
Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van je organisatie en de 
drijvende kracht achter vernieuwing en innovatie. 

Medewerkers die fan zijn van je organisatie, zijn gelukkig, 

productief, positief en prettige collega’s om mee samen te 
werken. Met meer tevreden klanten en gezond financieel

resultaat tot gevolg.

Maar hoe creëer je fans in je organisatie? Hoe ontwikkel je 

werkgeluk? Lees in deze whitepaper de vijf factoren die ten 

grondslag liggen aan werkgeluk en laat je inspireren door 
inzichten en praktijkvoorbeelden. 

Whitepaper

Werkgeluk: 
medewerkers
die fan zijn



In het kort
‣ Werkgeluk gaat verder dan goede koffie, een 

extra opleiding of een pingpongtafel in de 
lunchruimte. Wil je als organisatie de vruchten
plukken van werkgeluk, heb je te werken aan een 
aantal factoren.

‣ Een toelichting op het 5-lenzen model van 
werkgeluk.

‣ Voorbeelden uit de praktijk van Philips, Plus 
Projects, Tony’s Chocolonely en LCG.

‣ Zelfscan: krijg inzichten in welke factoren
aandacht vragen voor het ontwikkelen van 
werkgeluk in jouw organisatie.
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Al jarenlang doet vrijwel iedere organisatie volop onderzoek
naar de tevredenheid van hun medewerkers. En ter
bevordering daarvan organiseren ze borrels, krijgen
lunchruimtes en koffiemachines een flinke upgrade, worden
kantoren aangekleed met pingpongtafels en barista corners, 
en wordt er zelfs corporate yoga aangeboden.

Ook neemt het vakgebied ‘Employer branding’ een enorme
toevlucht, staat het aantrekken van talent in elke organisatie
op de agenda en ontpopt het zijn van de allerleukste
werkgever zich tot een stevige LinkedIn competitie.

De onderliggende drijfveer? Werkgeluk. Wanneer
medewerkers zich gelukkiger voelen op het werk, zijn ze meer 
betrokken, werken beter samen, zijn ze positiever en
productiever. 

En toch lijken bovenstaande voorbeelden niet te kunnen
voorkomen dat langdurig verzuim groeit en verloop nog 
steeds een probleem is waar veel organisaties last van 
hebben.  En ook de jaarlijkse scores op 
medewerkertevredenheid verbeteren niet of nauwelijks.

Hoe kan dat?

Voorbij de 
pingpongtafel: wat is 
werkgeluk?
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Een nieuw kantoor, goede koffie en gezellige borrels dragen 
bij aan werkgeluk. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. 
Het drijvend vermogen van werkgeluk ligt vele malen dieper.

Wil je op langetermijn gelukkige medewerkers, vraagt dat te 
werken aan een combinatie van factoren. Dat blijkt uit onze 
eigen praktijk ervaring. Inmiddels zijn wij 5 keer op rij 
bekroond als nummer 1 van ‘Great Place To Work’. Daarnaast 
zien wij deze combinatie van factoren ook terug in de praktijk 
bij onze klanten. 

Hoewel het vergroten van werkgeluk in elke organisatie weer 
andere aandachtspunten vraagt, zijn het telkens dezelfde 
terugkomende factoren die van invloed zijn.

Deze factoren komen samen in het 5-lenzen model voor 
werkgeluk.

Fruitmanden

Barista corners

Corporate yoga
Maandelijkse borrels

Opleidingen

Zinvol werk
hebben

Talenten
benutten

Werk-privé 
balans

Werven & 
verwelkomen

Als team
samenwerken Figuur 1: Het drijvend vermogen van 

werkgeluk.
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De vijf lenzen van 
werkgeluk

In de kern gaat werkgeluk om elke dag effectief en plezierig
samenwerken. Elkaar vertrouwen vormt hiervoor de basis. Dat
lukt alleen wanneer er zingeving is, talenten worden benut en
er aandacht is voor het werken in balans. We lichten elk van 
de lenzen kort toe.

|  6

Figuur 2: De vijf lenzen om verzuim
te voorkomen.

Organisaties waar medewerkers werkgeluk ervaren, 
presteren beter. Deze medewerkers zijn fan van je organisatie
en zorgen daarmee voor tevreden klanten en gezonde
bedrijfsresultaten. Door te investeren in werkgeluk daalt
daarnaast ook het aantal collega’s dat uitvalt door (langdurig) 
verzuim.
Elke organisatie kan dit bereiken door te werken aan
verschillende factoren, weergegeven in het 5-lenzen model:
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Vertrouwen is de basis voor een goed presterende en
innovatieve organisatie. En vertrouwen is het fundament voor
plezierige en effectieve samenwerking binnen teams. 

Teams die elkaar vertrouwen durven ook hun kwetsbaarheden
met elkaar te delen. Medewerkers voelen zich meer betrokken
bij de organisatie en daardoor laten zij meer inzet zien. 

Hoe werken jullie aan vertrouwen als basis voor goede
samenwerking? Vertrouwen is iets wat groeit en opgebouwd
moet worden. Dit gebeurt door verschillende interacties met 
elkaar, zoals door gesprekken of discussies met elkaar te 
voeren of afspraken na te komen. Hoe meer en hoe vaker deze
interacties plaatsvinden, hoe meer de vertrouwensband
onderling groeit. Vertrouwen ontstaat doordat er respectvol, 
eerlijk en geloofwaardig met elkaar wordt omgegaan. Het 
hebben van gezamenlijk gedragen kernwaarden helpt hierbij. 

Wat gebeurt er wanneer het spannend wordt? Hoe ga je dan om 
met de situatie? Ga je conflicten uit de weg of zoek je ze juist op? 
Durven jullie elkaar aan te spreken om zo samen het beste uit
het team te halen?

De kern: Als team samenwerken
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Organisaties hebben de belangrijke taak om betekenisvol werk 
te faciliteren. Dit gaat veel verder dan een goed bedachte missie 
op de over ons-pagina van de website. 

Het gaat er over dat medewerkers betekenis ervaren in hun 
(dagelijks) werk. Stel nou je werk is niet zomaar werk, maar een 
inspiratiebron. Wat betekent dit voor hoe je naar je werk kijkt? 
Bijdragen aan een groter geheel maakt medewerkers trots en 
zorgt ervoor dat ze meer voldoening uit hun werk halen. Het is 
dus aan de organisatie om doelstellingen te creëren die 
zingevend zijn. 

Hoe doe je dat? En hoe vertaal je deze vervolgens door naar alle 
samenwerkingsniveaus zodat iedere medewerker weet welke 
bijdrage hij levert? Worden je medewerkers gegrepen door de 
waan van de dag of overzien zij het geheel?

De voorwaarde: Zingeving creëren
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Mensen die werken vanuit hun passie en talent staan in hun 
kracht. Dat betekent dat zij beter in hun vel zitten, meer plezier 
beleven aan hun werk en ook nog eens beter presteren. Kortom, 
ze worden er gelukkiger van. 

Als organisatie ervaar je meer creativiteit en innovatievermogen. 
Het effect is duidelijk zichtbaar, want medewerkers die hun 
talent kunnen benutten in hun werk stralen dat uit naar collega’s 
en klanten. 

Talent benutten klinkt zo logisch, maar hoe creëer je een 
structuur voor het ontwikkelen van talent? Waar ligt het 
eigenaarschap hiervoor? Word je uitgedaagd om het maximale 
uit jezelf te halen? En hoe borg je dat ontwikkelen van talent een 
constant thema is binnen je organisatie?

De voorwaarde: talent benutten
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Werken in balans is een cruciale factor die bijdraagt aan 
werkgeluk. Tegelijkertijd is het vinden van balans iets waar veel 
mensen en organisaties mee worstelen. 

Motivatie en inzet dalen als eerste op het moment dat 
medewerkers niet in balans zijn. Doordat we continu aan staan, 
voelen we ons meer opgejaagd. Gevolg: het aantal burn-out 
klachten neemt toe. 

Wat levert het je als organisatie op om in balans te zijn? Is het 
thema balans een taboe of is het bespreekbaar? Hoe gaan we 
om met alle prikkels die de hele dag op ons af komen?

Balans is niet te standaardiseren. Het is per individu verschillend 
wat werken in balans betekent. Maar een ding is duidelijk, met 
elkaar in gesprek gaan en uitwisselen wat balans voor een ieder 
betekent en hoe je voor je eigen balans kunt zorgen is al een 
eerste stap op weg naar meer aandacht hiervoor. Maar hoe richt 
je een structuur in om balans expliciet en frequent te 
bespreken?

De voorwaarde: Werken in balans
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Werven en verwelkomen als cruciaal onderdeel van werkgeluk 
wordt vaak door organisaties over het hoofd gezien. Echter, het 
vraagt nogal wat van jouw organisatie om (nieuwe) medewerkers 
zodanig te werven en verwelkomen dat zij zich meteen ‘thuis’ 
voelen. 

Wij geloven sterk in het hebben van een goede cultuur fit met je 
medewerkers. Want blije medewerkers die zich ‘thuis’ voelen en 
een fijn inwerktraject ervaren, zijn snel van waarde en voor jou 
organisatie. Dit geldt zowel voor geheel nieuwe medewerkers als 
ook voor collega’s die bijvoorbeeld van afdeling wisselen. 
Daarnaast vormt een goed doordracht en passend wervings- en 
verwelkomingsproces de basis voor het creëren van fans van je 
organisatie. 

Kun je volmondig ja antwoorden op de vragen: past de 
organisatie bij jou en pas jij bij de organisatie? Welke bijdrage 
lever jij als het gaat om het ‘thuis’ gevoel bij een nieuwe 
medewerker?

De versnelling: Werven & verwelkomen
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Plus Projects
INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK

De urgentie omtrent het thema duurzaamheid groeit in de wereld. Goed nieuws 
voor Plus Projects, zij bieden begeleiding in het proces van subsidieverstrekkingen 
voor innovatieve duurzame projecten. Om de impact hiervan te vergroten is de 
ambitie van directeur / eigenaar Marjolein Nijhuis dat Plus Projects zichzelf in de 
komende jaren ontwikkelt tot een duurzaam groeiende organisatie. 

Het aantrekken en behouden van het juiste talent is voor Plus Projects nodig om de 
wenselijke duurzame groei te realiseren. Deze uitdaging is voor hen dé reden 
geweest om met het thema werkgeluk aan de gang te gaan. Samen met LCG is zijn 
stappen gezet richting een betere samenwerken die past bij de toekomst van de 
organisatie. Vanuit de gedeelde overtuiging dat werkgeluk (nieuw) talent aantrekt 
en ervoor zorgt dat medewerkers met veel plezier bij een organisatie blijven 
werken.

De aanpak bij Plus Projects kende daarin de volgende doelen:

‣ Het omschrijven en ontwikkelen van de kernwaarden
door samen de vraag te beantwoorden: wat maakt
deze organisatie cultuur uniek?

‣ Een structuur ontwikkelen voor persoonlijke
ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

‣ Het doorvertalen van de visie naar doelen, zodat
iedereen weet waar hij/zij elke dag aan bijdraagt.

‣ Structuur geven aan de cultuur van vertrouwen, om 
zo de samenwerking te versterken en gezamenlijk
leren centraal te stellen.
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Case bij Philips
INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK

De afdeling ‘Financial Planning and Analysis’ (ca 350 man) scoorde bij hun
‘employer engagement survey’ gemiddeld lager dan overige Philips Finance 
afdelingen. Op weg naar een verbetering van het werkgeluk werd LCG als expert 
en ervaringsdeskundige gevraagd om hierin te inspireren en te helpen.

De eerste stap in onze aanpak was om het thema werkgeluk eerst belangrijk te 
maken. Dit deden we door het samen met het MT te vertalen naar een jaardoel. 
De belangrijkste stap volgende daarna: samen met de medewerkers in een 
tweedaagse het probleem helder formuleren, de grondoorzaken boven tafel
krijgen en hier experimenten op formuleren. De experimenten werden
geformuleerd op de thema’s zingeving, werk-privé balans, gesprekken tussen
leidinggevende en medewerker en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden. In 
kleine werkgroepen zijn de experimenten uitgevoerd, geëvalueerd, zo nodig
aangepast en vervolgens breed geïmplementeerd.
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Concreet is er na een traject van een jaar onder andere een herijkte
visie voor de afdeling gekomen. Het grootste probleem dat door 
medewerker werd genoemd is het gebruik aan zingeving van de 
afdeling en dus van de persoonlijke bijdrage van individuele
medewerkers. Vragen zoals welke bijdrage heb ik in het grotere
geheel? Voor wie voegt mijn werk waarde toe? Alle medewerkers
zijn in het proces van totstandkoming van de visie actief betrokken
door feedback te geven op de huidige maar ook door hen te vragen
voor aanvullingen wat zij graag zouden zien. Dit heeft in meerdere
sessies geleid tot een herijkte visie die gedragen is door de hele 
afdeling.



Hoe doen we het bij LCG?
INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK

Bij LCG staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Daarin 
zijn we niet uniek in, maar in wat we er aan doen wél. We zijn 
namelijk steeds op zoek naar de meest steile leercurve. We 
geloven dat wij ons kunnen onderscheiden door onszelf sneller te 
ontwikkelen dan de concurrentie. Talentontwikkeling is dan ook 
een sleutel tot succes in onze organisatie. 

Als medewerker heb je één keer per week een bila met je LCG 
gids/talent manager. Hierin staat het bespreken en monitoren van 
je persoonlijke ontwikkeling centraal. Je LCG gids komt ook bij je 
werkvloeren. Dit betekent dat de LCG gids letterlijk bij de 
medewerker langskomt en observeert, vragen stelt en feedback 
geeft. Allemaal met het doel om de situatie te begrijpen, te helpen 
reflecteren en te faciliteren om nog meer uit jezelf te halen. 

Naast persoonlijke ontwikkeling, schenken wij ook graag aandacht 
aan de professionele ontwikkeling van onze collega’s. Een 
voorbeeld van iets, dat wij in 2018 introduceerden en in 2019 
verder ontwikkelden, dat bijdraagt aan de professionele 
ontwikkeling van onze collega’s zijn de Consult de Consultant 
dagen. We staan op deze dagen stil bij het ontwikkelen van 
competenties en best practices waar je als consultant wat aan 
hebt.
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Naast de wekelijkse bila’s staat tijdens onze LCG-dag ontwikkeling 
ook centraal. Iedereen heeft op jaarbasis minstens 3 
ontwikkelworkshops op één van deze dagen. De bedoeling is dat je 
als medewerker zelf een onderwerp mag kiezen waarop je je graag 
in een veilige omgeving wilt ontwikkelen. Dit kan variëren van het 
oefenen van een module van een training tot aan het oefenen met 
het voeren van een lastig gesprek.

Vervolgens krijg je feedback van je collega’s. Zij helpen en 
stimuleren je bij je eigen persoonlijke ontwikkeling. Tot slot kan 
iedereen naast het reguliere ontwikkelpad op elk moment bij zijn of 
haar LCG gids de mogelijkheid van een aanvullende training of 
coaching bespreken .
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Tony’s Chocolonely
INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK

De inspiratiesessie heeft de medewerkers van Tony’s nieuwe 
inzichten opgeleverd over hoe je balans binnen je werk 
bespreekbaar kunt maken. Met name het bij elkaar werkvloeren in 
de agenda’s werd concreet omgezet in actie. Binnen Tony’s is er na 
afloop van het event een werkgroep ontstaan die zich bezig houdt 
om balans structureel te verbeteren. Zet m op Tony’s!

Tony’s Chocolonely scoort hoog op de lijst van Great Place to 
Work. Zo werden ze in 2019 tweede, net achter LCG. Omdat ook 
Tony’s elkaar jaar een betere werkgever wil worden, verbeteren 
ook zij continu op dit vlak. Dit jaar staat de ‘hoge werkdruk’ 
centraal. En wat is er nou mooier om te leren van de praktijkleider? 
Zo werden wij als LCG gevraagd hen te inspireren en te helpen. 
Tijdens hun Chocademie hebben we ons verhaal en ervaring over 
‘balans creëren’ gedeeld.
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Uit de praktijk van LCG
INZICHTEN UIT DE PRAKTIJK

We vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers zich zo snel mogelijk thuis 
voelen bij LCG. Hoe sneller ze dit voelen, des te eerder voelen ze zich betrokken. 
En betrokkenheid stelt hen in staat goed werk te leveren. Daarom hebben we 
een sterk indiensttredingsproces. Deze periode beslaat 4 weken.

Omdat wij geen vast kantoor hebben, is het belangrijk dat nieuwe medewerkers 
op dag één worden voorzien van de praktische voorzieningen, zoals laptop, 
telefoon, NS business card. Om ervoor te zorgen dat we dit allemaal op tijd 
regelen, is één collega verantwoordelijk voor dit proces.

Ook werken we met een LCG gids. Voor elke nieuwe medewerker kan dat iemand 
anders zijn. Deze LCG gids combineert de rol van de inwerkbuddy en 
talentmanager. Om ervoor te zorgen dat elke collega die gids is, goed begrijpt 
wat er van hem of haar verwacht wordt, hanteren we de ‘Gids voor gidsen’: 
handige en praktische richtlijnen om een nieuwe medewerker te begeleiden bij 
het in dienst treden. En in de Gidsen-appgroep kunnen hulpvragen worden 
gesteld of best practices worden gedeeld. 
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Vanzelfsprekend is er de eerste weken intensief contact met de LCG 
gids. Deze heeft een gedetailleerd inwerkprogramma samengesteld
voor de eerste periode van 4 weken. Het doel is om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe collega’s, LCG en haar klanten. 
Na deze periode wordt geëvalueerd met de volgende vraag: Hoe was 
de inwerkperiode? Een score van 1 - 10, tips en tops.

In zowel 2018 als 2019 was de score van nieuwe medewerkers over het 
indiensttredingsproces een 8,7. Ons doel is om bij iedere medewerker
een 9 op te mogen halen, dus er is nog steeds ruimte voor verbetering.



Werkgeluk in jouw 
organisatie vergroten?
De eerste stap op weg naar meer werkgeluk is om te weten welke
overtuigingen jij over dit thema hebt. Vind je jouw medewerkers het 
belangrijkste kapitaal van je organisatie? En zijn jouw medewerkers
bepalend voor het behalen van je doelstellingen? Geloof jij dat
medewerkers die werkgeluk ervaren productiever, positiever, meer 
betrokken en prettige collega’s zijn?
Hier volmondig op ‘ja’ antwoorden is een voorwaarde en een goed begin, 
maar er ook naar handelen blijkt in de praktijk een stuk weerbarstiger.

Met de zelfscan breng je in kaart hoe jouw afdeling of organisatie scoort
op de lenzen van werkgeluk. Je krijgt inzicht waar voor jou
verbeterpotentieel zit.

Meer weten? Neem dan contact op met Anne of Leonie, experts in het 
ontwikkelen van werkgeluk.

Anne Vennemann
anne@lcgconsulting.com
+31 6 2730 2485

VERKENNEND GESPREK?

Neem contact op 
met onze experts.

Leonie Mul - van Lith
leonie.mulvanlith@lcgconsulting.com
+31 6 1505 0245

Start de zelfscan


