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Is werkgeluk 
meetbaar?  

Bij de loopbaancoach is de cliënt op de juiste plek 
met deze vragen. Maar ook voor werkgevers is 
streven naar werkgeluk uitermate zinvol. Medewer-
kers die gelukkig zijn in hun werk zijn productiever, 
innovatiever, meer betrokken bij het werk, werken 
beter samen en vallen minder uit bij ziekte. 

Werkgeluk voor iedereen
Werkgeluk is niet alleen weggelegd voor hoogopge-
leide mensen. Zo is er het verhaal van medewerkers 
van de gemeentelijke reinigingsdienst. Zij zijn onder 
meer verantwoordelijk voor het opruimen van de 
troep die na de wekelijkse markt achterblijft. Voor de 
meeste mensen is opruimen niet de leukste klus. Voor 
deze medewerkers ook niet. Maar ze zijn wel trots op 
hun stad en die willen ze niet laten verslonzen. Dus 
ruimen ze op. En als de klus weer geklaard is, is de 
stad, hún stad, weer een stuk schoner. Zo voegen zij 
met hun gezwoeg iets van betekenis toe aan de stad 
waaraan zij hun hart hebben verpand. Bijdragen aan 
iets groters dan jezelf en aan een hoger doel waaraan 
jij je kunt verbinden, maakt gelukkig. 

Werkgeluk en werkvermogen
Werkgeluk en werkvermogen hangen met elkaar 
samen. Werkvermogen is de mate waarin iemand 

Dagelijks kloppen nieuwe cliënten bij loopbaancoaches aan met vragen over 
bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé, loopbaanontwikkeling, werkstress, 
beter je talenten benutten enzovoort. Onderliggend en verbindend thema is 
vaak werkgeluk. Waar word ik gelukkig van en hoe kan ik dat bereiken? Wat 
kan ik goed? Welke keuzes kan ik maken en hoe werk ik vanuit mijn hart in 
plaats van vooral hard? 

geestelijk en lichamelijk in staat is zijn huidige werk 
te kunnen doen. Mensen met een goed of uitstekend 
werkvermogen geven vaker aan gelukkig te zijn in 
hun werk. Ze zijn daarbij ook productiever. Andersom 
geldt helaas ook: mensen met een minder goed 
werkvermogen zijn ook minder gelukkig in hun werk. 
Maar dus ook minder betrokken en bevlogen en 
minder productief (Derkx, 2018).

Huis van Werkvermogen
Door het werkvermogen positief te beïnvloeden is er 
dus meer werkgeluk mogelijk. ‘Het Huis van Werkver-
mogen’ is daarbij een handige metafoor. Immers, een 
huis behoeft onderhoud om er prettig in te kunnen 
blijven wonen. Dat is een duidelijk voorbeeld waar ie-
dereen zich iets bij kan voorstellen. Onderhoud vraagt 
om investering. Dus ook je eigen huis van werkver-
mogen vraagt om investering: wat kun je doen om 
met plezier je werk te blijven doen? Deze kapstok van 
het Huis van Werkvermogen kan als gespreksleidraad 
dienen en meer inzicht geven in welke aspecten 
daarbinnen allemaal met elkaar samenhangen. Het 
laat ook zien dat er verschillende aanknopingspunten 
kunnen zijn die als startpunt voor het verhogen van 
werkgeluk kunnen dienen. Het werkvermogen wordt 
bepaald door een interactie tussen de belastbaar-
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heid van werknemers enerzijds en de belasting en 
ontwikkelmogelijkheden in het werk anderzijds. Bij 
belastbaarheid kun je denken aan persoonlijke hulp-
bronnen, gezondheid, competenties en motivatie. Bij 
persoonlijke hulpbronnen kun je bijvoorbeeld denken 
aan zelf in staat zijn een selectie te maken om iets wel 
of niet te doen, hulp te vragen bij lastige problemen 
of de mate waarin je in staat bent je eigen creativiteit 
te gebruiken.

Bij de belasting en de ontwikkelmogelijkheden 
spelen factoren een rol zoals werkomstandigheden, 
de inhoud van het werk, de werkeisen die daaraan 
worden gesteld, de invloed van het management (stijl 
en leiderschap). Kortom: een complex samenspel van 
factoren en actoren en allemaal hebben zij invloed 
op het werkvermogen van een individu en op de 
organisatie. Een voorbeeld uit de praktijk: iemand die 
vanwege een energetische beperking niet volledig 
in staat is om elke dag op kantoor te werken kan 
bijvoorbeeld zeer geholpen zijn met (gedeeltelijk) 
thuiswerken. Daarvoor is wel nodig dat het werk ook 
thuis kan worden gedaan, het management ook in 
staat is op afstand te sturen op de doelstellingen van 
de organisatie en ook de ruimte geeft voor op-maat-
oplossingen. Dat betekent dus ook dat de cultuur in 
de organisatie zodanig moet zijn dat dit laatste moge-
lijk is. In een situatie waarin deze oplossing niet mo-
gelijk is, staat het werkvermogen van de medewerker 
onder druk. Daarbij neemt de kans op verzuim toe. 
Immers, de medewerker loopt al op zijn tandvlees.

In een situatie waarin dit wel mogelijk is zal de me-
dewerker veel beter zijn beperking kunnen managen, 
neemt zijn autonomie en daardoor tevredenheid en 

werkplezier toe en ervaart hij steun van zijn leidingge-
vende. Zijn werkvermogen zal daardoor wellicht zelfs 
toenemen. Bepalend voor zijn werkvermogen is in dit 
geval niet zijn beperking als wel de aanpassing die 
mogelijk is om zijn werk te kunnen blijven doen. 

Meten is weten, gissen is missen
Het goede nieuws is dat werkvermogen, en daarmee 
de sleutel tot werkgeluk, meetbaar is. Dat kan met 
de Work Ability Index (WAI). Deze vragenlijst kun je 
vergelijken met een thermometer. De uitkomst kan 
zijn dat een individu, maar ook (een deel van) een 
organisatie, een uitstekend, goed, matig of zelfs slecht 
werkvermogen kan hebben. De vragen gaan onder 
meer in op het type werkzaamheden, de mate van 
huidige werkvermogen in relatie tot het beste ervaren 
werkvermogen, aandoeningen, de ervaren beper-
kingen van de aandoeningen, het ziekteverzuim, de 
eigen prognose voor de komende twee jaar van het 
werkvermogen en (psychische) vitaliteit. Vaak wordt 
de WAI gebruikt in samenhang met andere thema’s, 
zoals bevlogenheid of betrokkenheid. Dat is logisch, 
want de score op zich geeft geen inzicht in de oorza-
ken. Dit kun je weer vergelijken met de thermometer: 
als iemand koorts heeft kunnen er immers meerdere 
oorzaken zijn. Het gesprek hierover aangaan is van 
belang om daarachter te komen, maar zet daarbij 
al meteen zaken in beweging. Het stimuleert het 
bewustzijn dat er actie kan, en soms moet, worden 
ondernomen.  

Bijvoorbeeld als iemand mantelzorg verricht. Veel 
mantelzorgers ervaren een dubbele belasting doordat 
ze de zorg voor een ander voor hun rekening moeten 
nemen. Dat heeft ook effect op het werk zoals het 
halen van deadlines, aanwezigheid, het volgen van 
opleiding (waar haal ik de energie vandaan?) enzo-
voort. Maar ook: Wat kan mij helpen om de balans 
tussen werk en privé goed te houden? Moet ik dat 
alleen oplossen of kan mijn werkgever hier iets in 
betekenen? En wat kan ik zelf (nog) doen? Natuurlijk 
is het ook spannend voor de werkgever: Mag en kan 
ik hier iets over zeggen? Hoe pak je dat dan aan? 

Door het werkvermogen positief 
te beïnvloeden is er meer 
werkgeluk mogelijk
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Alleen het gesprek voeren over het Huis van Werk-
vermogen levert minder inzicht op dan wanneer er 
ook een meting heeft plaatsgevonden. Daardoor kun 
je gerichter en specifieker inzoomen op oorzaken en 
gevolgen. Als er vervolgens interventies en acties zijn 
ingezet, zullen de resultaten daarvan ook zichtbaar 
kunnen worden door opnieuw te meten. Zo zie je 
meteen een helder resultaat van je inspanningen. ■
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Alleen de béste  coaches 
voor je medewerkers
 
Schakel je als HR-professional regelmatig coaches in 
voor medewerkers van je bedrijf? Heb je weinig zicht op 
de kosten en  kwaliteit van de coaching? En kost het je 
veel tijd om iedereen van een passende coach te voor-
zien? Een professionele Coachpool van Coachfi nder is 
hiervoor dé oplossing. 
 

    Coaching als krachtig middel bij verzuimpreventie 
 Uniek matchingssysteem  
 Coachpool op maat 
 Controle over de kosten  
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