
MENTAAL GEZOND BLIJVEN OP HET WERK

Hoe zet mijn bedrijf daar op in? 

Webinar 4: 6/12 en 7/12

UPDATE en VERSLAG van 2 webinars

Marieke Impens – Shany Van Elslander – Rosien Mesdag 



Update beleidscharter
4 webinars, literatuur & onderzoek, werkgroep & samenwerking met 
pilootbedrijven 



In overleg met meer dan 150 
organisaties

“De tafel van een warm bedrijf”

In een warm bedrijf wordt een context gecreëerd 

waarin iedereen samen kan meewerken om 

medewerkers energie en bevlogen aan de slag te 

houden. Dit komt zowel het mentaal welzijn van de 

medewerker als de productiviteit van het bedrijf ten 

goede. 



WEBINAR 2

LITERATUUR

PILOOTBEDRIJVEN

WERKGROEP



WEBINAR 3

LITERATUUR

PILOOTBEDRIJVEN

WERKGROEP



BINNENKORT

Eerste beleidsoefeningen online 
beschikbaar

Link meegestuurd in samenvatting 
webinar 

Website: 
https://www.thehumanlink.be/projec
ten/expertises/vlaamse-overheid-
project-1



AUTONOMIE EN 

VERANTWOORDELIJKHEID
Pi j l e r



“de behoefte om zelf keuzes kunnen te maken en 

zelfstandig zijn”



BRONNEN: ZELFDETERMINATIETHEORIE DECI EN RYAN

...

Well-being

Job performance!

Nielsen, K., Nielsen, M. B., Obgbonnaya, 

C., Känsälä, M., Saari, E., & Isaksson, K. 
(2017). Workplace resources to improve 

both employee well-being and 

performance: A systematic review and 

meta-analysis. Work & Stress, 31(2), 101–

120. 



BRONNEN: SITE WERKBAAR WERK

• AUTONOMIE ZORGT ER VOOR DAT MEDEWERKERS:

+ Vertrouwen voelen van hun werkgever.

+ Initiatief durven nemen en dus creatief en innovatief uit de hoek kunnen komen.

+ Verantwoordelijkheden hebben.

+ Beter bestand zijn tegen stress en burn-out (!)

• AUTONOME MEDEWERKERS KUNNEN:

• Uitdaging en leermogelijkheden creëren & (evt) beperkte doorgroeimogelijkheden 
(gedeeltelijk) compenseren.

• Kiezen hoe ze tijd en middelen inzetten ( sleutelen aan eigen efficiëntie en werkdruk)

• Kwaliteit van dienstverlening verbeteren

• Afwisseling brengen in hun job



• Autonomie heeft positieve invloed op

• de individuele ervaringen van verantwoordelijkheid voor de eigen werkuitkomsten 

• Verschillende gedrags-, attitudinale en welzijnsuitkomsten, zoals 

• prestaties, innovatief werkgedrag, organizational commitment, interne werkmotivatie, 

werkbetrokkenheid, werktevredenheid, ziekteverzuim, emotionele uitputting, distress en 

verloop

• Sommige negatieve effecten van taakeisen, zoals werkdruk of tijdsdruk (buffer) 

• Zeer veeleisende job + autonomie = actieve job  positieve resultaten 

= beter dan minder veeleisende job + weinig autonomie (??????)

Intrinsic motivation as a moderator on the relationship between perceived job autonomy and work performance, 

Dysvik A., & Kuvaas, B. European Journal of Work and Organizational Psychology (2011). 20:367-387.

BRONNEN: ARTIKEL DYSVIK A., & KUVAAS, B.



JOB-DEMANDS RECOURCES MODEL

Werkdruk 

Rolconflict 

Emotionele taaklast 

Work-life conflict 

Autonomie en

voorspelbaarheid 

Feedback

Competenties 

Verbondenheid 

(steun)

Energiegevers Bevlogenheid  

Organisatie-

uitkomsten 

Stressreacties  Stressoren  

+

-

-

+
Positieve attitudes 
Betere samenwerking 
Productief gedrag
Motivatie 
toewijding 

Loyaliteit 
Betrokkenheid 
Minder uitval 
Beter werk leveren
Meer creativiteit  

(Job demands-recources model; Demerouti, Bakker, Nachreiner, Schaufeli, 2001) 

BRONNEN: WERKSTRESSOREN EN ENERGIEBRONNEN MODEL



Vraag aan +/- 60 bedrijfsleiders/HR/…

Hoeveel aandacht gaat er 
naar autonomie in jouw 
organisatie ?
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Actieve job door autonomie (Job demand control model – Karasek)

BRONNEN: JOB DEMAND CONTROL MODEL - KARASEK

Jobeisen: werkdruk, emotionele belasting, WL uit balans, rolconflict,…



Vraag aan +/- 60 bedrijfsleiders/HR/…

In welk kwadrant situeer jij je 
job? 
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Voldoende autonomie

Weinig autonomie

BRONNEN: JOB DEMAND CONTROL MODEL - KARASEK



Voldoende autonomie

Weinig autonomie

Autonomie = buffer tegen stressklachten & motiverende factor

Een job met veel taakeisen + gevoel van autonomie= meer gemotiveerd en minder stressklachten (dan zonder 
autonomie)

Een job met weinig taakeisen + gevoel van autonomie = meer gemotiveerd en minder stressklachten (dan zonder 
autonomie)

BRONNEN: JOB DEMAND CONTROL MODEL - KARASEK



MAAR.....

...

Dettmers, J., & Bredehöft, F. (2020). The Ambivalence of Job Autonomy and the 

Role of Job Design Demands. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1): 8, 1–13.

In situations in which alleged autonomy is actually a managerial

tool of rationalization that fails to provide employees with a

supportive organizational framework and competencies to

effectively use autonomy, the demanding aspect of autonomy is

especially likely to undermine the unquestionable positive effects

of autonomy proposed by most job design models.

 Autonomie binnen een kader!



2. AUTONOMIE

WAT? WAAR?

HOE ? WANNEER?



WAT? WAAR?

HOE ? WANNEER?

Duidelijke 

verwachtingen én 
duidelijke feedback

Transparantie

Empoweren en 

trainen (van nieuwe) 
teamleden)/verhogen 

van competentie

Erkenning – beloning 

en aanmoediging

Autonomie binnen welk kader?



Vraag aan +/- 60 bedrijfsleiders/HR/…

Wat is het grootste obstakel 
in jouw organisatie om van 
autonomie een succes te 
maken?
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Op welke manier zetten jullie in op autonomie in de organisatie? Doe de oefening. 

- Wat (jobinhoud):

- Waar:

- Wanneer:

- Hoe:

Waar halen jullie de mosterd om met autonomie aan de slag te gaan (websites, literatuur, 
externe partners, andere)?

Z i e  b i j l a g e  m a i l  – P D F  ( G o o g l e  f o r m s r e s u l t a t e n )

UW INPUT 



• Eigen agenda laten bepalen (wanneer)

• Deadlines laten zetten (wanneer)

• Eigen proces laten opzetten (hoe)

• Input met betrekking tot doelen (wat)

• Laten beslissen waar ze werken (waar)

• Eigen benefits laten bepalen ...

Van Riel, Berens, & Dijkstra, 2009; Schmidt, 1994; Allen & Henn, 2007; Smidts, Pruyn, & Riel, 2001; Penn et al., 1999; Keller & Holland, 

1983; Coppoolse, 1997;

CONCRETE VOORBEELDEN



WAT? WAAR?

HOE ? WANNEER?

Duidelijke 

verwachtingen én 
duidelijke feedback

Transparantie

Empoweren en 

trainen (van nieuwe) 
teamleden)/verhogen 

van competentie

Erkenning – beloning 

en aanmoediging

Autonomie



WAT? WAAR?

HOE ? WANNEER?

Duidelijke 

verwachtingen én 
duidelijke feedback

Transparantie

Empoweren en 

trainen (van nieuwe) 
teamleden)/verhogen 

van competentie

Erkenning – beloning 

en aanmoediging

LEIDERSCHAP!



LEIDERSCHAP 
Pi j l e r





Alle significante menselijke prestaties vergen leiderschap om 

- mensen te verenigen, 

- hun inspanningen te kanaliseren en 

- hen te stimuleren om een bijdrage te leveren 

voor de collectieve organisatie 

LEIDERSCHAP 

Padilla et al., 2007, blz 178



Poll

Hoeveel aandacht gaat er naar ondersteunen van 
leidinggevenden binnen jullie organisatie? 

1. Te veel

2. Genoeg

3. Te weinig

4. Geen 



Vraag aan +/- 60 bedrijfsleiders/HR/…

Hoeveel aandacht gaat er 
naar ondersteunen van 
leidinggevenden binnen 
jullie organisatie? 
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- Erkenning en waardering geven aan medewerkers

- Inzetten op competenties van MW en deze groei stimuleren 

- Inzetten op verbinding binnen team en met organisatie

- Transparant communiceren 

- Authentiek zijn
- Oprechte interesse 
- Spiegel voorhouden

- Empathisch, mensgezicht zijn 
- Hard met feiten / zacht met mensen 
- Luisteren naar collega’s 

- Stijl kunnen aanpassen aan noden van medewerkers

- Inzetten op coachen 

- Eigen beperkingen meegeven en eerlijk zijn 

- Beslissingen durven nemen 

- Pro-actief zijn: wat komt op ons af en durven meedelen

- Participatief: mensen mee laten nadenken over oplossingen of doelen 

UW INPUT: wat is  een goede ‘ leider’  en welke 
eigenschappen heeft die? 



SOORTEN LEIDERSCHAPSSTIJLEN: LEADERSHIP CIRCUMPLEX  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

1, 2 en 3 zorgen in het algemeen voor (Judge & Piccolo, 

2004) 

↗ Meer medewerkerstevredenheid 

↗ Motivatie 

↗ Positieve beoordeelde effectiviteit van LG

↗ Gevoel van gelijkwaardigheid en inspraak (autonomie-
bevorderend) 

↗ Gunstiger economisch effect, betere bedrijfsuitkomsten

↗ Minder stress

Belstress onderzoek, Ugent, 2010; De Cremer & Tyler, 2005



INSPIRERENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

1. Inspirerende stijl 

Meest ‘dominante’ van de charismatische stijlen. 

LG inspireert en stimuleert anderen door zelfverzekerde 

interactiestijl, moed en duidelijke boodschappen. 

Typische kernbegrippen zijn:

• duidelijk communiceren over de visie

• als de situatie het vereist duidelijke instructies geven

• zelfverzekerd optreden, en waar nodig tegen de stroom 
durven ingaan

• beslist optreden wanneer prestaties of 

organisatieproblemen opduiken

• duidelijk mensen en gesprekken leiden



INSPIRERENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

1. Inspirerende stijl 

Meest ‘dominante’ van de charismatische stijlen. 

LG inspireert en stimuleert anderen door zelfverzekerde 

interactiestijl, moed en duidelijke boodschappen. 

Typische kernbegrippen zijn:
• duidelijk communiceren over de visie

• als de situatie het vereist duidelijke instructies geven

• zelfverzekerd optreden, en waar nodig tegen de stroom 

durven ingaan

• beslist optreden wanneer prestaties of 
organisatieproblemen opduiken

• duidelijk mensen en gesprekken leiden

POSITIEVE INVLOED 

+ Betrokkenheid 
+ Innovatie 

+ Motivatie 

+ Energiegever 

+ visie en neuzen in dezelfde richting

+ Zelfvertrouwen medewerkers 
+ Duidelijkheid en transparantie (communicatie) 

+ Positieve emoties verspreiden 

WANNEER? 

 Anderen in beweging zetten 
 Grote veranderingen nodig zijn 

 Visie is nog onbekend voor MW 

 Inzet daalt, MW's niet gemotiveerd 

 Herstructureringen 



COACHENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

2. Coachende stijl 

Meest geprefereerde stijl: aandacht voor medewerkers. 

LG investeert tijd en energie in haar/zijn medewerkers.

Typische kernbegrippen zijn:

• de medewerkers bij het werk betrekken en de kans geven 

om initiatieven te nemen

• tijd maken voor medewerkers (praten over het werk, over 

hun ontwikkeling), aandacht en respect 
• begripsvol en bemiddelend in conflicten

• Openheid 



COACHENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

2. Coachende stijl 

Meest geprefereerde stijl: aandacht voor medewerkers. 

LG investeert tijd en energie in haar/zijn medewerkers.

Typische kernbegrippen zijn:

• de medewerkers bij het werk betrekken en de kans geven 
om initiatieven te nemen

• tijd maken voor medewerkers (praten over het werk, over 

hun ontwikkeling), aandacht en respect 

• begripsvol en bemiddelend in conflicten

• Openheid 

WANNEER? 

 Competente MW behouden of ontwikkelen
 Sterke onafhankelijke MW’s wil verkrijgen

 Je het zelfvertrouwen van MW wenst te verhogen 

 MW wil tevredenstellen en motiveren 

 Niet in crisis: dan inspirerende stijl

 Niet als geen geduld of MW slechte wil 



COACHENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

2. Coachende stijl 

Meest geprefereerde stijl: aandacht voor medewerkers. 

LG investeert tijd en energie in haar/zijn medewerkers.

Typische kernbegrippen zijn:

• de medewerkers bij het werk betrekken en de kans geven 
om initiatieven te nemen

• tijd maken voor medewerkers (praten over het werk, over 

hun ontwikkeling), aandacht en respect 

• begripsvol en bemiddelend in conflicten

• Openheid 

WANNEER? 

 Competente MW behouden of ontwikkelen
 Sterke onafhankelijke MW’s wil verkrijgen

 Je het zelfvertrouwen van MW wenst te verhogen 

 MW wil tevredenstellen en motiveren 

 Niet in crisis: dan inspirerende stijl

 Niet als geen geduld of MW slechte wil 

POSITIEVE INVLOED 

+ Tevredenheid 
+ Motivatie 

+ Betrokkenheid 

+ Verantwoordelijkheidszin 

+ Innovatie 

+ Zelfzekere en onafhankelijke MW 
+ Minder verloop en afwezigheid (x 4)

+ Tijdswinst (delegeren en sneller oplossen)

+ Competente MW’s

+ Zelfvertrouwen 

+ Productiviteit 
+ Kwaliteit uitvoering 

+ Betere beslissingen 

+ Respect krijgen van medewerkers 

De Vries, 2004; SD Worx, 2005, Zebrazone, 2005, Vermeren, 2014 blz 217)





PARTICIPERENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

3. Participerende stijl 

Tweede meest geapprecieerde stijl: inspraak & autonomie 

voor medewerkers. Samen beslissingen opbouwen, 

empowerment (autonomie aan MW’s verlenen), stimuleren 
om verantwoordelijkheid te nemen.

VWZ groeit dankzij toepassing van deze stijl. 

Typische kernbegrippen voor deze stijl zijn:

• bescheidenheid, kalmte en geduld
• medewerkers vertrouwen

• vragen en luisteren naar opinies van medewerkers

• medewerkers betrekken bij beslissingen

• medewerkers ruimte geven in de uitvoering van hun 

taken
• Gelijkwaardigheid & empathie



PARTICIPERENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

3. Participerende stijl 

Tweede meest geapprecieerde stijl: inspraak & autonomie 

voor medewerkers. Samen beslissingen opbouwen, 

empowerment (autonomie aan MW’s verlenen), stimuleren 

om verantwoordelijkheid te nemen.

VWZ groeit dankzij toepassing van deze stijl. 

Typische kernbegrippen voor deze stijl zijn:

• bescheidenheid, kalmte en geduld

• medewerkers vertrouwen

• vragen en luisteren naar opinies van medewerkers
• medewerkers betrekken bij beslissingen

• medewerkers ruimte geven in de uitvoering van hun 

taken

• Gelijkwaardigheid & empathie

WANNEER? 

 Mature medewerkers wensen
 MW functie al goed doet

 Draagvlak voor belangrijke beslissingen nodig

 Kans op gevoeligheden en weerstand er is 

 Grote groepen mensen betrokken zijn bij verandering 

 Consensus bereiken belangrijk is 
 Niet als MW niet vertrouwen, weinig kwaliteit, nieuwe medewerker 

en onzeker, crisis of als beslissingen al genomen zijn 



PARTICIPERENDE LEIDERSCHAPSSTIJL  

Padilla et al., 2007, blz 178Vermeren, P. 2014

3. Participerende stijl 

Tweede meest geapprecieerde stijl: inspraak & autonomie 

voor medewerkers. Samen beslissingen opbouwen, 

empowerment (autonomie aan MW’s verlenen), stimuleren 

om verantwoordelijkheid te nemen.

VWZ groeit dankzij toepassing van deze stijl. 

Typische kernbegrippen voor deze stijl zijn:

• bescheidenheid, kalmte en geduld

• medewerkers vertrouwen

• vragen en luisteren naar opinies van medewerkers
• medewerkers betrekken bij beslissingen

• medewerkers ruimte geven in de uitvoering van hun 

taken

• Gelijkwaardigheid & empathie

WANNEER? 

 Mature medewerkers wensen
 MW functie al goed doet

 Draagvlak voor belangrijke beslissingen nodig

 Kans op gevoeligheden en weerstand er is 

 Grote groepen mensen betrokken zijn bij verandering 

 Consensus bereiken belangrijk is 
 Niet als MW niet vertrouwen, weinig kwaliteit, nieuwe medewerker 

en onzeker, crisis of als beslissingen al genomen zijn 

POSITIEVE INVLOED 

+ MW vinden LG fair 
+ Loyaliteit naar LG en teamleden 

+ LG krijgt eerlijke feedback 

+ MW voelt zich waardevol lid van team 

+ Minder vooroordelen 

+ Innovatieie
+ Intrinsieke motivatie 

+ Zelfvertrouwen 

+ Betere beslissingen 

+ Autonome MW

+ Competentie MW
+ MW tevredenheid 

+ Minder verzuim en verloop

+ Minder stress 

De Vries, 2004; Vermeren, 2014 blz 255-257



Vraag aan +/- 60 bedrijfsleiders/HR/…

Welke stijl is vooral 
herkenbaar binnen je 
organisatie? 
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bovenstaande



Vraag aan +/- 60 bedrijfsleiders/HR/…

In welke stijl zou je 
organisatie nog kunnen 
groeien? 
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Inspirerend Coachend Participatief Wij hebben dezen

perfect onder de

knie!



GEZONDHEIDSMATIX (gezondleven)

Individu Team Leidinggevende Organisatie

niveau

Buiten de 

organisatie 

Educatie

Omgevingsinterventies

Afspraken en regels 

Zorg en begeleiding 



Wat doet jullie organisatie om leidinggevenden te ondersteunen in één of 
meerdere van deze stijlen? 

Wat doen jullie hier al rond? 
Waar halen jullie inspiratie? 

Z i e  b i j l a g e  m a i l  – P D F  ( G o o g l e  f o r m s r e s u l t a t e n )

UW INPUT 



Hoofdkenmerken van een goede leider: 

• Staat binnen een groep en is deel van het team (niet boven of buiten)

• Wisselt stijlen flexibel af (stijlflexibiliteit)

• Moet doelen die het belang van het team / het bedrijf durven nastreven en uitoefenen indien 

nodig (managerial courage vertonen) 

• Zorgt voor motiverende arbeidsomstandigheden (charter factoren; autonomie, betrokkenheid, 

verbondenheid, fysieke omgeving,…)

• Neemt op een verstandige manier weloverwogen beslissingen 

• Kent zijn grenzen 

• Vermijdt negatieve stijlen (bv. Wantrouwend, autoritair)

Padilla et al., 2007, blz 178

Hoe kan ik als leidinggevende helpen? 



Hoe kan ik als leidinggevende helpen? 

• Pro-actief medewerkers ondersteunen (niet wachten tot de vraag komt, zelf initiatief nemen om met MW te 

communiceren over mentale gezondheid)  zowel als LG als als collega 

• Toegankelijk zijn 

• Overzicht transparant communiceren over mogelijke ondersteuning binnen en buiten organisatie 

(communicatie)

• Focus op coachend & participatief leiderschap: ondersteunen en begeleiden  persoonlijke groei en 

inzichten (competenties)

• LG met geschikt competentieprofiel aanstellen (competenties)

• Inzetten op eigen mentaal en fysiek welzijn  eigen welzijn heeft een invloed op MW 

• Gezonde relaties opbouwen met MW, open durven praten over mentale gezondheid (verbondenheid)

• Sta open voor feedback, herstel beschadigde relaties 

Van Horebeek, Coppens, Van Audenhove, 2022; Vermeren, 2014, blz 259



Bedankt!!!! 
Tot volgend jaar met webinar 5?

1. Woensdag 15 maart: 9u-10u30

2. Donderdag 16 maart 15u30- 17u

Inschrijvingslink via mail: 

https://forms.gle/s343vj5DvLxyfvaY9

2023 verder

- Kick-off charter: september

- Masterclasses van 1 pijler: najaar

- Intervisie: najaar



B i j  g e b r e k  a a n  e e n  f o t o  v a n  
w e b i n a r 1 ,  t w e e  f o t o ’ s  v a n  
w e b i n a r 2  ‘ b e h i n d t h e
s c e n e s ’

Bedankt 
al lemaal! !


