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In dit deel van de praktijkgids willen we jou inhoudelijke ba-

gage geven om zo jouw organisatie te ondersteunen in het 

werk maken van energie op het werk.  

We bespreken de volgende vier energiebatterijen: fysieke 

energie, mentale energie, emotionele energie en spirituele 

energie. We baseren ons hierbij op de opdeling die gemaakt 

wordt in het boek “The power of full engagement: Mana-

ging energy, not time, is the key to high performance and 

personal renewal” van Jim Loehr en Tony Schwartz (1). 

Bij elke energiebatterij kan je een fiche met informatie en tips terugvinden met betrekking tot deze 

batterij. Deze informatie en tips zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.  

Hoewel we de energiebatterijen afzonderlijk bespreken, kan je ze niet los van elkaar zien. Elke 

energiebatterij heeft impact op de andere. Als organisatie besteedt je dus best aandacht aan alle 

batterijen. Maar je kan bijvoorbeeld wel beginnen bij die batterij die het meest toegankelijk is voor 

jouw werknemers en het best past bij jouw organisatiecultuur. 

In onderstaande figuur vind je de verschillende soorten energie terug. Als je onmiddellijk naar een 

bepaalde energiebatterij wil gaan, kan je dit doen door op de desbetreffende soort energie te klik-

ken. Dan kom je automatisch bij de fiche van die energiebatterij terecht. 
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energie 
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FYSIEKE ENERGIE 
“Wanneer de energie van werknemers op raakt, zien we vaak ook meer fysieke klachten opdui-

ken (bv. aan nek, rug, schouders)” 

Tineke Lauwers – preventieadviseur ergonomie 

 

 

Deze fiche over ‘Fysieke energie’ maakt deel uit van de praktijkgids rond ‘Hoe werk maken van ener-

gie op het werk?’. Deze fiche focust op inhoudelijke kennis over energie. Ben je benieuwd hoe je zelf 

een energiebeleid op poten kan zetten? Bekijk dan zeker deel 1 van de praktijkgids over de reisweg 

met 7 tussenstops die jou handvaten geeft over hoe je aan de slag gaat binnen jouw organisatie. Ben 

je benieuwd naar kennis over andere soorten energie? Check dan zeker de fiches ‘Mentale energie’, 

‘Spirituele energie’ en ‘Emotionele energie’. 

LEERDOELEN 

Op basis van deze fiche… 

• Begrijp je wat fysieke energie is en hoe het verweven is met de andere soorten energie 

• Leer je aan de hand van wetenschappelijke inzichten meer over fysieke energie op het werk 

• Kan je reflecteren over wat fysieke energie betekent binnen jouw organisatie 

• Kan je reflecteren over het belang van een beleid rond fysieke energie binnen je organisatie 

VIER BATTERIJEN 

Wanneer je spreekt over energiemanagement op het werk, houd je best 

het model van de vier batterijen in je achterhoofd. Deze fiche focust op de 

batterij ‘fysieke energie’ en verwijst naar slaap, rust, beweging en voeding. 

Een opgeladen batterij fysieke energie geeft werknemers de kans om ook 

te investeren in andere soorten energie zoals het omgaan met emoties op 

het werk, zich concentreren op taken en sociale contacten leggen. 

Fysiek

EmotioneelSpiritueel

Mentaal
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Wist je dat er naast het circadiaans ritme ook andere 

soorten ritmes bestaan die een invloed hebben op 

ons energiepeil? 

• Ultradiaan ritme: Kortere cycli van alertheid 

en verminderde concentratie die elkaar om 

de 90-120 min herhalen 

• Infradiaan ritme, zoals bijvoorbeeld het 

ritme van de seizoenen 

CIRCADIAANS RITME 

Ieder van ons heeft een interne klok in de hersenen 

die bestuurd wordt door twee hormonen:  

• Cortisol: de productie van cortisol maakt ons 

alert 

• Melatonine: de productie van melatonine 

maakt ons slaperig 

Deze twee hormonen zijn altijd in balans: in de och-

tend stijgt de productie van cortisol tot vlak na de mid-

dag en in de avond stijgt de productie van melatonine. 

Dat vertaalt zich in het energiepatroon in de figuur 

hiernaast (2).  

De productie van cortisol en melatonine wordt getrig-

gerd door zeitgebers. Dat zijn aanwijzingen vanuit de 

omgeving die onze interne klok reguleren. Belangrijke 

zeitgebers zijn (zon)licht, beweging en voeding. Bij-

voorbeeld: je slaapkamer in de ochtend verlichten met 

natuurlijk licht is een aanwijzing dat het tijd is om wak-

ker te worden en stimuleert de productie van cortisol. 

VROEGE VOGELS 

• Cortisol actief tussen 4u en 6u30. 

• Melatonine actief tussen 21u en 22u45. 

• Concentratie in de ochtend, creativiteit in de namiddag 

KOLIBRIES 

• Cortisol actief tussen 6u30 en 8u30. 

• Melatonine actief tussen 22u45 en 00u45. 

• Concentratie in de voormiddag, creativiteit in de namiddag 

NACHTUILEN 

• Cortisol actief tussen 10u30 en 11u30. 

• Melatonine actief tussen 00u45 en 3u. 

• Concentratie in de namiddag, creativiteit in de voormiddag  

CHRONOTYPES 

Wanneer de productie van cortisol en melatonine piekt, verschilt van persoon tot per-

soon. In het algemeen onderscheiden we hierbij 3 types: vroege vogels, kolibries en 

nachtuilen. Deze types worden ook wel chronotypes genoemd (2). 

 

Bron: https://www.thepaleomom.com/regulating-circadian-rhythm/ 
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CHRONOCRAFTING 
Elke werknemer heeft een ander chronotype waardoor werknemers op verschillende tijdstip-

pen doorheen de dag energiepieken en energiedalen doormaken. Wie aan energiemanage-

ment wil doen, zet daarom de eigen energie best strategisch in doorheen de dag. Dat kan met 

chronocrafting! Werknemers die chronocraften, delen hun dag in volgens hun eigen energie-

patroon. 

 

 1-3-5 METHODE 

De 1-3-5 methode is een methode om te chronocraften en bestaat uit de volgende stappen: 

• Maak een lijst van al jouw taken voor de week 

• Verdeel de taken in grote taken (3-4 uur), middelgrote taken (1-2 uur) en kleine taken 

(< 1 uur) 

• Maak een to-do-lijst per dag op basis van jouw energiecyclus. Geef jezelf daarbij 1 

grote taak, 3 middelgrote taken en vul aan met kleine taken. 

 

 

Ondersteun werknemers bij het krijgen 

van inzicht in hun eigen circadiaans 

ritme. 

Surf naar www.actauni.com en bekijk 

de e-learning ‘Circadiaanse energie’ 

voor meer informatie over het circadi-

aans ritme, chronotypes en chronocraf-

ting. 

JUIST OF FOUT? 

“Creatieve taken worden beter op energiepieken 

uitgevoerd.” 

Deze stelling is fout. Werknemers kunnen beter 

out-of-the-box denken in een energiedip dan in 

een energiepiek. Reserveer energiepieken dus 

voor cognitieve taken en maak gebruik van de 

dips voor creatieve taken. 

http://www.actauni.com/
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HET BELANG VAN SLAAP 

Slaap is een basismechanisme waarmee werknemers hun fysieke 

batterij opnieuw aanvullen. Dankzij een volle fysieke batterij kunnen 

ze ook hun mentale, emotionele en spirituele batterij bijvullen. Slaap 

zorgt dus indirect voor een heleboel gewenst gedrag van werkne-

mers op het werk. 

Bijvoorbeeld: 

• Uitgeslapen werknemers vertonen een grote mate van be-

trokkenheid op het werk. (3) 

• Werknemers met een goede slaapkwaliteit vertonen vaker 

innovatief gedrag op het werk dan werknemers met een 

minder goede slaapkwaliteit. (4)  

Bovendien is slaap cruciaal voor een algemene goede gezondheid. 

Chronische slaaptekorten werden al in verband gebracht met hart- 

en vaatziekten, nierstoornissen, obesitas en verstoringen in het im-

muunsysteem. (5, 6) 

SLAAPHYGIËNE 

Geef de slaaphygiëne van je werknemers een boost met de volgende tips:  

1. Vermijd alcohol en cafeïne 1-2 uur voor je naar bed gaat 

2. Houd het donker en stil in je slaapkamer  

3. Zet je wekker uit het zicht zodat je zonder tijdsdruk in slaap kan vallen 

4. Vermijd het kijken naar schermen 1-2 uur voor het slapengaan  

5. Blijf niet in bed liggen als je wakker bent: jouw bed moet 100% geassocieerd zijn met slaap 

6. Eet je laatste maal 2-3 uur voor het slapengaan en vermijd zware maaltijden of een hongerige maag 

7. Houd jouw slaapkamer koel (ongeveer 18-19°C) 

8. Doe je laatste intensieve sportactiviteiten 2-3 uur voor het slapengaan zodat jouw hersenen volledig 

kunnen ontspannen voor het slapengaan 

Surf naar www.actauni.com en be-

kijk de e-learning ‘Slaap’ voor meer 

informatie over het belang van 

slaap, slaaphygiëne en het slaappro-

ces. 

 

• Moedig werknemers aan om hun slaap serieus te nemen. Een goede nacht-

rust hebben is een knappere prestatie dan een hele avond of nacht door-

werken om vervolgens amper te kunnen slapen. (4) 

• Is morgen een belangrijke werkdag? Dan slaap je best extra lang. Vroeger 

gaan slapen dan je gewend bent is echter niet gemakkelijk, zeker wanneer 

je stress ervaart voor de volgende werkdag. Overweeg daarom om belang-

rijke afspraken op het werk iets later in te plannen zodat je in de ochtend 

wat langer kan slapen. (3) 

 

http://www.actauni.com/
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DE ZIN EN ONZIN VAN WEARABLES 
Wearables en digitale technologieën om een gezonde levensstijl (bv. slaap, beweging, voeding) te faciliteren 

en zo ons energiepeil te verbeteren zijn in opmars. Wearables en digitale technologieën hebben het potenti-

eel om bewustzijn te creëren rond een gezonde levensstijl en adviezen hierover te geven. Maar toch zijn er 

ook nog veel vragen rond, gezien deze technologieën nog in hun kinderschoenen staan. Hieronder volgen 

enkele tips om rekening mee te houden bij het gebruik van digitale technologieën: 

• Bestudeer voor het aankopen van een wearable goed wat het exact meet en of dit overeenstemt met 

jouw noden en doelen. 

• Ga na of de metingen en algoritmes die de wearable gebruikt wetenschappelijk gevalideerd zijn. Zijn ze 

wetenschappelijke publicaties over of worden ze aanbevolen door wetenschappelijke instellingen? 

• Vertrouw niet enkel blind op de metingen en conclusies van de wearable, maar vertrouw ook je eigen 

gevoel. Bv. als een slaap tracker aangeeft dat je niet goed geslapen hebt, maar je voelt je uitgeslapen, 

kan je daarop verdergaan. 

• Gebruik wearables en digitale technologieën niet als diagnostisch instrument. Bv. als je met slaapproble-

men kampt, neem je best contact met je huisarts, die je kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 

• Bestudeer de privacy voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de wearable. Zo weet je of 

deze geen informatie over jou prijsgeeft die je niet wenst. 

Kan je als organisatie wearables aanbieden aan werknemers 

voor een gezondere levensstijl? 

Je mag als organisatie wearables aanbieden aan werknemers, 

maar je mag er geen data mee verzamelen van individuele werk-

nemers. Daarnaast is het ook belangrijk om werknemers goed te 

informeren over hoe deze te gebruiken en te interpreteren, bv. 

aan de hand van een informatiefiche of workshop. 

Digitale technologieën kunnen niet enkel een zegen zijn, maar ook een vloek. 

Ze leiden ons af van ons werk, of kunnen er juist voor zorgen dat we niet kun-

nen deconnecteren van het werk. Ze moedigen ons aan om gezonder te leven, 

maar houden ons soms ook af van het effectief nemen van deze gezonde ac-

ties. Ze interfereren met onze slaap. Wees kritisch en sta af en toe stil bij het 

gebruik van digitale technologieën. Als organisatie kan je je werknemers hier-

over ook informeren. 
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BEWEGING 

Lichaamsbeweging verbetert het cognitief functioneren, de geestelijke gezondheid 

en het geheugen en vermindert stress, sociale angst en depressie. Redenen in over-

vloed om de fysieke batterij van werknemers op peil te houden met wat gezonde  be-

weging! 
 

 

 

De bewegingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft aanbevelingen over 

wat een gezonde hoeveelheid beweging per dag en week is. Denk eens na… 

• Hoe ver liggen de gewoontes binnen jouw organisatie af van deze richtlijnen?  

• Waarom vindt jouw organisatie het belangrijk om deze richtlijnen te volgen?  

• Wat heeft jouw organisatie nodig om werknemers meer te doen bewegen? 

 

Surf naar www.actauni.com en be-

kijk de e-learning ‘Levensstijl’ voor 

meer informatie over het belang van 

beweging. 

“Beweging is vaak een bijzaak 

wanneer mensen vermoeid zijn, 

maar beweging geeft vaak net 

meer energie.” 

Tineke Lauwers – preventiead-

viseur ergonomie 

Bron: https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek 

http://www.actauni.com/
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HOW TO STAY FIT ALS JE DE HELE 

DAG ZIT? 

Ken je de slogan “Zitten is het nieuwe roken?” al? ’s Ochtends met de auto 

naar het werk, vervolgens een dagje zitten achter de computer om ’s avonds 

te eindigen in de zetel… het is voor velen een realiteit. Gelukkig bestaat er 

een hele simpele oplossing om dit patroon te doorbreken, iets wat we alle-

maal goed kunnen:  bewegen. Moedig werknemers dan ook aan om meer te 

bewegen met deze simpele tips:  

1. Fiets of wandel naar het werk. Een fietsvergoeding aanbieden kan 

daarbij wonderen doen. Daarnaast kan je als organisatie ook fiets-

leasing aanbieden om fietsen naar het werk te stimuleren. 

2. Met de auto, tram of bus? Parkeer dan wat verder of stap vroeger af 

om het laatste stuk te wandelen. 

3. Pleeg je telefoontjes al wandelend. 

4. Moedig het nemen van de trap aan met leuke boodschappen op de 

treden. 

5. Loop wat verder dan de dichtstbijzijnde toiletvoorzieningen wan-

neer je moet gaan. 

ZITTEN                                STAAN 

Heeft jouw organisatie de mogelijkheid om te investeren in zit-sta bureaus, maar is er nog twijfel? Lees dan 

onderstaande wetenschappelijke feiten: 

• Werknemers met een zit-sta bureau staan op een doornsnee werkdag zo’n 60 tot 95 minuten recht en doen 

gemiddeld 100 minuten van hun dagelijkse zittijd af. (7) 

• Werknemers die elke 30 minuten afwisselen tussen zittend en staand werken hebben na 1 werkweek al 

opvallend minder rugpijn en zijn opvallend minder vermoeid dan hun zittende collega’s. Bovendien werken 

rechtstaande werknemers even productief als zittende werknemers! (8) 

• Opgelet! Te lang rechtstaan is ook niet goed: leg de nadruk op de afwisseling van houding. (9)  
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VOEDING 
Volgens de Gezondheidsenquête van 2018 heeft 48% van de Vlamingen overgewicht en 15% van de 

Vlamingen obesitas. Overgewicht en obesitas hangen bovendien samen met opleidingsniveau: hoe 

lager het opleidingsniveau, hoe hoger de kans op gewichtsproblemen. Maar zelfs onder de hoogst 

opgeleiden heeft nog steeds 40% overgewicht. Hoog tijd dus om meer aandacht te besteden aan ge-

zonde voeding op het werk voor een volle fysieke batterij. 

 

 

Surf naar https://his.wiv-

isp.be/nl/Gedeelde%20%20docu-

menten/summ_LS_NL_2018.pdf 

voor meer informatie over de Ge-

zondheidsenquête van 2018. 

  

 

De Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft aanbevelingen 

over wat gezonde voeding is en hoe vaak we die best innemen. Denk eens na… 

• Hoe ver liggen de gewoontes binnen jouw organisatie af van deze richtlijnen?  

• Waarom vindt jouw organisatie het belangrijk om deze richtlijnen te volgen?  

• Wat heeft jouw organisatie nodig om werknemers gezonder te doen eten? 

 

Bron: https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek 

https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_LS_NL_2018.pdf
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_LS_NL_2018.pdf
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_LS_NL_2018.pdf
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GEZONDE VOEDING AANBIEDEN 

• Promoot water, want daar drinken we met z’n allen veel te weinig van. 

Durf daarbij voluit gaan voor kraanwater: dat is milieubewust, kwali-

teitsvol en voordelig. Tip: deel herbruikbare flessen uit met een grap-

pige of catchy slogan. 

• Vervang frisdranken in drankautomaten door gezonde alternatieven, 

zijnde water, zuivelproducten, graandrinks, (lokale bio)sappen of light 

of zero varianten van frisdrank. Indien nodig, kan je de inhoud van je 

drankautomaat gradueel vervangen waardoor de verhouding ge-

zonde dranken ten opzichte van ongezonde dranken steeds groter 

wordt. Zet gezonde dranken daarbij op ooghoogte! Zo worden ze va-

ker gekozen.  

• Bied gratis fruit aan op het werk. Je kan daarvoor samenwerken met 

een leverancier van fruitmanden. De kost om gratis fruit aan te bieden 

via fruitmanden is fiscaal aftrekbaar.  

• Zorg dat in de cafetaria de gezonde alternatieve goedkoper zijn dan 

de minder gezonde alternatieven. Vaak is dit nog omgekeerd.  

• Op deze website van het Vlaams Instituut Gezond Leven vind je nog 

ontelbare nuttige tips en promotiemateriaal om binnen je organisatie 

te gebruiken: https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken 

 

AKKOORD OF NIET AKKOORD? 

“Wat werknemers al dan niet eten of drinken op 

het werk is hun eigen verantwoordelijkheid.” 

AKKOORD OF NIET AKKOORD? 

“Een organisatie heeft een belangrijke voorbeeld-

functie om werknemers te tonen wat gezonde voe-

ding inhoudt en hen te ondersteunen bij het maken 

van gezonde voedingskeuzes.” 

 

 

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken
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BEWUSTWORDING VAN GEZONDE VOEDING 

Gezonde voeding aanbieden is een ding. Werknemers ook doen kiezen voor die gezonde voe-

ding is een ander ding. Om een echte gedragsverandering teweeg te brengen, moet je werk-

nemers een reden geven om voor gezonde voeding te kiezen. Laat je inspireren door onder-

staande tips: 

• Deel wetenschappelijke cijfers mee. Bijvoorbeeld: “Door 1 gesuikerde drank per dag in 

te ruilen voor een suikervrij alternatief, bespaar je 140 kcal. Dat zijn 51.000 calorieën op 1 

jaar tijd!” (10) 

• Hang motiverende quotes uit die makkelijk te onthouden zijn. Bijvoorbeeld: “Ditch en 

switch en geef jouw fysieke energie een boost!” (10) 

• Bied gezonde alternatieven voor drank en voeding gratis of goedkoper aan dan onge-

zonde alternatieven. Kijk bijvoorbeeld naar de tips over kraanwater en gratis fruit hier-

boven. Maak de gezonde keuze de gemakkelijke keuze in jouw organisatie. (10, 11) 

• Informeer werknemers over de voedingswaarden van de producten die je aanbiedt. 

Let op dat de labels of tabellen van voedingswaarden makkelijk te interpreteren zijn 

en  in een oogopslag duidelijk maken wat een gezonde keuze is. (10, 11) 

Om tot de meest effectieve gedragsverandering te komen, informeer je werknemers best 

over gezonde voeding op het moment zelf dat ze een keuze moeten maken (bv. aan het buffet 

in de cafetaria of aan de drankautomaat).  (6) 

APPS 
Soms is de gezonde keuze maken niet gemakkelijk. Gelukkig kan 

technologie ons daar een handje bij helpen. “Kies ik Gezond?” is een 

voorbeeld van een app waarbij je je boodschappen in de supermarkt 

kan scannen, de voedingswaarden ervan ontdekken en vergelijken 

met andere producten. De app werd ontwikkeld in Nederland op ini-

tiatief van de overheid. Ze is gratis beschikbaar in de App Store en de 

Play Store. 
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WERKNEMERS MET SHIFTEN EN/OF 

NACHTWERK 

VOEDING 

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het voedingspatroon van 

werknemers met shiften. Zij consumeren namelijk zo’n 56 calorieën extra 

per dag in vergelijking met werknemers met een 9-to-5 job.  

Binnen de groep van shiftwerkers, consumeren werknemers met 5 of meer 

nachtshiften per maand 47 kcal extra per dag ten opzichte shiftwerkers met 

minder nachtshiften. (12) Het is dus belangrijk om voldoende afwisseling 

tussen dag- en nachtshiften te voorzien zodat de impact op het voedings-

patroon beperkt blijft. (13)  

Organisaties die aan werknemers met een nachtshift voeding aanbieden, 

zorgen best voor gezonde voeding om de calorie-inname van deze werkne-

mers niet onnodig te verhogen. (14) 

 

SLAAP / RECUPERATIE 

Shiftwerk heeft een negatief effect op het slaappatroon van werknemers 

(15). Daarom is het belangrijk dat werknemers met shiften voldoende kun-

nen recupereren vooraleer ze opnieuw aan het werk moeten.  

Werknemers die tevreden zijn met hun werkschema rapporteren opvallend 

betere recuperatie dan werknemers die minder tevreden zijn. (16) Een mo-

gelijke verklaring is dat tevredenheid een goede match weerspiegelt tussen 

hun werkschema en zaken uit hun privéleven zoals circadiaans ritme, tijd 

voor vrienden en familie, hobby’s of sportactiviteiten, naar bepaalde voe-

dingswinkels kunnen gaan etc. Ook deze zaken uit het privéleven dragen bij 

aan een volle fysieke batterij zodat dat werknemers met een uitgerust ge-

voel naar het werk kunnen komen. (17) 

Ook als organisatie kan je bijdragen door shiften zo op te stellen dat ze meer 

overeenkomen met het natuurlijk patroon van werknemers. Zo werkt een 

patroon dat met de klok meedraait (bv. dag – avond – nacht – ochtend – 

dag shift) beter dan een patroon dat tegen de klok ingaat (bv. dag – och-

tend – nacht – avond – dag shift).   

 

 

AKKOORD OF NIET AKKOORD? 

“Het is de verantwoordelijkheid 

van werknemers om voor een 

goede werk-privébalans te zor-

gen. Als ze niet uitgerust zijn 

voor het werk, is dat hun eigen 

schuld.” 

Surf naar www.actauni.com en bekijk 
de e-learning ‘Shiftwerkers’ voor 
meer informatie en oefeningen over 
shiftwerk. 

http://www.actauni.com/
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FYSIEK ZWARE BEROEPEN EN BESCHERMENDE KLEDIJ 

In fysiek belastende jobs zoals in de landbouw of de bouw is het belangrijk om een overzicht te 

krijgen van hoeveel energie werknemers nodig hebben om bepaalde taken uit te voeren. Ter illu-

stratie verbrandt een werknemer in de bouw opvallend meer calorieën tijdens het uitvoeren van 

grondwerken of scheppen dan tijdens het metsen. Ook met de temperatuur en vochtigheid van de 

omgeving moet hierbij rekening gehouden worden. Dankzij een dergelijk overzicht kunnen limie-

ten gezet worden op de duur van bepaalde taken opdat werknemers meer controle krijgen over 

hun fysieke energie en ze uitputting kunnen voorkomen. (18) 

Daarbovenop zorgt het dragen van beschermende kledij voor een extra verbruik van de fysieke 

batterij. Het gewicht van de kledij in combinatie met de doorlaatbaarheid zorgt voor een hogere 

lichaamstemperatuur: het lichaam verbrandt letterlijk meer energie. Ter illustratie weegt kledij van 

brandweermannen gemiddeld 6.45 kg wat hun metabolisme met 10% verhoogt. Vervolgens gaat 

het lichaam beginnen zweten om de lichaamstemperatuur onder controle te houden, wat een ri-

sico op uitdroging met zich meebrengt. (19) 

Organisaties moeten voldoende aandacht hebben voor de gevolgen van beschermende kledij op 

de fysieke energie van hun werknemers zodat ze hen gericht kunnen stimuleren om voldoende te 

eten en drinken en tijdig te pauzeren.  

 

OOK FYSIEK ZWARE BEROEPEN HEBBEN NOOD AAN 

BEWEGING BUITEN HET WERK 

Werknemers met fysiek zware beroepen hebben niet altijd 

meer de energie om buiten het werk nog aan fysieke activi-

teiten te doen.  

Toch heeft fysieke activiteit buiten het werk een positieve 

invloed op de gezondheid van werknemers. Hoewel de ef-

fecten sterker zijn voor werknemers in zittende beroepen, 

hebben ook werknemers met zware fysieke beroepen dui-

delijk voordeel aan fysieke activiteit buiten het werk. (20) 

Daarnaast verhoogt fysieke activiteit op het werk de kans op 

langdurige ziekte-afwezigheid, terwijl fysieke activiteit bui-

ten het werk deze kans net vermindert. (21) 
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MENTALE ENERGIE 
“Als je niet genoeg ontspant doorheen de dag, gaat de spanningsboog alleen maar strakker 

gespannen staan.” 

An Thys – preventieadviseur psychosociale aspecten 

VIER BATTERIJEN 

Wanneer je spreekt over energiemanagement op het werk, houd je best 

het model van de vier batterijen in je achterhoofd. Deze fiche focust op 

de batterij ‘mentale energie’ en verwijst naar de energie die werkne-

mers gebruiken om zich te concentreren op taken en afleiding uit de 

omgeving te negeren. Mentale energie heeft ook energie nodig van de 

andere batterijen: zich concentreren lukt bijvoorbeeld beter wanneer je 

uitgeslapen bent en wanneer jouw taken op het werk overeenkomen 

met jouw eigen waarden. 

Deze fiche over ‘Mentale energie’ maakt deel uit van de praktijkgids rond ‘Hoe werk maken van 

energie op het werk?’. Deze fiche focust op inhoudelijke kennis over energie. Ben je benieuwd hoe 

je zelf een energiebeleid op poten kan zetten? Bekijk dan zeker het deel over de reisweg met 7 

tussenstops die jou handvaten geeft over hoe je aan de slag gaat binnen jouw organisatie. Ben je 

benieuwd naar kennis over andere soorten energie? Check dan zeker de fiches ‘Fysieke energie’, 

‘Spirituele energie’ en ‘Emotionele energie’. 

Mentaal

Fysiek
Spiritue

el

Emotio
neel

LEERDOELEN 

Op basis van deze fiche… 

• Begrijp je wat mentale energie is en hoe het verweven is met de andere soorten ener-
gie 

• Leer je over wetenschappelijke inzichten in mentale energie op het werk 

• Kan je reflecteren over wat mentale energie betekent binnen je organisatie 

• Kan je reflecteren over het belang van een beleid over mentale energie binnen je or-
ganisatie 
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EEN WERKOMGEVING MET VOLDOENDE 

HULPBRONNEN 
• Het Job Demands – Resources model stelt dat onze werkomgeving bestaat uit 

zowel hinderpalen / werkeisen (= factoren die energie vreten en demotiveren) 

als hulpbronnen op het werk (= factoren die energie geven en motiveren). (22) 

• Wanneer een werkomgeving bestaat uit veel werkeisen en weinig hulpbronnen, 

kan dit leiden tot onwelzijn bij werknemers. 

• Echter, wanneer werknemers voldoende hulpbronnen kunnen aanboren, kan de 

negatieve impact van de werkeisen teniet gedaan worden, of minstens vermin-

derd. 

• Hulpbronnen kunnen via een verhoging van de bevlogenheid van werknemers 

ook rechtstreeks tot positieve job uitkomsten en welzijn op het werk leiden. 

 

GA AAN DE SLAG MET WERKEI-

SEN EN HULPBRONNEN 
• Hoe kan je als organisatie aan de slag gaan met werkeisen en hulp-

bronnen? 

• Breng eerst de werkeisen en hulpbronnen van werknemers op het 

werk in kaart. 

• Ga vervolgens na hoe je werkeisen kunt verminderen en hulpbron-

nen kunt versterken. 

• Betrek werknemers hierbij van het begin tot het einde.  

• Door werknemers te betrekken krijg je betere inzichten en meer 

draagvlak om vervolgens met de inzichten aan de slag te gaan. 

• Door werknemers te betrekken zorg je ook dat wat je doet aan-

sluit op hun noden en behoeften. 

Surf naar www.actauni.com en be-
kijk de e-learning ‘Werkenergie’ voor 
meer informatie en oefeningen over 
hoe je meer mentale energie kan krij-
gen op het werk. 

http://www.actauni.com/
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TALENT ERKEND 
Werknemers die goed slapen, bewegen, eten, fijne collega’s hebben,… maar een job doen die 

niet bij hun talenten past, kunnen alsnog een laag energieniveau ervaren. In dat geval loopt hun 

mentale batterij stilaan leeg. 

• Vraag werknemers van welke taken zij energie krijgen en bekijk hoeveel tijd ze hier in in-

vesteren. Overweeg de herverdeling van taken wanneer nodig.  

• Werknemers groeien voortdurend. Toets tijdens vaste momenten (bv. tijdens een functi-

oneringsgesprek) af of hun takenpakket nog voldoende energie biedt en of ze behoefte 

hebben aan nieuwe uitdagingen. 

• Energie straal je uit. Wees alert voor de signalen die je werknemers geven en neem ze 

serieus. Merk je op dat iemand bijvoorbeeld al zuchtend aan een taak begint? Vraag dan 

wat er leeft bij die persoon en ga er samen mee aan de slag. 

TEAM CRAFTING 
Haal het beste uit je team met team crafting (23)!  

• Alle teamleden met het team welke taken hen energie 

geven en energie kosten. 

• Door alle individuele profielen samen te leggen, kunnen 

taken herverdeeld worden op basis van de talenten bin-

nen het team. 

• Team crafting maakt dus van iedereen een winnaar. 

“Kijk als werkgever en HR ook 

naar de talenten van werkne-

mers en hoe deze kunnen aan-

sluiten bij de eigen functie en 

job.” 

Kristien Tirez – preventieadvi-

seur psychosociale aspecten 
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JOB CRAFTING 
Hoe een job eruit ziet wordt traditioneel van bovenaf bepaald. Echter, werknemers kunnen ook zelf initiatief ne-

men om te bepalen hoe hun job eruit ziet. Dat laatste heet job crafting, waarbij werknemers zelf veranderingen 

aanbrengen in hun job opdat hun job beter bij hun past. (24) 

In volgend (Engelstalig) filmpje legt Amy Wrzesniewski, één van de grondleggers van de theorie, het concept van 

job crafting uit. 

Jobs bestaan typisch uit… 

• Energiegevers: jouw sterktes, behoeftes en interesses 

• Energievreters: emotionele druk, fysieke druk en cognitieve druk 

Om een job beter bij jouw talenten en chronotype te doen passen kan je meer energiegevers creëren en/of je 

energievreters reduceren.  

 

Surf naar www.actauni.com en be-

kijk de e-learning ‘Job crafting’ voor 

meer informatie en oefeningen over 

job crafting. 

TIPS OM JOB CRAFTING TE STIMULEREN 
• Ondersteun werknemers om inzicht te krijgen in hun eigen energiegevers en energievreters 

op het werk.  

• Schenk werknemers voldoende vrijheid en vertrouwen om te gaan job craften. Een restric-

tieve werkcontext (lage autonomie, hoge taakafhankelijkheid) leidt namelijk het vaakst tot 

het reduceren van energievreters en het minst tot het creëren van meer of nieuwe energie-

gevers. Nochtans zorgt dat laatste voor extra bevlogenheid op het werk! (25) Probeer echter 

ook in zo’n werkcontexten in de mate van het mogelijke job craften aan te moedigen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C_igfnctYjA
http://www.actauni.com/
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BEWEEG JE VRIJ 
Geloof het of niet, maar beweging is enorm belangrijk om je mentale batterij op-

nieuw aan te vullen. Maak werknemers bewust van onderstaande zaken: 

• Beweeg jij al veel binnen je job? Goed zo! Jij werkt al alvast aan je fysieke 

batterij.  

• Om aan je mentale batterij te werken, moet je ook bewegen buiten je job. 

Bewegen binnen je job is namelijk steeds in functie van je job: je wandelt 

naar de printer, je loopt door de trein om tickets te controleren of brengt 

een patiënt van de kamer naar het operatiekwartier. Door te bewegen 

buiten je job, kan je ook mentaal volledig ontspannen en ruimte vrijmaken 

in je hoofd. 

• 1000 stappen zetten in de gang  op het werk of buiten in de natuur is dus 

niet hetzelfde! 

ACTIVEER JE WERKNEMERS 

Met deze tips moedig je werknemers aan om meer te bewegen buiten hun job! 

• Flexibele werkuren, afbakening van vergadermomenten (bv. tussen 9u en 16u) of inspraak in de verde-

ling van shiften maken de combinatie van werk met sportieve activiteiten buiten het werk een pak ge-

makkelijker.   

• Voorzie sportactiviteiten vanuit het werk. Dit kan gaan van een wandel- of fietsclub tot sportwedstrijden 

of toernooien tussen individuen, teams, afdelingen of regio’s tot de investering in een fitnessruimte. 

• Zet sportieve prestaties van werknemers in de verf via de nieuwsbrief of het intranet. Je kan dit koppelen 

aan themadagen zoals de Internationale Sportdag op 6 april of de Wereld Fietsdag op 3 juni.  

• Organiseer als organisatie sportieve challenges, eventueel per team. Het beste team wordt beloond met 

een gezonde lunch. 

• Neem als organisatie deel aan sportieve uitdagingen zoals de ‘No steps, no glory’-actie van het Vlaams 

Instituut Gezond Leven. 

 

“Werknemers die al veel bewegen 

op het werk moeten aangemoedigd 

worden om daarbuiten ook te be-

wegen om naast de fysieke ook de 

mentale batterijen op te laden.” 

Tineke Lauwers – preventieadvi-

seur ergonomie 
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TIJD VOOR EEN PAUZE 
Wacht jij tijdens een zware werkdag af tot het einde van de dag, het weekend of een aankomende vakantie 

om even op adem te komen? Dan ben je eigenlijk al te laat. Pauze nemen doorheen de dag is uiterst belangrijk 

om vermoeidheid te voorkomen. Daniel Pink spreekt over verschillende soorten “herstellende” pauzes (26): 

1) Micropauzes: kleine pauzes van soms minder dan een minuut die niet met het werk te maken hebben 

zoals dagdromen, even naar buiten kijken, een drankje gaan halen, naar het toilet gaan, …  

2) Bewegingspauzes: probeer elk uur even te bewegen, maak bv. een wandelingetje van 5 min, doe wat 

stretchoefeningen, … 

3) Pauze in de natuur: de natuur heeft een herstellend effect op de energie van werknemers. Ga even 

buiten in de natuur om frisse lucht op te snuiven. Als dat moeilijk is, kunnen planten in de werkomge-

ving ook een positief effect teweeg brengen. 

4) Sociale pauze: probeer ook af en toe een sociale pauze in te lassen, waarin je connectie maakt met 

dichte of minder dichte collega’s. Probeer dan zo weinig mogelijk over het werk te praten. 

5) Mentale pauze: probeer jezelf een mentale boost te geven door even te mediteren, op je ademhaling 

te letten, of een leuk of grappig filmpje te kijken. 

Ook de lunchpauze is een belangrijk moment om even lost te komen van het werk en de batterijen bij te laden 

voor de rest van de dag. Daarnaast kunnen werkgerelateerde pauzes zoals bv. e-mails checken, een to-do lijst 

maken, bureau opruimen, ventileren over een werkgerelateerd probleem, nieuwe doelen stellen ook voor wat 

mentale verlichting zorgen. 

Pauzes zorgen op korte en lange termijn voor minder vermoeidheid en een betere gezondheid. (27) Stimuleer 

als organisatie het gebruik van de verschillende pauzestrategieën zodat werknemers de pauze kunnen nemen 

die het best bij hen past. (28) Moedig werknemers bijvoorbeeld aan om hun pauzes in te plannen, laat hen 

hierbij nadenken wanneer en hoe lang ze pauze nemen en wat ze in hun pauze zullen doen. 

 

PAUZES DIE DE MEESTE ENERGIE GEVEN (29) 
Werkgerelateerde pauzes die de meeste energie geven zijn: 

• Iets nieuws leren 

• Focussen op wat je leuk vindt aan je werk 

• Een nieuw doel stellen  

• Iets doen wat een collega blij maakt 

• Feedback vragen 

• Tijd maken om dankbaarheid te tonen aan iemand waarmee je samenwerkt 

• Reflecteren over de betekenis van je werk 

Niet-werkgerelateerde pauzes die de meeste energie geven zijn: 

• Mediteren 

• Naar buiten gaan en bewegen 

 

Wist je dat in Zweden en 

Finland werknemers 

‘verplichte’  koffiepau-

zes hebben? Fika is de 

naam en het is een be-

wuste gewoonte om 

even te rust in te bou-

wen en de sociale con-

tacten te onderhouden. 
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DECONNECTEREN 
• Grenzen tussen werk en privé vervagen door flexibele werktijden, telewerk, verhoogde 

bereikbaarheid. Dit maakt het soms moeilijk om los te koppelen van het werk. 

• Voor het mentaal welzijn van werknemers is het echter belangrijk om de verbinding re-

gelmatig te verbreken, ons werk fysiek en mentaal achter ons te laten. Door je los te 

koppelen van het werk, kan je de volgende dag met meer energie terug aan de slag. (30) 

• Moet je als werkgever werknemers verplichten om te deconnecteren door bv. de mail-

server af te sluiten na de werkdag? 

o Dit kan werken voor de zogenaamde ‘separators’, werknemers die werk en privéle-

ven strikt gescheiden willen houden. 

o Dit zal moeilijker werken voor de zogenaamde ‘integrators’, werknemers waarbij de 

grens tussen werk- en privéleven minder strikt gescheiden is. 

• Als organisatie is het wettelijk verplicht in België om regelmatig een dialoog te voeren 

met werknemers over deconnectie (Relancewet van 26 maart 2018). 

• Hierbij geldt: voer een open dialoog met werknemers en communiceer verwachtingen 

naar werknemers. Bijvoorbeeld, communiceer naar werknemers dat er niet van hen ver-

wacht wordt hun mails buiten de uren te lezen en doorbreek zo impliciete normen die 

er kunnen ontstaan zijn.  

• Zorg dat verschillende vormen van deconnectie mogelijk zijn: tijdens het werk (bv. on-

bereikbaar mogen zijn om gefocust te werken), na het werk (bv. niet bereikbaar hoeven 

zijn na de uren) en tijdens vakantieperiodes (bv. niet gestoord worden tijdens een va-

kantie). 

 

TIPS OM TE DECONNECTEREN 
• Bouw tijdens de dag ook een aantal rustmomenten in. 

• Geef op voorhand aan collega’s door wanneer je niet gestoord wil worden tijdens de werk-

uren omdat je gefocust aan een taak wil werken. 

• Laat je mailbox niet de ganse dag openstaan, maar plan enkele momenten in gedurende 

de dag om mails te lezen. 

• Sluit de dag af met je planning voor de volgende dag op te maken. Op deze manier hoef je 

daar niet meer over te piekeren. 

• Probeer, ook als je thuiswerkt, jouw werk te verlaten. Bijvoorbeeld, door een kleine wan-

deling te gaan maken of door je werkgerei op te ruimen na een werkdag. 

• Wanneer je met vakantie gaat, zorg voor een goede overdracht naar collega’s, zodat zij je 

werk kunnen opvangen tijdens je periode van afwezigheid. 

• Lead-by-example: Zorg ervoor dat leidinggevenden binnen de organisatie zelf het goede 

voorbeeld geven door bijvoorbeeld geen mails te versturen buiten de werkuren.  

• Vang als leidinggevende signalen op van werknemers wanneer je merkt dat een werkne-

mers systematisch buiten de uren nog aan het werk is. 

AKKOORD OF NIET AK-

KOORD? 

“Onze werknemers zijn zelf ver-

antwoordelijk om van het werk 

te deconnecteren” 

TO TELEWORK OR NOT TO TELEWORK? 

• De coronapandemie heeft werknemers en organisaties de voordelen 

van telewerk laten zien, zoals minder woon-werkverkeer, meer con-

centratietijd, een betere werk-privé balans (voor sommigen). 

• Maar (uitsluitend) telewerk heeft ook z’n nadelen. Voor sommige 

werknemers zorgt het voor een slechtere werk-privé balans. Ook de 

verbinding met collega’s was minder sterk. 

• Een goed telewerkbeleid met duidelijke spelregels is onontbeerlijk. 

 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2018-03-30&numac=2018011490
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MINDFULNESS: GEDAAN MET ENERGIE-

VERSPILLING (31) 
Mindfulness gaat over het bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oorde-

len. Mindfulness kan je laten stilstaan bij momenten van afleiding, maar net door je 

er zo bewust van te worden, leer je het opmerken en kan je het sneller een plaats 

geven om weer gefocust verder te gaan.  

Hieronder vind je enkele tips om mindfulness in de praktijk te brengen op de werk-

plek. Meer tips kan je terugvinden in het boek “One second ahead: Enhance your 

performance at work with mindfulness” (31). 

• Mindful meeten: Zorg ervoor dat je tijd hebt om de meeting mentaal voor te 

bereiden, zorg ervoor dat jij en de overige aanwezigen ‘echt aanwezig’ zijn tij-

dens de meeting, en rond de meeting op een goede manier af. 

• Wees aanwezig in het hier en nu: Wanneer onze gedachten afdwalen zonder 

doel, slorpen deze gedachten veel van onze energie op. Door aanwezig te zijn 

in het hier en nu, maak je efficiënter gebruik van jouw energie. 

• Maak bewuste keuzes: Kies bewust waaraan je tijd en energie zal besteden en 

focus je op die taak zonder je te laten afleiden of zonder je op meerdere taken 

tegelijk toe te leggen. 

• Versnel door te vertragen: Sta even stil bij waar je prioriteiten liggen. Als deze 

duidelijk zijn, kan je met een open geest deze prioriteiten aanpakken. 

• Sta even stil bij hoe jij je dag begint. Vlieg je er meteen in? Ga je zonder ontbijt 

naar het werk? Of neem je in de ochtend een moment de tijd voor jezelf om even 

naar je lichaam te luisteren, je energiepeil te voelen en dan te beslissen wat je 

zal doen en in welke volgorde? 

MENTALE ENERGIE EN VOEDING 

• Na een mentale inspanning heb je soms nood om je energiereserves aan te vullen. Wanneer je na een inspan-

ning je energiepeil terug omhoog wil krijgen door te eten, is het moeilijker om een gezond alternatief te 

verkiezen boven een ongezond alternatief. (32) 

• Wanneer je na een mentale inspanning een rustmoment inbouwt neem je 100 kcal meer voedingsstoffen op 

dan wanneer je na een mentale inspanning beweegt (dan is het slechts 25 kcal meer, vergeleken met geen 

mentale inspanning). Beweging zorgt niet voor meer vermoeidheid en/of minder verzadiging, maar kan de 

mentale en fysieke batterij aanvullen. Beweging is dus een goede preventieve maatregel om overtollige 

energie inname na een mentale inspanning in te perken (32) 
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EMOTIONELE ENERGIE 
“We moeten de groeikansen van werknemers benadrukken, onze energie zo verdelen om meer 

te kunnen inzetten op de positieve elementen” 

Godewina Mylle – preventieadviseur arbeidsarts 

 

 

 VIER BATTERIJEN 

Wanneer je spreekt over energiemanagement op het werk, houd je best 

het model van de vier batterijen in je achterhoofd. Deze fiche focust op de 

batterij ‘emotionele energie’ en verwijst naar de ervaring van positieve 

emoties en het aangaan van kwaliteitsvolle relaties. Een opgeladen batte-

rij emotionele energie geeft werknemers de kans om ook te investeren in 

andere soorten energie zoals het zoeken naar zingeving in het werk en het 

ervaren van flow op het werk. 

Emotioneel

FysiekSpiritueel

Mentaal

Deze fiche over ‘Emotionele energie’ maakt deel uit van de praktijkgids rond ‘Hoe werk maken van 

energie op het werk?’. Deze fiche focust op inhoudelijke kennis over energie. Ben je benieuwd hoe 

je zelf een energiebeleid op poten kan zetten? Bekijk dan zeker het deel over de reisweg met 7 

tussenstops die jou handvaten geeft over hoe je aan de slag gaat binnen jouw organisatie. Ben je 

benieuwd naar kennis over andere soorten energie? Check dan zeker de fiches ‘Fysieke energie’, 

‘Mentale energie’ en ‘Spirituele energie’. 

LEERDOELEN 

Op basis van deze fiche… 

• Begrijp je wat emotionele energie is en hoe het verweven is met de andere soorten 
energie 

• Leer je over wetenschappelijke inzichten in emotionele energie op het werk 

• Kan je reflecteren over wat emotionele energie betekent binnen je organisatie 

• Kan je reflecteren over het belang van een beleid over emotionele energie binnen je 
organisatie 
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POSITIEVE PSYCHOLOGIE 
• = De studie van de voorwaarden en processen die bijdragen aan het 

openbloeien van en optimaal functioneren van mensen, groepen en 

instituties of organisaties. Anders dan bij de traditionele psychologie 

ligt de focus niet op ziektebeeld en lijden of op wat slecht functio-

neert, maar op welzijn en optimaal functioneren. (33) 

• Een focus op wat al goed is stimuleert de ervaring van positieve emo-

ties. Deze ervaring van positieve emoties stimuleert op zijn beurt 

groei doordat we meer openstaan en in interactie gaan met onze om-

geving. Op deze manier kan een opwaartse positieve spiraal ontstaan, 

en kan je jezelf sterk denken. (34) 

 

DE FUN FACTOR 
Een fun factor zorgt voor positieve emoties en het opladen van je emotionele energie, op en buiten het 

werk. 

• Fun, of plezier maken op het werk is een belangrijke hulpbron op het werk die zowel tot engagement 

en bevlogenheid kan leiden als kan bufferen tegen de negatieve aspecten van werkeisen. Fun moet 

spontaan gebeuren in een omgeving van vrije expressie en onderling vertrouwen. (35) 

• Flow is een toestand waarin mensen volledig opgaan in een activiteit en hier intens van genieten. Flow 

kan ook optreden op het werk en wordt gekenmerkt door absorptie, plezier en motivatie die uit jezelf 

komt. Flow treedt op wanneer er een optimale balans is tussen de uitdagingen en vaardigheden van 

werknemers en de mogelijkheden die de werkomgeving hen biedt. Hulpbronnen als autonomie en soci-

ale steun kunnen deze toestand bevorderen en flow kan tot betere prestaties leiden. (36, 37) 

• Ook naast het werk is het belangrijk om een fun factor toe te voegen en tijd te besteden aan activiteiten 

die je positieve emoties bezorgen. Dit kan gaan van zingen en tuinieren over dansen, yoga, sporten tot 

een boek lezen of  een museum of tentoonstelling, bezoeken. Een pluspunt is dat ze niet enkel voor 

positieve emoties zorgen, maar ook voor een gevoel van meesterschap kunnen zorgen. (1) 

 

“Je moet kijken naar arbeidsgeschiktheid met een focus op wat een werknemer nog wel kan, en hierop verderbouwen.” 

Godewina Mylle – preventieadviseur arbeidsarts 

“Wat aandacht krijgt, groeit.”                       An Thys – preventieadviseur psychosociale aspecten 

TIPS VOOR DE ORGANISATIE 
• Vier successen op het werk. Als een opdracht geslaagd is, 

een deadline behaald is, vier dit met werknemers en bedank 

hen hier expliciet voor. 

• Werk gaat gepaard met falen en opstaan. Bekijk faalervarin-

gen als leer- en groeimomenten en geef werknemers het 

vertrouwen om het de volgende keer beter te doen. Instal-

leer een goede psychologische veiligheidscultuur, waarin 

werknemers de kans krijgen om fouten te maken en hieruit 

te leren. (38) 
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PERMA-model (39) 
• Model opgesteld door Martin Seligman, één van de grondleggers van de positieve psy-

chologie beweging 

• Vijf bouwstenen voor welzijn en geluk 

Positieve emoties (positive emotions): hierbij gaat het over de ervaring van 

positieve emoties zoals geluk, hoop, liefde, trots, dankbaarheid. Deze emo-

ties kunnen ons doen openbloeien. 

Betrokkenheid (engagement): het gaat hier over betrokken zijn bij het werk 

dat je doet en helemaal in beslag genomen kunnen worden door een activi-

teit (net zoals bij flow). 

Relaties (positive relationships): bij deze bouwsteen gaat het om de ver-

schillende relaties die we aangaan in ons dagelijks leven met familie, vrien-

den, collega’s en andere personen. 

Zingeving (meaning): hierbij gaat het over de zoektocht naar betekenis en 

zingeving en het gevoel om waardevol en van betekenis te zijn, een doel in 

het leven te hebben. 

Prestaties (achievements): bij deze bouwsteen gaat het om het behalen van 

je doelstellingen, het meesterschap over taken en het zich competent voe-

len in de dingen die je doet. 

Wanneer deze bouwstenen in hogere mate aanwezig zijn, dragen ze bij aan verschil-

lende positieve uitkomsten, ook op de werkplek. 

P 

M 

R 

E 

A 

AKKOORD OF NIET AK-

KOORD? 

“Teveel aandacht voor het po-

sitieve zorgt voor een vermin-

derde productiviteit” 
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RELATIONELE CRAFTING 
Een vorm van job crafting gaat over relationele crafting. 

Relationele crafting gaat over het wijzigen van de kwa-

liteit of het aantal interacties met andere op het werk, 

of een combinatie van beiden. (24) Bijvoorbeeld, je kan 

de relaties op je werk versterken door meer samen te 

werken met collega’s. Door je relaties op het werk te 

versterken, laadt je je emotionele batterij op.  

 

DANKBAARHEID (DOET) DEUGD/T 
• Dankbaarheid werkt aanstekelijk en kan zich spreiden onder werknemers binnen 

een team. (40) 

• Dankbaarheid kan ook de banden tussen werknemers versterken. (41) 

• Dankbaarheid op het werk hangt samen met een hogere job tevredenheid. (42) 

• Interventies die dankbaarheid aanmoedigen zoals bv. elkaar bedanken of awards 

uitreiken hebben een positieve impact op werknemers. (43) 

LEIDERSCHAP 
Ook leiderschap speelt een belangrijke rol in 

de emotionele energie van werknemers. 

• Leidinggevenden kunnen energie over-

brengen naar teamleden, en die energie 

kan een positief effect hebben op de be-

trokkenheid, creativiteit en prestaties van 

werknemers. (44, 45) 

• Waarderend leiderschap, of de relationele 

capaciteit om het creatieve potentieel van 

werknemers aan te spreken en het om te 

zetten in een positieve kracht, kan een po-

sitieve impact hebben op werknemers en 

op de organisatie. (46) 

VERBINDENDE COM-

MUNICATIE (47) 
Verbindende communicatie op het werk kan een 

positieve impact hebben op de emotionele ener-

giebatterij van werknemers. Verbindende com-

municatie bevat vier elementen. Men begint bij 

de waarneming, het benoemen van de feiten. 

Vervolgens gaat men over naar het benoemen 

van de gevoelens hierbij. Daarna uit men een be-

hoefte die gelinkt is met deze gevoelens. Ten-

slotte uit men een verzoek of een positief gefor-

muleerd voorstel om aan de behoefte tegemoet 

te komen. Een training in verbindende communi-

catie hielp gezondheidswerkers om met de emo-

tionele eisen van de job om te gaan (48), maar 

kan ook werken tussen collega’s onderling. 



27 
 

  

SPIRITUELE ENERGIE 
“Als je aan zelfzorg doet, maar in een job zit die niet past bij jouw kernwaarden, dan loopt jouw 

batterij leeg.” 

An Thys – preventieadviseur psychosociale aspecten 

VIER BATTERIJEN 

Wanneer je spreekt over energiemanagement op het werk, houd je best het 

model van de vier batterijen in je achterhoofd. Deze fiche focust op de bat-

terij ‘spirituele energie’, een energie die werknemers ervaren wanneer ze 

plezier en betekenis vinden in hun werk. Spirituele energie voedt de andere 

batterijen omdat het zorgt voor extra positiviteit, doorzettingsvermogen en 

focus. 

Deze fiche over ‘Spirituele energie’ maakt deel uit van de praktijkgids rond ‘Hoe werk maken van 

energie op het werk?’. Deze fiche focust op inhoudelijke kennis over energie.  Ben je benieuwd hoe 

je zelf een energiebeleid op poten kan zetten? Bekijk dan zeker het deel over de reisweg met 7 tus-

senstops die jou handvaten geeft over hoe je aan de slag gaat binnen jouw organisatie.  Ben je be-

nieuwd naar kennis over andere soorten energie? Check dan zeker de fiches ‘Mentale energie’, ‘Fy-

sieke energie’ en ‘Emotionele energie’. 

LEERDOELEN 

Op basis van deze fiche… 

• Begrijp je wat spirituele energie is en hoe het verweven is met de andere soorten 
energie 

• Leer je over wetenschappelijke inzichten in spirituele energie op het werk 

• Kan je reflecteren over wat spirituele energie betekent binnen je organisatie 

• Kan je reflecteren over het belang van een beleid over spirituele energie binnen je 
organisatie 

Spiritueel

EmotioneelFysiek

Mentaal
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SPIRITUALITEIT OP HET WERK 

Spiritualiteit op het werk maakt deel uit van de organisatiecultuur en betekent dat de organisatie bepaalde 

waarden heeft waardoor werknemers… 

• zich verbonden voelen met anderen 

• plezier beleven in het werk 

• erkend worden als mensen met eigen dromen en behoeften 

• betekenisvol werk kunnen doen 

Dat betekent dat spirituele energie zich zowel op het niveau van de organisatie, het team als het individu 

situeert. Spiritualiteit op het werk hangt positief samen met betrokkenheid op het werk en met werknemers 

die openbloeien tijdens hun werk. (49) 

 

SPIRITUEEL LEIDERSCHAP 
• Spiritueel leiderschap gaat over de waarden, attitudes en gedragingen  

van leidinggevenden die ervoor zorgen dat werknemers intrinsiek gemo-

tiveerd zijn. (50) 

• Spiritueel leiderschap is een belangrijke bron om werknemers intrinsiek te 

motiveren en kan zo de prestaties, het samenwerken en innovatief ge-

drag op het werk verbeteren. (51) 

• Leidinggevenden kunnen werknemers ook motiveren door bijvoorbeeld 

af en toe zelf mee op de werkvloer te komen staan en de handen uit de 

mouwen te steken. 

Als leidinggevende is het belangrijk om op 

regelmatige basis constructieve feedback 

te geven aan werknemers. Op deze manier 

weten werknemers of het werk dat ze doen 

in lijn liggen met de doelen, verwachtingen 

en waarden van de organisatie.  
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WERKIDENTITEIT 
• Gezien we veel tijd op het werk doorbrengen, vormt ons werk een belangrijk deel 

van onze identiteit, van wie we zijn en hoe we onszelf zien. Onze werkidentiteit is de 

betekenis die wordt toegeschreven aan het werk door onszelf of anderen. (52) 

• “Blue collar”-werknemers (arbeiders), “white collar”-werknemers (bedienden) en “pink collar”-werknemers 

(werknemers in traditioneel vrouwelijke beroepen) vinden andere dimensies van betekenisvol werk belangrijk:  

o Erbij horen en jezelf kunnen ontwikkelen is even belangrijk voor de drie groepen 

o “White collar”-werknemers hechten meer belang aan hun volledig potentieel tot uitdrukking kunnen bren-

gen en anderen dienen dan de andere twee groepen 

o Over het algemeen ervaren “white collar”-werknemers meer betekenisvol werk dan de andere twee groe-

pen 

o “Blue collar”-werknemers en “pink collar”-werknemers kunnen baat hebben bij interventies die de beteke-

nis en zingeving van hun werk versterken (53) 

  

WERKIDENTITEIT BIJ SPECIFIEKE 

WERKNEMERS 
• Ondanks een laag loon en slechte arbeidsomstandigheden (bv. over-

werk, een fysiek en emotioneel zware job), ervaren zorgkundigen toch 

waardigheid in hun job. Die vinden ze in 1) de relatieve hoge praktische 

autonomie die ze ervaren, 2) het gevoel dat niet zomaar iedereen de 

job, waarin een combinatie van technische en sociale skills nodig is, kan 

doen en 3) de trots die ze ervaren over de resultaten die ze verwezenlij-

ken (ook al is het soms ‘vuil’ werk). (55) 

• Sisu, of innerlijke vastberadenheid, maakt deel uit van de identiteit van 

bijvoorbeeld mijnwerkers. Door sisu creëren mijnwerkers een sterke be-

roepscultuur die hen in staat stelt waardigheid en betekenis te vinden 

in hun werk ondanks wat de buitenwereld over hun denkt. Sisu zorgt 

ervoor dat mijnwerkers trots vinden in wat ze doen en in de mijlpalen 

die ze in hun team bereiken. (56) 

 

COGNITIEVE CRAFTING 

• Cognitieve crafting is een vorm job crafting waarbij een werknemer niets aan het werk wijzigt, maar 

waarbij men het werk herdenkt zodat het meer waarde en betekenis krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de werknemer die in een ziekenhuis de kamers poetst en het als een belangrijke taak ziet om een 

hygiënische omgeving te creëren voor patiënten en om zo hun herstel te bevorderen.  

• Cognitieve crafting kan er voor zorgen dat oudere werknemers geen person-job misfit ervaren, maar 

hun werkidentiteit kunnen blijven aanpassen aan hun noden en skills en zo gemotiveerd blijven. (54) 
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  Als organisatie communiceer je best regel-

matig jullie visie, missie en strategie naar de 

werknemers toe. Op deze manier kunnen 

jullie de achterliggende waarden delen en  

samen naar de doelen werken. Sta ook 

open voor feedback en suggesties van 

werknemers. Moedig initiatief hierrond 

aan.  

FIT TUSSEN WERKNEMER EN WERKOMGEVING 

• Subjectieve fit tussen werknemers en hun werkomgeving (de functie, het team en/of 

de organisatie), of de ervaren fit van een werknemer met de werkomgeving, is een 

sterkere predictor van mentaal welzijn op het werk dan objectieve fit. (57) 

• Twee soorten “inhoudelijke” fit: 

o Fit tussen de eisen van de werkomgeving en de capaciteiten van de werknemer 

o Fit tussen de noden van de werknemer en de middelen en hulpbronnen van de 

werkomgeving 

• Misfit kan enerzijds leiden tot fysieke en psychosociale belasting, maar anderzijds ook 

tot coping- en verdedigingsmechanismen. (57) 

• Ook waardenfit speelt een belangrijke rol in hoe werknemers zich voelen en hoe ze 

presteren. Zowel objectieve waardenfit (stemmen waarden van werknemer overeen 

met die van het team en/of de organisatie) als subjectieve waardenfit (ervaart een 

werknemer een goede fit tussen de eigen waarden en dit van het team en/of de orga-

nisatie kan leiden tot betere prestaties. (58, 59) 

ABC VAN MOTIVATIE (60) 
• Om werknemers gemotiveerd aan de slag te houden en hun groeipotentieel 

optimaal te benutten, is het nodig om in te zetten op hun psychologische 

behoeften. 

• Autonomie: Deze behoefte omvat de wens om psychologisch vrij te kunnen 

handelen. Aan deze behoefte kan bijvoorbeeld voldaan worden als je zelf 

keuzes kan maken op het werk, maar ook wanneer je de waarde of reden ziet 

achter hetgeen je doet. 

• Betrokkenheid: Deze behoefte omvat de wens om deel uit te maken van een 

groep, om te kunnen bijdragen aan een groep en ook te kunnen steunen op 

een groep. Aan deze behoefte kan bijvoorbeeld voldaan worden door een 

mensgerichte leiderschapsstijl en het inzetten op sociale steun en sociale co-

hesie in teams. 

• Competentie: Deze behoefte omvat de wens om dingen goed te kunnen 

doen en impact te hebben. Aan deze behoefte kan bijvoorbeeld voldaan wor-

den door in te zetten op talenten en op het blijvend ontwikkelen van compe-

tenties (levenslang leren). 
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