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Wat is het recept voor geluk?

De Nederlandse economie is de laatste decennia veranderd in een 
diensteneconomie. Het werk dat we doen is steeds creatiever en minder 
routinematig geworden en juist hierdoor is het werkgeluk ook toegenomen. 
Routinematig werk komt steeds minder voor in het Westerse landen. Belonen en 
straffen werkt goed voor routinematig werk, maar juist niet voor artistiek, 
empathisch en niet-routinematig werk. Belonen en straffen gaat ervan uit dat 
werk van nature niet plezierig is. Routinematig werk vergt aansturing, terwijl niet-
routinematig werk een zelfstandige werkhouding vergt. Hoe motiveer je mensen? 
Hoe vergroot je werkgeluk? 

Wat is werkgeluk?

Bij werkgeluk gaat het om het hebben van positieve emoties en plezier op het 
werk, om de voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent en 
het kunnen bijdragen aan een hoger doel. 

Werkgeluk

Zingeving

Autonomie

Vitaliteit

Relaties

Persoonlijke groei

Belonen en straffen werkt het beste bij gemakkelijk en routinematig werk. Op creatief, 
empathisch en niet-routinematig werk hebben beloningen en straffen vaak zelfs een 
negatief effect op onder andere de productiviteit.

De vijf pijlers



Zingeving

Mensen werken extra hard voor een doel buiten zichzelf. Mensen die intrinsiek 
gemotiveerd worden, leggen evenveel nadruk op winst als op doelen buiten 
zichzelf.

Op basis hiervan zijn de vijf pijlers van werkgeluk geluk gebaseerd:

Autonomie

Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar 
eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen 
afhankelijk van elkaar bent.

Bij dit soort werk kan het beste de intrinsieke motivatie van mensen worden 
gestimuleerd. Intrinsieke motivatie van mensen wordt bepaald door: autonomie, 
persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Wanneer deze facetten van een baan 
optimaal zijn, dan is de werknemer optimaal gemotiveerd. Deze facetten zijn 
gestoeld op de Self-Determination Theory. Volgens deze theorie bestaan er drie 
universele psychologisch aangeboren behoeften:

Wanneer aan deze behoeften gehoor is gegeven, dan worden mensen 
gemotiveerd, productief en gelukkig. 

• autonomie
• competentie
• verbondenheid

Persoonlijke groei

Werkomgevingen die �ow vriendelijk zijn, helpen mensen om te streven naar 
persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun productiviteit en voldoening toenemen. 
Flow ontstaat onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer iemand iets 
wil bereiken wat moeilijk is (maar niet te moeilijk of te gemakkelijk), de moeite 
waard is, onmiddellijke feedback geeft,

Vitaliteit

Wanneer je �t bent, heb je meer energie en meer veerkracht. Voldoende slaap, 
gezonde voeding, vermijding van langdurige stress en voldoende beweging 
zijn allemaal ingangen voor een gezond en �t leven. Onder vitaliteit verstaan 
we ook mentale veerkracht. 



Relaties

Wil je meer weten over Werkgeluk en de vijf pijlers, dan kun je contact opnemen met
Roy Beunk  06-253 39 263 info@renewmc.nl

Van de vijf pijlers zijn kwalitatief goede relaties het belangrijkste voor ons 
werkgeluk. Het werkt naar tweekanten: Mensen worden gelukkig van relaties 
en gelukkige mensen hebben meer kans op relaties. Om gelukkig te zijn is 
het belangrijk om te blijven werken aan je sociale vaardigheden, hechte 
persoonlijkebanden en wederzijdse steun.

De 3 dingen die werknemers echt willen: carrière, gemeenschap, doel

Carrière gaat over werk: een baan hebben die autonomie biedt, je in staat 
stelt om je sterke punten te gebruiken en je leren en ontwikkeling 
bevordert. Het vormt de kern van intrinsieke motivatie.

Gemeenschap gaat over mensen: zich gerespecteerd voelen, verzorgd en 
erkend door anderen. Het stimuleert ons gevoel van verbondenheid en 
verbondenheid.

Oorzaak gaat over het doel: het gevoel hebben dat je een betekenisvolle 
impact maakt, je identi�ceren met de missie van de organisatie en geloven 
dat het iets goeds doet in de wereld. Het is een bron van trots.
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Bij werkgeluk gaat het om het hebben van positieve 
emoties en plezier op het werk, om de voldoening van 

het groeien en het benutten van het eigen talent en het 
kunnen bijdragen aan een hoger doel. 


