
De kracht van betrokkenheid

Workshop Lomoz 18 september 2019 
november 2019



• Met dit logo en motto startten wij                 
onze organisatie in 2007

• Want…we zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid 
stimuleren en ontwikkelen bijdraagt aan het 
functioneren van de organisatie en vooral aan de 
positieve werkbeleving van de medewerkers!

• Vandaag: samen  onderzoeken wat 
betrokkenheid betekent en hoe je (als OR) dat 
kunt beïnvloeden. 
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Wat is betrokkenheid volgens jullie?

• Roep maar!

• Wij zijn er ook in gedoken en hebben gekeken 
naar wetenschappelijke studies hierover. 
Daarover straks meer.
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Reacties deelnemers……..

• Invloed
• Inspireren
• Motiveren
• Verantwoordelijkheid
• Gedeelde doelen
• Binden
• Waarderen
• Boeien
• Versluierend woordgebruik (praten ipv doen, papier geen praktijk)
• Luisteren
• Mee mogen doen
• Leren van elkaar
• samenwerken
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Agenda vandaag

• 13:30 – 14:30 uur
Op interactieve wijze behandelen 
we de volgende aspecten:
» Wat is betrokkenheid? 
» Wat levert het de organisatie en de 

medewerker op?
» Welke zaken beïnvloeden de 

betrokkenheid?

• 14:30 – 15:00 uur koffie & opdracht
• 15:00 – 15:30 ervaringen delen
• 15:30  afronding door bestuurslid Lomoz

betrokkenheid bij de achterban
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Waarom is het belangrijk?

• Economische motieven:
– Betrokkenheid heeft invloed op productiviteit, 

kwaliteit en innovatie.
– Zorgt voor minder kans op werknemerstekorten door 

verloop en ziekte 

• Sociaal motief: de werkgever vindt 
het belangrijk dat medewerkers zich 
goed voelen.

• Dit thema past bij het doel van de OR (artikel 2 
WOR): de OR is er in het kader van het goed 
functioneren van de onderneming, in zowel zijn 
economische als sociale doelstellingen
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Definitie Betrokkenheid

• Betrokkenheid wil zeggen dat je je verbonden 
voelt met de organisatie waarvoor je werkt en/of 
met het werk dat je doet.

• Het kan dus zijn dat je je vooral betrokken voelt 
bij je werk (je beroep) en minder bij de 
organisatie waar je dat werk doet. Of andersom.
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Niveaus van betrokkenheid

Strategisch niveau 
(management) => 
betrokkenheid op 

organisatie

Tactisch niveau 
(middenmanagement, 

hoger opgeleide 
beroepen) => 

betrokkenheid op 
afdelingsniveau

Operationeel niveau 
(uitvoerend, vertalen 

wij vaak als ‘werkvloer’) 
=> betrokkenheid op je 

werk en je naaste 
collega’s

Durv ontwikkelt betrokkenheid - www.durv.nu 8

Er zijn verschillende niveaus van 
betrokkenheid:

• Er is bijv. betrokkenheid bij 
elkaar, de naaste collega’s

• Er is betrokkenheid bij je 
werk/functie

• Er is betrokkenheid bij je 
afdeling 

• Er is betrokkenheid bij de hele 
organisatie 

Het ‘niveau’ waarop je werkzaam 
bent, bepaalt vaak ook welke vorm 
van betrokkenheid je ervaart.



Drie soorten betrokkenheid

• Naast niveaus zijn er ook drie verschillende 
soorten van betrokkenheid:
– Affectief/Genegenheid: de medewerker heeft 

sympathie voor werkgerelateerde zaken, bijv. “ik vind 
mijn werk leuk”. Passie, bevlogenheid, hart voor de 
zaak. 

– Normatief: de medewerker identificeert zich met 
werkgerelateerde normen, bijv. “ik vind het afleveren 
van goede kwaliteit belangrijk.” Beroepstrots

– Calculatief: de medewerker ziet werkgerelateerde
zaken als een investering. Bijv. “de arbeidsvoorwaarden 
zijn goed” of “ze betalen mijn opleiding” of “ik heb hier 
carrière kansen”

• Dit kan per mens                 en per moment 
verschillend zijn. 
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Tussen-conclusie

• Het is dus te simpel om te beweren: “de mensen 
zijn niet betrokken bij de organisatie”. Want… 
over welke betrokkenheid hebben we het dan? 

• Als er verschillende soorten betrokken-
heid zijn en verschillende niveaus, dan           
zijn er ook verschillende knoppen om aan te 
draaien als je de betrokkenheid wilt vergroten.

• Hoe zit dat bij jou???? Praat eens met je 
buurman/vrouw over jouw betrokkenheid 
bij je werk. Op welk niveau ervaar jij je 
betrokken en welke soort betrokkenheid 
herken je? 
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Niveaus en soorten van betrokkenheid

Strategisch niveau 
(management) => 
betrokkenheid op 

organisatie

Tactisch niveau 
(middenmanagement, 

hoger opgeleide 
beroepen) => 

betrokkenheid op 
afdelingsniveau

Operationeel niveau 
(uitvoerend, vertalen 

wij vaak als ‘werkvloer’) 
=> betrokkenheid op je 

werk en je naaste 
collega’s
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Er zijn verschillende soorten 
betrokkenheid:
- Affectief (genegenheid): je werk 

leuk vinden (passie, 
bevlogenheid);

- Normatief: belangrijk om 
kwaliteit te leveren, beroepstrots;

- Calculatief: ik investeer en krijg 
daar iets voor terug, bijv. goede 
arbeidsvoorwaarden



Onderzoek wijst uit dat:

• Betrokkenheid is een ruilrelatie: betrokkenheid 
ontvang je door betrokkenheid te tonen. 

• Grote beïnvloeders zijn de dagelijkse   
uitgezonden signalen en niet zozeer het 
geschreven beleid.

• Medewerkers ervaren in eerste instantie vooral 
de betrokkenheid bij dagelijks werk en directe 
collega’s (in je team of ploeg). 

• Betrokkenheid bij de hele afdeling (bij een 
grotere organisatie) en/of de hele organisatie 
wordt vaak pas in tweede instantie ervaren. 
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Onderzoek wijst uit dat: (2)

• Organisatie beleid dat zich alleen richt op het 
organisatieniveau van betrokkenheid houdt geen 
rekening met deze gelaagdheid.

• Beter is het om ‘laag te starten’ en te zorgen   
dat voldaan wordt aan de randvoorwaarden   
voor betrokkenheid met werk/collega’s en dan 
pas verder te kijken.

• Per persoon (en functiegroep) kunnen andere 
factoren belangrijk zijn om tot betrokkenheid te 
komen. Er is niet 1 recept!
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Werkgeversbetrokkenheid

• Je kunt medewerkersbetrokkenheid niet los zien 
van werkgeversbetrokkenheid. Als de werkgever 
geen betrokkenheid toont, dan                         
zal de medewerker ook minder                 
betrokkenheid voelen.

• Werkgeversbetrokkenheid = de mate waarin de 
werkgever toewijding t.o.v. zijn werknemers laat 
zien. ‘De werkgever’ wordt hierbij 
vertegenwoordigd door het (hoger) management. 

Durv ontwikkelt betrokkenheid - www.durv.nu 14



Hoe toont de werkgever zijn betrokkenheid? 

4 verschillende manieren waarop de werkgever 
betrokkenheid toont (in de ogen van de 
medewerkers):
• Als (hoger) management zich laat zien en 

interesse toont en waardering uit
• Als medewerkers informatie krijgen
• Als medewerkers om een mening wordt gevraagd
• Als medewerkers directe invloed               

hebben op besluitvorming                
(participatie)
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Hoe betrokken is jullie werkgever?

• Stel…. Er loopt een denkbeeldige lijn door deze 
zaal

• Deze kant van deze zaal is 10
• Andere kant van de zaal is 0
• Waar ga je staan? Hoe ervaar jij de 

werkgeversbetrokkenheid in jouw organisatie? 
• We zullen rondlopen en mensen bevragen. 

Waarom kies je voor deze plek?
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Betrokkenheid stimuleren, hoe doe je 
dat (in het algemeen)?

Zorgen voor: 
– goede arbeidsinhoud
– goede arbeidsvoorwaarden 
– goede arbeidsomstandigheden
– goede arbeidsverhoudingen
– voldoende informatie (mee-weten)
– voldoende mogelijkheden voor directe inspraak 

(mening geven, mee-praten)
– directe invloed op de besluitvorming 

(meedenken, directe participatie)
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Betrokkenheid bij het werk stimuleren

Volgende factoren blijken van belang te zijn:
- Sociaal klimaat
- Sociale steun van de (team)leider
- (hinder van de) werktijden
- Uitdaging
- Rolconflict (meerdere tegenstrijdige 

rolverwachtingen)
- Arbeidsomstandigheden
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Betrokkenheid bij de collega’s 
stimuleren

• Je collega’s leuk vinden is vaak belangrijker dan 
je werk leuk vinden

• De relatie met de hiërarchische chef beïnvloedt 
de betrokkenheid bij de collega’s

• Tevredenheid met de werksituatie wordt 
beïnvloed door de arbeidsomstandigheden en de 
werkrelaties met de collega’s
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Betrokkenheid met de afdeling 
stimuleren

Wordt beïnvloed door:
• Uitdagendheid van het werk
• Rolconflict
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Discussie basis/regie 
verpleegkundige
https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2019-
02/Schothorst_verpleegkundige_functiedifferentiatie_1710
13.pdf



Betrokkenheid bij de organisatie 
worden beïnvloed door : 

• Komt werkgever beloftes na?
• Zijn er voldoende alternatieven op de 

arbeidsmarkt?
• Calculatieve betrokkenheid kan vergroot worden 

door méér dan marktconforme arbeidsvoorwaarden
• Een directeur die regelmatig op de werkvloer loopt, 

mensen begroet, niet te formeel gekleed is, etc. 
• Manier waarop functioneringsgesprekken gevoerd 

worden
• Kwaliteit van het werkoverleg
• Helpen bij het managen van diverse 

betrokkenheden (dus ook thuisfront)
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Opdracht 

• Zoveel mogelijk per rij (4, 5, 6 personen)

• Waar in jullie organisatie wordt 
betrokkenheid in de kiem gesmoord en waar 
zie je goede voorbeelden die de 
betrokkenheid verhogen? Welke 
onderwerpen zou je willen aankaarten bij de 
bestuurder, met als doel het            
vergroten van de betrokkenheid? 
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Aangrijpingspunten in de WOR 
(ochtend)

• Bevorderen werkoverleg, betrokkenheid bij 
regelen eigen werk (28.2)

• Bevorderen naleving voorschriften CAO/Arbo 
(28.1)

• Adviesrecht aanpassing organisatie 
(regelvermogen medewerkers, invloed 
betrokkenen borgen) (25.1.e)

• Agenderen in  Overlegvergadering (23a.4)
• Instemmingsrecht ( maar dan moet de 

bestuurder er mee komen….) 27
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Tevredenheid/betrokkenheid onderzoeken
ervaringen uit de praktijk 1

We (OR) weten al waar de schoen wringt

We herkennen de uitslag, maar “men” doet er niets mee

Het is weer een protocol

De medewerkers zijn enquête moe

De medewerkers voelen zich niet veilig

De normen worden telkens bijgesteld (in de sector)
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Tevredenheid/betrokkenheid onderzoeken
ervaringen uit de praktijk 2

Nadenken over WAT je op WELK niveau wil meten

Van te voren afspraken maken over vervolg
Als…….dan……investeren in:

Arbeidsomstandigheden
Samenwerking
Stijl van leiding
Inrichting werk/organisatie

Al zijn het maar kleine verbeteringen! Vervolg is cruciaal en geeft 
kans op vergroten betrokkenheid.  
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Delen van ervaringen

• We zijn op zoek naar een aantal voorbeelden…..
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Reacties deelnemers: positieve 
voorbeelden 

• Leidinggevende draait mee bij krapte bezetting
• Berichten box op intranet
• Visietraject, iedere medewerker kon zich inschrijven en input geven 
• Abonnement op tijdschrift als attentie voor inzet in zomervakantie
• Invoering teamontwikkelingsgesprek
• Attentieacties voor, tijdens en na vakantie
• Tijdens zomerperiode met krapte toch “zomerborrel”
• Congrestival: keuze uit leuke workshops met hapje en drankje
• Schouderklopje
• Directie blijft doorgaan met “koffiemomenten”
• Directie in werkoverleg, agendapunt wederzijdse verwachtingen (drie 

directie leden, ongeveer 1650 personeelsleden)
• Medewerkers en vrijwilligers getrakteerd op ijsjes
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Promotieonderzoek Jennie Huijs TNO
(voorbeeld onderzoek) niet behandeld

Niet bevlogen meer, geen zin in doorleren. Wat 
moet een bedrijf met werknemers die ‘mentaal’ al 
met pensioen zijn? 
Medewerkers die “hun baan uitzitten”
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Bevindingen 1

de combinatie van 

een laag gevoel van waardering, 
weinig binding met het bedrijf en 
nauwelijks interesse om door te leren,

bleek onder alle leeftijdscategorieën evenveel voor 
te komen
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Bevindingen 2 

waar werknemers sámen nadachten over wat ze 
nodig hadden in hun werk en daar vervolgens 
gezamenlijk een antwoord op formuleerden, 

steeg de binding met het bedrijf.
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Bevindingen 3

Self-efficacy is het geloof dat iemand heeft in het kunnen 
voldoen aan de eisen van het werk of het vervullen van een 
werkrol. Werknemers met veel self-efficacy hebben meer 
vertrouwen dat zij kunnen omgaan met uitdagingen op de 
werkplek. Zij hervatten hun werk sneller bij verzuim.

Geef de re-integrerende medewerker meer regie
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Gallup Employee Engagement
(voorbeeld vragenlijst ) genoemd maar niet behandeld

Wat zorgt voor betrokkenheid op het werk? 
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◻ Verwachtingen duidelijk.
◻ Materialen, apparatuur. 
◻ Kan sterke punten 
inzetten. 
◻ Krijg wekelijks 
erkenning. 
◻ Individuele aandacht. 
◻ Ontwikkeling 
gestimuleerd. 

◻ Mijn mening telt. 
◻ Doel van werk is 
belangrijk. 
◻ Toegewijde collega’s. 
◻ Beste vriend op het 
werk. 
◻ Vooruitgang wordt 
besproken. 
◻ Leren & groeien.



Wat kan de OR doen? 
Reactie publiek: interessant voor een volgende keer

• Als betrokkenheid tweerichting verkeer is…
• Hoe zit het dan met de betrokkenheid van de OR 

richting de achterban?
• Hoe vaak laten jullie je                              

gezicht zien?
• Hoe vaak toon je echte                          

interesse in de ervaringen                               
en meningen van de achterban?

• Hoe goed informeren jullie de achterban?
• Hoe ervaart de achterban de mogelijkheid op 

inspraak en invloed op de besluiten van de OR?
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