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Bij Familiezorg O-Vl. staan het welbevinden van cliënt en medewerker 
bovenaan de agenda. De resultaten van de recente welzijnsenquête tonen 
aan dat die aanpak de voorbije jaren aardig gelukt is.

Mieke Ruys, algemeen directeur Familiezorg Oost-Vlaanderen was een aandachtig 
luisteraar tijdens Club Geluk van ETION. Al jarenlang bracht ze in haar beleid de 
theorie van professor Annemans (zie kader) onbewust in de praktijk. Meer dan 60% 
van haar medewerkers nam deel aan de enquête rond psychosociaal welzijn. 90% 
van de deelnemers gaf aan plezier te hebben op het werk. 71% heeft nog energie 
over na een werkdag en 86% beweert niet te worden blootgesteld aan enig risico op 

burn-out. Daarenboven is nog eens 97% zeker van zijn job. Toch is Mieke Ruys niet 
blind voor de te verbeteren punten: “Mij bleven ook de 18,7% bij die aangaven last te 
hebben van ongewenst seksueel gedrag door de cliënt. Ik wil eveneens aandacht 
schenken aan de emotionele belasting bij onze medewerkers, die vaak werken in 
schrijnende hulpsituaties, wat niet evident is. Tot slot zoeken we ook oplossingen 
voor de zware lichamelijke lasten, zoals het tillen en heffen van cliënten.”

Flexibiliteit
Familiezorg O-Vl. streeft ernaar een zorgzame werkgever te zijn. Dat begint bij een 
maximale flexibiliteit. Als voorbeeld haalt Mieke Ruys de uurroosters aan. In haar 
omgeving kan veel, zolang de organisatie, de cliënt en de medewerker en diens 
team in evenwicht zijn. Zo kan wie dat wil, afwijken van de vaste uren op voorwaarde 
dat het team en de cliënt er niet onder lijden. “We kunnen niet op elke vraag ingaan 
maar promoten maximale veerkracht, zolang de zorgverlening aan onze cliënten 
gegarandeerd blijft.” Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld op woensdagnamiddag 
thuisblijven, wat zorgt voor een aangename balans tussen werk en privé. “Ver-
der kunnen medewerkers maandelijks hun arbeidsrooster wijzigen en weekends 

“De verzorgende kent de cliënt het best 
en verdient maximale autonomie.”

"Hoe zorg je voor

medewerkers?”
tevreden

worden nog steeds op vrijwillige basis 
ingevuld.”

Mieke Ruys wijt een gedeelte van de 
positieve stemming bij haar medewer-
kers aan de betrokkenheid die ze met 
haar team nastreeft. Zo werkte een vijf-
tienkoppig medewerkersteam vorig jaar 
gedurende een aantal workshops de 
missie, visie en waarden bij. Ze onder-
zochten waar de organisatie op korte 
en lange termijn voor moest gaan. Het 
resultaat werd nadien met de medewer-
kers doorgesproken, zegt Ruys: “Die in-
spraak heeft voor een zekere dynamiek 
gezorgd. Het was geen agenda die ze 
moesten slikken. Ze mochten de rich-
ting mee bepalen, al is dat niet steeds 
gemakkelijk. We krijgen in ruil wel meer 
gedragenheid en ideeën waar we zelf 
nooit zouden zijn opgekomen.”

Autonomie
Mieke Ruys hecht nogal wat belang aan 
de begeleiding van haar werknemers. 
Zelf was ze doorheen de jaren sec-
torverantwoordelijke, regiomanager, 
directeur Organisatie en uiteindelijk al-
gemeen directeur. Ze zwoer bij dezelfde 

Mieke Ruys (algemeen directeur Familiezorg Oost-Vlaanderen)
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Een vierde van de Belgen is uit-
gesproken ongelukkig, een der-
de daarentegen is gelukkig. Onze 
job heeft een aandeel van 23% in 
dat geluk. Niemand weet beter 
hoe complex geluk is dan pro-
fessor Lieven Annemans.

Gezondheidseconoom Annemans 
was de trekker van het Nationaal 
Geluksonderzoek dat UGent recent 
uitvoerde in samenwerking met le-
vensverzekeraar NN. Daaruit bleek 
dat 34,5% van de bevraagde Belgen 
zeer tevreden is over het leven. 27,8% 
is ontevreden. Gemiddeld scoorde de 

De complexiteit

Professor Lieven Annemans 
(gezondheidseconoom, trekker van het grootschalige 
Nationaal Geluks onderzoek UGent en NN)

van geluk

leidinggevende aanpak: “Ik geef mijn 
mensen steeds een flexibel kader. Daar-
binnen werken ze met zoveel mogelijk 
autonomie. Wie buiten het kader wil, 
gaat er eerst met mij over in gesprek. 
Indien nodig passen we het kader aan. 
Ook wanneer een medewerker in de 
fout gaat, zoeken we samen naar een 
oplossing. Dat kader is duidelijk en leidt 
tot respect en vertrouwen.”

Ruys is een voorstander van participa-
tief leiderschap en wil alles ten gronde 
bespreken om samen tot een gedragen 
beleid te komen: “Mijn medewerkers 
kennen hun job het beste. We geloven 
daarom ook in zelfmanagement, niet te 
verwarren met zelfsturing. Dat eerste 
betekent dat mensen hun werk in eigen 
handen mogen nemen. Dat mandaat 
hebben ze. Om medewerkers sterker te 
maken, zetten we hierop dagelijks in.”

Plezier
De grote autonomie leidt tot medewer-
kers die zelf meer verantwoordelijkheid 
opnemen. Dat geeft aanleiding tot meer 
plezier in het werk. Waar vroeger een 
intaker naar een nieuwe cliënt ging en 
de nodige taken van de verzorgenden 
bepaalde, gaat de verzorgende nu ook 
zelf in gesprek met de cliënt. “Dat ver-
hoogt de tevredenheid van beiden. De 
verzorgende kent immers de cliënt het 
best en verdient maximale autonomie.”

Familiezorg O-Vl. streeft ernaar om 
werknemers onder de eigen kerktoren 
tewerk te stellen. Medewerkers moeten 
aan de slag kunnen binnen de vijftien 
kilometer van hun woonplaats. Daar-
mee wil de organisatie zowel duurza-
me mobiliteit promoten als stress, lange 
verplaatsingen en kosten vermijden. 
Wie verhuist van woonplaats, krijgt 
dan ook over het algemeen een nieu-
we werksector toegekend. Anders ligt 
het voor de centrale bedienden, weet de 
algemeen directeur: “We werken cen-
traal in Gent en ook daar hebben we 
oog voor bereikbaarheid. Naast het feit 
dat we parkeerplaatsen terugbetalen, 
hebben we gekozen voor een ligging 
waar het openbaar vervoer een haal-
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verwijst Annemans naar de klas-
sieke piramide van Maslow. De ba-
sisbehoefte van de mens zit hem in 
lichamelijke behoeftes en veiligheid, 
weet de Geluksprofessor: “Je hebt 
nood aan een dak boven je hoofd 
en voldoende eten voor jezelf en je 
gezin. Veiligheid en zekerheid staan 
daarnaast. Eenmaal aan die voor-
waarden is voldaan, kan een mens 
gelukkig worden als er goede sociale 
contacten zijn, evenals erkenning — 
of waardering — en de mogelijkheid 
tot zelfrealisatie.”

Groepen
Indien de bevraagden in groepen 
worden onderverdeeld, dan scoren 
de gepensioneerden (7,2) het best. 
Bij de werkenden zijn de ambtenaren 
(6,7) het gelukkigst, al is het verschil 
met de andere categorieën gering. 
Privéwerknemers, zelfstandigen, 
huisvrouwen en -mannen scoren — 
net als de studenten — allen tussen 
de 6,4 en 6,7. Opvallend is dat wie 
werk zoekt (5) of arbeidsongeschikt 
is (4,8), ongelukkiger is. Werk blijkt 
dus al meteen een belangrijke rol te 
spelen.

Blokken
De grote blokken die de levenstevre-
denheid beïnvloeden zijn: gezond-
heid (mentaal en fysiek), de sociale 
relaties en de bredere omgeving, 
waartoe het werk behoort. Ook de 
fysieke, digitale en politieke omge-
ving behoren tot die brede omgeving. 
Een vierde blok wordt uitgemaakt 
door persoonlijke en genetische 
kenmerken, waarden en gedrag. Ten 
slotte speelt ook de financiële situa-
tie, waaronder inkomen, schulden en 
bezittingen, een belangrijke rol. (PV)

Belg 6,55 op 10 voor zijn geluk. De 
zeer gelukkigen scoorden 8 of meer, 
de ongelukkigen 5 of minder. Om te 
bepalen waaraan mensen moeten 
voldoen om gelukkig te kunnen zijn, 

“Een mens kan gelukkig 
worden als er goede soci-
ale contacten zijn, evenals 
erkenning - of waardering 
- en de mogelijkheid tot 
zelfrealisatie.”
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Noblito, Racynes, NokNok en Griet 
Deca zijn de winnaars van de eerste 
NN Geluksawards. 

Een jury van experten onder leiding van 
welzijnseconoom Lieven Annemans, 
maakte op 15 oktober de winnaars van 
de eerste NN Geluksawards bekend uit 
119 inzendingen in vier categorieën: de 
algemene NN Nationale Geluksaward, 
de NN Geluksaward Financieel Welzijn, 
de NN Geluksaward Gezondheid en de 
NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar.

Uit de resultaten van het Nationaal 
Geluksonderzoek die NN op 20 maart 
bekendmaakte, bleek al dat geluk voor 
een groot deel maakbaar is. Cynthia 
Ghysels, Life Planner en jurylid binnen 
de categorie ‘Financieel Welzijn’, licht 
toe hoe de winnaars van de NN Geluks-
awards bijdragen aan het geluk in onze 
samenleving.

Welke initiatieven verdienden de 
NN Geluksaward?
Cynthia Ghysels: “We kozen steevast 
voor initiatieven die impact hebben 
op die domeinen die een belangrijke 
invloed hebben op het geluk in onze 
samenleving. Volgens het Nationaal 
Geluksonderzoek zijn dat vooral onze 
sociale relaties, gezondheid en ons fi-
nancieel welzijn. Noblito is een app die 
senioren met elkaar in contact brengt en 
zo eenzaamheid tegengaat. Bij Racy-

nes werken vrijwilligers aan een duur-
zaam project tegen armoede en sociale 
uitsluiting. NokNok is een digitaal plat-
form dat onze jongeren veerkrachtiger 
en mentaal sterker maakt. En Griet Deca 
zet zich met veel passie in voor meer 
werkgeluk.”

Waarom is financieel welzijn zo be-
langrijk voor ons geluk?
Cynthia Ghysels: “Na hechte sociale 
relaties en een goede gezondheid is 
geld de derde belangrijkste factor voor 
ons geluk. Uit het Nationaal Gelukson-
derzoek bleek eerder al dat mensen die 
tevreden zijn met hun financiële situatie 
22% minder kans maken om ongeluk-
kig te zijn. En de gemiddelde Belg geeft 
zijn financiële situatie slechts een 6 op 
10. Daarom zijn initiatieven die bijdra-
gen aan meer financieel welzijn in ons 
land van zeer grote waarde.”

Wat is er zo bijzonder aan het initi-
atief Racynes?
Cynthia Ghysels: “De vzw Racynes 
werkt al 15 jaar aan een project tegen 
armoede en uitsluiting. Voor een klein 
bedrag kunnen behoeftige gezinnen er 
terecht voor gezonde voeding. Ook jon-
geren kunnen er tijdelijk onderdak vin-
den. Er is een schooltje waar kinderen 
kunnen aankloppen met huiswerk en 
er is sociale tewerkstelling op het land 
en in de boomgaard… Zo werkt Racynes 
niet alleen aan financieel welzijn, maar 
ook aan de eigenwaarde van mensen 
die er langskomen. Met deze award wil-
len we ook alle andere gelijkaardige ini-
tiatieven in ons land een pluim geven. 
Vandaag vallen of staan dergelijke ini-
tiatieven jammer genoeg vaak met de 
goodwill van individuen. Wordt het niet 
dringend tijd om deze ook structureel 
vanuit de overheid te ondersteunen?”

Wil je meer weten over de NN Geluks-
awards? Lees de ETION-krantenbijla-
ge bij deze Ondernemen of surf naar 
www.gelukkigebelgen.be.
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Cynthia Ghysels (Life Planner 
en jurylid binnen de categorie 
‘Financieel Welzijn’)

NN Geluksawardsbare kaart is. We betalen dan ook die 
kostprijs 100% terug om het gebruik te 
stimuleren.”

Focus op het positieve
Mieke Ruys is ervan overtuigd dat ook 
de eigen houding van de medewerker 
bepalend is voor diens geluk op de 
werkvloer. Coach Frederik Imbo leerde 
haar en haar medewerkers dat je zelf de 
keuze hebt huurder of eigenaar van je 
eigen leven te zijn. Frederik benadrukte 
het belang van een ja-houding. Hoe je 
naar zaken kijkt, bepaalt voor een groot 
aandeel of je geluk ervaart of niet, weet 
Ruys: “Sta ervoor open de zaken steeds 
van de goede kant te bekijken. Daar-
naast hecht ik heel veel belang aan de 
kleine dingen. Ik wil al mijn medewer-

kers kennen en hen met de voornaam 
aanspreken. Geef mensen verder eens 
een pluim. Geef de zaken een positie-
ve draai en geef collega’s gemeende 
complimenten. Luister goed naar hun 
verzuchtingen, want anders krijg je 
eenzame medewerkers die zich niet 
begrepen voelen.”

Tekst: Patrick Verhoest
Foto: Johan Martens

“Geef de zaken een 
positieve draai en geef 
collega’s gemeende 
complimenten.”


