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PROACTIEF VITALITEIT
MANAGEMENT

Visie vanuit HR

Dr. Daantje Derks
Associate prof. IO Psychology
Erasmus University Rotterdam



OVERVIEW

Stukje historie

Vitaliteit

Management

Proactief



INTRODUCTIE

v Competitief voordeel

v Werknemers maken het verschil
v Innovatie
v Creativiteit
v Prestatie

v Uiteindelijk dus ook succes 
onderneming… 

Take home message: Goed performance 
management is dat je de performance juist 
NIET managed! 



HUMAN RESOURCES (HR)

v Historisch perspectief

v Gericht op voorkomen van…
v Slechte prestatie
v Slechte motivatie
v Laag welzijn
v Ziekteverzuim
v Disengagement

Volstaat niet meer!





ZIEKTEMODEL

Medisch model

Defectie gericht

“Negatief” onderzoek

Negatieve taal



INAUGURATIE
APA PRESIDENT



DEFINITIE POB 

“the study and application of positively oriented human 
resource strengths and psychological capacities that can 
be measured, developed and effectively managed for 
performance improvement in today’s workplace”



BEVLOGENHEID

VITALITEIT ABSORPTIE TOEWIJDING 



JD-R THEORY

v Wat veroorzaakt
stress, maar ook wat 
motiveert mensen?

v Burnout à meer
taakeisen creëren
(self-undermining)

v Bevlogenheidà
eigen hulpbronnen
genereren



Uitputting Cynisme Verminderde
Competentie

Energie Toewijding Absorptie

BURNOUT VS BEVLOGENHEID



TOXISCHE WERKOMGEVING

Anecdote Christina 
Maslach één van de 
grondleggers van 
burnout concept.



HIGH 
ACTIVATION

LOW 
ACTIVATION

Pleasant low 
activation

Unpleasant low 
activation

Unpleasant 
high activation

Enthusiastic
Excited

Happy
Energised

Agitated

Hostile

Irritated

Angry

PLEASANTUNPLEASANT

Content

Relaxed
Calm

Tranquil

Tense

Dejected

Lethargic
Fatigued

Gloomy

Sad

Pleased
BEVLOGENHEID

BURNOUT

Bakker & Oerlemans (2011)

TEVREDENHEID

WERKVERSLAVING



UITKOMSTEN 
BEVLOGENHEID

v Betere prestatie

v Minder verzuim

v Minder verloop

v Hogere productiviteit

v Klanttevredenheid

v Bevlogen collega’s

v …



BOUWSTENEN 
BEVLOGENHEID

Organisatie/management



Werkdruk

Emotionele 
taakeisen

Mentale 
taakeisen

Fysieke 
taakeisen

Autonomie

Sociale 
Steun

Coaching

Feedback

TAAKEISEN & HULPBRONNEN

Etc. Etc.



BELANGRIJKSTE 
PROPOSITIES

Interactie tussen taakeisen en 
hulpbronnen

Health-impairment path & 
Motivational path

Elke werksituatie op te delen 
in taakeisen en hulpbronnen



Hulpbronnen

-

Taakeisen Stress/
burnout

Uitkomsten

Bevlogenheid

+

+

-

+

Bakker, Demerouti et al. (2003ab, 2004ab, 2005ab, 2006, 2007ab, 2008)
Demerouti, Bakker et al. (2000, 2001)

-

JD-R MODEL



PERSOONLIJKE HULPBRONNEN

“aspecten van het zelf die refereren naar het gevoel van controle
en impact dat iemand heeft over zijn/haar omgeving” 

(Hobfoll et al., 2003)

Self-efficacy

Optimisme

Veerkracht

Zelfvertrouwen



BOUWSTENEN 
BEVLOGENHEID

Proactief



JOB CRAFTING

v Fysieke en cognitieve 
veranderingen die 
werknemers zelf maken 
in hun taken of relaties

v 3 behoeften

v Controle 

v Meer positieve kanten 
van jezelf laten zien

v Om verbonden te zijn met 
anderen

(Wrzesniewski & Dutton, 2001)



JOB 
CRAFTING IN 
JD-R

Verhogen 
sociale 

hulpbronnen 

Verhogen 
structurele 

hulpbronnen

Verlagen 
belemmerende 

taakeisen

Verhogen 
uitdagende 
taakeisen



BEVLOGENHEID MODEL 

+ +Persoonlijke
bronnen

PrestatieBevlogenheid

Hulpbronnen

Taakeisen

+

+
Job crafting

Bakker & Demerouti (2014)



BEVLOGEN
WERKNEMERS?

Hoe bereik je dat?



ORGANISATIE / 
LEIDINGGEVENDE

Selectie
/assessment

• Person-job fit

Engaging 
Leadership 

• Transformationeel leiderschap stimuleren
• Mobiliseren resources
• Resultaten verlagen taakeisen nog ambigue

Interventies 
gericht op… 

• Interpersonal strengths (sociale vaardigheden)
• Intrapersonal strengths (optimisme, waarderen

van het heden, mindfulness, etc)

Authentic 
happiness

• Pleasure, engagement and meaning



WERKNEMER

v Job crafting
v JD-R monitor

v Mobiliseren resources

v Resultaten verlagen taakeisen nog ambigue

v Sterke punten ontwikkelen
v Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

v Doelen stellen (goal self-concordance) 

v Proactief gedrag
v Reactief volstaat niet meer

v Persoonlijke bronnen
v Eigen effectiviteit



VRAGEN?



PRAKTIJK CASE

v Interventie programma

v Job crafting… 
v JD-R in kaart brengen
v JC plan

v Personal resources
v Eigen Effectiviteit
v Combinatie

v Uitkomsten
v Bevlogenheid
v Prestatie
v Duurzame effecten



Poolstok Community  
Effectief? Het zal welzijn.
HET WELZIJNSKOMPAS 

Poolstok i.s.m. The Vigor Unit
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Evidence-based 
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Ask

Acquire

Appraise

Aggregate

Apply

Assess

Expertise andere 
professionals

Wetenschappelijke 
Literatuur 

Stakeholders

Organisatie-data



best practices; over het algemeen effectief 
en bruikbaar; brede en betrouwbare 
onderzoeksbasis
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Veilige 
Doorgang 

• Therapeutische benaderingen: Acceptance & Commitment (ACT), 
cliëntgerichte/person-centered/Rogeriaanse therapie, Cognitieve 
Gedrags- (CBT), oplossingsgerichte/problem-solving therapie, 
Rationeel Emotieve (RET - REBT), Systemische, Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR), hypnose

• Trainingsvormen gerelateerd aan ontspanning en stress: autogene 
training, mindfulness, meditatie, progressieve spierrelaxatie, 
relaxatietraining, stress inoculatie, stress management, 
leiderschapstraining in het omgaan met stress van de werknemers

• Lichaamsbeweging
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Veilige 
Doorgang 

• Welzijnsprogrammas of Wellness programs: (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. 

• Welzijnsmodellen: Job Demands-Control model, Job Demands-
Resourcesmodel, het Werkstressoren, Energiebronnen en Burnout 
(WEB-)model

• Job Crafting

best practices; over het algemeen effectief 
en bruikbaar; brede en betrouwbare 
onderzoeksbasis



Tegenstrijdige evidentie of zwakke evidentie 
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Ruw 
terrein

• Engagement 
Zeker waardevol om te meten; discussie over verschil met 
jobtevredenheid en organisatiebetrokkenheid. 

• Interventies gericht op het reduceren van job demands of het 
versterken van job resources en interpersoonlijke hulpbronnen: 

○ de beoogde oplossing geen oorzaak is van het probleem
○ werknemers/directe leidinggevenden negatieve attitudes 
○ niet betrokken bij het ontwerp en de implementatie.

• Tijds- en plaatsonafhankelijk werken, flexibel werken, flexibele 
uurroosters, thuiswerken

• Therapeutische benaderingen: gestalttherapie, psychodynamische 
therapie/psychoanalytische psychotherapie, visualisatietraining, 

compassion-focused, emotion-focused, psychomotorisch, 
psycho-educatie



Tegenstrijdige evidentie of zwakke 
evidentie 
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Ruw 
terrein

• Employee Assistance Programs - Beloftevol

• Positieve psychologie interventies - Beloftevol
○ positieve ervaringen, bv. gratitude interventions, positive writing
○ identificeren, ontwikkelen en inzetten van individuele sterktes, bv. 

feedforward interview
○ het identificeren, ontwikkelen en inzetten van sterktes van de 

organisatie/afdeling, bv. appreciative inquiry

• Neurofeedback, EEG feedback of fMRI feedback - Beloftevol

• Re-integratie/Return-to-work interventies - Fysiek vs. mentaal
Vroeg starten met RTW, i.e. 2 - 6 weken
Actieve betrokkenheid werkgever
Betrokkenheid multidisciplinair team
Op maat van specifieke diagnoses, niet generiek
graduele RTW 

i inzetten van meerdere componenten



Geen wetenschappelijke evidentie 
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Ongekend 
terrein

• Conflict escalatie model,  escalatieladder of escalatietrap

• Positieve intelligentie 



Niet aanbevolen, pseudowetenschap, 
achterhaald of ineffectief
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Risicogebied

• Neurolinguïstisch programmeren NLP
• Psychoanalyse (de theorie)
• Sofrologie
• Transactionele analyse
• Hippotherapie of Equicoaching

• Kübler-Ross fases van rouwverwerking
• Maslow, de behoeftepiramide
• Kernkwadranten

• Critical incident stress debriefing
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