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4 categorieën  
op het evidence-based  
kompas voor  
Welzijn … 

1. Veilige doorgang 
2. Ruw terrein 
3. Ongekend terrein
4. Risicogebied

• Deze indeling heeft louter als doel infor-

matief te zijn omtrent de verschillende 

types instrumenten, theorieën, modellen 

of benaderingen die in de praktijk 

worden gebruikt of op de markt worden 

aangeboden. Indien een specifieke 

oplossing wordt overwogen, raden we 

steeds het inwinnen van meer informatie 

en een kritische evaluatie ervan aan. 

•● Deze indeling is gebaseerd op het 

bestaand wetenschappelijk onderzoek 

naar elke oplossing. De focus daarbij ligt 

vooral op werknemerswelzijn en minder 

op fysieke en mentale gezondheid in het 

algemeen. Waakzaamheid is daarom 

aanbevolen:

- bij het generaliseren van deze indeling 

naar specifieke toepassingen ervan, 

bv. een commercieel model of instru-

ment dat door een leverancier werd 

ontwikkeld. Deze toepassingen 

hebben immers niet noodzakelijk een 

wetenschappelijke toets doorstaan. 

- bij toepassingen waarbij het doel, 

namelijk beoogde doelgroep en 

gewenste uitkomst, afwijkt van de 

doelgroepen en uitkomsten waarvoor 

wetenschappelijke evidentie is verza-

meld. Hippotherapie, bijvoorbeeld, 

mag dan al heilzaam lijken voor 

mensen met specifieke, fysieke  

klachten, daarom is het nog niet  

aangewezen voor de preventie en 

behandeling van psychosociale  

risico’s bij werknemers.

 Verzoek de leverancier om de resultaten 

van empirisch onderzoek of weten-

schappelijke literatuur die de toegepaste 

werk wijze of de gehanteerde theorie of 

model kan staven met focus op het  

wel zijn van werknemers in de werk - 

context. 

•● Deze indeling wordt periodiek geactua-

liseerd. Indien u vragen of opmerkingen 

heeft bij deze indeling, gelieve te mailen 

naar kwaliteit@poolstok.be.

ONGEKEND  
TERREIN

VE
ILI

GE
  

DO
OR

GA
NG

 

RISICOGEBIED



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VEILIGE

DOORGANG

VERBODEN 

TE BETREDEN

RU
W

TE
RR

EIN
 

ONGEKEND

TERREIN 

Veilige doorgang

Onder deze categorie plaatsen we de best practices binnen een welzijnsbeleid in orga
nisaties. Dit zijn oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, maatregelen, 
praktijken etc.) die over het algemeen effectief en bruikbaar blijken voor de praktijk en 
waar een relatief brede en betrouwbare onderzoeksbasis voor bestaat. Dit wil niet zeggen 
dat alle oplossingen in deze categorie onbesproken zijn, wel dat ze, alles samengenomen, 
als relatief veilig en waardevol kunnen worden beschouwd in het kader van de primaire, 
secundaire of tertiaire preventie van welzijnsrisico’s bij werknemers. Ze zijn ook veilig 
voor zover ze adequaat worden toegepast. 

• Acceptance & Commitment Training/

therapie  (ACT) - Een therapeutische 

benadering die als een combinatie van 

cognitieve gedragstherapie en mindful-

ness kan worden beschouwd (zie 

verder).

• Acceptance & Commitment Question

naire (AAQ-II) - Een zelfrapportage 

vragenlijst die onder meer peilt naar de 

mate waarin een persoon zijn of haar 

gevoelens negatief evalueert of gedach-

ten en gevoelens vermijdt. Hoe iemand 

zijn gevoelens of gedachten percipieert, 

zou een grotere impact hebben op diens 

mentale gezondheid dan de sterkte of 

de aard van deze gevoelens en 

gedachten. 

• Autogene training - Een relaxatie-pro-

gramma die mensen vaardigheden 

aanleert om zichzelf te ontspannen.

• De Burnout Assessment Tool - Een vra-

genlijst om iemands risico op burnout te 

bepalen. 

 Zie https://burnoutassessmenttool.be/ 

• Cliëntgerichte psychotherapie, per

soncentered therapy/counseling, 

Rogeriaanse therapie - Een therapie-

vorm waarin het inzicht van de cliënt in 

zichzelf centraal staat.

• Cognitieve gedragstherapie/training/

begeleiding (CBT) - Een therapievorm 

die focust op het veranderen van de 

inhoud van de irrationele overtuigingen 

die leiden tot disfunctioneel gedrag, bv. 

vermijdingsgedrag, en negatieve gevoe-

lens, bv. angst. De effectiviteit van  CBT 

blijkt zowel voor face-to-face als (online) 

multimedia-toepassingen.

• Conflictstijlen van Thomas & Kilmann 

- Een model en vragenlijst die 5 verschil-

lende conflictstijlen identificeert en 

beschrijft aan de hand van 2 dimensies. 

Andere auteurs ontwikkelden sterk  

overeenstemmende modellen en in- 

strumenten rond conflicthantering. 

Conflicthantering is relevant in een  

welzijnsbeleid voor zover werknemers 

het bestaan van conflicten als een  

stressor identificeren. 

• Coping, copingstrategieën, co  ping

stijlen - Coping verwijst naar cognitieve 

en gedragsmatige inspanningen die 

mensen hanteren om met stresserende 

situaties om te gaan. De literatuur onder-

scheidt probleem-gefocuste (bv. een 

plan opstellen), emotionele (bv. accep-

tatie) en sociale (bv. emotionele steun 

zoeken) vormen van coping. Coping kan 

ook als adaptief (bv. positieve herwaar-

dering van de situatie) of maladaptief 

(bv. alcoholconsumptie, ontkenning, ver-

mijdingsgedrag) worden beschouwd. 

Het focussen op de coping-mechanis-

men van het individu en het aanleren van 

adaptieve coping-vaardigheden kan een 

onderdeel vormen van effectieve 

welzijns-interventies. 
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• Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR) - Een therapie-

vorm die bij een posttraumatische 

stressstoornis wordt toegepast of bij 

klachten gelinkt aan een schokkende 

gebeurtenis of trauma. Het stimuleren 

van specifieke oogbewegingen tijdens 

de gesprekssessies is kenmerkend voor 

deze methode, maar ook de bron voor 

controverse. Er is een aanhoudende dis-

cussie onder academici over de toe- 

gevoegde waarde van de oogbewegin-

gen, alsook de onderliggende verklaring 

voor hun heilzaam effect. Los daarvan 

blijkt EMDR wel een effectieve op- 

lossing. 

• Gedeeld leiderschap - Er is sprake van 

gedeeld leiderschap binnen een team of 

werkgroep wanneer de verschillende 

leiderschapsrollen en invloed zijn ver-

deeld over de groepsleden afhankelijk 

van ieders kennis, vaardigheden, talen-

ten en voorkeuren. Gedeeld leiderschap 

is niet hetzelfde als zelfsturende teams. 

Die laatste kunnen wel als een specifieke 

vorm van gedeeld leiderschap worden 

beschouwd. Gedeeld leiderschap sluit 

immers een formele leider niet uit.  

Bovendien kan het leiderschap in meer 

of mindere mate (in)formeel verdeeld 

zijn over slechts enkele leden of het 

ganse team. Gedeeld leiderschap is posi-

tief geassocieerd met welzijnsindi- 

catoren, het team functioneren en de 

team prestaties. Dit is vooral het geval 

wanneer elk lid leiderschap kan uitoefe-

nen op het team als geheel en elk teamlid 

individueel (i.e. netwerkperspectief), in 

contrast met wanneer het leiderschap 

door het team als geheel (cf. zelf-

sturende teams) wordt uitgeoefend.

• Hypnose - Hoewel er rond hypnose best 

nog wat controverse bestaat door de 

weergave ervan in fictie en entertain-

ment-programma’s, heeft hypnose zijn 

nut bewezen als behandelingsvorm 

onder meer in het kader van stress, 

angststoornissen, verslavingen en pijn. 

Hypnose inzetten om herinneringen naar 

boven te halen is echter pseudo-weten-

schap, gevaarlijk, en mag dus nooit de 

bedoeling zijn. Er bestaat ook nog dis-

cussie onder academici over de 

verklaring voor de heilzame effecten van 

hypnose. Komen die van de hypnose zelf 

of louter het ontspannend karakter van 

een hypnose-sessie. Hoe dan ook, 

hypnose als hulpmiddel naast andere 

behandelvormen, verstrekt door profes-

sionals (bv. arts, psychotherapeut), kan 

wel als veilig worden beschouwd. 

 Meer informatie op breinwijzer: 

 https://www.breinwijzer.be/studio- 

brein/hypnose-brengt-mij-alvast-niet- 

slaap-toch/

• Intervention mapping - Is een protocol 

voor het ontwikkelen van theoretisch 

onderbouwde en evidence-based 

gezondheidsbevorderende program-

ma’s. Een belangrijk onderdeel vormt het 

systematisch en oordeelkundig in kaart 

brengen van de mogelijke oorzaken voor 

het probleem en gepaste oplossingen. 

Intervention mapping verhoogt de slaag-

kansen van een interventie op 

voorwaarde dat de methode voldoende 

rigoureus wordt gevolgd. Bijvoorbeeld 

voldoende participatie, betrekken van 

alle stakeholders en het aanwenden van 

theoretische modellen. 
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• Job crafting - Interventies die werkne-

mers ondersteunen om hun werk, 

werkrelaties en omgeving te herstructu-

reren via het aanspreken van hulp- 

bronnen (bv. feedback-kanalen), het 

aangaan van nieuwe uitdagingen (bv. 

autonomie, project), het uitbreiden van 

het takenpakket of het ontwikkelen van 

hun visie op het werk (bv. toekomstvisie, 

zingeving). 

• Job DemandsResources model - Een 

theoretisch model die uitlegt hoe werk-

gerelateerde stressoren en hulpbronnen 

het gedrag en het welbevinden van 

werknemers respectievelijk hinderen of 

versterken. Een meer actuele versie van 

het Job-Demands-Control model van 

Karasek.

• Lichaamsbeweging - Interventies 

gericht op het promoten van beweging 

op en buiten het werk. Bijvoorbeeld 

stappentellers, actieve pauzes, een wan-

delgroep of yoga.

• Leiderschapstraining in het omgaan 

met stress van de werknemers - Een 

trainingsprogramma waarin de leiding-

gevende stress bij de medewerkers leert 

te identificeren, te begrijpen en te 

beheersen. 

• Mindfulness en meditatiegerichte 

 training/begeleiding, mindfulness 

gebaseerde stressreductie program

ma’s (MBSR), mindfulnessgebaseerde 

cognitieve therapie/begeleiding 

(MBCT) - Mindfulness verwijst naar een 

evenwichtige gemoedstoestand die kan 

bereikt worden via meditatie. Mindful-

ness-gerelateerde welzijnsprogramma’s 

omvatten naast meditatiegerichte oefe-

ningen ook vaak elementen uit de 

cognitieve gedragstherapie en andere 

therapievormen. Hoewel er nog kritiek 

bestaat over de toegevoegde waarde 

van mindfulness in vergelijking met 

andere oplossingen, de kwaliteit van het 

desbetreffende onderzoek of het ont-

breken van valide verklaringen voor de 

werking ervan, kunnen we stellen dat 

deze interventies veilig zijn en over het 

algemeen met positieve uitkomsten zijn 

geassocieerd. 

• Motivational interviewing/motiverende 

gespreksvoering - Een therapeutische 

gesprekstechniek gericht op het moti-

veren tot gedragsverandering.

• Oplossingsgerichte therapie, pro

blemsolving therapy/treatment - Is een 

therapievorm waarbij de focus minder 

ligt op een grondige analyse van het pro-

bleem van de cliënt, maar wel op de 

situatie die de cliënt wil bereiken, de 

mogelijke oplossingen die de cliënt in 

staat is om toe te passen of de sterktes 

waarop hij/zij kan bouwen. 

• Outcome Rating Scale - Een korte vra-

genlijst die psychotherapeuten bij elke 

sessie kunnen inzetten om het welzijn 

van de cliënt sinds de vorige sessie te 

monitoren. 

• Progressieve spierrelaxatie - Een 

methode ontwikkeld door E. Jacobson 

voor het ontspannen van de spieren met 

het oog op de reductie van spanning en 

angst. 

• Rationeel Emotieve Therapie (RET) en 

Rational Emotive Behavior Therapy 

(REBT) - Deze therapeutische benade-

ring waren de eerste vormen van 

cognitieve gedragstherapie. 

• Relaxatieoefeningen en relaxatie 

gerichte training - Interventies waarbij 

de deelnemers oefeningen doen om 

vaardigheden te ontwikkelen in het zich-

zelf ontspannen, veelal ademhalings- 

oefeningen. Hoewel ze op het eerste 

zicht gelijkenissen met deze activiteiten 

kunnen vertonen, zijn meditatie en mind-

fulness niet het doel. 
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• Stepped care - Een gefaseerd behande-

lingsmodel dat start met minder 

intensieve behandelingen zoals online 

zelfhulp en eindigt, indien nodig, bij  

de meest intensieve oplossingen zoals 

individuele psychotherapie bij een 

gespecialiseerde therapeut. 

• Stress inoculatie training/therapie - Een 

specifieke vorm van cognitieve gedrags-

therapie gericht op stress-gerelateerde 

problemen.

• Stress management training - Trainings-

programma die werknemers leert om 

stress te identificeren en te begrijpen en 

hen vaardigheden bijbrengt om effectief 

met stress om te gaan. 

• Systemische of systeemtherapie - Is 

een therapievorm waarbij zowel het  

individu als de context (bv. het gezin,  

de werkrelaties) in rekening worden 

gebracht. 

• Theorie van gepland gedrag/Theory of 

planned behavior - Een theorie die 

inzichten verleent in hoe overtuigingen 

gelinkt zijn aan gedrag en gedrags - 

verandering.

• Vaardigheidstraining - Alle mogelijke 

vormen van formeel leren waarbij werk-

nemers vaardigheden of kennis leren die 

hen toelaat om hun job beter uit te 

voeren en effectiever met problemen of 

uitdagingen (stressoren) om te gaan, 

bijvoorbeeld communicatie-training, 

vaktechnische opleidingen, conflicthan-

tering, time management, project 

management etc. Vaardigheidstraining 

is pas effectief in het kader van welzijn 

indien het inspeelt op een job-gerela-

teerde stressor waarvoor blijkt dat deze 

het welzijn van de deelnemers onder 

druk zet. 

• De VierDimensionele Klachten vragen

lijst (4DKL) - Een vragenlijst die peilt 

naar symptomen voor stress, depressie, 

angst en somatisatie.

• Welzijnsprogramma’s of Wellness pro-

grams - Verwijst naar een integratief en 

proactief beleid van een organisatie dat 

preventie en het welzijn van de werkne-

mers beoogt. Effectieve programma’s 

focussen op (1) bewustmaking via  

communicatie, (2) het voorzien van 

mogelijkheden voor screening of  

assessment, (3) verstrekken educatief 

materiaal en zelfhulp instrumenten, en 

(4) gedragsverandering via activiteiten 

in groep. Welzijnsprogramma’s kunnen 

effectief zijn op voorwaarde dat ze  

voldoende integratief en intensief zijn. 

De verstrekte informatie, instrumenten 

en activiteiten dienen ook evidence- 

based te zijn. 

• Het Werkstressoren, Energiebronnen 

en Burnout (WEB)model - Een model 

dat belangrijke oorzaken of buffers voor 

burnout weergeeft. 

• YerkesDodson wet - Een empirisch 

vastgestelde wet die toont dat er een 

relatie is tussen iemands spanningsni-

veau (arousal) en diens prestatie. 

Prestatie stijgt naarmate spanning stijgt, 

maar tot op een bepaald punt. Bij een te 

veel aan spanning daalt de prestatie 

opnieuw.
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Ruw terrein

Onder deze categorie plaatsen we oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) waarvoor de evidentie tegenstrijdig of relatief zwak is:

• Tegenstrijdige evidentie -  Dit betreft 

oplossingen waarvoor we evidentie iden-

tif iceren die hun effectiviteit en 

bruikbaarheid voor de praktijk zowel 

ondersteunt als tegenspreekt, bv. gebrek 

aan consensus over definities, zwakke 

effecten, de observatie van negatieve en 

positieve effecten, weinig actueel onder-

zoek etc. Deze oplossingen kunnen 

effectief zijn, afhankelijk van de mate 

waarin specifieke voorwaarden voor 

succes zijn ingevuld. 

• Zwakke evidentie - Deze categorie ver-

wijst naar oplossingen waarvoor de 

onderzoeksbasis relatief zwak is qua 

aantal studies en de kwaliteit van de 

studies. Deze oplossingen kunnen effec-

tief zijn. We kunnen hier alleen niet zo 

zeker van zijn als voor de oplossingen uit 

de categorie, veilige doorgang. 

Tegenstrijdige evidentie

• Engagement - Verwijst naar een posi-

tieve en vervullende staat waarin 

iemand zich volledig investeert en 

uitdrukt in het werk. Er bestaan ver-

schillende definities van engagement, 

wat er op wijst dat een academische 

consensus nog ontbreekt. Zowel con-

ceptueel als empirisch is er ook een 

sterke overlap met jobtevredenheid, 

organisatiebetrokkenheid en andere 

positieve attitudes ten aanzien van het 

werk en de organisatie. Bijgevolg stelt 

men de toegevoegde waarde in vraag 

van nog eens een andere term. 

Desalniettemin is het meten van het 

engagement in een personeelsen-

quête daarom niet minder zinvol dan 

het meten van tevredenheid.

• Gestalttherapie - Is een therapievorm 

die onder meer focust op de bewust-

wording van de cliënt van zijn of haar 

gedrag in contact met de therapeut 

en waarbij de therapeut experimen-

teert met verschillende interactie - 

vormen. Gestalttherapie was vooral 

populair in de jaren ‘70 en ‘80 en 

vormde de basis voor verschillende 

van de hedendaagse therapeutische 

benaderingen. De voorbije decennia 

gebeurde echter nog maar weinig 

onderzoek naar de gestalttherapie.

• Interventies gericht op het reduceren 

van jobgerelateerde stressoren - 

Bijvoorbeeld job redesign, reductie 

werkdruk, rollen uitklaren, doelen ver-

duidelijken, beleid rond multimedia - 

gebruik, lawaaireductie, ergonomie, 

veiligheidsmaatregelen etc. Deze 

interventies kunnen effectief zijn, 

maar kunnen ook negatief uitpakken. 

Dit zou onder meer het geval zijn 

wanneer de beoogde oplossing geen 

oorzaak is van het probleem, de werk-

nemers en directe leidinggevende 

negatieve attitudes hebben ten 

aanzien van de interventie of wanneer 

zij niet betrokken werden bij het 

ontwerp en de implementatie ervan. 
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• Interventies gericht op het voorzien 

en versterken van jobgerelateerde en 

interpersoonlijke hulpbronnen - 

Bijvoorbeeld job redesign, focus- 

groepen, stuurgroepen, participatieve 

werk- en beslissingsprocessen,  

zelfsturende teams, communicatie- 

processen, feedbackprocessen, 

interne mobiliteit, jobrotatie, on- 

boarding processen etc.  Deze inter-

venties kunnen effectief zijn, maar 

kunnen ook negatief uitpakken. Dit 

zou onder meer het geval zijn wanneer 

de beoogde oplossing geen oorzaak 

is van het probleem, de werknemers 

en directe leidinggevende negatieve  

attitudes hebben ten aanzien van  

de interventie of wanneer zij niet  

betrokken werden bij het ontwerp  

en de implementatie ervan. 

• Persoonorganisatie fit - Een theorie 

die stelt dat we adaptieve gevolgen, 

waaronder werknemerswelzi jn , 

kunnen verwachten naarmate de ken-

merken van de werknemer en de 

organisatie op elkaar afgestemd zijn. 

Deze kenmerken kunnen wijzen op 

waarden, maar ook op behoeften, 

noden of resources. De huidige evi-

dentie stelt deze theorie niet in vraag, 

maar sommige onderzoekers stellen 

dat we nog niet over de juiste meet- 

en analysemethodes beschikken om 

aan te tonen dat deze theorie klopt en 

stellen daardoor de validiteit van de 

huidige wetenschappelijke kennisbasis 

rond persoon-organisatie fit in vraag. 

• Psychodynamische therapie/psycho

analytische psychotherapie - Is een 

therapievorm die focust op meer 

zelfinzicht door te focussen op onbe-

wuste gedachten en gevoelens. Deze 

benaderingen bouwen voort op de 

psychoanalyse. Vandaar dat ze ook 

controversieel zijn. De wetenschappe-

lijkheid en validiteit van de theorieën 

onderliggend aan de psychoanalyse 

worden door de meerderheid van de 

academici immers in vraag gesteld. 

Desalniettemin observeren studies 

overwegend positieve effecten voor 

verschillende mentale aandoeningen 

en beschouwen verschillende profes-

sionele associaties deze behandel- 

vorm als veilig. 

• Teambuilding - Een activiteit die de 

sociale relaties binnen een team 

beoogt te verbeteren en teamwork 

tracht te promoten. Team-building 

kan de interpersoonlijke relaties en het 

welzijn binnen een team verbeteren, 

maar dan moet het formuleren van 

doelen en rolverduidelijking wel een 

belangrijk onderdeel vormen van de 

activiteiten en moet de activiteit aan-

sluiten bij het werk en de werkcontext 

van het team. Zeker op dit laatste punt 

scoren commerciële team-building 

activiteiten vaak laag. 

• Theory of work adjustment - Deze 

theorie stelt dat wanneer de werkne-

mer, het werk en de werkomgeving 

zich aan elkaar aanpassen, omschre-

ven als correspondentie, congruentie 

of fit, dit tot adaptieve gevolgen zal 

leiden. Bijvoorbeeld productiviteit, 

retentie, welzijn. De huidige evidentie 

stelt deze theorie niet in vraag, maar 

sommige onderzoekers stellen dat we 

nog niet over de juiste meet- en ana-

lysemethodes beschikken om aan te 

tonen dat deze theorie klopt en stellen 

daardoor de validiteit van de huidige 

wetenschappelijke kennisbasis rond 

deze theorie in vraag.
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• Tijds en plaatsonafhankelijk werken, 

flexibel werken, flexibele uurroos

ters, thuiswerken - Net zoals 

interventies inzake jobgerelateerde 

stressoren en hulpbronnen, blijkt tijds- 

en plaatsonafhankelijk werken niet de 

heilige graal te zijn. Tijds- en plaats-

onafhankelijk werken kan zeker 

positieve effecten hebben op het 

werknemerswelzijn. De effectgroottes 

zijn echter eerder klein, maar vaak 

kunnen we ook geen effect observe-

ren of zelfs zwakke, negatieve 

effecten. 

• Transtheoretische model van 

gedragsverandering - Dit model stelt 

dat mensen in verschillende stadia van 

gereedheid voor gedragsverandering 

kunnen verkeren, gaande van de pre-

contemplatiefase tot de onderhouds - 

fase. Gedragsverandering zou een 

andere aanpak vergen afhankelijk van 

het stadium waarin de persoon ver-

keert. Onderzoek slaagt er niet altijd 

in de validiteit van het model te beves-

tigen. Het is ook onduidelijk of welzijns- 

interventies die rekening houden met 

deze stadia een toegevoegde waarde 

hebben in vergelijking met een aanpak 

die deze niet in rekening brengt.

• Transactioneel model van stress en 

coping (Lazarus & Folkman) - Lazarus 

en Folkman (1984) definiëren stress 

als een relatie tussen de persoon en 

de omgeving dat door de persoon 

wordt gepercipieerd als uitputtend of 

een situatie die zijn of haar bronnen 

overtreft en zijn of haar welzijn 

bedreigt. Hun onderzoek en denken 

vormt nog steeds een belangrijke 

basis voor het hedendaagse onder-

zoek naar stress. Onze inzichten in 

stress zijn ondertussen wel al 

uitgediept. 

• Visualisatietraining en oefeningen 

- Sessies waarin de deelnemer(s) posi-

tieve situaties, prestaties, gedrag, 

gedachten of gevoelens leren te visu-

aliseren als voorbereiding op de 

toekomst. Deze benadering vertoont 

soms negatieve effecten bijvoorbeeld 

bij personen met depressie.
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Zwakke evidentie 

• Compassionfocused therapy - Een 

therapievorm die focust op het toe-

passen van compassie, in het 

bijzonder zelfcompassie. De cliënt 

krijgt kennis en vaardigheden aange-

leerd om een ingesteldheid geken- 

merkt door compassie te ontwikkelen. 

Deze ingesteldheid zou immers geas-

socieerd zijn met een hoger welzijn.

• Emotionally of EmotionFocused 

Therapy (EFT) - Een therapeutische 

behandelmethode die vooral focust 

op de emotionele beleving en ook 

vaak wordt ingezet bij koppels en 

gezinnen.

• Employee Assistance Programs - Een 

dienst waarop werknemers een 

beroep kunnen doen voor assistentie 

bij persoonlijke problemen, waaronder 

gezondheidsproblemen, mentale pro-

blemen, familiale problemen, finan- 

ciële en juridische problemen. Deze 

dienstverlening omvat opvang, oriën-

tering en adviesverlening.

• GROW model - Een coachingsme-

thode die coachees via reflectie helpt 

om doelen te formuleren en proble-

men op te lossen. GROW staat voor 

(1) Goal, het gewenste einddoel, (2) 

Reality, de huidige situatie, (3) 

Obstacles, de hindernissen naar het 

doel, en (4) Way forward, de opties 

om vooruitgang te boeken. Nog maar 

weinig wetenschappelijke studies 

observeerden de inzet van het GROW 

model. Voor de onderliggende basis 

van het GROW-model, nl. het formu-

leren van doelen en het stimuleren van 

systematische reflectie, bestaat er wel 

een robuuste kennisbasis in relatie tot 

leren, ontwikkeling en gedrags- 

verandering.

• Neurofeedback, EEG feedback of 

fMRI feedback - Een behandeling 

waarbij de hersengolfactiviteit (cf. 

delta-, alfa-, bèta-, en gamma-golven) 

wordt omgezet in beelden, geluiden 

of trillingen. Met behulp van deze 

feedback zou men de eigen hersen-

activiteit kunnen beïnvloeden, 

bijvoorbeeld voor het verbeteren van 

de concentratie en het omgaan met 

stress. Het onderzoek naar deze 

methode is nog jong. Hoewel belofte-

vol als hulpmiddel binnen een bredere 

aanpak, is het bijvoorbeeld nog niet 

duidelijk in welke mate de effecten van 

deze methode blijvend zijn. Opgepast 

voor commerciële dienstverleners of 

dienstverleners die verwijzen naar 

deze principes, maar waarbij geen 

toestel wordt ingezet die de  

hersengolfactiviteit monitort. 

 Meer informatie op  

https://skepp.be/nl/alfa-trainingen.

• Positieve psychologiegerichte inter

venties - Deze omvatten (1) het 

vormgeven aan positieve ervaringen 

(bv. gratitude interventions, positive 

writing, mindfulness), (2) het identifi-

ceren, ontwikkelen en inzetten van 

individuele sterktes (bv. het feedfor-

ward-interview) en (3) het identi- 

ficeren, ontwikkelen en inzetten van 

sterktes van de organisatie/afdeling 

(bv. appreciative inquiry). Het onder-

zoek naar deze interventies is nog 

jong, maar wel beloftevol. 
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• Psychoeducatie - Betreft een educa-

tieve interventie met een thera- 

peutisch doel waarbij de cliënt of 

trainee kennis verwerft over zijn of 

haar probleem (bv. stress, burn-out, 

angststoornissen). Deze kennis moet 

hem of haar toelaten om effectiever 

om te gaan met het probleem. Het 

onderzoek naar psycho-educatieve 

interventies bij werknemers is nog 

relatief jong, maar wel beloftevol. 

• Psychomotorische therapie - Een 

behandelvorm die focust op fysieke 

bewustwording (bv. houding, adem-

haling, bewegingsstijl) en fysieke 

activiteiten of bewegingssituaties. 

Lichaamsbeleving en lichaamsbewe-

ging worden dus ingezet om 

psychische problemen aan te pakken. 

Het onderzoek naar de effectiviteit 

van deze behandelvorm is nog relatief 

schaars, maar de eerste resultaten zijn 

positief. Fysiek actief zijn speelt alge-

meen ook een belangrijke rol in de 

preventie van welzijnsrisico’s. 

• Reintegratie/Returntowork inter

venties - Programma’s die de 

re-integratie van werknemers na lang-

durige arbeidsongeschik theid 

faciliteren. Ze zijn al effectief gebleken 

in het kader van fysieke aandoenin-

gen, zoals nek- en rugklachten, maar 

rond hun impact in het kader van 

mentale klachten is het onderzoek op 

dit moment nog relatief schaars. 

• Sociaal cognitieve theorie - Deze 

theorie stelt dat we kennisontwikke-

ling en gedragsverandering kunnen 

bereiken via observationeel leren, nl. 

door rolmodellen te observeren. 

Hoewel een valide theorie, is er op 

vandaag nog relatief weinig evidentie 

voor welzijnsgerichte interventies die 

gedragsverandering via observatio-

neel leren trachten te bewerk- 

stelligen.

• Trainthetrainer programma’s - 

Interventies waarbij interne experten 

of rolmodellen training ontvangen om 

vervolgens hun collega’s rond hun 

expertise te kunnen vormen of bege-

leiden. Met relatie tot welzijn is er 

weinig onderzoek over de effectiviteit 

van deze werkvorm terug te vinden.

• Transcendente meditatie - Is een spe-

cifieke meditatievorm die wordt 

aangeleerd en vervolgens twee maal 

per dag gedurende 20 minuten wordt 

beoefend. Kenmerkend is het gebruik 

van mantra’s, een woordklank die in 

gedachten worden herhaald. Net als 

voor mindfulness stelt men onder 

meer de toegevoegde waarde van  

deze meditatievorm in vraag. Des-

ondanks zijn de onderzoeksresultaten 

overwegend positief, maar wel nog 

niet zo omvangrijk als voor mind- 

fulness. 

• Hoogsensitiviteit - Een persoonlijk-

heidstheorie die stelt dat hoog - 

sensitieve mensen zeer gevoelig zijn 

voor externe prikkels en deze diep-

gaand verwerken. Hierdoor zouden ze 

ook kwetsbaar zijn. Sommige mensen 

zijn zeker gevoeliger, maar dit concept 

is de laatste jaren een eigen leven 

gaan leiden onder impuls van de 

media en populaire sprekers en 

auteurs. Heel wat claims over hoog-

sensitiviteit zijn vooralsnog niet 

aangetoond.
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• Zelfdeterminatietheorie of zelfbe

schikkingstheorie - Een theorie die 

inzichten verleent over de motivatie 

van mensen en hoe de bevrediging of 

frustratie van hun psychologische 

behoeften zich manifesteert in hun 

gedrag en welbevinden. Deze theorie 

verwijst naar de drie psychologische 

basisbehoeften van mensen, namelijk 

de behoefte aan autonomie, de 

behoefte aan verbondenheid met 

anderen en de behoefte aan zich com-

petent voelen. Hoewel een valide 

theorie, is er op vandaag nog relatief 

weinig evidentie dat welzijnsbevorde-

rende  interventies geënt op de 

zelfdeterminatietheorie specifiek bij 

werknemers in organisaties effectief 

zijn. 



 

      
      

 

 

 

 

 

Ongekend terrein

Onder deze categorie plaatsen we oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) waarvoor nog zo goed als geen wetenschappelijke evidentie 
bestaat voor hun effectiviteit of nut voor P&O. Ze kunnen effectief zijn, maar daar kunnen 
we voorlopig weinig zeker over zijn. 

• Conflict escalatie model,  escalatielad

der of escalatietrap - Een theorie van 

Friedrich Glasl over hoe conflicten zich 

ontwikkelen.  

• Contextuele therapie - Een therapie-

vorm geassocieerd met de psychiater 

Ivan Boszormenyi-Nagy. In vergelijking 

met andere scholen zou deze benade-

ring extra aandacht besteden aan de 

sociale relaties, de sociale context en de 

familiale herkomst van de cliënt. 

• Positieve intelligentie - Verwijst naar  

de vaardigheid om je eigen geest te  

beheersen en positieve, constructieve 

denkpatronen te ontwikkelen.

• Wraparound care - Een proces waar- 

bij een team van diverse experts  

geïndividualiseerde zorgplannen  

ontwikkelen en implementeren om  

tegemoet te komen aan de complexe 

noden van een individu en diens  

omgeving. Oorspronkelijk focust  

wraparound care op jongeren met 

gedragsproblemen en hun families.
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Risicogebied

Onder deze categorie plaatsen we oplossingen (bv. theorieën, modellen, instrumenten, 
maatregelen, praktijken etc.) die als pseudowetenschap worden beschouwd, sterk  
achterhaald zijn,  of waarvoor een relatief brede en betrouwbare onderzoeksbasis wijst 
op hun gebrek aan effectiviteit of bruikbaarheid in de praktijk (ineffectief). 

Pseudowetenschap

• Het drieenige brein, driedelen brein 

of triune brain - Een populaire theorie 

over het menselijk brein gebaseerd op 

het werk van Paul MacLean. 

• Hippotherapie en equicoaching - 

Therapie of coaching waarbij het 

omgaan met een paard deel uitmaakt 

van de therapeutische relatie. We iden-

tificeren zo goed als geen onderzoek 

rond de effectiviteit van deze benade-

ring. Bovendien zijn ontwikkelings- 

interventies over het algemeen minder 

effectief naarmate ze minder aansluiten 

met de realiteit van de deelnemers, bv. 

de werkcontext. Meer informatie op 

https://skepp.be/nl/equicoaching.

• De welzijnsdimensies uit het boek ‘The 

Seven Habits of Highly Effective People’ 

van Stephen Covey - Volgens Covey kan 

welzijn uitgedrukt worden op een 

fysieke, mentale, sociaal-emotionele en 

spirituele dimensie. Elke dimensie is 

geassocieerd met specifieke welzijns-

bevorderende activiteiten. Op het 

kruispunt van deze 4 dimensies bevindt 

zich de gebalanceerde zelf-vernieuwing. 

Zoals andere bijdragen in zijn boek, is dit 

model niet gevalideerd en niet in lijn  

met de wetenschappelijke stand- 

van-zaken.

• KüblerRoss fases van rouwverwerking 

- Een theorie over de verschillende rouw-

stadia die mensen doormaken na het 

ervaren van verlies. Onderzoek spreekt 

dit model echter tegen. Mensen gaan 

niet door een vast rouwproces. Bij 

sommige mensen kunnen we deze stadia 

wel herkennen, maar vaak in een andere 

volgorde. In de P&O praktijk wordt dit 

model dikwijls misbruikt om verande-

ringsprocessen en weerstand tegen 

verandering te omschrijven.

• Neurolinguïstisch programmeren (NLP)  

- Kan als een methodiek voor training, 

coaching en communicatie worden 

beschouwd. NLP omvat allerlei overtui-

gingen over de mens inzake communi- 

catie, waarneming, gedrag, intenties, 

sociale interacties etc. Hoewel NLP pre-

tendeert wetenschappelijk te zijn, 

ontbreekt wetenschappelijke evidentie 

voor zowel de theoretische claims als de 

effectiviteit van de methodiek als ont-

wikkelingsgerichte of therapeutische 

oplossing. Daarom verdient NLP volgens 

academici en experts dan ook het label 

van pseudowetenschap. 

 Meer informatie op  

https://skepp.be/nl/

nlp-%E2%80%93-neurolingu%C3%AF-

stisch-programmeren.

https://skepp.be/nl/nlp-%E2%80%93-neurolingu%C3%AFstisch-programmeren
https://skepp.be/nl/nlp-%E2%80%93-neurolingu%C3%AFstisch-programmeren
https://skepp.be/nl/nlp-%E2%80%93-neurolingu%C3%AFstisch-programmeren
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• Psychoanalyse - Een theorie over het 

onbewuste van mensen en de associatie 

ervan met mentale klachten en fysieke 

symptomen, alsook hoe deze kunnen 

worden behandeld via psychoanalyse. 

Wetenschappelijke evidentie ontbreekt 

voor heel wat van de claims door psy-

choanalytische theorieën. Psychoanalyse 

wordt ook bestempeld als pseudo-

wetenschap door de weinig empirische 

en systematische wijze waarop de theo-

rieën tot stand kwamen en door het feit 

dat het voor veel van de claims niet 

mogelijk is om ze aan de hand van 

wetenschappelijk onderzoek te bevesti-

gen of te ontkrachten. 

• Sofrologie -  Door de bedenker en aan-

hangers beschouwd als een filosofie en 

manier van leven, alsook een vorm van 

therapie en methode voor relaxatie en 

persoonlijke ontwikkeling. De focus ligt 

op het individuele bewustzijn en de sub-

jectieve ervaring van het individu. 

Wetenschappelijke evidentie voor de 

theoretische claims en de effectiviteit 

van deze benadering ontbreken voorals-

nog volledig. Verschillende officiële 

instanties bestempelen sofrologie dan 

ook als een pseudowetenschap.  

• Transactionele analyse  - Omschreven 

als een persoonlijkheids- en communi-

catietheorie, alsook een methode voor 

psychotherapie en persoonlijk ontwik-

keling. Deze benadering zou heel wat 

ideeën van de psychoanalyse ontlenen 

en tracht mensen inzichten en modellen 

aan te reiken aan de hand waarvan ze 

hun eigen gevoelens, het gedrag van 

anderen en hun interacties met anderen 

kunnen analyseren, begrijpen en veran-

deren. Hoewel populair, ontvangt deze 

benadering weinig erkenning in de aca-

demische literatuur of medische praktijk. 

Wetenschappelijke evidentie voor de 

effectiviteit van deze benadering  

is schaars. De retorische wijze waar- 

op de transactionele analyse tot stand 

kwam is kenmerkend voor pseudo-

wetenschap.  Meer informatie op  

https://skepp.be/nl/transactionele-analyse. 

Ineffectief 

• Critical incident stress debriefing  

(CISD) - Debriefing na traumatische 

gebeurtenissen. Verschillende literatuur-

studies wijzen erop dat dergelijke 

debriefings niet lijken bij te dragen tot 

de preventie van trauma.
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Achterhaald

• Kernkwadranten - Een model dat stelt 

dat elke persoon unieke kernkwaliteiten 

bezit. Wanneer een kernkwaliteit zich te 

sterk manifesteert, zou deze een valkuil 

vormen voor de persoon in kwestie. In 

deze situatie zou de tegenpool van de 

kernkwaliteit een uitdaging vormen voor 

die persoon. Dit model stelt eveneens 

dat we ons ergeren aan personen die de 

tegenpolen van onze kernkwaliteiten als 

sterkte bezitten. Aldus zouden we voor 

elke kernkwaliteit van een persoon een 

valkuil, uitdaging en allergie kunnen 

omschrijven. We identificeren geen 

wetenschappelijke evidentie voor dit 

model. Onze kennis over persoonlijkheid 

en andere persoonseigenschappen 

spreken het eerder tegen. 

• Maslow, de behoeftepiramide  - Maslow 

identificeert een hiërarchie met 6 univer-

sele basisbehoeften van mensen. 

Volgens dit model dienen eerst onze 

fysiologische behoeften te worden 

bevredigd, voor, opeenvolgend, onze 

behoefte aan veiligheid, sociale relaties, 

erkenning en zelf-realisatie. Hoewel de 

universaliteit van deze behoeften wordt 

erkend, spreekt de wetenschappelijke 

evidentie hun hiërarchische ordening 

tegen. Onze psychologische behoefte 

aan autonomie (cf. zelfdeterminatiethe-

orie) lijkt in dit model ook te ontbreken. 

Maslow heeft trouwens zelf nooit de 

wetenschappelijkheid van zijn model 

geclaimed. Meer informatie op  

h t t p s : // s k e p p . b e / n l / m a s l o w - 

behoeftepiramide-van. 

https://skepp.be/nl/maslow-
behoeftepiramide-van
https://skepp.be/nl/maslow-
behoeftepiramide-van

