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Met die wetenschap ging Lieven An-
nemans op zoek naar elementen die de 
werktevredenheid kunnen verhogen. 
Hij vertrok daarvoor van de theorie 
van zelfdeterminatie. In deze in het jaar 
2000 bedachte theorie vertrekt men 
eveneens van autonomie, betrokken-
heid en competentie. Medewerkers die 
meer ervaren van de drie voornoemde 
zaken, tonen meer wilskracht evenals 
engagement, en zijn meer gemotiveerd. 
Ze zijn creatiever, houden langer vol en 
zetten betere prestaties neer.

Belang van leiding
Dat is belangrijk voor de werkgever, 
getuigt de geluksprofessor: “Waar aan 
ABC voldaan wordt, zie je intrinsiek ge-
motiveerde werknemers. Ze vertonen 
echte interesse, hebben plezier in hun 
werk en behalen goede resultaten. Ze 
werken niet omdat het moet of louter 
om geld te verdienen. Interessant voor 
de ondernemers is dat recente stu-
dies uitwijzen dat een leidinggevende 
die autonomie gaat stimuleren bij zijn 
mensen en hen meer vrijheid geeft bij 
het beslissen, al de goede weg inslaat. 
Immers, wie inspraak heeft, zijn ideeën 
kwijt kan en naar zijn mening gevraagd 
wordt, scoort beter qua tevredenheid en 
autonomie. Natuurlijk kan dat niet altijd 
en overal, maar we zien dat wie steeds 
moet doen wat gevraagd wordt, veel 
slechter scoort. Kleine details kunnen 
hier grote verschillen geven. Als een 
leidinggevende de emotionele intelli-
gentie heeft om daar goed mee om te 

Vier sessies lang ging de ETION Club Geluk op zoek naar geluk in werk 
en leven. In de laatste sessie gingen een twintigtal ondernemers onder 
leiding van professor Lieven Annemans dieper in op de elementen die 
werktevredenheid kunnen verhogen.

Even recapituleren. Gemiddeld scoort de Belg 6,8 op 10 qua tevredenheid met de 
dagelijkse hoofdactiviteit. 43% scoort 8 op 10 en is dus zeer tevreden. 23% is dan 
weer ontevreden en scoort onder de zes. Bovendien is er een duidelijke relatie 
tussen tevredenheid met de dagelijkse activiteit en de levenstevredenheid. Bij elk 
punt waarmee de werktevredenheid stijgt, stijgt die met het leven met 0,39. Werk is 
dus — gelukkig — niet het enige, maar heeft een belangrijk aandeel in ons algemeen 
geluk, zo besloot professor Lieven Annemans zijn derde sessie (cfr. Ondernemen 
augustus 2019).

ABC van werktevredenheid
Uit het grootschalige Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN bleken de 
belangrijke factoren voor werktevredenheid autonomie, betrokkenheid en compe-
tentie te zijn. Die hebben alle drie een heel positief effect. Dat geldt ook voor een 
inkomen van meer dan 2000 euro en — ietwat verrassend — de tevredenheid met 
de verplaatsing voor professionele redenen. Negatieve uitschieters bleken stress, 
een masker moeten dragen en vooral eenzaamheid op het werk. Het zijn factoren 

die ook de algemene levenstevredenheid negatief beïnvloeden. Opvallend tot slot 
was dat mensen die vinden dat ze waardevolle zaken uitvoeren en dat ze een goed 
leven leiden, ook beter scoren op werk- en levenstevredenheid.

“Als je een plan wil opstellen of wil werken 
aan wat het werk– en levensgeluk beïnvloedt, 

dan moet dat plan allesomvattend zijn.”

het geluk
van uw

Verhoog

Onder begeleiding van geluksprofessor Lieven Annemans boog ETION 
Club Geluk zich over alle mogelijke aspecten van het thema ‘geluk’.

werknemers
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werk-leven is niet steeds in evenwicht. 
Hij hecht belang aan het leiderschap 
in die omstandigheden: “De leidingge-
vende moet rechtvaardig zijn en ver-
trouwen geven door de werknemer te 
erkennen. Dat noemt men het verticaal 

sociaal kapitaal. Goede leidinggeven-
den vormen al een buffer tegen hoge 
werkdruk. Daarnaast zijn er de inter-
personele bronnen en die hebben te 
maken met de collega’s. Er moet steun 
zijn van en vertrouwen in de collega’s. 
Er moet een community ontstaan. Dat 
noemt men horizontaal sociaal ka-
pitaal. Het werk moet gevarieerd en 
leerrijk zijn, je moet impact hebben en 
iets betekenen. Autonomie is opnieuw 
belangrijk. Maar ook de persoon zelf is 
van groot belang. Optimisme, ervaring, 
zelfkennis en zelfreflectie, zelfwaarde-
ring, mildheid, humor, moed, en men-
tale en fysieke gezondheid spelen een 
grote rol. Heel wat van deze elementen 
kunnen positief beïnvloed worden. Het 
zijn elementen die het geluk in het werk 
kunnen bevorderen.”

Actieplan
De aanwezige ondernemers stelden 
tot slot een actieplan op om de werkte-
vredenheid te bevorderen in een fictief 
bedrijf. Professor Annemans geeft de 
bedrijfsleiders en HR-verantwoordelij-
ken nog een tip mee: “Als je een plan 
wil opstellen of wil werken aan wat het 
werk– en levensgeluk beïnvloedt, dan 
moet dat plan allesomvattend zijn. Werk 
op alle hogergenoemde elementen en 
niet op één losstaand actiepunt. Soms 
zie ik bedrijven die op één punt werken 
en de rest ongemoeid laten. Maar dat 
werkt niet. Focus eerder op het geheel 
en bewaar het overzicht.”

Tekst: Patrick Verhoest I Foto: Jan Crab

Komend voorjaar gaan we in een reeks van drie bij-
eenkomsten opnieuw in gesprek met ‘geluksprofes-
sor’ Lieven Annemans. Alle mogelijke aspecten van 
het thema ‘geluk’ komen daarbij aan bod, maar we 
focussen vooral op de relatie tussen werk en geluk, 
en de impact die werkgevers kunnen hebben op het 
geluksniveau van hun medewerkers.

 
Agenda 
(telkens van 12 tot 15 uur):

• Di. 21 april - Het geluk van België 
We maken kennis met het Nationaal Geluksonderzoek en gaan 
op zoek naar de essentie van duurzaam geluk. Het goede 
nieuws: ons geluk is maakbaar!

• Di. 5 mei - Mijn baan, mijn geluk? 
Waarom maakt onze job ons zo (on)gelukkig? Hoe kunnen werk-
gevers het best bijdragen aan het geluk van hun medewerkers? 
En wat hebben ze daar zelf aan?

• Di. 19 mei - Geluk is een werkwoord 
We bundelen de opgedane kennis en onze eigen ervaringen om 
in een workshop op zoek te gaan naar de ideale geluksformule 
voor werknemers.

Locatie:  het ETION-gebouw, Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk
Deelname:  695 euro pp (excl. btw) voor de reeks van 3 sessies, incl. 

documentatie, hand-outs, catering

Inschrijven via etion.be of britt.de.weirt@etion.be.
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gaan, zit je goed als bedrijf want dan 
presteren de medewerkers beter.”

Annemans gelooft eveneens in de aan-
pak van de werkstressoren. Werkdruk 
kan negatieve effecten hebben. Daar 
moet tegenin worden gegaan met ener-
giebronnen en persoonlijke hulpbron-
nen. Energiebronnen zijn de steun die 
men krijgt van collega’s, de feedback 
van de leidinggevende en — nogmaals 
— de autonomie die gegeven wordt. Met 
persoonlijke hulpbronnen bedoelt Lie-
ven Annemans onder meer de weer-
baarheid, de stressbestendigheid en de 
stabiliteit van de medewerker: “Het zijn 
zaken die met elkaar in interactie gaan. 
Hoe meer hulp- en energiebronnen, hoe 
minder stress. In sommige bedrijven 

gaat men heel ver wat psychosociale 
veiligheid betreft. De leidinggevende 
doet er aan stresspreventie. De voor-
keur wordt gegeven aan het welzijn 
van de werknemer, eerder dan aan de 
productiviteit. Dat gaat misschien ver, 
maar het bereikte psychosociaal welzijn 
leidt automatisch tot meer creativiteit, 
bevlogenheid en dus resultaten en pro-
ductiviteit. Ik durf dit aan te raden aan 
de werkgevers. Het loont de moeite om 
hierin te investeren.”

Werkklimaat
Lieven Annemans staat verder stil bij de 
complexiteit van de werkomgeving en 
de wil om het werkklimaat te verande-
ren. Er zijn vaak heel wat verwachtin-
gen, een hels werkritme en de balans 

“Energiebronnen zijn de 
steun die men krijgt van 

collega’s, de feedback van 
leidinggevenden en de 

autonomie die gegeven 
wordt.”
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Ben je ‘s ochtends bij het wakker 
worden al nieuwsgierig naar het 
nieuws van de dag? Bekruipt je 
soms de goesting om de verrassing 
van het nieuws met iemand te de-
len? Wel, vanaf nu kan je dit doen 
met andere ETION-leden tijdens 
een gezond, energiek ontbijt.

In 2020 starten we immers met een 
ontbijttafel ‘Nieuwsvreters’. Elke 2de 

dinsdag van de maand komen we met 
een 15-tal ondernemers/intrapreneurs 
samen om te debatteren over inspire-
rende nieuwsitems die impact hebben 
op het bedrijfsleven. 

Per sessie nemen twee deelnemers 
het voortouw en kiezen een recent 
nieuwsitem uit kranten, tijdschriften of 
andere media. Ook breaking news en 
internationaal nieuws kan hierbij aan 
bod komen.

Wil je deelnemen aan dit initiatief? 
Stuur een mailtje naar tamara.roels@
etion.be.
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 Ontbijttafel
‘Nieuwsvreters’
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Hoe kijkt de Belg vandaag naar zijn pensioen?
Jan Van Autreve: “Met pensioen gaan is voor de meeste Belgen een fijn vooruitzicht. 
Maar de perceptie en de realiteit liggen vandaag mijlenver uit elkaar wanneer we 
het hebben over de financiële kant van de zaak. Het gemiddelde wettelijke pensioen 
van een zelfstandige of werknemer ligt met 1.157 euro onder de armoedegrens. De 
meeste Belgen weten wel dat ze zelf voor een groot stuk verantwoordelijk zijn voor 
de voorbereiding van hun pensioen, maar veel mensen lijken te vluchten van een 
situatie die onoverkomelijk moeilijk lijkt. Nochtans zijn er heel wat mogelijkheden 
om vandaag te starten met sparen voor een comfortabel pensioen en op die manier 
te werken aan financiële gemoedsrust.”

Waar kunnen Belgen terecht voor meer informatie?
Jan Van Autreve: “Je kan terecht bij je financiële vertrouwenspersoon bij de bank 
of je makelaar. NN reikt je bovendien heel wat tips aan via de website www.leef-
lang-en-gelukkig.be. Je kan er de test doen om te ontdekken welk gevoel je toe-
komstig pensioen bij je opwekt en hoe jij vandaag al omgaat met de financiële 
voorbereidingen ervan. Afhankelijk van jouw pensioentype geeft NN je tips op 
maat om vandaag al te starten met het bouwen aan een comfortabel en gelukkig 
pensioen later. Bovendien krijg je gratis het e-sprookjesboek ‘En ze leefden nog 
lang & gelukkig?’ cadeau.”

Wil je meer weten over NN en geluk? Surf dan naar www.gelukkigebelgen.be.

Jan Van Autreve (CEO van NN)

Financiële gemoedsrust
maakt ons gelukkiger

Eén van de factoren die een belangrijke impact hebben op het maatschap-
pelijk geluk, is financiële gemoedsrust. Uit het Nationaal Pensioenonder-
zoek van levensverzekeraar NN blijkt dat de meeste Belgen (64%) zich 
zorgen maken over hun financiële situatie na pensionering. En toch maakt 
amper 11% van de Belgen werk van een degelijke financiële voorbereiding 
van zijn pensioen. Hoe komt dit? En wat kunnen we vandaag zelf doen 
om te starten met zorgen voor later? Jan Van Autreve, CEO van NN, helpt 
ons op weg.


