiken is niet van belang voor geluk, stelt 
hij, doelen hébben wel. Van nature willen 
mensen altijd groeien en doorontwikkelen.
In het kader van het binden en boeien 
van medewerkers, adviseert Bruel lei-
dinggevenden om af te stappen van het 
zogeheten rendementsdenken. “In veel 
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organisaties is er een bedrijfsplan en wordt 
vervolgens gekeken wat daar de gelukscase 
van is. Draai dat nou eens om: wat is het 
rendement van geluk op de werkvloer voor 
het bedrijf?” Des te opmerkelijker vindt hij 
het dat werkgeluk, gelet op de systemati-
sche analyses van businessmodellen, (nog) 
niet wordt gemeten. Vraag jezelf af wat jij 
als werkgever voor je mensen betekent, 
beveelt de bedrijfskundige aan. Leiding-
gevenden kunnen veel invloed uitoefenen 
op het geluk van hun mensen, zoals door 
het geven van feedback. “Maar eveneens 
door op individueel niveau de valkuilen 
van mensen te compenseren, bijvoorbeeld 
voor degenen die nooit pauzes nemen of 
mensen te beschermen die zich altijd opof-
feren voor de groep.” Het belangrijkste wat 
managers kunnen doen, is volgens Bruel 
consistent zijn. “Durf verantwoordelijkheid 
te nemen voor de keuze om ook echt waar-
degedreven te handelen, in plaats van op 
korte termijn-winst gericht te zijn.”

Dopamine
Victor Lamme, hoogleraar en hersenonder-
zoeker bij de afdeling Psychologie van de 
Universiteit van Amsterdam, maakte zijn 
toehoorders in Den Bosch duidelijk dat het 
zaak is om op de juiste knoppen te drukken 
voor gemotiveerde en gelukkige medewer-
kers. Rationele argumenten werken bij-

Vitaal + vrolijk = 
werkgeluk
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voorbeeld niet om een gedragsverandering 
te realiseren. Vergelijk het met een waar-
schuwende tekst op een pakje sigaretten: 
dat werkt niet. Althans resulteert het niet 
in het beoogde doel, in dit geval stoppen 
met roken. “Mensen moeten iets voelen 
voordat ze het begrijpen.” Om mensen een 
bepaalde richting op te sturen, raadt de 
hersenonderzoeker onder meer aan om 
de kracht van dopamine (gelukshormoon, 
red.) te benutten. Zoals in Stockholm, 
waar in een metrostation een muzikale 
pianotrap is gecreëerd om mensen te 
stimuleren de gewone trap te nemen in 
plaats van de roltrap. “Mensen lopen op 
beloning. Vertaal jouw visie daarom naar 
de voordelen voor de medewerkers. Wat 
hebben zij eraan dat een bedrijf groeit, 
beter wordt, et cetera?”
Angst en kuddegedrag zijn andere belang-
rijke drijfveren voor menselijk gedrag, al-
dus Lamme. Een leidinggevende kan angst 
‘gebruiken’ door zoveel mogelijk de zorgen 
van werknemers weg te nemen en onvoor-
waardelijk achter ze te staan. In zijn optiek 
hebben teamleden er niet zoveel aan dat 
er problemen zijn met een klant of dat 
de omzet afgelopen kwartaal wat minder 
is. “Gebruik FOMO, oftewel Fear Of Mis-
sing Out. Creëer exclusieve taakgroepjes, 
waar ‘iedereen bij wil horen’ uit angst iets 
belangrijks te missen. Of geef mensen het 

ANGST EN 
KUDDEGEDRAG ZIJN 

BELANGRIJKE PRIKKELS 
VOOR MENSELIJK 

GEDRAG

gevoel dat ze de boot missen als ze NU niet 
met je meegaan. Booking.com is hier een 
sterk voorbeeld van, met zo’n melding dat 
er nog maar één kamer beschikbaar is.”
Goed om te weten bovendien is dat gedrag 
extreem besmettelijk is, vervolgt de her-
senonderzoeker. In een organisatie is het 
daarom goed om te weten wat voor vlees 
je in de kuip hebt en wat de sociale norm 
is: is er een sfeer van zesjes halen, of juist 
van willen excelleren? Amerikaanse bedrij-
ven zetten hun medewerkers bijvoorbeeld 
in het zonnetje door een ‘Medewerker van 
de maand’ aan te wijzen, of met borden 
waarop de best scorende verkoper(s) staan. 
Lamme: “Dat vinden wij vaak een beetje 
klef, maar geloof me, het is veel eff ectiever 
dan de Nederlandse neiging om juist veel 
aandacht te besteden aan het ‘stoutste 
jongetje van de klas’. Want juist dat werkt 
veel negatief kopieergedrag in de hand.”
Idealiter past een echt goede manager 
deze mix van drijfveren allemaal tegelijk 
toe. Mits je je medewerkers wilt binden en 
boeien natuurlijk. Pak jij deze handschoen 
op?
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