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Inleiding
Onderwijs vormt het fundament onder onze samenleving. Vele
onderwijsprofessionals zetten zich dagelijks in voor kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en vervullen daardoor een cruciale rol in de
maatschappij.
Hoe geavanceerd de middelen of methodieken die je in het
onderwijs kunt gebruiken ook zijn, het effect ervan staat of valt bij
de wijze waarop de leerkracht in zijn werk staat. In het onderwijs
maken bevlogen leerkrachten die met passie en energie werken
het verschil voor leerlingen, ouders en collega’s. Bevlogen
leerkrachten bruisen van energie, stimuleren leerlingen om zich
optimaal te ontwikkelen, voelen zich vitaal en sterk, en beschikken
over een grote mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.
Zij zijn betrokken bij het werk, ervaren hun baan als zinvol en
inspirerend en zijn trots op hetgeen zij doen. Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat bevlogen medewerkers in diverse
organisaties, sectoren en landen gezonder zijn, meer werkplezier
ervaren en beter presteren. Bevlogenheid heeft niet alleen een
positieve relatie met gezondheid, plezier en prestatie maar ook
met kwaliteit, innovatie en duurzame inzetbaarheid. Bevlogenheid
in het onderwijs maakt daarom het verschil voor alle betrokkenen.
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Vanuit de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van
de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt door Jessica van
Wingerden, Arnold Bakker en Daantje Derks onderzoek gedaan
naar Bevlogenheid in het Onderwijs. In de afgelopen drie jaar
hebben 500 schooldirecteuren en meer dan 1.500 leerkrachten
van ruim 50 verschillende schoolbesturen uit het primair- en
voortgezet onderwijs aan dit onderzoek deelgenomen. In dit
onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan de toepassing
van wetenschappelijke inzichten binnen de onderwijspraktijk.
In deze publicatie komen de thema’s vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid, ontwikkeling en groei, passend leiderschap en
succesvol veranderen in relatie tot bevlogenheid aan bod. De
hoofdstukken starten met het perspectief vanuit de praktijk.
Hierin staan de ouders, leerkrachten, directeuren en bestuurders
centraal. In gesprek met Jessica van Wingerden en Jos van Kessel
geven zij hun visie op het belang van bevlogenheid in relatie tot
het onderwijs. Vervolgens worden de onderzoeksbevindingen
gepresenteerd, aangevuld door de theoretische achtergrond. Wij
danken alle betrokkenen die deze publicatie mogelijk hebben
gemaakt, in het bijzonder het Vervangingsfonds/Participatiefonds
en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.
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In de totstandkoming van de publicatie Bevlogen in het Onderwijs
was het vanuit samenwerking bij elkaar brengen van wetenschap
en praktijk leidend. Het delen en verbinden van ervaringen,
inzichten en onderzoeksresultaten vormen voor ons een bron van
inspiratie. Wij hopen dat deze publicatie u inspireert en stimuleert
om de potentie van bevlogenheid voor uzelf en uw organisatie te
benutten.
Jessica van Wingerden
Jos van Kessel			
Arnold B. Bakker
Daantje Derks
Rotterdam, oktober 2014
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“In het onderwijs is
bevlogenheid de factor
die het verschil maakt.”
Denis Vijgen
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Vitaliteit &
Duurzame inzetbaarheid
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s
binnen onze samenleving en zeker ook binnen de sector onderwijs.
De mate waarin onderwijsprofessionals productief, gemotiveerd
en gezond willen en kunnen blijven werken binnen de sector is
van groot belang. Zowel voor de ontwikkeling en groei van de
leerlingen als voor het werkplezier van de leerkracht vandaag en in
de toekomst. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van leerkrachten
raken direct de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij draait het niet
alleen om langer werken, maar ook om in staat te zijn mee te
kunnen in de ontwikkelingen die het werk in het onderwijs raken.
Dus niet alleen inzetbaar zijn tot en met je 67e, maar ook vanuit
passie en energie de leerling op het puntje van de stoel krijgen
en houden. Een leerkracht die vanuit een goede balans met
passie en energie voor de klas staat is bevlogen. Bevlogenheid
is een belangrijke voorwaarde voor zowel vitaliteit, duurzame
inzetbaarheid, als de kwaliteit van het onderwijs.
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In de praktijk
Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt het primair
onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige
werkomgeving op school. De Stichting Participatiefonds zorgt
voor de verdeling van het financiële risico dat schoolbesturen
in het primair onderwijs lopen als ze een dienstverband
beëindigen.
In gesprek met de heer Denis Vijgen, directeur van het
Vervangingsfonds/Participatiefonds en mevrouw Aleid te
Voortwis, senior beleidsmedewerkster bij beide fondsen komt
het belang van bevlogenheid voor de sector nadrukkelijk aan
bod.

Waar ligt het belang van bevlogenheid in het onderwijs vanuit
het perspectief van het Vervangingsfonds/Participatiefonds?
Denis Vijgen: “Als iets volgens mij een leerkracht maakt of breekt
dan is het de wijze waarop hij of zij de energie kan geven aan de
leerlingen. Dat hij kan overbrengen wat hij wil overbrengen. Het
is niet alleen de droge leerstof overdragen, maar de leerlingen
‘meenemen’. Volgens mij is in het onderwijs de bevlogenheid de
factor die het verschil maakt. De leerkracht die je van je middelbare
of lagere school herinnert, welke waren dat? Diegenen die je
enthousiast maakten voor de leerstof waarbij het veel meer ging
10

over het hoe, dan over het wat. Dat is bij bevlogenheid volgens
mij een kernbegrip. Daarmee is het belang voor deze sector het
best verwoord. Maar dat is een persoonlijke beleving. Vanuit onze
verantwoordelijkheid zorgen wij er mede voor dat er vervanging
is als er iemand ziek is. Zorgen dat een geëquipeerde leerkracht,
daarmee mogelijk ook een bevlogen leerkracht, voor de klas komt te
staan.”
Aleid te Voortwis schetst het belang van bevlogenheid in het
onderwijs als volgt: “Als je kijkt naar het primair onderwijs dan leeft
de werkdruk, deze is hoog met op de lange duur alle negatieve
effecten van stress, demotivatie en je niet langer kunnen identificeren
met de organisatie. Ik denk dat in het verlengde daarvan mensen
flexibiliteit gaan verliezen. Er is veel geld beschikbaar gesteld,
echter dit heeft alleen maar zin als er randvoorwaarden zijn,
waardoor de gewenste professionalisering echt gerealiseerd wordt.
Het vergroten van de bevlogenheid resulteert in meer werkplezier en
een daling van het ziekteverzuim.”
Bij de bevlogenheidsbenadering worden vooral de positieve
kanten van het werk benaderd. Het werkplezier in relatie tot de
taakeisen. Hoe staat dit in relatie tot bijvoorbeeld mobiliteit?
Aleid te Voortwis: “Wij gaan het sectorplan Primair Onderwijs
samen met het Arbeidsmarktplatform PO uitvoeren, waarbij heel
zwaar ingestoken wordt op vrijwillige mobiliteit. Mensen die graag
verder willen kijken en niet, zoals tot op heden gebeurde, ontslag
omdat je niet goed functioneert of gedwongen overplaatsing.
Nee, de focus is juist, ook vanuit enthousiasme aan de slag gaan.
Dat is inderdaad een andere benadering, die gericht is op het
stimuleren en behouden van werkplezier. Nu kijkend vanuit het
Participatiefonds, denk ik ook dat het samenhangt met een aantal
externe ontwikkelingen, zoals het feit dat er sprake is van krimp. En
dat dus mobiliteit, dat in het verleden eigenlijk geen rol speelde,
nu op de kaart staat en men zich inmiddels ook bewust begint te
worden van het feit dat mobiliteit een succes wordt in die gevallen
dat mensen daar bevlogen, betrokken en enthousiast in staan.”
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Naast de impact die een overstap naar een andere school heeft,
zijn er zeker ook positieve effecten te benoemen: “Wat wij ook
terugkrijgen is dat als iemand de overstap naar een andere school
maakt, het niet alleen voor de persoon zelf een meerwaarde heeft,
maar ook voor de ontvanger. Er gebeurt altijd iets als er sprake is van
mobiliteit. Bij de persoon zelf, bij de organisatie die hij achterlaat
en bij de organisatie waar hij terecht komt. In positieve zin, het
doorbreekt patronen, het helpt iedereen weer een stukje verder.”
Waar ligt de regie als het gaat om bevlogenheid en bij
vraagstukken als mobiliteit en innovatie?
Denis Vijgen: “Dat is heel belangrijk, dat hoor ik ook onder andere
bij de vakbonden in het onderwijs. Het is in de schoolcultuur toch
veel van ‘de omgeving’, ‘de leiding’, ‘de omstandigheden’ en niet
zeggen ‘ik neem zelf de regie, ik moet zorgen voor mijn werkdruk,
voor mijn arbeidssatisfactie, innovatie’. Ik wil niet citeren, maar of
‘klaagcultuur’ het goede woord is dat weet ik niet, maar wel het
afwentelen. Als je dat voor elkaar krijgt: naar jezelf durven kijken,
zelf de verantwoordelijkheid voelen, de verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen ontwikkeling, dan maken we stappen.” Denis
Vijgen legt een relatie met de wijze waarop binnen het onderwijs
veelal nog wordt leiding gegeven: “Dat heeft heel veel te maken
met professionaliteit in leiderschap en management. Zeg maar
het gedogen, er omheen draaien, constructies van oplossingen
eromheen bedenken zonder het probleem zelf aan te pakken. Dat zie
ik op allerlei fronten terug in het onderwijsveld. Het hele HR-beleid,
dat begint bij een normaal functioneringsgesprek voeren, daar is nog
een hoop te winnen.”
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Welke rol speelt het Vervangingsfonds/Participatiefonds bij het
behouden en versterken van bevlogenheid in het onderwijs?
Denis Vijgen: “Dat doen we op verschillende manieren; zowel
door het ondersteunen van schoolbesturen bij het voorkomen
en terugdringen van ziekteverzuim, als door het faciliteren van
goede vervanging bij ziekte. Onze regioadviseurs ondersteunen
schoolbesturen met het krijgen van inzicht in verschillende factoren
die uiteindelijk tot ziekteverzuim leiden. Die factoren raken ook
heel veel van de elementen die benoemd zijn in het kader van
bevlogenheid. Wat dat betreft zijn we ook niet uitgeleerd. Het is
interessant hoe je de slag kan maken van denken vanuit verzuim naar
denken vanuit bevlogenheid. Wat is bevlogenheid, wat speelt een
rol en welke draaiknoppen heb je om daarmee te werken? Voor een
structurele verbetering van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
binnen schoolbesturen gaat het om de onderliggende aspecten die
een rol spelen bij ziekteverzuim: werkplezier, werkdruk, de balans.
Het gaat dan in feite om bevlogenheid. Daar willen we invloed op
gaan uitoefenen zodat je in feite investeert in de langere termijn.
Daar moet je succes boeken, anders dweil je met de kraan open.”
Teneinde de daad bij het woord te voegen is gestart met pilots
waarin de structurele terugdringing van ziekteverzuim centraal staat.
Denis Vijgen: “De desbetreffende schoolbesturen krijgen meer dan
gemiddeld onze capaciteit om ze te helpen met het terugdringen
van ziekteverzuim, we maken daarvoor drie jaren afspraken. Het gaat
om een gezamenlijk commitment. Ik ga dan zelf ook eens per drie
maanden in gesprek over de voortgang en over het commitment
van beide kanten. Het gaat dus om meer dan beleid maken. Beleid
kun je mooi uitwerken op papier, daar zijn heel veel schoolbesturen,
en wijzelf ook, goed in. Maar het gaat om het echt toepassen en
beleven, als het ware ‘doorleven’.”
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Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs erkent
bevlogenheid als belangrijk arbeidsmarktthema voor de sector.
In gesprek met de voorzitter, de heer Ton Groot Zwaaftink
die tevens voorzitter is van het college van bestuur van de
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO),
wordt helder waarom.

Waar ligt het belang van bevlogenheid in het onderwijs vanuit
het perspectief van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs?
“Willen we met zijn allen de kwaliteit van het onderwijs verder
verhogen, dan speelt daarin een zekere mate van bevlogenheid
een rol. Bevlogenheid om je kennis en vaardigheden goed bij te
houden, bevlogenheid om het beste uit alle kinderen te halen. In het
onderwijs hebben we een tijd gekend dat de leerkracht zich vooral
richtte op zijn eigen klas en misschien minder wist van wat er achter
de andere klaslokaaldeuren gebeurde. Leerkrachten hadden hun
eigen ‘koninkrijkje’ hoorde en hoor je vaak zeggen en dat zou een
gevoel van autonomie en vrijheid geven. Maar deze mythe is ook
vaak ontzenuwd. Leerkrachten hadden geen grotere zeggingskracht
en het vooral bezig zijn met en in je eigen klas zorgde ook voor
het eenzame gevoel om veel dingen zelf uit te moeten zoeken. Nu
zie je steeds meer de ontwikkeling dat leerkrachten en managers
van elkaar willen leren om zo het onderwijs samen een stap verder
te brengen. Ligt daar een ander gevoel van bevlogenheid aan ten
grondslag? Vast niet. Ik ervaar dat bevlogenheid nodig is om de
beste prestaties te leveren. Dat je die als school moet belonen en
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stimuleren door professionele ruimte te geven en een veilige
werkomgeving te bieden. Als je wilt leren door vaker in elkaars
keuken te kijken, dan moet je fouten mogen maken en opbouwende
feedback willen geven en ontvangen.”
Voldoende kansen
“Het onderwijs heeft meer kansen, dan het wel eens denkt, om
de kwaliteit in de sector en het plezier in het werk te vergroten.
Leerkrachten staan aan de basis van het primaire proces en kunnen
hun kennis inzetten om samen met het bestuur voor de school een
visie op goed onderwijs te ontwikkelen en de weg daarnaartoe te
bepalen. Als zij ruimte hebben om te experimenteren, ontstaat er
van onderuit innovatie. Als zij beter toekomen aan hun eigenlijke
taken, doen zij waar ze goed in zijn en voor zijn opgeleid.
Functiecreatie maakt daar ruimte voor. Aan de ene kant kunnen
scholen ondersteunende functies creëren zodat de hogeropgeleiden
de taken doen die bij hun functie horen. Aan de andere kant zorgt
functiecreatie ervoor dat leerkrachten ook zelf kunnen doorgroeien
naar een hogere functie en zo meer loopbaanmogelijkheden
hebben. Daarvoor willen zorgen, komt voort uit de bevlogenheid
om het beste uit je onderwijsteam te willen halen. Als je mensen op
een plezierige manier hun eigen kracht laat vinden, gebeurt er zo
veel meer en gaat het zo veel beter. Bevlogenheid is dan de ander
er met passie voor laten gaan. Dan merk je dat de leerkracht, de
schoolleider en de stafmedewerker veel tot stand kunnen brengen.
Elk veranderelement, laten we zeggen elk groei-element, vraagt om
veiligheid. Veiligheid om te kunnen ‘experimenteren’ en te zien hoe
iets nieuws uitpakt. Dat geldt voor dat kleine kind dat zijn eerste
stapjes zet, dat geldt voor de bejaarde die probeert mobiel te blijven
en voor alle fases die je er maar tussenin kan bedenken. Als een
leerkracht zich veilig voelt, gaat hij betekenisvol bijdragen aan dat
proces van blijven leren. Dat straalt ook af op leerlingen. Binnen mijn
schoolbestuur experimenteren wij met netwerkachtige structuren om
mensen scherp te houden. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar voor
het eerst alle directeuren, in groepjes van 3, elkaars scholen laten
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bezoeken, om van en met elkaar te leren. Dat leren van elkaar past
ook in de veranderende rol van de leerkracht die door de moderne
technologische ontwikkelingen veel meer de rol van ‘activator’ van
activiteiten krijgt. Het Arbeidsmarktplatform PO pakt deze rol ook
zelf op. Bij onze projecten bieden we (samenwerkingsverbanden van)
schoolbesturen vaker alleen de kaders en doelstellingen van een
project aan zodat zij ieder op eigen wijze de aanpak gaan invullen.
We initiëren dus wel en activeren ook maar we bieden geen kant-enklare invullingen.”
Bevlogenheid faciliteren raakt iedereen
“We hebben het vaak over wat nodig is om de uitval onder startende
leerkrachten te voorkomen. Individuele coaching en intervisie, fouten
mogen maken, met zijn tweeën voor de klas staan zijn bekende
ingrediënten van een goede begeleiding. De grote groep van net
wat oudere generaties hebben net zo goed voldoende aandacht
en oplossingen voor hun eigen arbeidsmarktsituatie nodig. Zij
willen bijvoorbeeld hun onderwijsbaan met een druk gezin kunnen
combineren. Of ze zijn toe aan het doorgroeien naar een andere
functie. Ook dat soort wensen moet je faciliteren en daarin je
bevlogenheid voor het hele onderwijsteam tonen.”
Wat is ervoor nodig om ruimte te bieden aan creatieve
oplossingen?
“Werken vanuit vertrouwen dat het goed zal gaan. We hebben nog
te vaak de neiging naar een andere kant door te schieten als iets
misgaat. Dan denken we vanuit beheersen, dan gaan we meer regels
stellen om te zorgen dat die fout niet weer zal voorkomen. Maar
leer je dan wel echt van gemaakte fouten? Het is onmogelijk om alle
risico’s van tevoren te bedenken en uit te bannen. Soms gaat er iets
groots mis en dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar fouten maken
hoort bij het leven. Je wordt pas sterk als je daarvan mag leren en als
je die verantwoordelijkheid zelf ook oppakt.”
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Naast voorzitter van het Arbeidsmarktplatform PO is Ton Groot
Zwaaftink ook voorzitter van het college van bestuur van de
RVKO. Waar staat de RVKO voor?
“Als RVKO staan we ervoor om al onze leerlingen goed voor te
voorbereiden op hun toekomst. We noemen dat ook wel het
begeleiden op hun weg om een levenskunstenaar te worden. We
willen bij wijze van spreken geen computers afleveren die alleen vol
parate exacte kennis zitten. We willen kinderen helpen zich breed te
ontwikkelen. Het goed kunnen omgaan met anderen bijvoorbeeld en
de eigen creativiteit leren ontdekken. Wij keren steeds terug naar het
stilstaan bij de basisdoelstelling van het onderwijs: ‘Waartoe hebben
wij eigenlijk onderwijs? Wat willen we met kinderen bereiken?’
Het kunnen uitgroeien tot een eigen persoonlijkheid proberen we
in de hele keten voor elkaar te krijgen: van peuterspeelzaal tot
basisscholen tot en met de lerarenopleiding.
We zijn hier alweer een aantal jaren mee bezig. De directe aanleiding
was de wens om als organisatie, van toen bijna 140 jaar oud,
opnieuw te reflecteren over welke bijdrage je aan de maatschappij
wil geven. We waren ons best sterk gaan richten op een goede
basisprestatie te leveren, maar we wilden nog meer het verschil
voor kinderen gaan maken. We zijn gestopt met veel zaken aan het
personeel voor te schrijven en de professionaliteit te wantrouwen.
Onze huidige aanpak straalt vertrouwen uit in ieders inzet en
kwaliteiten. Natuurlijk heb je regels nodig, maar dan vooral regels
om professionele ruimte te scheppen.
Dat we kinderen veel willen meegeven hebben we beter
geïnstitutionaliseerd. We zijn daardoor efficiënter gaan werken en
we leren veel meer van elkaar. Het gaat niet alleen om ‘institutie
denken’. Je kunt ook met elkaar goed onderwijs geven onder bomen
op de Afrikaanse savanne, bij wijze van spreken. Het gaat erom dat
je iets gezamenlijks creëert en in dat verhaal ga je veel minder de
regels als heilig verklaren maar je medewerkers vooral de kans geven
om op professionele wijze aan hun bevlogenheid invulling te geven.”
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“Als je mensen op een plezierige
manier hun eigen kracht laat vinden,
gebeurt er zo veel meer.”

Ton Groot Zwaaftink
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Onderzoeksbevindingen
Van de 1649 onderwijsprofessionals die deel hebben genomen aan
het onderzoek Bevlogen in het Onderwijs zien we dat 21% bevlogen
is en 14% van de deelnemers niet bevlogen. De overige 65%
procent van de deelnemers staat tussen bevlogen en niet bevlogen
in. Op een tienpuntenschaal scoort het onderwijs op bevlogenheid
een 6,7. In vergelijking met andere sectoren zoals industrie (5,8) en
overheid (6,3) een positieve score.

Onderstaande staafdiagram geeft inzicht in de verdeling van
de scores op verschillende deelvragen. Zo zien we dat de
onderwijsprofessional trots is op het werk dat hij of zij uitvoert, maar
niet altijd bruist van de energie.
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Bevlogenheid bestaat uit de drie componenten vitaliteit, toewijding
en opgaan in het werk (absorptie). Als we inzoomen op deze
componenten ontstaat inzicht in de vitaliteit, toewijding en de mate
waarin respondenten opgaan in het werk.
Van de 1649 respondenten voelt 25% zich vitaal, 14% zich niet vitaal
en scoort de andere 61% neutraal. Het percentage respondenten
dat laag scoort op vitaliteit vormt een potentieel risico in relatie
tot verzuim. De uitkomsten laten daarnaast zien dat 38% van de
respondenten hoog scoort op toewijding, 53% neutraal en 9%
laag. De gemiddelde score van 7,2 laat zien dat de respondenten
betrokken zijn bij het werk. Opgaan in het werk laat met een 6,2 een
lagere gemiddelde score zien. Het aantal respondenten dat opgaat
in het werk betreft met 17% een geringer aantal. Van de andere
respondenten laat 62% een neutrale score zien en gaat 21% niet op
in het werk.
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We kunnen het inzicht in de bevlogenheid van medewerkers
binnen het onderwijs verder verfijnen. Zo kan een onderscheid
gemaakt worden naar geslacht, leeftijd en type functie. Als we
een onderscheid maken naar geslacht zien we tussen mannen
en vrouwen nagenoeg geen verschillen. Met het opdelen van
de deelnemers naar leeftijd in de categorieën 30<, 30-54 en
55> worden wel verschillen zichtbaar. Zo zien we dat onderwijsprofessionals van 55 jaar en ouder in vergelijking met hun jongere
collega’s het hoogst scoren op bevlogenheid (23%). De groep
onderwijsprofessionals onder de 30 jaar heeft het minst aantal niet
bevlogen collega’s.
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Op functie kunnen we verschillende opdelingen maken. We hebben
in dit onderzoek gekozen om een onderscheid te maken naar wel of
niet-leidinggeven vanuit de functie. Van de respondenten hebben
504 een leidinggevende functie en 1.145 respondenten een nietleidinggevende functie. Als we naar de verschillen in bevlogenheid
tussen leidinggevenden en medewerkers kijken dan is er een groot
contrast zichtbaar.

Zo is niet alleen het aantal leidinggevende (31%) dat bevlogen is
een stuk groter dan het aantal medewerkers (17%), maar scoren zij
met een 7,3 op een tienpuntenschaal ook significant hoger dan de
medewerkers met een 6,5.
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De onderzoeksbevindingen worden in deze publicatie toegelicht
aan de hand van cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en correlaties.
Correlatie geeft aan of er sprake is van een verband of relatie tussen
bepaalde variabelen, bijvoorbeeld tussen bevlogenheid en prestatie.
Met een correlatie kunnen de sterkte en de richting van een verband
worden weergegeven. De sterkte en richting worden afgelezen aan
de correlatiecoëfficiënt. Deze coëfficiënt ligt altijd tussen -1 (perfect
negatief verband) en +1 (perfect positief verband). Hoe hoger de
absolute waarde, des te sterker is het verband. Bij een positief
verband geldt: bij een toename van de ene variabele neemt ook
de andere variabele toe. Bij een negatief verband geldt: bij een
toename van de ene variabele neemt de andere variabele af. Een
correlatie van .50** geeft aan dat er sprake is van een sterk positief
verband tussen variabelen. De twee sterren achter het getal geven
aan dat de correlatie significant is op het niveau 0.01. Dit betekent
dat er met 99% zekerheid een betrouwbare conclusie gegeven
wordt.
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“Het vergroten van de bevlogenheid
resulteert in meer werkplezier en
een daling van het ziekteverzuim.”
Aleid te Voortwis
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Theoretische achtergrond
Vanuit de verschillende perspectieven van het
Vervangingsfonds/Participatiefonds en het
Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft u inzicht
gekregen in het belang van bevlogenheid in relatie tot vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid. Een interessante vraag is welke
achtergrond bevlogenheid heeft en waar de focus op thema’s
als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vandaan komt.

Tot 2000 was psychologie in het algemeen en Arbeid &
Organisatie psychologie in het bijzonder vooral gericht op het
oplossen van problemen. Deze negatieve focus en de gerichtheid
op mentale ziekten in plaats van mentale gezondheid is een
belangrijke kritiekpunt geweest op zowel het onderzoeksveld als
de praktiserende kant van de psychologie (Myers, 2000). Ook het
bedrijfsleven werd, en wordt nog steeds, gekenmerkt door deze
negatieve bias. Human resources (HR) houdt zich vooral bezig met
het terugdringen van ziekteverzuim en het trainen van de zwaktes
van hun werknemers om zo de inzetbaarheid en prestatie te
verhogen of op peil te houden.
Als je terugdenkt aan je tijd op school dan weet je dat de vakken die
je het leukst vond, ook vaak de vakken waren waar je het beste in
was. Simpel gezegd is dit de basisgedachte van de ontwikkeling van
positief organisatiegedrag, in plaats van de focus op het verbeteren
van negatieve aspecten, uitzoeken wat iemands kracht en kwaliteit is
zodat diegene kan floreren (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Het
verder ontwikkelen van sterke punten kan bovendien meer opleveren
en langduriger resultaat bieden.
Het concept bevlogenheid past binnen deze positieve psychologie
benadering. Bevlogenheid wordt gedefinieerd als:
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“Een positieve affectief-cognitieve toestand van opperste
voldoening die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en
absorptie. Vitaliteit wordt op haar beurt gekenmerkt door het
bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar
met werk door kunnen gaan en beschikken over grote mentale
veerkracht, en dito doorzettingsvermogen. Toewijding heeft
betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk; het werk
wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend en
roept gevoelens van trots en enthousiasme op. Absorptie, ten slotte,
heeft betrekking op het op een plezierige wijze helemaal opgaan in
het werk, er als het ware mee versmelten waardoor de tijd stil lijkt
te staan en het moeilijk is om er zich los van te maken” (Schaufeli &
Bakker, 2001, p. 245)
Job demands-resources model
De vragen hoe je bevlogen wordt en blijft en wat de gevolgen zijn
van bevlogenheid zijn terug te vinden in het job-demands resources
model (kort JD-R model) (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli,
2001). De kernassumptie van het JD-R model is dat hoewel elk
beroep specifieke risicofactoren heeft die gerelateerd zijn aan stress,
kunnen deze factoren opgedeeld worden in 2 generieke categorieën,
namelijk hulpbronnen en taakeisen (Bakker, Demerouti, de Boer, &
Schaufeli, 2003a; Demerouti et al., 2001). Taakeisen zijn die aspecten
van de baan die fysieke of psychologische (cognitief en emotioneel)
inspanning of vaardigheden vereisen. Deze aspecten zijn daarom
geassocieerd met bepaalde fysiologische en psychologische kosten.
Voorbeelden van taakeisen zijn werkdruk, omgaan met mondige
ouders en leerlingen (emotionele taakeis) of veel tilwerk in de zorg
(fysieke taakeisen). Deze taakeisen zijn niet per definitie negatief,
maar kunnen wel stressoren worden wanneer het omgaan met deze
taakeisen veel inspanning van de werknemer vraagt. Hulpbronnen
zijn die aspecten van de baan die functioneel zijn in het behalen
van werkdoelen, persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren, en
taakeisen en de daarbij behorende fysieke en psychologische kosten
reduceren. Voorbeelden van hulpbronnen zijn: autonomie, sociale
steun van collega’s en/of leidinggevende, feedback op prestaties etc.
27

(Bakker et al., 2003a; Demerouti et al., 2001).
JD-R model
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Werk
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+

Bevlogenheid

Het JD-R model stelt bovendien dat er twee afzonderlijke, maar
gerelateerde processen zijn. De eerste is het “health impairment”
proces. Dat is als het ware de kostenkant van het model. Dit stelt
dat taakeisen, wanneer ze te hoog zijn, kunnen leiden tot burnout
klachten. En deze burnout klachten hebben een negatieve impact op
uitkomsten als prestatie, welzijn en gezondheid van de werknemer.
Als bijvoorbeeld de werkdruk te hoog is, raken mentale en fysieke
bronnen uitgeput wat leidt tot uitputting en gezondheidsproblemen
(Demerouti et al., 2000; 2001; Leiter, 1993).
Daarnaast is er het motivationele proces. Dit proces houdt in dat
hulpbronnen tot bevlogenheid kunnen leiden wat vervolgens een
positieve impact heeft op een werknemers gezondheid, prestatie
en welzijn. Bijvoorbeeld, gedegen feedback van je leidinggevende
(hulpbron) leidt tot verhoogde motivatie en betere competentie
waardoor het een positieve impact op de prestatie heeft.
Naast deze directe relaties zijn er ook interacties tussen taakeisen en
hulpbronnen. Een propositie van het JD-R model is dat juist deze
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interactie tussen taakeisen en hulpbronnen belangrijk is bij het
ontstaan van zowel werk-gerelateerde stress als motivatie. Zo kunnen
hulpbronnen (gedeeltelijk) voorkomen dat taakeisen tot stress
en burnout leiden. Ze kunnen deze relatie als het ware temperen
(Bakker et al., 2003b). Bij een hoge werkdruk kan het bijvoorbeeld
helpen als je veel autonomie hebt om zelf je taken te plannen en te
bepalen hoe je ze uitvoert. Dit kan er voor zorgen dat de werkdruk
behapbaar blijft en minder snel omslaat in stress. Een andere
interactie tussen hulpbronnen en taakeisen heeft met bevlogenheid
te maken. Hulpbronnen werken vooral motiverend als de taakeisen
ook hoog zijn (Bakker & Demerouti, 2007). Als een docent op een
ouderavond veel lastige oudergesprekken moet voeren (emotionele
taakeisen), heeft sociale steun van een collega meer kracht en
waarde dan op een dag waarop het heel rustig is. Een ander
voorbeeld is dat je vooral kunt opgaan in je werk en er voldoening
uit kunt halen als je wat te doen hebt (werkdruk). Een stimulerende
werkomgeving met hoge taakeisen en rijk aan bronnen is de ideale
mix om bevlogen te worden, c.q. te blijven.
Uitkomsten bevlogenheid
Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven tonen veel interesse in
het begrip bevlogenheid. Dit is met name zo vanwege de sterke
associatie tussen bevlogenheid en prestatie. Bakker (2014) geeft in
een overzichtshoofdstuk vier redenen waarom bevlogen werknemers
beter presteren. Ten eerste ervaren bevlogen werknemers veel
positieve emoties, zoals vreugde en enthousiasme. Dit leidt er
toe dat ze voortdurend leren en nieuwe vaardigheden verwerven
waarmee ze persoonlijke bronnen opbouwen (Salanova, Schaufeli,
Xanthopoulou & Bakker). Deze persoonlijke bronnen dragen bij aan
betere prestaties. Ten tweede, zijn bevlogen werknemers gezonder
(Bakker & Leiter, 2010). Dit betekent dat ze in staat zijn zich volledig
op het werk te concentreren en al hun energie aan het werk kunnen
besteden. Ten derde, zijn bevlogen werknemers in staat hun eigen
hulpbronnen te mobiliseren (Bakker & Bal, 2010; Xanthopoulou,
Bakker,Demerouti, & Schaufeli, 2009). Naar behoefte vragen ze
feedback van hun leidinggevende of sociale steun van een collega.
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Tot slot, bevlogenheid werkt aanstekelijk. Met andere woorden, een
bevlogen werknemer draagt ook bevlogenheid over op anderen in
hun omgeving (Bakker & Xanthopoulou, 2009; Bakker & Demerouti,
2009). Aangezien er steeds meer in teamverband gewerkt wordt, kan
dit indirect de teamprestatie verbeteren.
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“Ik ervaar dat bevlogenheid nodig is
om de beste prestaties te leveren.”
Ton Groot Zwaaftink
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“Bevlogen onderwijsprofessionals
zetten zich voortdurend in om
goed onderwijs vorm en inhoud
te geven.”
Harry van de Kant
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Ontwikkeling & Groei
Ontwikkeling en groei is waar we het voor doen in het onderwijs.
Bij ontwikkeling en groei denken we bijna vanzelfsprekend
als eerste aan het kind. Toch zou er net zoveel aandacht
moeten zijn voor de ontwikkeling van de onderwijsprofessional
zelf. Maatschappelijke, technologische, economische en
demografische ontwikkelingen zijn een constante en beïnvloeden
zowel op korte als lange termijn het onderwijsproces. Om kinderen
voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt van
de toekomst moet het onderwijs hier op voorsorteren. Dat kan
alleen als leerkrachten over de hiervoor benodigde kennis en
vaardigheden beschikken. Ontwikkeling en groei zijn vereisten
voor goed onderwijs. Naast het belang voor de leerling en de
kwaliteit van het onderwijs is ontwikkeling en groei ook een
persoonlijke must voor iedereen die in het onderwijs werkt. Goed
zijn in wat je doet maakt dat je waarde toe kunt voegen, dat je
je competent voelt. Vinden we het niet allemaal leuk om ergens
steeds beter in te worden? Je blijvend ontwikkelen in je vak geeft
energie en inspireert anderen.
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In de praktijk
In gesprek met Harry van de Kant, Odilia van den Berg, Remco
Koster en Anita Goedknegt, allen betrokken bij De Groeiling,
staat het belang van ontwikkeling en groei in relatie tot
bevlogenheid en kwaliteit van het onderwijs centraal. Zij delen
ieder vanuit hun perspectief als bestuurder, directeur, leerkracht
of ouder hun visie.
De heer Harry van de Kant is voorzitter van het College van
Bestuur van De Groeiling. De Groeiling is een stichting voor
katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio
Midden-Holland (Het Groene Hart). Er volgen ruim 5.000
leerlingen onderwijs op een van de 22 scholen waar zo’n 530
personeelsleden zich met passie inzetten.

Waar staat De Groeiling voor?
“De Groeiling is een organisatie die heel duidelijk het accent legt
op het primaire proces. Wij beloven ouders het maximaal mogelijke
te doen om op verschillende niveaus uit hun kind te halen wat erin
zit, maar wij richten ons dus niet op alles er omheen. Dat zou anders
afleiden. Daarbinnen hebben de scholen de keuze hoe ze zich
profileren. Er is niet een Groeiling-profiel of iets dergelijks. Scholen
kunnen er zelf voor kiezen welk onderwijskundig concept ze kiezen.
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Wat wij als bestuur willen weten is, waarom maak je die keuze?
Vragen stellen dus. Het is vervolgens aan de school zelf om dat
vorm en inhoud te geven. Waar we wel naar kijken is, wat zijn de
randvoorwaarden? Hoe kunnen we je faciliteren? Onze corebusiness,
het bestaansrecht als organisatie, is die jonge mensen zo goed
mogelijk te helpen om ‘tot volwassen en verantwoordelijke
mensen’ te ontwikkelen. Dan is het logisch dat je daar mensen
voor nodig hebt in de organisatie die zeer bevlogen zijn en zeer
veel passie hebben. Enerzijds heb je de invalshoek van mensen zelf
die kiezen voor een baan in het onderwijs vanuit verwachtingen,
vooronderstellingen en ook een stuk bevlogenheid. Dat is prachtig.
Anderzijds heb je de kinderen die leerkrachten nodig hebben die
gepassioneerd en bevlogen zijn, waarbij die kinderen zelf je telkens
opnieuw uitdagen en ontwikkelen. Wat wij merken is dat, zeker in
de periode voorheen, mensen voor een vak als leerkracht kiezen
maar zich onvoldoende de vraag stellen of dit iets is wat ze de
komende tientallen jaren vol passie kunnen en zullen blijven doen.
Vaak wordt dan terug verwezen naar de organisatie, dat je een soort
van zorgplicht voor je personeel hebt. Terwijl wij dan wijzen op de
eigen autonomie en verantwoordelijkheid. Jij bent geen acteur in je
loopbaan, maar je moet regisseur in je loopbaan zijn. Natuurlijk ben
je afhankelijk van bepaalde omstandigheden om dat waar te kunnen
maken. Als werkgever kunnen wij kijken welke randvoorwaarden je
nodig hebt om daarin succesvol te zijn. Maar wij vragen ook van jou
dat jij het nodige investeert in jezelf.”
Hoe wordt deze benadering ontvangen?
“Wisselend. Dat is een enigszins moeizaam proces. Bij een vorige
organisatie, die kleiner was, had ik me allereerst gericht op mensen
van 52 of ouder. Wat wil ik de komende 13 jaar tot 65 nog doen?
Waar zit mijn kracht, wat geeft me energie en hoe kan ik zo lang
mogelijk doorgaan? Op een gegeven moment merkte ik dat er
ook vragen vanuit de jongere leeftijdsgroepen kwamen. Bij die
organisatie hebben we toen, wat we noemden, een 30+, 40+ en 50+
cursusaanbod ontwikkeld. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte: ik zit nu
in de fase waarin ik net 30 ben, wat betekent dat voor de keuzes in
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de komende periode? Naar zichzelf kijkend maar ook vanuit de
verantwoordelijkheid die zij naar het vak en de organisatie hebben.
Bij de 40+ en 50+ leeftijdsgroepen kunnen dan weer andere
vraagstukken spelen. Dat boden wij aan, waarbij de respons het
hoogst was bij de 50+ groep.
Je ziet overigens dat professionele ontwikkeling niet altijd als
vanzelfsprekend de juiste prioriteit krijgt. Het parttime werken, de
zorg voor de eigen jonge kinderen, mantelzorg, het onderhouden
van sociale relaties en andere vrijetijdsbesteding vragen om het
maken van keuzes. Jonge leerkrachten vinden het vaak uitdagend
om daar een goede balans in te vinden. Wat je bij de wat oudere
groep ziet is bijvoorbeeld de druk vanuit de mantelzorg voor de
eigen ouders. Dat kan vragen en gedachten oproepen als, ‘moet ik
dit wel blijven doen of wordt het toch niet eens tijd om te denken
aan bijvoorbeeld keuzepensioen mogelijkheden. Daarmee kan ik
ook nog eens plaats maken voor jonge pas afgestudeerden, want we
zien dat die moeilijk aan werk komen.’ We zitten nu immers in zo’n
overgangsfase waar die babyboomgeneratie nog niet weggaat en
waarbij dat ook nog verschuift met de AOW-leeftijdsverschuiving.
We hebben anderhalf jaar geleden een analyse hiervan gemaakt.
Daaruit volgde dat bij ons vanaf 2015 jaarlijks tussen de 10 en 13
voltijdbanen vertrekken, maar met die verschuiving van de AOWleeftijd is dat nu pas vanaf 2022. Ondertussen studeren wel die
pabo-studenten af die 3 tot 4 jaar geleden dachten van hier ligt de
toekomst, omdat de babyboomgeneratie vanaf 2015 eruit stroomt,
dus een baan ligt in het verschiet. Dus niet. Hoe balanceren we o.a.
in dit krachtenveld als school, als organisatie, dat is een uitdaging.”
Hoe zie je in deze context het belang van bevlogenheid voor
jouw organisatie?
“Dat belang is heel groot. Bevlogen mensen zijn mensen die zich
voortdurend willen blijven inzetten om het onderwijs zo goed
mogelijk vorm en inhoud te geven. Zij leveren een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen, door hen te helpen
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stappen te zetten in hun ontwikkelingsfasen. De totale ontwikkeling
van het kind staat dan centraal. Dat verdient en krijgt aandacht ook
in de communicatie naar de ouders. We vinden het erg belangrijk dat
het mensen zijn die zich niet alleen op cognitief gebied ontwikkelen,
maar ook moreel, sociaal-emotioneel en creatief. Onderwijs is een
intensief beroep. Je hebt mensen nodig die dagelijks de energie
weer opbrengen om daar vol in te gaan. Daarnaast hebben we te
maken met maatschappelijke ontwikkelingen en de – steeds sneller
– veranderende eisen die gesteld worden aan het onderwijs. Daar
moeten we ons continu bewust van zijn.”
Hoe gaan jullie om met de werkdruk?
“Werkdruk kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. Het
is vaak een samenspel. Het is het werk dat gedaan moet worden
en daarnaast de mogelijke belastbaarheid buiten het werk om. In
hoeverre is hetgeen wat ik buiten het werk om doe van invloed op
de druk die ik ervaar, de keuzes die ik kan en moet maken? Hierbij
is duidelijkheid onderling, maar ook richting de ouders, van groot
belang. Durf je grenzen aan te geven en stel voor jezelf ook deze
grenzen. Dat brengt ook timemanagement mee, in hoeverre laat je
je dingen overkomen in plaats van regie uit te oefenen?
Ook bij de oorzaken van ziekteverzuim zien we dezelfde
verantwoordelijkheid terugkomen. Wij hebben gekeken naar
deze oorzaken en kwamen tot de volgende indeling. Persoonlijke
oorzaken, waaronder ziekte van een kind, ziekte van ouders,
echtscheiding, organisatorische oorzaken zoals veranderingen
of gebrekkige samenwerking en op het snijvlak van beide. Wij
hadden de neiging om het ziekteverzuim alleen te benaderen
vanuit het perspectief van de organisatie. Maar er ligt natuurlijk
ook een verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Beetje scherp
geformuleerd, je hebt een verplichting naar je werk en je hebt
rechten vanuit het werk naar jou toe. In dit zelfde kader past de
bevlogenheid. Medewerkers zijn ook verantwoordelijk voor hun
eigen bevlogenheid. Hier zie je die eigen verantwoordelijkheid ook
weer terug. Hoe ziet de medewerker zijn of haar toekomst? Doe je
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dit werk over enkele jaren nog steeds met plezier? En als je merkt
dat het afneemt, wat ga je er dan aan doen? Is dat privé gerelateerd
of zit het in het werk? Of is het een combinatie wellicht van zaken?
Wat moet jij doen? En wat betekent dat voor ons als organisatie?
De directeuren van de scholen zijn natuurlijk heel belangrijk in deze
benadering. Wat zijn andere hulpmiddelen om dat te realiseren? Ik
ben bijvoorbeeld blij met zo’n lerarenregister. Wil je dit vak blijven
beoefenen dan moet je geregistreerd zijn, daar zitten eisen en
consequenties aan op het moment dat je niet aan die eisen voldoet
of je nou een topadvocaat bent of je bent een verpleegkundige of
leerkracht. Het is een belangrijk en betekenisvol beroep.”
Dit stelt de nodige eisen aan de veranderbereidheid en mobiliteit
van medewerkers. Hoe zie jij dat?
“We hebben in 2010 in ons personeelsblad mensen uit de
organisatie aan het woord gelaten over de voordelen om eens
regelmatig te veranderen van werkomgeving en/of functie. Daar
heb ik toen ook het verhaal neergelegd van ‘wees regisseur in je
loopbaan in plaats van acteur in je loopbaan’. Nou dan krijg je de
toevallige omstandigheid dat binnen onze organisatie ook te veel
personeel is, kijkend naar de inkomsten met een dalend aantal
leerlingen. De medewerkers worden verplicht om mobiel te zijn
teneinde de werkgelegenheid te behouden. Daar was eerst enorme
weerstand tegen, maar inmiddels ziet men de voordelen. Sterker
nog, het geeft weer nieuwe energie of nieuwe bevlogenheid. Andere
cultuur, andere setting, maar het onderwijs wordt niet ineens heel
anders. Ze staan wel in een andere omgeving, maar niet met lege
handen. Dat gaf echt een vliegwieleffect. Voor de jongere generatie
is het vanzelfsprekender dat je van werkplek verandert. De oudere
generatie is hier veel minder mee bezig geweest. Dan merk je dat
de hele wereld in verandering is geweest maar dat het onderwijs
daar behoudender, naar binnen gerichter, traditioneler, in is. Daarom
hebben wij nu de focus liggen op groei, professionele ontwikkeling,
eigen verantwoordelijkheid en kennisdeling.”
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Hoe zet je het realiseren van groei, ontwikkeling en kennisdeling
in gang?
“Van een bestuurder wordt gevraagd dat je een duidelijke stip op de
horizon kunt zetten. Dat doe je in samenspraak met anderen, je krijgt
er anderen ‘warm’ voor en creëert draagvlak bij het personeel en de
medezeggenschapsraad. Als de ingezette ontwikkelingen zichtbare
resultaten opleveren, dan groeit ook het geloof. We hebben in
het verleden een GroeiAcademie opgezet die zijn bestaansrecht
meer dan waar maakt. Want hoe wissel je kennis en ervaring uit?
Hoe maak je inzichtelijk wat er allemaal aan vaardigheden en
expertise is op verschillende scholen? Hoe draag je bij aan de groei
en professionele ontwikkeling van personeel? De GroeiAcademie
verzorgt bijvoorbeeld een cursusaanbod maar zet ook projecten
op. Bepaalde speerpunten op organisatieniveau zijn via het
strategisch beleidsplan in elk schoolplan en jaarplan van de scholen
terug te vinden. Talentontwikkeling van personeel en leerlingen is
bijvoorbeeld zo’n speerpunt.”
Mevrouw Odilia van den Berg is sinds drie jaar directeur
van Dorpsschool De Bron te Reeuwijk (onderdeel van De
Groeiling). Onder het motto ‘Samen groeien op De Bron’ wil
Dorpsschool De Bron kwalitatief hoogwaardig onderwijs
bieden dat voor ieder kind zal leiden tot de maximaal haalbare
resultaten. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele
mogelijkheden en achtergronden die elk kind uniek maken.
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Wat roept het begrip bevlogenheid bij je op?
“Enthousiast en gemotiveerd zijn voor de dingen die je doet in je
werk. Daar blij van worden, het geeft energie, nog steeds. Ik voel
mezelf ook als een bevlogen medewerker en daardoor hou ik mijn
leven in balans, doordat ik veel energie van mijn werk krijg. Heel lang
kreeg ik de meeste energie van het werken met kinderen, genoot ik
van hun ontwikkeling en vond het fijn dat ik daar een bijdrage aan
kon leveren. Ik vind het nog steeds belangrijk en energie gevend dat
het werk gerelateerd is aan kinderen, daar doe ik het voor.
Mijn uitdaging ligt in onderwijsontwikkeling en in mijn team. Het is
belangrijk om het team gemotiveerd en enthousiast te houden en
ze te zien groeien. Dat ze initiatieven gaan nemen en het belang van
hun eigen ontwikkeling zien. Dat heeft dit team heel lang niet gehad.
De leerkrachten hadden wel hart voor hun werk, maar stonden stil.
Ze zijn in beweging en tot ontwikkeling gekomen, dat vind ik heel
mooi om te zien.”
Hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen?
“De afgelopen drie jaar hebben we diverse initiatieven ontplooid
die gericht waren op de verbetering van ons onderwijs en goede
resultaten. De teamvergaderingen werden meer inhoudelijk.
Didactiek, leerstof en klassenmanagement waren belangrijke
onderwerpen, waaruit veel veranderingen zijn voortgekomen.
Werd er voorheen voornamelijk gesproken over welke methode er
gekozen zou worden, nu is de methode een middel en gaat het meer
over de wijze van lesgeven. Daarbij wordt het belangrijkste doel,
zorgen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, steeds goed voor
ogen gehouden. De leerkrachten zijn in gaan zien dat zij er toe doen.
Vooral daardoor zijn de prestaties omhoog gegaan. Wij waren bijna
een zwakke school en zijn nu opklimmend. Steeds meer collega’s uit
het team voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en handelen
daar naar. Dat is een zichtbaar positieve ontwikkeling.”
Recentelijk heb je bevlogenheidssessies georganiseerd, waarom?
40

“Omdat er heel lang nog iets onder de oppervlakte heeft gezeten.
Dat was de familiecultuur en het niet uitspreken van wat je echt
denkt. Want dat ik bijvoorbeeld aanvankelijk te veel te snel wilde,
dat werd niet rechtstreeks tegen mij gezegd, dat hoorde je dan in
de wandelgangen, dat proefde je of kreeg je via via te horen. Ik
wilde daarom de cultuur openbreken. Een cultuur waarin collegiale
consultatie gewoon is, waarin feedback gegeven kan worden. Daar
hadden ze nog veel moeite mee. Ze waren ook niet gewend aan
klassenbezoeken en voelden dat als controle. Dus een van de dingen
was de slag maken naar meer openheid. Ik hoopte dat ze in gingen
zien dat je van elkaar kan leren door gebruik te maken van elkaars
kwaliteiten en er een meer professionele cultuur zou ontstaan.”
Wat heeft het opgeleverd?
“Ik denk dat door de training heel wat dingen voor hen op hun
plaats gevallen zijn. Voor een groot deel van het team is het duidelijk
geworden hoe ze in het team staan en welke ontwikkeling ze hebben
doorgemaakt. Er zijn heel veel emoties losgekomen, al tijdens
de trainingsdag zelf, maar ook daarna hebben ze nog heel veel
onderling gesproken. Ook in de gesprekken met mij is wel degelijk
wat veranderd. Ze durven meer te zeggen, zijn opener.”
Hoe ga je de ontwikkeling verder voortzetten en de positieve
resultaten bestendigen?
“Het proces was al in gang gezet voor de training, maar door de
bevlogenheidssessies heeft het wel een boost gekregen. Het proces
wil ik voortzetten en zo een professionele organisatie realiseren,
waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en we samen gaan
voor kwaliteit van onderwijs.
Als we de relatie met de ouders bekijken dan hebben de ouders
een duidelijk ‘wij-gevoel’ met de school. We zijn samen de school,
echter hun invloed is nog relatief beperkt in de organisatie van het
onderwijs. Ze zijn wel heel actief, maar meer in de randactiviteiten op
school. Die rol zou zeker nog kunnen groeien.”
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De leerkracht
De heer Remco Koster is leerkracht van groep 8 van de
interconfessionele basisschool De Triangel in Gouda (onderdeel
van De Groeiling). Hij staat ruim 20 jaar voor de klas en
heeft onlangs meegedaan aan de trainingen over passie en
bevlogenheid.
Wat maakt jou en ook de omgeving bevlogen?
“Ik denk dat het kunnen genieten van kinderen en de school mij
bevlogen maakt, het samen met de kinderen dingen doen en
daar ook wat voor over hebben. Ik vind dat kinderen gewoon een
onvergetelijk jaar moeten hebben qua werk, de dingen die ze leren.
Dat er zo veel mogelijk uit de kinderen wordt gehaald. Daarnaast
denk ik dat het goed is dat leerkrachten die bevlogen willen zijn het
niet alleen voor een groep doen maar juist ook een stapje verder
buiten de groep voor de school, daar hebben je collega’s echt wat
aan. Je kunt je heel hard inzetten voor je klas, dat is misschien voor
jouw bevlogenheid wel even goed, maar niet altijd voor het teamgevoel. Ik vind het essentieel om de dingen die goed gaan ook te
delen met collega’s en er samen voor te staan. Dat vind ik in ieder
geval heel belangrijk.“
Wat heb je nodig om de bevlogenheid te behouden?
“Wat ik zeker nodig heb is feedback, vooral van de kinderen. Dat ik
het gevoel heb dat ik op de goede weg zit. Ik merk aan de kinderen,
de meeste groepen in ieder geval, dat wat je erin steekt je ook weer
terug krijgt. Dat houdt mij heel bevlogen. Mijn vrouw werkt ook in
het onderwijs en wij leven een beetje voor het onderwijs op die
manier. Wij hebben dat allebei, zij werkt in het praktijkonderwijs voor
een hele andere doelgroep, maar het is iets wat we allebei heel leuk
vinden en regelmatig over spreken.”
Hoe zou je de cultuur van bevlogenheid op De Triangel willen
42

beschrijven?
“Deze school vind ik behoorlijk bevlogen. De collega’s willen er de
beste school van maken en zijn ook ontzettend trots op de school.
Dat zie je eigenlijk in alles terug. Op het moment dat er activiteiten
worden gehouden is iedereen er bij en gaat iedereen er ook voor.
Dat stukje trots zijn op die school, dat zie ik op andere scholen niet
altijd even terug.”
De relatie met de ouders, hoe heeft die effect op de
bevlogenheid?
“Mijn relatie met de ouders is prima. Daardoor doen de ouders ook
heel veel. Van sommige ouders krijg je ook terug dat zij tevreden
zijn. Zij zien het aan hun kind. Als hun kind tevreden is dan ben ik
ook tevreden en zijn die ouders ook tevreden. Dus het versterkt
elkaar allemaal op die manier. Ik ben heel eerlijk naar de ouders.
Als ik ergens iets zie dan krijgen ze het ook zo te horen. Ik ben niet
van het heel mooi verpakken, gewoon dit is de boodschap. Ouders
waarderen dat.“
Wat zijn ontwikkelingen die de bevlogenheid kunnen
‘bedreigen’?
“Ik denk wel dat vooral jonge leerkrachten te veel aan hun lot
worden overgelaten. Die kunnen nog niet teruggrijpen op een stuk
ervaring. Die denken wel dat ze alles al weten, tot het wat moeilijker
wordt. Ik denk dan vooral aan de behoefte aan begeleiding van
startende leerkrachten. Daarnaast is de participatie van mannelijke
leerkrachten in het primair onderwijs een zorg, vooral als je wat
hoger gaat met de groepen. Specifiek voor de jongens, die hebben
gewoon als rolmodel ook af en toe een man nodig. Niet alleen
vrouwen. Ik zeg niet dat mannen of vrouwen in kwaliteit verschillen,
maar kinderen moeten zich kunnen spiegelen. Een man reageert
nou eenmaal anders dan een vrouw. Misschien een stukje minder
emotioneel. Ik ken het van mijn dochter, die zit op school met alleen
maar vrouwen. De mannen hebben ook weer andere dingen
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die ze leuk vinden. De keuzes worden anders gemaakt en ik mis dat
daar wel een beetje. Mannen hebben vaak toch net andere dingen
die ze met de klas doen, wat ze ook verwachten van de kinderen.
Dat hebben we hier gelukkig wel.”
Wat zouden jullie nog kunnen doen om de bevlogenheid bij De
Triangel te bestendigen?
“Ik denk misschien nog meer je klas openstellen voor andere
mensen. Met je collega’s samen leren. Leer van iemand die het goed
kan, dat kan muziek zijn, dat kan gym zijn, maakt mij niet uit. Maar
iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten in de school en daar kan meer
gebruik van gemaakt worden. Dat zou mij heel mooi lijken, maar dat
is lastig, mensen vinden dat altijd eng. Ook als je bij ze komt kijken
gaat eigenlijk het liefst de deur dicht. Gooi die deur open en ga er
vanuit dat iedereen alles ook bewust doet. Dan kan je ook uitleggen
waarom je deze keuzes hebt gemaakt.”
En hoe kijk je aan tegen de werkdruk, deze zou drukkend werken
op bevlogenheid en plezier in het werk. Hoe zie jij dat?
“Ik zou graag een minister zien die gewoon het onderwijs eens
vier jaar helemaal met rust laat. Dat is voor mij de ideale minister
van onderwijs. Ik zie ook dat de laatste jaren de eisen steeds
hoger worden, het wordt steeds meer als het bedrijfsleven gezien.
Meetbare resultaten en resultaten moeten altijd maar hoger kunnen.
Zo werkt dat niet altijd met kinderen. Voor een deel is het waar, ik
vind sommige dingen ook prima om ook kinderen verder te helpen,
maar het slaat nu gewoon door. Het wordt een cijfercultuur. Dat vind
ik gewoon heel gevaarlijk.”

De ouder
Mevrouw Anita Goedknegt is woonachtig in Gouda en heeft
drie kinderen waarvan de oudste net de basisschool heeft
verlaten. Zij hebben alle drie de start gemaakt op De Triangel.
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De jongste zit nog steeds op De Triangel. De middelste is
vorig jaar naar de Vuurvogel verhuisd, een basisschool voor
hoogbegaafde kinderen.
Als ik bevlogenheid zeg, wat roept dat bij jou op in relatie tot
De Triangel?
“Bevlogenheid roept bij mij iets op van enthousiasme en passie,
betrokkenheid, dat soort termen als een soort van synoniem. Dit
zie ik ook terug in mijn contacten met De Triangel. Daarom ben ik
ook zo enthousiast over de school en probeer ik, ondanks dat ik
een full time baan heb, heel veel op school te doen. Het is heel
belangrijk dat het enthousiasme wat er is onder de leerkrachten,
ieder met een andere invalshoek, natuurlijk alle steun krijgt.
Bijvoorbeeld ook van ouders zodat zij dat ook weer kunnen
overbrengen op de kinderen. De kinderen zitten natuurlijk flink
wat uren ‘onder de hoede van’ de leerkrachten.
Wat heeft de keuze voor De Triangel destijds in sterke mate
bepaald?
“De geografie speelt bij ons geen rol, de kwaliteit wel. En hoe
meet je de kwaliteit als je voor het eerst een kind hebt dat
vier jaar wordt? Dat is het persoonlijke contact met de school.
Behalve in dit geval ook een geloofsovertuiging die meespeelde,
maar dan heb je nog wel keuze. Dan is de communicatie heel
belangrijk en die heb je in eerste instantie met de directrice
in dit geval. Ik vind wel, ik ben zelf ook directeur van een
organisatie, dat wat je zelf pretendeert in jouw rolgedrag, de
manier waarop je zelf leiding geeft of opereert, een reflectie
moet zijn van hoe de anderen dat ook gaan doen. Ongeacht dat
iedereen natuurlijk anders is. Dus onze indruk van de directrice
in dat kennismakingsgesprek, haar passie en haar enthousiasme
bepaalden in sterke mate de te maken keus.“
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Hoe heb je dat in de praktijk daarna ervaren?
“Ik merk wel dat die basisscholen helaas heel veel moeten
steunen op ouders omdat er heel veel werk ligt waar ze anders
niet aan toe komen. Mijn eerste ervaring daarmee was aan het
begin van het schooljaar toen er een boekje kwam met alle
activiteiten die ze willen organiseren. Daar kun je je dan als ouder
voor inschrijven. Dat is dan als ouder je eerste kennismaking
met iets meer dan alleen de kennismaking met de leerkracht van
jouw kind. Dan kom je in werkgroepjes die onder leiding staan
van andere leerkrachten die je op dat moment nog niet kent.
Dan zie je dat het enthousiasme zich als een olievlek verspreidt.
Ik ben nu 6 jaar voorzitter van de MR en ook daar merk ik dat.
Maar op welke manier ook, ik merk dat hoe klein of hoe groot
iets ook is, de leerkrachten, het team, het ontzettend belangrijk
is dat zij enthousiast zijn, dat zij een bepaalde spirit hebben. Vat
dat maar samen in het woord bevlogenheid. Dat daar ook over
gecommuniceerd wordt, dat is natuurlijk wel essentieel.“
Het onderwijs is onderhevig aan vele veranderingen. Wat
maak je daarvan als ouder mee?
“Nou ik vind dat het heel wat vraagt van de leerkrachten en met
name de oudere leerkrachten, zeg maar de 50+ers, die eigenlijk
gewend zijn op een hele andere manier onderwijs te geven,
namelijk voornamelijk gedreven door hun passie. De jonge
leerkrachten hebben denk ik nog meer over het ‘meten is weten’
meegekregen in de opleiding. Die oudere leerkrachten komen
toch echt wel in een enorme spagaat en dat merk ik. Die spagaat,
dat je er aan de ene kant wil zijn voor de kinderen, maar aan de
andere kant je administratie-uren hebt die je moet gebruiken
voor het nieuwe leerling-volgsysteem. Ik ervaar ook wel dat de
scores niet meer ten dienste staan van het op maat aanbieden
van het onderwijs aan de kinderen maar meer om af te rekenen.
Zij bepalen mede wat de kwaliteit van de school is waardoor zij
mogelijk wel of niet een bepaalde financiering krijgen. Dan
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worden het doel en de middelen wel heel erg door elkaar
gehaald. Mede vanwege mijn rol in de MR merk ik dat iedereen
binnen De Triangel een oprechte betrokkenheid heeft om deze
balans goed te houden. Het leerkrachten-team is ontzettend
goed bezig, met een directrice die iedereen meeneemt en daar
echt een voorbeeldrol in vervult. Zij is op alle mogelijke manieren
echt een leider voor het team in het kader van enthousiasmeren
en het stimuleren van de bevlogenheid. Ondanks die spagaat,
waar ook juist zij in komt te zitten met alle rapportages en
Excelsheets, blijft zij continu die bevlogenheid over brengen
aan de ouders. Als er ook maar ergens een werkgroepje is laat
ze even haar neus zien, ze probeert die communicatie naar de
ouders en de betrokkenheid mede daardoor zo groot mogelijk
te houden. Soms zou je willen dat het meer oplevert omdat er
zoveel energie in gaat zitten en tegelijkertijd merk ik ook dat het
energie oplevert. Dus blijft die motor gewoon doorgaan.”
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Onderzoeksbevindingen
Ontwikkeling en groei zijn niet alleen voor leerlingen maar ook voor
de onderwijsprofessional zelf cruciaal. Door blijvend te ontwikkelen
kan de onderwijsprofessional waarde toevoegen in de ontwikkeling
van het kind als mens maar ook als toekomstige arbeidskracht.
Er is in het onderzoek Bevlogen in het Onderwijs daarom gericht
aandacht geschonken aan de ontwikkelmogelijkheden die de
respondenten in het werk ervaren en zelf opzoeken. De uitkomsten
van ons onderzoek laten zien dat 15% van de respondenten
ervaart dat er veel mogelijkheden zijn om zichzelf professioneel
te ontwikkelen in het werk, 13% hiertoe weinig mogelijkheden
ziet en het merendeel van de respondenten de mogelijkheden als
gemiddeld ervaren. Ontplooiingsmogelijkheden in het werk krijgen
als rapportcijfer een 6.7.

Als we kijken naar de verschillen tussen leidinggevenden en
medewerkers dan wordt er een groot contrast zichtbaar. Waar
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medewerkers de ontplooiingsmogelijkheden gemiddeld met
een 6,6 waarderen doen leidinggevenden dit met een 7,9. De
taartdiagrammen geven deze verschillen helder weer.
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Naast de ontplooiingsmogelijkheden is ook onderzocht in welke
mate respondenten behoefte hebben aan ontwikkeling in het werk.
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er sprake is van
meer ontwikkelingsbehoefte dan mogelijkheden. Slechts 5% van de
respondenten geeft aan een zeer geringe behoefte aan ontwikkeling
te hebben.

Ontwikkelen in het werk kan op verschillende manieren. Zo kunnen
medewerkers leren door feedback te vragen van leerlingen,
collega’s of de leidinggevende maar ook door gericht op zoek te
gaan naar coaching in het werk. Daarnaast kunnen medewerkers
in het onderwijs zich ook ontwikkelen door nieuwe activiteiten te
ondernemen buiten het eigen takenpakket.
Het staafdiagram geeft inzicht in welke mate men actief op zoek
gaat naar coaching, feedback en mogelijkheden om zichzelf te
ontwikkelen.
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Naast het inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en ontwikkelbehoefte
is met het onderzoek ook in kaart gebracht in welke mate
respondenten zelf actief op zoek gaan naar ontwikkelmogelijkheden
en uitdagingen in het werk.
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Naast het actief aanpassen van de hulpbronnen in het werk, is
het vergroten van uitdaging in het werk ook een manier waarop
medewerkers gericht werken aan de eigen ontwikkeling en groei. In
het onderzoek is gevraagd naar de mate waarin respondenten actief
uitdagingen in hun werk creëren. De uitkomsten laten zien dat 11%
van de respondenten hoog scoort op het verhogen van uitdagingen
in het werk, 34% scoort laag op het verhogen van uitdagingen de
overige 55% van de respondenten gemiddeld.
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Theoretische achtergrond
In het JD-R model hebben we gezien dat baankenmerken
conceptueel opgedeeld kunnen worden in taakeisen en
hulpbronnen. Hulpbronnen kunnen een intrinsiek motiverende
rol spelen omdat ze bijdragen aan persoonlijke groei, leren
en ontwikkeling of een extrinsiek motiverende rol omdat ze
instrumenteel zijn in het realiseren van werkdoelen (Bakker & Bal,
2010). Eerder onderzoek heeft consistent laten zien dat hulpbronnen
als sociale steun, feedback, autonomie en mogelijkheden
voor persoonlijke ontwikkeling, positief geassocieerd zijn met
bevlogenheid (meta-analyse: Halbesleben, 2010). Bakker en Bal
(2010) deden onderzoek naar hulpbronnen, bevlogenheid en
prestatie bij startende docenten. Zij toonden aan dat docenten die
veel bronnen ter beschikking hadden, meer bevlogen waren en beter
presteerden. Een andere belangrijke bevinding was dat bevlogen
docenten in staat waren zelf meer hulpbronnen te genereren. Met
name autonomie en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
waren belangrijk in de relatie tot bevlogenheid en vervolgens
prestatie. Een omgeving die rijk is aan bronnen verhoogt het
zelfvertrouwen om doelen te behalen en vervult hiermee de
psychologische basisbehoefte om ergens deel vanuit te maken
(Bakker & Demerouti, 2007).
Social determination theory (SDT; Deci & Ryan, 2001) stelt dat
het vervullen van psychologische basisbehoeften essentieel is om
menselijk potentieel te benutten en ervoor te zorgen dat mensen
floreren, goed presteren en gezond blijven. Zij onderscheiden 3
psychologische basisbehoeften namelijk behoefte aan autonomie;
de behoefte om ergens bij te horen, deel van uit te maken, en; de
behoefte aan competentie. Het vervullen van deze psychologische
basisbehoeften hangt positief samen met optimaal functioneren in
termen van welzijn, attitudes en gedrag (Deci & Ryan, 2000).
In de interviews hebben we kunnen zien dat in het onderwijs vooral
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de behoefte aan competentie naar voren kwam. Docenten
hebben de verantwoordelijkheid om kinderen wat bij te brengen.
Ook bij leraren in het primaire onderwijs is de prestatiedruk
toegenomen omdat de CITO scores van de leerlingen een steeds
belangrijkere rol zijn gaan spelen. Voor leerlingen in de keuze van
de vervolgopleiding en toelatingseisen van de school naar keuze. En
voor scholen als selectiecriterium van ouders om hun kinderen al dan
niet naar deze school te sturen. Onder behoefte aan competentie
wordt verstaan dat een werknemer zich graag capabel voelt om met
omgevingsfactoren om te gaan, graag goed presteert en goed met
verschillende soorten uitdagingen kan omgaan (White, 1959).
Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte en Lens (2008)
beargumenteren dat de SDT wellicht kan verklaren waarom
bepaalde hulpbronnen bijdragen aan bevlogenheid. Als
hulpbronnen bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling én
SDT beargumenteert dat behoeftebevrediging een noodzakelijke
voorwaarde is om te kunnen floreren, is het aannemelijk dat de
motiverende invloed van hulpbronnen op bevlogenheid (deels)
verklaard wordt door het vervullen van de psychologische
basisbehoeften. In hun empirische studie hebben ze hier inderdaad
bewijs voor gevonden. Werknemers die veel hulpbronnen ter
beschikking hebben ervaren meer autonomie, verbondenheid en
competentie, wat verklaart waarom ze minder uitgeput en energieker
(dimensie bevlogenheid) zijn (Van den Broek et al., 2008).
Eerder hebben we al laten zien dat naast hulpbronnen ook taakeisen
belangrijk zijn om bevlogen te worden en/of te blijven. Als zowel
de hulpbronnen als de taakeisen hoog zijn, is de relatie met
bevlogenheid het sterkst (Bakker & Demerouti, 2007). Zoals je ook
in de interviews in dit hoofdstuk kunt teruglezen is het onderwijs
een sector die bijna voortdurend onderhevig is aan veranderingen.
Nieuw beleid, nieuwe methodieken en leerling-volgsystemen vragen
veel energie van docenten. Bij sommige docenten leidt dit tot het
gevoel dat ze alleen maar met administratieve taken bezig zijn wat
ten koste gaat van de tijd die ze aan het kind zelf kunnen besteden.
Dit is een goed voorbeeld om te laten zien dat taakeisen niet altijd
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een motiverende werking hebben. Hetzelfde type werk kan door
verschillende individuen anders ervaren worden.
In de organisatieliteratuur is er steeds meer consensus over de notie
dat sommige aspecten van het werk per definitie stressvol zijn en
negatieve gevolgen hebben, waar andere aspecten soms positieve
en soms negatieve gevolgen hebben (LePine, Podsakoff, & LePine,
2005; Podsakoff, LePine & LePine, 2007). In lijn met het JD-R model
kan gesteld worden dat sommige taakeisen bedreigende obstakels
zijn die energie van de werknemer vragen. Wanneer werknemers met
deze taakeisen geconfronteerd worden ervaren ze negatieve emoties
en een verlies van controle. Deze taakeisen worden daarom ook wel
belemmerende taakeisen (hindrance demands). Taakeisen die vaak
als belemmerend worden ervaren zijn bijvoorbeeld: onzekerheid over
het werk, interpersoonlijke conflicten en onduidelijkheid over de rol
(LePine et al., 2005).
Daarentegen zijn er ook taakeisen die weliswaar energie vragen,
maar daarnaast ook motiverend werken (Van den Broeck, De Cuyper,
De Witte & Vansteenkiste, 2010). Deze taakeisen zijn aantrekkelijk
voor werknemers omdat ze nieuwsgierigheid prikkelen en/of omdat
ze kunnen laten zien hoe competent of volhardend ze zijn. Op
deze manier dragen ze bij aan de groei en ontwikkeling van een
werknemer (Cavenaugh, Boswell, Roehling & Boudreau, 2000).
Deze taakeisen worden ook wel uitdagende taakeisen (challenge
demands) genoemd. Voorbeelden van taakeisen die vaak als
uitdagend worden ervaren zijn: werkdruk, tijdsdruk en cognitieve
taakeisen (Boswell, Olson-Buchanan & LePine, 2004; Cavenaugh et
al., 2000; LePine et al., 2005). Uitdagende taakeisen kosten energie
en stimuleren de werknemer tegelijkertijd om tijd en energie in het
werk te steken om zo tot het bereiken van doelen en de vervulling
van de psychologische basisbehoeften te kunnen leiden (Van den
Broeck et al., 2010). Dit type taakeisen wordt zowel in verband
gebracht met gezondheidsproblemen, het kost immers energie en
inspanning, zoals stress en uitputting, als met welzijn, zoals motivatie
en tevredenheid (LePine et al., 2005).
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Buiten deze relatief vaste indeling in belemmerende en uitdagende
taakeisen kunnen werknemers onderling ook nog verschillen in hoe
uitdagend c.q. belemmerend ze bepaalde taakeisen vinden. Als je
naar docenten kijkt, zien sommigen de administratieve taken die
bij het werk horen als een enorme belemmering, waar anderen er
ook wel een uitdaging in kunnen zien. Bijvoorbeeld door het als
taakvariëteit op te vatten.
Van den Broek et al., (2010) laten in hun studie zien dat taakeisen
inderdaad onderverdeeld kunnen worden in belemmerend en
uitdagend. Bovendien blijken de belemmerende taakeisen vooral
samen te hangen met meer uitputting en minder energie. Hierdoor
passen zij echt binnen het health impairment proces van het JD-R
model (Bakker & Demerouti, 2007). Uitdagende taakeisen waren in
deze studie wel geassocieerd met meer energie (vitaliteit dimensie
van bevlogenheid) maar niet met meer uitputting. Hulpbronnen
leiden zoals verwacht tot meer energie en minder uitputting. Op
deze manier zou je het opsplitsen van taakeisen in uitdagend en
belemmerend als uitbreiding van de JD-R classificatie kunnen zien
(Demerouti et al, 2001).
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“Het is essentieel om de dingen die
goed gaan te delen met collega’s.”
Remco Koster
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“Leidinggevenden kunnen
bevlogenheid in de school vergroten
door leerkrachten te steunen, te
stimuleren en ruimte te geven.”
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Agnes de Jong

Passend Leiderschap
Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de
bevlogenheid van hun medewerkers in het onderwijs. Dit vraagt
om een invulling van leiderschap die past bij de ontwikkelingen
in het onderwijsdomein en aansluit op de behoeften van de
medewerkers. Wij noemen dat ‘passend leiderschap’. Onderzoek
laat zien dat vooral transformationeel leiderschap de bevlogenheid
kan bevorderen. Transformationeel leiderschap houdt in dat leiders
hun medewerkers inspireren met hun visie voor de toekomst. Zij
geven individuele aandacht aan hun medewerkers en stimuleren
medewerkers om problemen ook eens op een andere manier
te bekijken. Transformationele leidinggevenden erkennen dat
iedere medewerker uniek is, specifieke behoeften heeft en
individuele aandacht nodig heeft. Zij geven ieder individu het
gevoel dat ze een belangrijke, betekenisvolle bijdrage leveren
aan de organisatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers hun werk
met meer enthousiasme en energie uitvoeren. Transformationele
leiders blijken ook meer werkhulpbronnen aan te reiken aan
hun medewerkers, zoals feedback, sociale steun en autonomie,
waardoor de bevlogenheid bij medewerkers toeneemt.
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Zo kan het bevorderen en erkennen van de autonomie en
professionele ruimte van leerkrachten, de mate waarin
leerkrachten zeggenschap hebben over of invloed kunnen
uitoefenen op de werkprocessen, de ervaren waardering en
het eigenaarschap vergroten. Het versterkt bovendien de
onderlinge leernetwerken, de motivatie en professionalisering van
leerkrachten. Leidinggevenden geven samen met o.a. bestuur,
leerkrachten, leerlingen en ouders, vorm aan die professionele
ruimte. Hiervoor is ‘passend leiderschap’ gewenst.
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In de praktijk
Wat is de visie van betrokkenen in het onderwijs op het
‘passend leiderschap’ in hun praktijk? In gesprek met Agnes de
Jong, Martien le Clercq en Marielle Rijnhout, allen betrokken bij
de “Primas Scholengroep”, staat de rol van de leidinggevende
in relatie tot bevlogenheid en kwaliteit van het onderwijs
centraal. Zij delen ieder vanuit hun perspectief als bestuurder,
directeur, leerkracht of ouder hun visie.
In gesprek met mevrouw Agnes de Jong, algemeen directeur
Primas Scholengroep. De Primas Scholengroep is de
vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Veere
en Noord-Beveland. De vereniging telt elf Primas-basisscholen
en twee Samenwerkingsscholen Veerse Stijl samen met
Archipelscholen De Lispeltuut te Oostkapelle en De Magdalon
te Veere.

Waarom is bevlogenheid belangrijk voor de Primas
Scholengroep?
“Bevlogen professionals werken vol enthousiasme en energie.
Ik denk dat deze bevlogenheid heel bevorderend is voor de
ontwikkeling van de kinderen. Zowel de bevlogenheid als de
ontwikkeling van de kinderen stimuleren bovendien ook het plezier
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in het werk bij de leerkrachten en hebben daarnaast een
onmiskenbaar positief effect op de ouders. Dan krijg je een cirkel,
dat versterkt elkaar. Bevlogenheid is besmettelijk, het steekt mensen
op een positieve manier aan.”
Wat is jouw rol daarbij?
“Bevlogenheid begint volgens mij bij de leiding. Als directeurbestuurder wil ik vooral mijn enthousiasme en bevlogenheid
overbrengen op de directeuren en de schoolteams. Deze
bevlogenheid zit overigens in me. Ik vind het onderwijs geweldig.
Dat vond ik altijd al. Of ik nu les geef of als directeur van de
school of bestuurder, ik ben in alles bevlogen. Ik zorg ervoor dat
ik als bestuurder dicht bij de praktijk blijf, of het nu voorlezen is
bij het voorleesontbijt, lesmaterialen maken of tentoonstellingen
bedenken met schrijvers en uitgeverijen. Ik vind alles gewoon zo
leuk en daarom steek ik er graag veel energie in. Bovendien levert
het ook veel energie op. Daarnaast kan ik vanuit mijn bevlogenheid
als bestuurder natuurlijk invloed uitoefenen om de bevlogenheid
in de organisatie te vergroten. Dit doe ik door de leerkrachten te
steunen, te stimuleren en ruimte te geven. Kortom, ik denk dat ik in
mijn rol als leidinggevende veel kan betekenen bij het realiseren van
bevlogenheid in de organisatie.”
Waarom heb je met je hele team deelgenomen aan de leergang
‘Bevlogen in het Onderwijs’?
“Ik denk dat als je iets wil laten landen in je organisatie, dat je dat
dan met zijn allen moet doen en doorleven. Niet altijd is dat nodig,
maar in dit geval wilde ik zelf ook meedoen. Je moet het voorbeeld
geven en daarmee het belang onderstrepen. Ik sta niet model omdat
ik vind dat ik model moet staan, maar omdat ik echt in bevlogenheid
geloof. Ik wil op deze manier mensen aanspreken en ze wakker
maken. Mijn team was reeds heel enthousiast en bevlogen. Mede
natuurlijk omdat zij vanuit hun passie voor dit vak hebben gekozen.
Stuk voor stuk, alle directeuren. De leergang sloot erg goed aan op
hun bevlogenheid en heeft eenieder nog meer gestimuleerd. Het
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was mooi dat iedereen in de functioneringsgesprekken de leergang
aanhaalde als een top gebeurtenis. Dat kwam mede door de hele
deskundige, wetenschappelijke en bevlogen aanpak.”
Wat zijn in het kader van bevlogenheid de uitdagingen voor jou?
“Dat op iedere school de mensen zich realiseren dat ze er iets
fantastisch van kunnen maken voor de leerlingen. Voor wat betreft
het leren op zichzelf en wat samen leren en leven betekent op zo’n
school. Dan kleur je de wereld wat mooier in en dat is in het belang
van iedereen.”
Wat voor tips zou je geven aan andere organisaties?
“Als ik naar mezelf kijk, dan begint dat met een bevlogen leider die
de bevlogenheid door kan geven aan anderen. Zorg dat je plezier
hebt in je vak en zorg voor de kinderen alsof het je eigen kinderen
zijn. Wat zou je je eigen kind gunnen in zijn of haar schoolleven?
Zorg ook dat je plezier hebt met elkaar. Dat zijn twee heel
belangrijke ingrediënten. Ga daarbij uit van de kwaliteiten van je
mensen. Niet alleen kijken naar wat ze niet kunnen. De mensen die
in het basisonderwijs werken kunnen immers heel veel en ze zijn ook
zo creatief. Kinderen vinden alles leuk, maar dit gaat ook op voor de
basisschoolleerkrachten. Ook zij vinden in de basis alles leuk wat op
hen afkomt.
Je hoort mensen natuurlijk wel klagen over de werkdruk als het gaat
over de administratieve taken en activiteiten die ze krijgen. Ik vind
het zelf lastig te beoordelen, maar de administratieve werkdruk lijkt
mij mee te vallen. Het ligt naar mijn mening ook aan de mate waarin
je er vaardig in bent. Ik moet daarbij wel zeggen dat er inderdaad te
veel toetsen zijn en er te veel administratie is. Waarom moet eigenlijk
alles vastgelegd worden? Zijn we zo onzeker geworden? Alles moet
volgens mij in balans zijn. Datgene wat we vast moeten leggen dient
ondersteunend te zijn aan het doel. Je moet dus ook niet zeggen
‘weg met alles’, dat is ook onzin. Het is goed om sommige dingen te
registreren, dat je de grote lijnen kunt zien, ontwikkelingen kunt
63

waarnemen en daar je voordelen uit kunt halen, maar het moet geen
doel op zichzelf worden en zeker niet te veel.”
Hoe hou je de bevlogenheid in stand?
“Door steeds nieuwe mooie dingen met elkaar te ondernemen en
mensen te waarderen. Ik vind het altijd heel belangrijk dat mensen
complimenten krijgen. Dat ze weten dat ze gewaardeerd worden en
dit dan ook te benoemen in activiteiten en bijeenkomsten waar je
allemaal bij bent. Tevens is het van belang dat de taken onderling
goed verdeeld worden zodat de mensen die de taken vervullen dat
doen vanuit hun kracht en met plezier. Als ik kijk wat we met z’n allen
realiseren dan ben ik daar trots op. Zowel op de hele organisatie,
wat er gezamenlijk wordt vormgegeven, als op de additionele en
individuele initiatieven. Daar ben ik zelf dagelijks mee bezig en dat
zal zeker uitwerking hebben op de bevlogenheid van anderen in
de organisatie. Zo initieer ik zeer frequent nieuwe dingen die door
collega’s opgepakt worden in de organisatie.”
Als bestuurder heb je natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld
de overheid. Wat is het effect van het overheidsbeleid op de
bevlogenheid?
“Ik vind niet echt dat ze zo hard hollen in de politiek. Sta nou eens
ergens voor. Het is allemaal erg op de gevestigde orde gericht. Ook
bij de gemeenten. Als je voor het onderwijs bent, ga er dan ook
voor. Laat dat dan niet jaren wachten. Ik mis daarin durf.
Onze kinderen zijn het gewoon waard om bevlogen voor te zijn. Kijk
naar de kinderen en je hebt het antwoord gewoon. Daar gaat het
om. Dat is de kern. Kwalitatief hoogwaardig en bevlogen onderwijs
aan de kinderen. We zijn niet zomaar iets aan het doen, het is heel
zinvol. Dat zijn de kinderen waard.”
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In gesprek met de heer Martien le Clercq, directeur en
leerkracht van ’t Klinket te Koudekerke. ‘t Klinket maakt
onderdeel uit van de Primas Scholengroep.

Als je kijkt naar je eigen bevlogenheid, als je die op een schaal
mag zetten, waar sta je nu?
“Ik zou zeggen een 9. Het werk heeft een hele grote rol in mijn
leven. Op een heel positieve manier overigens. Dat is een passie
voor mij. Als je ergens een passie voor hebt dan straal je dat heel erg
uit, dan wil je er voor gaan en wil je niet per se het beste, maar wel
zo hoog mogelijk. Daar kan ik best wel ver in gaan. Die passie is al
begonnen toen ik zelf op deze school zat. Ik wilde leerkracht worden
en met kinderen werken op deze school. Ik ben zeer betrokken bij
de school. Je kent iedereen, je weet hoe de onderlinge relaties
lopen en doorziet snel processen. Dit kan zeer nuttig zijn in een
situatie waarin sprake is van ‘krimp’. Echter dezelfde bevlogenheid
en voortvarendheid kan ook een manco zijn. Zeker als ik daarmee
te snel ga voor mijn team. Zo wilde ik onlangs iets vanuit mijn
bevlogenheid introduceren dat ik niet met het team had besproken.
Dan ga je soms drie stappen harder dan je team en achteraf is dat
een keus geweest die ik niet had moeten maken. Dat is ook open
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met het team besproken. Ik heb wel binnen mijn team het punt aan
de horizon gezet. We zijn een open en transparant team en weten
wat er van elkaar wordt verwacht. We spreken elkaar daarop aan op
een positieve- en constructieve manier. Over het algemeen is in het
onderwijs sprake van een familiecultuur. Daardoor wordt er niet altijd
feedback aan elkaar gegeven of duidelijk gecommuniceerd. Naar
mijn mening versterkt dit niet de professionaliteit.”
Bevlogenheid en de relatie met de ouders?
“Als het om de ouders gaat probeer ik een klimaat te creëren waarin
ouders zich betrokken voelen bij de school, zowel als leerkracht als
directeur. Je probeert ouders te betrekken bij heel veel activiteiten
die we als school organiseren en daarnaast ben ik ook altijd op het
plein aanwezig als kinderen worden opgehaald of gebracht. Dat is
niet ‘managen’, dat is gewoon zoals het hoort te zijn. Plezier voor
het kind staat bij mij op nummer 1, daar moet een school voor
zorgen. Vanuit het plezier kun je presteren. Sommige leerkrachten
zijn niet altijd in staat om voor sommige kinderen het schoolplezier
uit te stralen. Dat botst. Dan ga ik met die leerkracht, met het kind
en de ouders in gesprek.
De ouders kunnen daarentegen enigszins ‘bedreigend’ zijn voor
de bevlogenheid. Met name die ouders die verwachten dat wij
‘opvoeden’. Echter, zodra wij dan daadwerkelijk opvoedkundige
aspecten inzetten, staan ze op de stoep en beklagen ze zich dat wij
dat heel erg fout doen. Dan is vooral de manier waarop ouders dat
overbrengen op de leerkrachten bepalend voor de bevlogenheid. Ik
heb er zelf geen moeite mee, want je bent met het kostbaarste bezit
van de ouders bezig en vaak schort het aan een stukje communicatie
vooraf. Je moet ouders van het begin af aan betrekken bij de
leerontwikkeling van hun kind en als je dat niet doet loop je het risico
dat men niet tevreden is.”
Wat is het belang van bevlogenheid voor jouw school?
“Ja, dat is dus heel belangrijk. In ieder geval vind ik dat als je een
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bevlogen team hebt, of een bevlogen schoolleider, dit heel veel
mensen enthousiasmeert. Bevlogenheid is inderdaad besmettelijk.
Ik vind dat bevlogenheid noodzakelijk is voor het behouden en
verbeteren van de kwaliteit. Bevlogenheid doet ook iets met jezelf
en je omgeving. Als je bijvoorbeeld een heel bevlogen team hebt of
een heel bevlogen schoolleider creëer je zelfs een stukje tijdwinst.
Met tijdwinst bedoel ik datgene waar je energie van krijgt en wat
energie kost. Hoe zou je datgene wat je energie kost zelf kunnen
ombuigen? Op deze manier stimuleer je mensen om zelf de regie te
pakken en heel erg betrokken te worden en te blijven bij hun eigen
werk. Ze creëren daardoor zelf hun eigen mogelijkheden.”
Hoe zie je dat bij je collega’s, die bevlogenheid?
“Heel wisselend. Ik merk wel dat collega directeuren aspecten van
mijn bevlogenheid overnemen of dat we elkaars bevlogenheid
versterken. De anderen hierin meekrijgen kan vaak ook door zelf
weer een stap terug te doen en anderen de regie te laten nemen.”
Wat is bedreigend voor de bevlogenheid?
“De werkdruk en de enorme hoeveelheid verslaggeving die gedaan
moet worden. Alle onderwijskundige rapporten, het is gewoon
‘gekkenwerk’. Heel veel collega’s zijn vaak ‘s avonds nog druk bezig
en dat kost heel veel energie.”
En bevlogenheid in een gemeenschap als Koudekerke? Hoe is
dat?
“Ik merk de laatste jaren dat de bevlogenheid van onze school
heel mooi over het dorp heen hangt. Zelfs zo dat collega’s van de
andere school daar hun waardering over uitspreken. Wij proberen
zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen en geen kwaad over elkaar
te spreken. Er is heel veel waardering voor de wijze waarop we
samenwerken. Naast onze collega-school hier in het dorp probeer ik
vanuit deze bevlogenheid heel veel lijntjes naar buiten te zetten. Je
bent daardoor veel met mensen in gesprek en dat kost wat moeite,
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maar het levert heel veel op.”

De ouder
In gesprek met mevrouw Mariëlle Rijnhout, de moeder van An
Rijnhout die in groep 1 zit van ’t Klinket te Koudekerke.
Was de keuze voor ‘t Klinket een bewuste keuze?
“Zeker, we hadden de keuze tussen twee scholen. Wij hebben
aan de open dagen van beide scholen meegedaan en die waren
allebei erg informatief en leuk. Ik heb verschillende vriendinnen
en bekenden met kinderen die op de twee scholen zitten en
bij hen heb ik ook navraag gedaan. Na wat vooronderzoek en
open dagen heb ik me vervolgens door mijn gevoel laten leiden.
Daarbij maakte het voor mij niet uit of de school openbaar
of christelijk is. Ik heb zelf wel op een christelijke basisschool
gezeten in Vlissingen. Dat vond ik heel leuk, maar we hebben er
thuis praktisch heel weinig mee gedaan. Doorslaggevend voor
de keuze was echt het gevoel. Ik vond de ontvangst op ’t Klinket
door de directeur, Martien le Clercq, heel ontspannen. Dat is
denk ik ook wel hoe Martien er in staat. We liepen door de school
en kregen uitleg over andere groepen. Op de andere school
deed de docent dat ook prima, maar bij ’t Klinket werd de hele
school op een leuke manier doorgenomen. Dat goede gevoel is
ook in de praktijk bevestigd. Als je je kind elke dag naar school
brengt, beleef je pas echt hoe het op school gaat. Het voelt goed
als ik bij school wegfiets. Ook heb ik echt goed contact met juf
Laura en dat voelt erg persoonlijk.”
Mag je zeggen dat de school en haar leerkrachten ‘bevlogen’
zijn?
“Ja, inmiddels ken ik juf Laura, Martien le Clercq en een vriendin
die daar werkt goed. Je merkt bij deze mensen echt
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bevlogenheid. Als ik alleen al bij mijn eigen vriendin zie wat zij na
schooltijd nog doet voor school en hoe ze het er over heeft, dan
merk ik dat er veel werkplezier is en ze er veel voor doet. Voor
mij schiet Martien daar qua energie bovenuit. Ik merk dat hij als
directeur/docent heel bevlogen is. Hij leeft voor dit werk, dat zie
je aan alles. Die betrokkenheid en bevlogenheid van Martien en
zijn team werken erg aanstekelijk.”
Bevlogenheid is besmettelijk. Merk je dat ook als ouder van
An?
“Ja, misschien wel leuk om een voorbeeld te noemen. Afgelopen
weken hebben ze het op school over vlinders gehad. Juf Laura
is wel een natuurmens, denk ik. Ze hebben vlinders geknutseld
en An had een bakje met rupsen erin, die op den duur natuurlijk
uitkomen. De rupsen hebben we in de tuin losgelaten en ik
merkte echt dat An er helemaal enthousiast over was. Dat maakt
mij als ouder ook weer enthousiast. An heeft het nog steeds over
vlinders, dus dat enthousiasme is goed overgebracht door juf
Laura.”
Wat zou nog eventueel versterkt kunnen worden bij ’t Klinket?
“Zelf denk ik heel erg aan het stukje maatwerk, want dat wil
je altijd als ouder voor je kind. Daarbij denk ik aan maatwerk
passend bij de voortgang van een kind en passend bij hoe een
ouder denkt over bepaalde dingen. Ik heb zeker het idee dat ze
daar wel alert op zijn. Bijvoorbeeld met de CITO-toetsen, dat
vindt de ene ouder belangrijker dan de andere.
Uiteindelijk vraagt de hele maatschappij om dat stukje maatwerk.
De ouder van vroeger die gewoon zijn kind brengt en lijdzaam
meegaat in wat er geboden wordt, bestaat steeds minder. Het
kritisch vermogen van ouders is enorm gestegen, het gaat
immers toch om je eigen kind.”
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En de bevlogenheid als ouder in relatie tot de school?
“Ik heb me toevallig onlangs opgegeven als natuurouder.Toen
kwam ik in een groep met ouders die dat al jaren zelfstandig
doen en daar zag ik ook zo’n bevlogenheid. Ze zijn zich heel
erg bewust van de financiële (on)mogelijkheden en ze proberen
daarom zo min mogelijk bij Martien le Clercq aan te kloppen.
Ze denken gewoon goed na over hoe ze het kunnen doen en
op welke manier het voor de school de minste kosten met zich
meebrengt.
Bevlogenheid is echt besmettelijk. Als school zou je moeten
proberen de bevlogen ouders er tussen uit te pikken en ze
daar in te zetten waar andere ouders dat zien. Als je het van
elkaar ziet, dan steekt het elkaar aan. De bevlogenheid wordt
ook gestimuleerd door Martien. Hij geeft bijvoorbeeld een
compliment voor een bijdrage van een ouder en doet op een
plezierige manier verslag van het kamp. Dat komt volgens mij
echt volledig uit een stuk bevlogenheid en uit eigen initiatief. Dat
waarderen de ouders enorm. Je ziet hoe positief en enthousiast
daarop gereageerd wordt.”
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Onderzoeksbevindingen
Uit de voorgaande interviews komt duidelijk naar voren dat
leidinggevenden en professionals een klimaat voor bevlogenheid
kunnen creëren. Leiderschap, zowel leiding geven aan jezelf en
aan de ander, is daarbij een belangrijk aspect. In het onderzoek
Bevlogen in het Onderwijs is het klimaat voor bevlogenheid in kaart
gebracht. De uitkomsten van ons onderzoek laten zien dat 28% van
de respondenten hoog scoort op het klimaat van bevlogenheid
binnen hun school, 54% van de respondenten ervaart het klimaat
van bevlogenheid neutraal, de resterende 18% heeft er een minder
positieve beleving over. Het klimaat voor bevlogenheid in het
onderwijs scoort gemiddeld een 6,7.

Als we kijken naar de verschillen tussen medewerkers en
leidinggevenden is er een groot contrast zichtbaar. Van de
leidinggevenden geeft 53% van de respondenten aan een positief
klimaat voor bevlogenheid te ervaren terwijl dit onder medewerkers
slechts voor 18% van de respondenten zo is. Onder leidinggevenden
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waardeert slechts 3% van de respondenten het klimaat voor
bevlogenheid niet voldoende, onder de niet leidinggevende
respondenten is dit 25%. Het rapportcijfer onder leidinggevende
respondenten is met een 7,8 duidelijk positiever dan de niet
leidinggevende respondenten die het klimaat met een 6,1
waarderen.
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Het klimaat voor bevlogenheid is niet alleen van invloed op de
bevlogenheid maar ook op bijvoorbeeld de verloopintentie van
medewerkers en de ervaren werkdruk. De uitkomsten van het
onderzoek laten zien dat er sprake is van een significante positieve
relatie tussen een klimaat voor bevlogenheid en bevlogenheid en
een significant negatieve relatie met verloopintentie en werkdruk.
In organisaties waar medewerkers het klimaat voor bevlogenheid
positief waarderen is de verloopintentie lager en ervaren
medewerkers een minder hoge werkdruk.

Bevlogenheid zelf toont daarnaast een significant positieve relatie
met prestatie. Het creëren van een klimaat voor bevlogenheid
heeft daarmee invloed op zowel het welbevinden van de
onderwijsprofessional als de kwaliteit van het onderwijs.
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Als we kijken naar de uitkomsten van het onderzoek dan zien we dat
de verloopintentie laag is. Slechts 1% van de respondenten heeft
de intentie om de organisatie waar men werkzaam is te verlaten
terwijl met 78% een zeer ruime meerderheid van de respondenten
graag nu en in de toekomst bij de huidige werkgever blijft werken.
Respondenten scoren met een 2,8 dan ook laag op verloopintentie.

De werkdruk binnen het onderwijs wordt door 15% van de
respondenten als hoog ervaren, door 52% van de respondenten als
gemiddeld en door 33% van de respondenten als laag.
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Op de vragen in welke mate de respondenten vinden dat zij voldoen
aan de prestatievereisten van de functie scoren respondenten met
gemiddeld een 7,3 positief. Van de respondenten scoort 39% hoog,
54% gemiddeld en geeft de overige 7% aan (nog) niet aan de
vereisten van de functie te voldoen.
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Naast de relatie tussen klimaat voor bevlogenheid en onderwerpen
als bevlogenheid, verloopintentie, werkdruk en prestatie is ook
onderzocht welk type leiderschap een positieve relatie met klimaat
heeft.
De onderzoeksresultaten laten zien dat leiderschap vanuit charisma,
leiderschap vanuit inspiratie en leiderschap door individuele
aandacht een sterk positieve significante relatie met een klimaat voor
bevlogenheid hebben. Leiderschap vanuit charisma krijgt daarbij de
hoogste gemiddelde waardering.

De onderliggende onderzoeksvragen en waardering per
leiderschapsstijl geven inzicht waaruit “samen beter in verbinding”
in de praktijk vorm gegeven kan worden.
Leiderschap vanuit charisma
Mijn leidinggevende zorgt ervoor dat ik me bij
hem/haar op mijn gemak voel
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7,7

Ik heb volledig vertrouwen in mijn leidinggevende

Ik ben er trots op om met mijn leidinggevende te
mogen samenwerken

7,1

6,1

Leiderschap vanuit inspiratie
Mijn leidinggevende helpt mij om betekenis in mijn
werk te vinden

Mijn leidinggevende kan met een paar simpele
woorden uitleggen wat ik kan en moet doen

5,0

6,9

Mijn leidinggevende draagt interessante ideeën
aan om in het werk toe te passen

5,4

Leiderschap vanuit individuele aandacht
Mijn leidinggevende stimuleert mij om mezelf te
blijven ontwikkelen

6,0

Mijn leidinggevende geeft feedback over hoe ik
mijn werk uitvoer

Mijn leidinggevende geeft persoonlijke aandacht
aan mensen die buiten de groep vallen

5,0

5,6
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Theoretische achtergrond
Bevlogenheid is een positieve toestand van opperste voldoening,
die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie
(Bakker, 2011). Bevlogen werknemers voelen zich fit en sterk en zijn
heel enthousiast en geconcentreerd aan het werk. Vanwege hun
positieve houding en hoge activiteitenniveau, creëren zij hun eigen
positieve feedback in de vorm van waardering, erkenning, en succes.
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het JD-R model (Bakker &
Demerouti, 2014) veronderstelt dat mensen vooral bevlogen aan
het werk zijn wanneer hun taakeisen gepaard gaan met voldoende
hulpbronnen. Medewerkers kunnen veel werk verzetten, wanneer
ze voldoende werk-gerelateerde hulpbronnen ter beschikking
hebben, zoals steun van collega’s, feedback over prestaties, en
autonomie. Het management van organisaties kan een klimaat voor
bevlogenheid proberen te bewerkstelligen dat ervoor zorgt dat er
steeds voldoende hulpbronnen aanwezig zijn.
Klimaat voor Bevlogenheid
Volgens Reichers en Schneider (1990) verwijst een organisatieklimaat
naar de gedeelde perceptie van medewerkers van de formele en
informele organisatiestructuren, gebeurtenissen, praktijk, beleid, en
procedures die worden beloond, ondersteund, en verwacht in een
organisatiecontext. Bakker, Albrecht en Leiter (2011) beargumenteren
dat, wanneer medewerkers waarnemen dat hun organisatie een
klimaat creëert dat ondersteunend, uitdagend, en participerend is,
hun psychologische basisbehoeften worden bevredigd. Op basis van
reciprociteitsprincipes is het te verwachten dat medewerkers een
dergelijk klimaat voor bevlogenheid willen “terugbetalen” door veel
tijd en energie in het werk te steken en door psychologisch sterk
betrokken te zijn bij de organisatie. Een klimaat voor bevlogenheid
zorgt in feite voor optimale taakeisen en hulpbronnen, en draagt
(conform het JD-R model) indirect bij aan bevlogenheid bij de
medewerkers.
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Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het creëren van een
klimaat voor bevlogenheid. Allereerst zijn leidinggevenden voor
al hun medewerkers doorgaans heel zichtbaar, en vervullen zij een
voorbeeldfunctie. Onderzoek laat zien dat bevlogenheid aanstekelijk
is – door enthousiast te vertellen over het werk en de plannen voor
de toekomst, en door een energieke uitstraling kan een bevlogen
leider naar verwachting de medewerkers positief beïnvloeden
(Bakker & Xanthopoulou, 2009). Ten tweede geldt dat leiders door
hun aansturing laten zien wat er van medewerkers verlangd wordt,
en zo aangeven wat de ‘mores’ in een organisatie zijn. Ten derde
kunnen leidinggevenden door hun gedrag de bevlogenheid van
medewerkers beïnvloeden. Hierbij speelt met name de stijl van
leidinggeven een rol. Vooral transformationeel leiderschap lijkt een
positief effect te hebben op de bevlogenheid van medewerkers.
Transformationeel Leiderschap
Transformationeel leiderschap kan zich op vier verschillende
manieren manifesteren: via geïdealiseerde invloed, inspirerende
motivatie, intellectuele uitdaging, en individuele aandacht (Bass,
1985). Geïdealiseerde invloed wil zeggen dat leidinggevenden
een voorbeeld of mentor zijn voor hun medewerkers. Hierbij
geldt dat medewerkers hun leidinggevende vertrouwen en
respecteren. Inspirerende motivatie houdt in dat leidinggevenden
hun medewerkers inspireren met hun visie op de toekomst – wat
zijn de doelen en vergezichten die de leidinggevende schetst?
Transformationeel leidinggevenden zijn optimistisch over de
toekomst en creëren een teamspirit die uitstijgt boven het
eigenbelang van de medewerkers. Geïdealiseerde invloed en
inspirerende motivatie worden tezamen ook wel charisma genoemd
(Breevaart & Bakker, 2012).
Leidinggevenden die hun medewerkers intellectueel uitdagen,
stimuleren hun medewerkers om bestaande problemen eens op een
andere manier te benaderen. Mensen worden aangemoedigd om
nieuwe ideeën te opperen, ook als deze afwijken van de ideeën van
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de leidinggevende. Eisenbeiss, Van Knippenberg en Boerner
(2008) hebben laten zien dat transformationeel leiderschap samen
met een organisatieklimaat voor excellentie leidt tot innovatie.
Creativiteit en innovatie worden voorts bevorderd door het geven
van individuele aandacht aan medewerkers, en door het delegeren
van taken die overeenkomen met de behoeften en vaardigheden
van de medewerkers (Breevaart & Bakker, 2012). Door de individuele
aandacht die transformationele leidinggevenden aan hun
medewerkers geven, creëren ze een veilig psychologisch klimaat,
wat medewerkers het zelfvertrouwen geeft om uitdagende taken
voortvarend op te pakken.
Transformationele leidinggevenden erkennen dus dat iedere
medewerker uniek is, specifieke behoeften heeft, en aandacht
nodig heeft. Door middel van transformationeel leiderschap maken
leidinggevenden het werk belangrijk voor hun medewerkers, en laten
ze ieder individu weten dat ze door het goed uitvoeren van hun werk
een belangrijke, betekenisvolle bijdrage leveren aan de organisatie.
Dit zorgt ervoor dat medewerkers sterk betrokken zijn bij het werk en
daardoor met meer enthousiasme en energie hun werk uitvoeren –
ofwel bevlogen zijn.
Hoewel er een brede consensus is in de literatuur over de
effectiviteit van transformationeel leiderschap, kent de theorie
en het onderzoek naar transformationeel leiderschap ook enkele
problemen. Van Knippenberg en Sitkin (2013) hebben de problemen
met Bass’ (1985) leiderschapstheorie recentelijk op een rij gezet.
Hun belangrijkste conclusies zijn dat er behoorlijk wat conceptuele
overlap tussen de verschillende dimensies van transformationeel
leiderschap is. Ook zijn er meetproblemen met de vragenlijsten
waarmee transformationeel leiderschap wordt gemeten. Tenslotte
is het niet helemaal duidelijk via welk psychologisch proces de
afzonderlijke dimensies het welzijn en de prestaties van medewerkers
beïnvloeden. De theorie over transformationeel leiderschap is echter
onverminderd populair, en dat komt doordat de kernelementen
van de theorie belangrijke voorspellende waarde hebben voor het
functioneren van leidinggevenden en hun medewerkers.
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Onderzoeksresultaten
In een reeks van studies hebben Breevaart, Bakker en Demerouti
laten zien dat transformationele leidinggevenden een positieve
invloed hebben op de bevlogenheid van hun medewerkers doordat
zij de werkomgeving van de medewerkers optimaliseren. In een
eerste dagboekstudie bij Noorse mariniers die een lange bootreis
ondernamen om te leren leidinggeven (Breevaart, Bakker, Hetland,
Demerouti, Olsen & Espevik, 2014) werd aan deelnemers gevraagd
om elke dag van de reis (totaal 34 dagen) een korte vragenlijst in
te vullen over leiderschap, hulpbronnen, en bevlogenheid. Uit de
resultaten van dit onderzoek bleek dat de volgers vooral bevlogen
waren op de dagen dat de leidinggevenden transformationeel
leiderschap lieten zien. Op deze dagen bleken ze meer autonomie
te ervaren en meer steun te ontvangen, en dit zijn belangrijke
hulpbronnen die positief bijdragen aan bevlogenheid.
In een tweede studie bij een heterogene groep Nederlandse
werknemers (Breevaart, Bakker, Demerouti, Sleebos, & Maduro,
in druk) werd een vragenlijst over leiderschap en bevlogenheid
voorgelegd aan werknemers, en werd aan hun leidinggevende
gevraagd om de prestaties van de medewerkers te beoordelen.
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat transformationeel
leiderschap een positief effect had op bevlogenheid en prestaties
via hulpbronnen in de werkomgeving. Meer specifiek bleek dat
leiders die een transformationele stijl van leidinggeven gebruikten
hun medewerkers voorzagen van autonomie, feedback, en
mogelijkheden tot ontwikkeling. Deze werkhulpbronnen bleken de
psychologische basisbehoeften van de medewerkers te bevredigen
(de behoeften aan autonomie, verwantschap en competentie), en
dus indirect bij te dragen aan de bevlogenheid en prestaties van de
medewerkers. Interessant was dat vooral de medewerkers met een
sterke behoefte aan leiderschap baat hadden bij transformationeel
leiderschap – voor deze subgroep waren de genoemde effecten het
sterkst.
Uit een derde studie (Breevaart, Bakker, Demerouti, & Van den
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Heuvel, in druk) bleek dat ook een goede uitwisselingsrelatie tussen
leidinggevende en de medewerker van groot belang is. Volgens
Graen en Uhl-Bien’s (1995) leader-member exchange theorie
ontwikkelen leidinggevenden met elk van hun medewerkers een
uitwisselingsrelatie. De kwaliteit van deze relatie beïnvloedt de
verantwoordelijkheden die de medewerker krijgt, de invloed bij de
besluitvorming, en de toegang tot hulpbronnen. Dit heeft voorts
gevolgen voor de prestaties. Uit het onderzoek van Breevaart en
haar collega’s bleek dat de uitwisselingsrelatie een positief effect
had op de ontplooiingsmogelijkheden van de medewerkers en
de sociale steun die ze kregen van anderen, wat indirect bijdroeg
aan hun bevlogenheid en objectieve prestaties. Dit betekent dat
leidinggevenden de prestaties van hun medewerkers positief kunnen
beïnvloeden door hen de juiste aandacht en kansen te geven.
Hierdoor worden medewerkers enthousiast en kunnen ze op een
energieke manier hun werk uitvoeren.
Conclusie
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het creëren van een
klimaat voor bevlogenheid. Door zelf bevlogen te zijn kunnen ze hun
medewerkers enthousiasmeren. Vooral transformationeel leiderschap
blijkt een belangrijke impact te hebben op bevlogenheid en
prestaties, omdat transformationele leiders vertrouwen scheppen en
hun medewerkers de benodigde werkhulpbronnen aanreiken. Door
een duidelijke visie op de toekomst uit te dragen, door medewerkers
intellectueel uit te dagen, en door medewerkers individuele
aandacht te geven, kunnen leidinggevenden hun medewerkers
inspireren zodat ze hun werk met veel plezier adequaat uitvoeren.
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“Bevlogenheid is besmettelijk, het
doet iets met jezelf en je omgeving en
is noodzakelijk voor het behouden en
verbeteren van kwaliteit.”
Martien le Clercq
83

“Het geeft een enorme
power aan je organisatie als
je bevlogen mensen hebt en
hen goed weet in te zetten.”
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Rianne Doeleman

Succesvol Veranderen
Het onderwijs is altijd in beweging en dat is maar goed ook, want
onze samenleving staat immers niet stil. Externe ontwikkelingen
hebben een uitwerking op de rol van de bestuurder, de directeur,
de leerkracht en de ouders. Van de onderwijsprofessionals mag
verwacht worden dat zij in dit veranderende krachtenveld de
gewenste prestaties blijven leveren. Dit vraagt om intrinsieke
veranderbereidheid en continue aandacht voor professionele
ontwikkeling. Bevlogenheid draagt bij aan veranderbereidheid
en daarmee aan de stabiliteit en kwaliteit van de prestaties in
een veranderende werkomgeving. Aandacht voor autonomie,
ontwikkelingsmogelijkheden, zingeving en samenhang zal
de bevlogenheid en veranderbereidheid bevorderen. Door
de medewerkers bijvoorbeeld de autonomie te geven hun
werkomgeving zelf te optimaliseren wordt de bevlogenheid
behouden en gestimuleerd. Het proactief veranderen van aspecten
van het werk door medewerkers wordt job crafting genoemd. Job
crafting komt vanuit het initiatief van de medewerker zelf.
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Leidinggevenden kunnen hierbij een stimulerende en faciliterende
rol vervullen. Door de aanpassingen die medewerkers met job
crafting weten te realiseren kunnen zij de taken optimaal laten
aansluiten op hun persoonlijke passie, vaardigheden en interesses.
Onderzoek heeft aangetoond dat interventies ‘job crafting
gedrag’ effectief kunnen stimuleren. Hierdoor kunnen persoonlijke
werkstressoren worden verlaagd, uitdagingen worden verhoogd en
werkhulpbronnen gemobiliseerd. Diverse onderzoeken laten een
duidelijke relatie tussen job crafting gedrag en de bevlogenheid
van medewerkers zien. Job crafting zorgt daarnaast ook voor meer
werkplezier, een gevoel van welbevinden en goede prestaties.
Aandacht voor job crafting en bevlogenheid draagt daarmee bij
aan succesvol veranderen.
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In de praktijk
In de gesprekken met Karim Sahili, Ouissal Amekran en Saloua
Zerkani, allen betrokken bij basisschool “Al Amana”, staat het
belang van bevlogenheid bij het succesvol veranderen in het
onderwijs centraal. Zij delen ieder vanuit hun perspectief als
directeur, medewerker en ouder hun visie.
In gesprek met de heer Karim Sahili, directeur van de
basisschool Al Amana. Al Amana is een basisschool op
islamitische grondslag en is gevestigd te Ede. Al Amana valt
onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting
Ede voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding. De school telt
ongeveer 200 leerlingen en deze zijn verdeeld over 8 groepen.
De leerlingen komen o.a. uit Ede, Veenendaal en Rhenen.

Hoe zie jij het belang van bevlogenheid voor jouw school?
“Ik vind dat heel belangrijk, als je zegt ‘ik wil een prestatie
leveren’, dan moet je een duidelijke visie en plan ontwikkelen om
de bevlogenheid in het onderwijs te krijgen. Daar hoort ook een
passende bevlogen aanpak bij. Ik stuur meer op de processen en
werk nu met voorzitters aan de hand van de beleidsterreinen. De
voorzitters formuleren samen met het team speerpunten voor het
aankomend schooljaar. Dit doen zij ook in samenwerking met andere
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collega’s, wat erg goed werkt.”
Wat maakt jou bevlogen?
“Ik geloof in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden, zie
bedreigingen als een kans. Al op jonge leeftijd wilde ik iets
betekenen voor de gemeenschap en aan de buitenwereld laten
zien dat wij in staat zijn om goed onderwijs te verzorgen. Ik heb
drie scholen opgericht, maar wel veel tegenwerking ervaren. Met
volharding is uiteindelijk de school er in de huidige vorm gekomen.
Ik neem geen genoegen met een politieke partij die zegt dat het
islamitisch onderwijs de integratie belemmert. Veel van wat in de
buitenwereld gebeurt wordt helaas op de school geprojecteerd.
Mensen hebben daardoor een vooroordeel zonder de school ooit te
hebben bezocht. De laatste jaren hebben wij ons heel goed kunnen
ontwikkelen en zijn we gegroeid. Volgend jaar openen we een
nieuwe locatie in Ede en we zijn bezig om een ouder/kind centrum te
realiseren.”
In hoeverre heeft de identiteit van de school invloed op de
bevlogenheid?
“Als je weet wie je bent sterkt dat je visie en boodschap, identiteit
zorgt voor verbinding. Het zijn de waarden die daaronder liggen
waar iedereen zich in kan vinden. Dit zijn niet alleen leerkrachten
die islamitisch zijn. Ik verwacht heel veel van de medewerkers.
Afspraken maken en nakomen staat voorop, doe je dat als docent
niet dan word je uitgenodigd voor een gesprek met mij. Ik heb ook
taallessen verzorgd op school voor de ouders, in samenwerking met
een ROC. Jaarlijks organiseren we tien thema bijeenkomsten voor
de ouders. Afgelopen keer was de centrale vraagstelling; hoe voer ik
een gesprek over een rapport met mijn kind? Wat voor vragen moet
ik stellen aan de leerkracht? Ik maak de ouders kritischer, zodat de
leerkrachten automatisch kritisch beoordeeld worden.”
Wat is jouw rol bij de bevlogenheid op school?
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“Onze prestaties liggen, in tegenstelling tot eerder, nu boven het
landelijk gemiddelde. Om dit te realiseren heb ik duidelijk mijn
verwachtingen uitgesproken richting de leerlingen, de ouders en de
leerkrachten. Als je duidelijk uitspreekt wat je graag wilt bereiken
en dit helder vertaalt naar activiteiten zullen de leerkrachten er
voor gaan. Ik had spreekwoordelijk ‘de reis’ geboekt richting het
gewenste doel en heb toen de leerkrachten gevraagd om ‘in te
stappen’. Wie het zelfde doel nastreeft gaat mee op reis en mag
de koers naar het doel mede bepalen. Degenen die niet meegaan
kunnen ergens anders naartoe gaan, maar horen niet binnen deze
organisatie. Ik ben daarin heel duidelijk. Je moet niet zomaar
dingen zeggen, maar keuzes maken waardoor je een duidelijk
signaal geeft. Realistisch blijven is dan wel belangrijk. Als iemand
onvoldoende functioneert kun je niet zomaar afscheid nemen, je
hebt immers te maken met wet- en regelgeving. Belangrijker nog
is dat deze boodschap voor leerkrachten geen verrassing mag
zijn. Wat ik vaak zie bij andere scholen is dat de leerkracht nooit te
horen heeft gekregen dat hij niet goed functioneert. Dat kan niet.
Duidelijke doelen stellen en open met medewerkers spreken over
het functioneren helpen om de bevlogenheid binnen onze school
te stimuleren. Daarnaast wil ik dat de medewerkers trots op hun
baan en de school kunnen zijn. Ik heb partners binnen en buiten de
gemeenschap gezocht om mee samen te werken. Hierdoor is het
imago van de school sterk verbeterd.”
Wat zijn de verdere ambities van de school?
“We hebben de ambitie om een excellente basisschool te worden.
Het ministerie en de inspectie hebben drie keer gevraagd of we ons
wilden aanmelden voor excellente basisschool. Ik vond dat het team
hiervoor nog niet klaar was en eerst meer ervaring moest opbouwen.
Daarvoor bezoeken we zowel scholen die excellent zijn als scholen
die het net niet zijn geworden. Ik ben zelf met de voorzitters van
de beleidsterreinen meegegaan. Als de ervaring breder is en het
zelfvertrouwen groter, dan zullen we ervoor gaan. Daarnaast willen
we graag het ouder/kind centrum neerzetten waar veel winst mee te
behalen is. Dit kan ouders inspireren kinderen op te gaan voeden
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in plaats van alleen te verzorgen. Het begeleiden van kinderen, dat is
het belangrijkst.”
Vind je het beleid vanuit de overheid stimulerend voor de
bevlogenheid?
“De overheid komt elk jaar met nieuwe regels waardoor je weinig
ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen, dat
werkt niet stimulerend. De afgelopen jaren lag de focus op
opbrengstgericht werken, nog voordat je als school alles goed hebt
geïmplementeerd wijzigt de koers. Nu willen ze dat we ons meer
gaan richten op sociale ontwikkeling. Dan vraag ik me wel af, wat
wil men nu eigenlijk? We willen enerzijds onze eigen koers varen
en anderzijds geen regels overtreden, je bent toch kwetsbaar als
islamitische school. Echter, het wisselend beleid vanuit de overheid
geeft geen stabiel en helder kader.”

Ouders & medewerksters
In gesprek met mevrouw Ouissal Amekran, intern begeleidster
en onderbouw coördinatrice, daarvoor 10 jaar leerkracht,
en ouder van een leerling op de basisschool Al Amana en
mevrouw Saloua Zerkani, directie-assistente en ouder van een
leerling op de basisschool Al Amana.

Hoe kijk je aan tegen de bevlogenheid op de basisschool Al
Amana?
Ouissal Amekran: “De school bestaat sinds 1992. We hebben al
heel wat ups en downs gehad, nu zijn we in een groeifase. We
leveren goede kwaliteit met een duidelijke identiteit. Ik denk
dat we ons voorheen vooral concentreerden op de kwaliteit
waardoor er te weinig aandacht was voor de identiteit. Daarnaast
beschikken we nu over een team dat bevlogen is. Bevlogenheid
herken je in de motivatie, het energieke. De leerkrachten willen
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heel graag een extra inspanning leveren in het belang van de
kinderen. Om dit te realiseren hebben we hard moeten werken.
Acht jaar geleden is er een nieuw personeelsbeleid ingezet.
Er waren hier toen veel leerkrachten werkzaam die eigenlijk
niet bewust voor deze school hadden gekozen. Er zijn toen
nieuwe mensen geworven waarbij heel bewust is gekeken
naar kwaliteit en identiteit. Op dat moment is bewust voor een
50/50-benadering gekozen. Van alle medewerkers heeft de helft
de islamitische identiteit, de andere helft heeft deze niet maar
draagt wel de waarden en principes uit.”
Wat betekent deze aanpak voor de ouders?
Ouissal Amekran: “Wij willen ouders bewust maken dat ze echt
kiezen voor onze school op basis van identiteit en kwaliteit.
We hebben de inzet van de ouders nodig om onze doelen te
kunnen realiseren. Graag zien we de ouders in de school en
horen we hun mening ook als die kritisch is. Daar kunnen wij als
school en professionals immers van leren. Dat je samen met de
ouders de ontwikkeling van het kind stimuleert is de afgelopen
jaren heel belangrijk geworden. We maken nu tijdens de intake
duidelijke afspraken over de rol van de ouders en de school. We
verwachten van de ouders dat ze betrokken zijn, dat ze hun kind
thuis stimuleren om mee te doen, om huiswerk te maken, maar
ook dat zij regelmatig op school aanwezig zijn.”
Hoe gaan jullie om met veranderingen zoals bijvoorbeeld
‘passend onderwijs’?
Ouissal Amekran: “Dit verschilt per persoon. De een kan er wat
makkelijker mee omgaan, is wat flexibeler, en de ander heeft
er meer moeite mee. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het
bestuur, de directie en het MT hierop inspelen. Er is bewust een
keuze gemaakt om collega’s mede-eigenaar te laten worden van
thema’s, plannen en doelstellingen. Zo hebben we bijvoorbeeld
een taalcoördinator aangesteld, een rekencoördinator en een
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identiteitscoördinator. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor zijn
of haar onderdeel en diegene deelt dit met het team. Het team
ervaart daardoor dat men eigenaar is en heeft niet het gevoel
dat het vanuit de directie is opgelegd. We zijn daarmee samen
eigenaar van de veranderingen die we in gang zetten.”
Hoe wordt de bevlogenheid binnen de school onderhouden?
Ouissal Amekran: “De bevlogenheid wordt onderhouden door
middel van coachingsgesprekken, functioneringsgesprekken met
leerkrachten, door het geven van complimenten en feedback
en het faciliteren van opleidingen. Leerkrachten worden
gestimuleerd zich verder te ontplooien, zichzelf professioneel
te ontwikkelen. Dit wordt heel erg gestimuleerd vanuit directie
en bestuur. Het wordt nu meer ingezet dan voorheen en heeft
een positief effect . Als ik terugkijk op hoe ik me heb mogen
ontwikkelen hier op school de afgelopen 12 jaar dan heeft me
dat veel gebracht en ben ik daarvoor erg dankbaar. In onze
bevlogenheid speelt saamhorigheid een belangrijke rol. Een
keer in de maand lunchen we uitgebreid en gezamenlijk. Op die
manier kun je elkaar echt leren kennen en geven we elkaar meer
persoonlijke aandacht.”
Hoe komt de school over bij de ouders?
Saloua Zerkani: “Ik heb bij de keuze gekeken naar de kwaliteit
en identiteit, voor mij zijn zij beide belangrijk. Zelf heb ik vroeger
op een christelijke school gezeten, waar in principe niks mis mee
was, maar ik miste de gelijkenis. Deze gelijkenis wil ik mijn kind
wel meegeven. Uiteindelijk hebben we voor deze school gekozen
op basis van kwaliteit, identiteit, herkenbaarheid en verbinding.
Ik herken bij deze school de identiteit en saamhorigheid die voor
mij belangrijk is.”
Ouissal Amekran: “Mijn kind zit sinds dit jaar hier op school, in
groep 4. Dat is heel raar gelopen. Ik heb hem met 4 jaar hier
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ingeschreven, toen heeft hij een half jaar hier op school gezeten,
tegen de vakantie heb ik besloten hem hier van school te halen.
Dat was een bewuste keuze omdat hij destijds enig kind was en
ik hier werkte. Hij kon het onderscheid tussen mijn rol op school
en thuis niet maken. Toen heb ik hem naar een openbare school
gebracht. In de drie jaar dat hij daar op school zat merkte ik bij
mezelf dat ik dat toch wel heel jammer vond. Met name bij de
islamitische feesten, als ik hier de collega’s zo hun best zag doen
om activiteiten te organiseren en de kinderen die er heel blij van
werden. Dan had ik heel vaak het idee ‘was mijn kind hier maar
bij’. Vorig schooljaar hebben we het besluit genomen om hem
hier naartoe te brengen en goed gekeken of hij dat aan kon. Hij
heeft het nu heel erg naar zijn zin. De school biedt zowel kwaliteit
als identiteit, met name identiteit speelt voor ons een hele grote
rol.”
Waar zou nog meer aandacht aan besteed kunnen worden?
Saloua Zerkani: “Ik denk de communicatie naar de ouders toe.
We zijn op de goede weg maar willen nog meer benadrukken
dat ouders belangrijk zijn en dat ze zich gehoord voelen.
Zonder ouders zijn we nergens als school. Dat is onze oprechte
overtuiging, maar dat moet je de ouders ook laten ervaren.
Natuurlijk heb je soms nog te maken met een taalbarrière,
echter de nieuwe generatie ouders heeft een veel betere
taalbeheersing. Daar liepen we voorheen wel meer tegenaan.”
Ouissal Amekran: “Daarnaast, denk ik tijdig ‘op de rem trappen’.
We hebben heel bevlogen medewerkers en een heel bevlogen
directeur. Dat ‘op de rem trappen’ blijft een aandachtspunt, we
hebben namelijk de neiging te veel te willen in één keer. Ik ben
eigenlijk meer een voorstandster van iets goed aanpakken en
uitvoeren dan dat je verschillende dingen tegelijkertijd aanpakt
en dat je half werk levert. We discussiëren hier vaak over, dat
houdt ons scherp en geeft energie.”
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In gesprek met de heer Dick de Boer, voorzitter Raad van
Bestuur Koninklijke Auris Groep. Binnen de Koninklijke Auris
Groep leveren ongeveer 1500 mensen zorg, onderwijs en
begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een
auditieve en/of communicatieve beperking. Auris biedt de
ondersteuning die zij nodig hebben bij horen, spreken of taal.
Auris streeft naar optimale participatie van de cliënten in de
maatschappij. Het doel is dat zij zo veel mogelijk zelfstandig
hun leven leiden en deelnemen aan de maatschappij. Auris
biedt diensten en producten aan in het Nederlandstalig gebied.
De kernactiviteiten zijn voorlichting, preventie, diagnostiek,
begeleiding, behandeling en scholing.

Wat betekent bevlogenheid voor jou en voor Auris?
“Het is natuurlijk goed om te kijken wat bevlogenheid nu eigenlijk
is. Want veel mensen zeggen al van zichzelf: ‘ik ben bevlogen’.
Bevlogenheid is niet alleen maar voelen voor hetgeen je doet,
maar ook wat je daarmee bereikt. Het is niet een kwestie van alleen
intentie. Als bevlogenheid er niet is, dan heb je wel een probleem. Ik
denk dat mensen in onze sector bevlogenheid hebben als een soort
basishouding. Maar het moet meer zijn dan de betrokkenheid op
de doelgroep. Naar mijn mening moet de bevlogenheid vooral op
de ‘inhoud’ zitten. Dus je moet er ook plezier in hebben om in ons
geval veel te weten van taalontwikkelingsstoornissen en auditieve
beperkingen.”
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Is bevlogenheid een voorwaarde voor het succesvol doorvoeren
van veranderprocessen?
“Het ligt voor de hand om ‘ja’ te zeggen maar dit vraagt wel een
zekere nuancering. Als wij kijken naar de veranderingen in het
onderwijs, dan zou je verwachten dat mensen daar allemaal positief
tegenover staan. Dat is in de praktijk vaak niet zo. We moeten
rekening houden met het gegeven dat er ook mensen zijn die de
verandering niet zien zitten. Gelukkig staan daar tegenover ook
bevlogen en enthousiaste mensen die de verandering omarmen.
De vraag is dan wat is de potentie daarvan? Bevlogenheid heeft
een uitstralende werking. Bij veranderingen moet je kijken naar je
dragende krachten, wat zijn de pijlers, waar heb je houvast aan? Dat
zijn dan zeker de mensen die de verandering willen, die bevlogen
zijn en willen verbeteren. Die medewerkers moet je stimuleren
en een kans geven om een bijdrage te leveren. Bevlogenheid
vraagt daarmee om ruimte te geven maar ook om aandacht en het
signaleren van de aanwezige potentie in mensen. Het vraagt van
leidinggevenden stimulerend gedrag. Dat valt nog niet altijd mee,
ook leidinggevenden zelf kunnen in meer of mindere mate bevlogen
zijn. Het is van belang dat we die krachten herkennen en erkennen
en kijken hoe we dit als organisatie kunnen verbinden.”
Hoe kijk je aan tegen leiderschap in relatie tot bevlogenheid?
“Je schept als leider in feite de randvoorwaarden, je stuurt op
attitude en je enthousiasmeert, want je bent zelf ook bevlogen.
Daarna moeten de mensen het toch zelf doen. Toen we binnen
onze eigen organisatie bewuster aandacht gingen besteden aan
bevlogenheid waren er natuurlijk ‘early adopters’ die zeiden: ‘dat is
leuk, dat gaan we doen’. En vervolgens is het van belang dat ook de
anderen erbij betrokken worden. Vanuit de professionaliteit van de
medewerkers moet je er op kunnen vertrouwen dat ze het werk goed
doen. Het is een uitdaging ruimte te geven en daarbij ook passende
kaders te stellen. Ik denk dat er bestuurders zijn die iets meer de
neiging hebben het strakker aan te sturen. De leidinggevende moet
je volgens mij niet te veel vermoeien met het zeggen hoe ze het
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moeten doen. Je moet gewoon zeggen wat ze moeten bereiken.
Als leider breng je focus aan, geredeneerd vanuit het belang van
de klant of cliënt. De professional werkt vaak vanuit passie en
bevlogenheid en wil voor onze cliënten graag iets meer doen, ook
als dit zaken zijn die niet aansluiten bij onze kernkwaliteit. Als leider
heb je de taak continu voor iedereen helder te houden wat je samen
maatschappelijk wil betekenen. De bijdrage die alle medewerkers
leveren moet hierop gericht zijn. Als medewerkers hieraan niet
willen of kunnen bijdragen moet je afscheid nemen en mensen
aannemen die echt waarde toevoegen aan je missie. Dat kan hard
zijn maar noodzakelijk als je de waarden van de organisatie serieus
neemt. Onze professionals maken, hoe cliché het ook klinkt, echt het
verschil voor onze cliënten in het contact dat zij met hen hebben. De
oprechte aandacht die zij voor onze cliënten hebben, verdienen zij
ook van hun eigen leidinggevenden. Als leiderschap medewerkers
faciliteert om vanuit passie, energie en bevlogenheid hun talenten
in te zetten in lijn met onze waarden en missie, dan doen we het
goed.”
In gesprek met mevrouw Rianne Doeleman, regio-directeur bij
de Koninklijke Auris Groep.

Hoe kijk je naar bevlogenheid en veranderen in het onderwijs?
“Veranderen vinden mensen overwegend spannend omdat het
mensen uit de comfortzone haalt. In het kader
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van bevlogenheid en veranderen vind ik ‘job crafting’ een goed
middel. Een job crafting training geeft je heel veel inzicht in je werk
en jezelf. Je kan die inzichten vervolgens nog jaren gebruiken als je
er iets mee wilt in een veranderende werkomgeving. Bijvoorbeeld
door regelmatig te kijken in welke mate jouw kennis en vaardigheden
nog aansluiten op wat er in het werk gevraagd wordt. Dat werkt
volgens mij goed bij mensen die met een bepaalde passie werken
en in mogelijkheden blijven denken. Het is mooi dat er diverse
initiatieven van besturen zijn op het gebied van bevlogenheid. Door
meer bevlogenheid krijg je binnen je hele organisatie een kanteling.
Het is immers juist voor leerkrachten heel belangrijk dat zij passie
voor hun vak hebben en houden. Als je als leerling merkt dat jouw
leraar heel graag wil dat jij iets leert en dat hij zijn uiterste best doet
om jou daarbij te helpen, dan voel je je gezien en ga je ervoor. Uit
heel veel onderzoek blijkt dat ook. De leraar voor de klas is eigenlijk
de belangrijkste factor, ook tijdens verandering.
Wij moeten niet alleen zorgen dat mensen zich veilig voelen,
dat ze de urgentie zien en meegenomen worden, maar ook dat
medewerkers eigen ruimte genereren om over veranderingen
na te denken. Dat is wel heel ingewikkeld. Ik denk dat bevlogen
medewerkers makkelijker zijn in het omgaan met veranderingen.
Uiteindelijk willen wij heel graag dat de cliënt, de leerling, hier
beter van wordt. Bevlogen medewerkers kunnen kijken naar de
mogelijkheden en die denken al heel gauw in oplossingen. Dit
vraagt om vertrouwen in het eigen kunnen. Als jij denkt: ‘Ik denk
dat het voor de cliënt beter is’, dan moet er iets in de organisatie
veranderen zodat dat mogelijk gemaakt wordt. Dat betekent dat
we letterlijk in de organisatie iets moeten veranderen. Ook vraagt
het een andere kijk op de cliënt, een andere manier van denken en
nieuwe vaardigheden. Dat is een grote verandering en daarom heel
spannend. Misschien moeten we nog meer de aanwezige kennis en
vaardigheden waarderen en vaker benoemen wat goed gaat. Als
je met vertrouwen en vanuit kracht een verandering inzet geeft dat
een heel ander gevoel dan als het alleen gaat over wat anders moet.
Herkennen en erkennen van wat nu goed is zal de bevlogenheid ten
goede komen.”
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Hoe zouden mensen zelf nog meer regie kunnen nemen?
“Ik denk dat we er vaak niet zo over praten maar dat er al wel een
start gemaakt is. We kijken vaak naar wat er gedaan moet worden en
wie dat dan moet doen. Omdat veel leerkrachten een hoge werkdruk
ervaren is vaak de eerste opvatting dat men het werkpakket zoveel
mogelijk wil beperken. Medewerkers zijn daardoor meer geneigd te
denken ”Wat hoef ik niet te doen?”. Uiteindelijk is het van belang
te zorgen dat je focus in het werk aanbrengt en zorgt dat je een
speerpunt kiest dat je opvolgt en uitvoert. Dat is voor veel mensen
lastig. Ik denk dat als mensen niet meer bevlogen zijn het moeilijk
is om focus aan te brengen en de regie over het werk te houden.
Nu ik vanuit mijn functie op veel scholen kom, zie ik veel verschillen
tussen mensen en locaties. In de praktijk, op de werkvloer, zie je wat
bevlogenheid doet. Het geeft een enorme power aan je organisatie
als je bevlogen mensen hebt en hen goed weet in te zetten.”
Wat gun jij leerlingen en leerkrachten op de school?
“Ik gun de leerlingen plezier in leren en denk dat zij dat alleen
krijgen als de leerkracht plezier heeft in lesgeven. Ik denk dat
de leerkracht plezier in het werk heeft als hij zijn taken goed
georganiseerd heeft, zich capabel voelt en in staat is om het werk
goed te doen. Daar kunnen we zeker nog meer aandacht aan
schenken. Want hoe vaak bespreken we met de leerkracht of hij zich
competent voelt en wat daarvoor nodig is? En spreken we wel echt
frequent over plezier in werken en ontwikkelen? Op dat vlak kunnen
we in het onderwijs zowel voor leerlingen als leerkrachten nog winst
behalen.”
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Onderzoeksbevindingen
De veranderingen in en om het onderwijs raken vaak
direct de werkwijze, kennis en vaardigheden van de
onderwijsprofessional. Naast de veranderingen die
ingevoerd worden vanuit de directie, het bestuur of het
Ministerie van OCW kunnen medewerkers ook zelf actief
hun baan beïnvloeden. Door middel van job crafting kunnen
medewerkers proactief de eigen talenten, interesses en passies
blijvend aan het werk verbinden. Dit kan door bijvoorbeeld het
benutten van ontwikkelmogelijkheden in het werk, feedback
te vragen of nieuwe uitdagingen in het werk te creëren. In
het onderzoek Bevlogen in het Onderwijs hebben we het job
crafting gedrag van de respondenten in kaart gebracht.
Uit de uitkomsten blijkt dat 3% van de respondenten hoog scoort op
job crafting, 64% gemiddeld en 33% procent geen tot geringe actie
onderneemt om de fit tussen zichzelf en de baan te behouden.
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De uitkomsten kunnen uitgesplitst worden in job crafting gedrag van
medewerkers en leidinggevenden en naar leeftijdsgroepen. Waarbij
er naast het job crafting gedrag ook onderzocht is in welke mate de
respondenten ervaren dat er in de organisatie ruimte is om proactief
aspecten van het werk te veranderen.
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De onderzoeksuitkomsten tonen dat leidinggevenden meer dan
medewerkers actief aspecten van het werk veranderen. Opvallend
is het hoge percentage van medewerkers die weinig zelf proactief
veranderingen in hun werk initiëren. De verfijning van de uitkomsten
naar leeftijdsgroepen laat zien dat de gemiddelde score op job
crafting niet veel van elkaar verschilt. Wel is sprake van een duidelijk
contrast tussen de mate waarin respondenten tot dertig jaar en
respondenten van 55 jaar en ouder job craften.
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De mate waarin medewerkers job craften kan beïnvloed worden
door de mate waarin medewerkers ervaren dat zij invloed kunnen
uitoefenen op de eigen baan. De ervaren invloed op de eigen
baan is in het onderzoek gemeten. De uitkomsten laten zien dat de
respondenten de meeste ruimte ervaren in het aanpassen van de
taken en het minst in de keuze met wie zij samenwerken.

De ervaren invloed op de eigen baan zegt iets over de cultuur
binnen de organisatie. We hebben daarom aanvullend gekeken
naar de relatie tussen het klimaat voor bevlogenheid en job crafting
gedrag. De onderzoeksuitkomsten tonen een significante matig
positieve relatie (.36**). Medewerkers die een positief klimaat
voor bevlogenheid ervaren, nemen zelf proactief actie om het
werk blijvend aan te laten sluiten op persoonlijke competenties en
interesses.
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Onderwijsprofessionals die zelf de regie nemen in de vormgeving
van hun werk kunnen actief invloed uitoefenen op de voldoening die
zij uit het werk halen en het werkplezier dat zij ervaren. Job craften
heeft daarnaast een relatie met bevlogenheid. De relatie tussen
job crafting gedrag en bevlogenheid kan in correlatie uitgedrukt
worden. Uit de onderzoeksuitkomsten blijkt dat er sprake is van een
sterk positieve relatie (.50**) tussen het verhogen van structurele
werkbronnen in het werk en bevlogenheid, een matig positieve
relatie (.43**) tussen het verhogen van uitdaging en bevlogenheid
terwijl de relatie tussen het verhogen van sociale hulpbronnen zwak
positief (.28**) is.

Door het proactief verhogen van structurele hulpbronnen
zoals ontwikkelmogelijkheden en autonomie kunnen
onderwijsprofessionals zelf hun bevlogenheid versterken. Het
bestuur of de directie kan dit proces stimuleren door het faciliteren
van een klimaat voor bevlogenheid.
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“Bevlogenheid herken je in de
motivatie, het energieke. De
leerkrachten willen heel graag
een extra inspanning leveren in
het belang van de kinderen.”
Ouissal Amekran
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Theoretische achtergrond
Volgens het JD-R model (Bakker & Demerouti, 2014; zie hoofdstuk
1) zijn leerkrachten vooral bevlogen aan het werk wanneer hun
taakeisen (zowel de stressoren als de uitdagingen) in balans zijn
met de hulpbronnen in de werkomgeving. Dit betekent dat een
complexe werkopdracht vooral met veel vitaliteit en toewijding zal
worden uitgevoerd wanneer er voldoende sociale steun, coaching,
afwisseling in werkzaamheden en feedback voorhanden is. Deze
hulpbronnen kunnen namelijk worden ingezet om de werkopdracht
goed uit te voeren, en om de werkdruk te reguleren. Hulpbronnen
kunnen ook worden gebruikt om effectief om te gaan met stressoren,
zoals onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, rolconflicten, en
baanonzekerheid. Kortom, bevlogen leerkrachten hebben voldoende
hulpbronnen in hun werkomgeving om met de stressoren en
uitdagingen om te gaan.
Top-down interventies
Schoolorganisaties kunnen dus de bevlogenheid van leerkrachten
bevorderen door voldoende werkhulpbronnen aan te reiken. Hoewel
er nog weinig onderzoek is uitgevoerd naar het effect van dergelijke
top-down interventies, suggereren enkele recente studies dat
bevlogenheid top-down kan worden gefaciliteerd. In hun onderzoek
in een Spaans bedrijf, probeerden Cifre, Salanova en RodríguezSánchez (2011) een innovatiecultuur te bewerkstelligen op een
bepaalde afdeling door gebruik te maken van functieherontwerp,
training, en vervanging van de leidinggevende. Vergeleken met
de controlegroep bleek de interventiegroep enkele belangrijke
verbeteringen te laten zien over de tijd. Op de afdeling waar de
interventie was uitgevoerd bleken medewerkers meer aandacht
te hebben voor innovatie dan op de andere afdelingen die als
controlegroep functioneerden. Ook was de eigen-effectiviteit en het
gevoel van competentie toegenomen bij de interventiegroep, en
bleken de medewerkers meer bevlogen te zijn.
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Soortgelijke bevindingen werden gerapporteerd door Leiter en
Maslach (2010), die hun onderzoek uitvoerden in de Verenigde
Staten bij een organisatie die zich inzet voor ontwikkelingswerk. Uit
een eerste meting kwam naar voren dat de organisatie veel behoefte
had aan werkhulpbronnen zoals leiderschap en communicatie,
vooral omdat de 100 medewerkers werden ingezet in niet minder
dan 23 landen in vijf verschillende continenten. Besloten werd om:
(a) leiders te trainen in effectief leiderschap en communicatie; (b)
high-speed internet te faciliteren op de verschillende sites; en (c)
mensen maandelijks te informeren over hun tevredenheid met het
werk. Hoewel er geen gebruik werd gemaakt van een controlegroep,
en er strikt genomen dus geen goed zicht is op de precieze
oorzaken van de veranderingen, bleek na een jaar dat verschillende
werkhulpbronnen waren toegenomen, en dat de werkbeleving was
verbeterd. Zo bleek de communicatie beter te verlopen, en was de
saamhorigheid in de teams toegenomen. Als gevolg hiervan was
er na de interventies een beperkte toename in eigen-effectiviteit
en bevlogenheid (Leiter & Maslach, 2010). Men had ook het idee
dat men door het werk een belangrijkere bijdrage leverde aan de
prestaties van de organisatie.
Bottom-up interventies
Interessant genoeg laat onderzoek zien dat bevlogen
werknemers het meest bereid zijn om zich in te zetten voor
organisatieveranderingen. Van den Heuvel, Demerouti, Bakker
en Schaufeli (2014) lieten in hun onderzoek bij medewerkers van
een adviesbureau zien dat hulpbronnen zoals zingeving, eigeneffectiviteit en sociale steun van collega’s een positief effect hadden
op bevlogenheid tijdens een organisatieverandering. Verder bleek
dat de medewerkers die gedurende de eerste vijf weken van de
verandering in staat waren om bevlogen aan het werk te blijven
ook positiever waren over de verandering, en zich volgens hun
leidinggevenden beter aanpasten aan de verandering. Bevlogen
werknemers zijn bereid om zich in te zetten voor hun organisatie.
Zij zijn ook het meest bereid om hun collega’s te helpen, mocht dat
nodig zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bevlogen
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medewerkers de hoogste prestatiescores ontvangen van hun
leidinggevende, de hoogste waardering ontvangen van hun klanten,
en de hoogste financiële omzet behalen (Demerouti & Cropanzano,
2010). Kompier, Cooper en Geurts (2000) lieten enkele jaren
geleden in hun overzicht van Europese interventiestudies zien dat
organisatieveranderingen vooral effectief zijn wanneer een top-down
benadering vanuit het management wordt gecomplementeerd door
een bottom-up benadering waarbij de medewerkers een belangrijke
rol spelen. Organisaties doen er het beste aan om veranderingen
te faciliteren door voldoende werkhulpbronnen en uitdagingen aan
te reiken. Zij kunnen echter niet zonder de gedreven inzet van hun
medewerkers.
Job crafting
Recent onderzoek laat zien dat vooral bevlogen werknemers
geneigd zijn om hun werkomgeving zelf aan te passen aan hun
persoonlijke wensen en vaardigheden. Wrzesniewski en Dutton
(2001) noemen dit proactieve gedrag job crafting, en suggereren
dat er drie vormen zijn: (1) veranderen van taken; (2) veranderen van
relaties (met wie men werkt, en hoe vaak); en (3) veranderen van de
perceptie – door te bedenken hoe betekenisvol het werk is. Tims,
Bakker en Derks (2012) gebruikten het JD-R model om te laten zien
op welke manieren werknemers hun werkomgeving aanpassen: (1)
door taakeisen te verlagen; (2) door uitdagingen te vergroten; en
(3) door hulpbronnen te vergroten. In een reeks van studies lieten
Tims en haar collega’s zien dat vooral het zoeken van uitdagingen
en het mobiliseren van sociale en structurele hulpbronnen leiden
tot bevlogenheid en indirect bijdragen aan betere prestaties.
Werknemers die vragen om feedback en sociale steun, en die zorgen
dat hun werk afwisselend is, zorgen ervoor dat ze bevlogen blijven.
Hierdoor kunnen ze gedurende lange tijd op hoog niveau presteren
(Demerouti & Bakker, 2014). Tims en Bakker (2010) suggereren dat
werknemers job crafting laten zien, omdat ze hun werkomgeving
beter willen laten passen bij hun persoonlijke vaardigheden en
voorkeuren. Volgens Wrzesniewski en Dutton leidt job crafting tot
zingeving – het werk wordt betekenisvol, en men heeft meer impact
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op het leven van andere mensen door de baan te optimaliseren.
Zo lieten Tims, Bakker en Derks (2013) zien dat het verhogen van
werkhulpbronnen een positief effect heeft op de kwaliteit van de
werkomgeving, en hierdoor de bevlogenheid en werktevredenheid
vergroot, en gevoelens van burnout verlaagt. Bakker, Tims en Derks
(2012) lieten in een ander onderzoek zien dat job crafting een
positief effect heeft op anderoordelen over prestaties, omdat het de
bevlogenheid verhoogt.
Hoewel vooral werknemers met een proactieve persoonlijkheid
geneigd zijn om hun baan proactief aan te passen, blijkt uit recent
onderzoek dat job crafting ook via training kan worden gestimuleerd.
In een serie studies (o.a. in een zorginstelling, in een ziekenhuis, en
bij de politie) hebben Demerouti en haar collega’s (Van den Heuvel,
Demerouti, & Peeters, 2012; Gordon e.a., 2014) laten zien dat
een 1-daagse job crafting training of een online interventie op de
korte termijn positieve effecten kan opleveren. Voordat er met de
training wordt begonnen, wordt aan de deelnemers een vragenlijst
voorgelegd. Tijdens de training leert men de eigen werkomgeving
te interpreteren door de belangrijkste taakeisen en hulpbronnen in
kaart te brengen, en worden job crafting oefeningen uitgevoerd. Aan
het eind van de training heeft elke deelnemer een persoonlijk job
crafting plan, waarmee men 6 tot 8 weken aan de slag gaat. Hierbij
stelt men zich wekelijks concrete doelen en schrijven deelnemers uit
welke taakeisen en hulpbronnen ze willen aanpassen. Na 7 weken
is er een terugkomdag, waarbij men ervaringen deelt en van elkaar
leert. In week 8 wordt er opnieuw een vragenlijst afgenomen om de
effecten van de training te kunnen vaststellen. Het algemene beeld
dat naar voren komt uit deze studies is dat na 8 weken de stressoren
doorgaans zijn afgenomen, en de hulpbronnen en uitdagingen
zijn toegenomen (Gordon e.a., 2014). Het gevolg hiervan is dat de
interventiegroepen meer bevlogen zijn dan de controlegroep, en
beter presteren.
Een kwalitatieve studie naar de effecten van een job crafting
interventie in het onderwijs (Van Wingerden, Derks, Dorenbosch &
Bakker, 2013) geeft aanvullend op de andere studies inzicht in de
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ervaring en beleving. Leerkrachten die deelnamen aan de job
crafting training hadden na de training het gevoel meer invloed uit te
kunnen oefenen op hun baan. Daarnaast benoemden zij het belang
van job crafing in relatie tot de vele veranderingen in het onderwijs.
Conclusie
Organisatieveranderingen zijn vooral effectief wanneer een topdown benadering vanuit het management wordt gecomplementeerd
door een bottom-up benadering, waarbij de medewerkers een
belangrijke rol spelen. Organisaties doen er goed aan veranderingen
te faciliteren door voldoende hulpbronnen en uitdagingen aan
te reiken. Zij kunnen echter niet zonder de inzet van bevlogen
medewerkers. Bevlogen werknemers zijn proactief. Zij passen hun
baan of werkomgeving aan, zodat deze beter past bij de eigen
voorkeuren en vaardigheden. Hierdoor ontstaat er een betere fit,
en houdt men de eigen bevlogenheid in stand. Vooral voor scholen
die worden geconfronteerd met vele veranderingen lijkt het van
doorslaggevend belang dat leerkrachten de vrijheid hebben om
te job craften. Hierbij gaat het niet om hele grote aanpassingen in
het werk, maar juist om kleine veranderingen. Door te zorgen voor
bevlogen leerkrachten, verhogen we de kans op goede prestaties
door leerkrachten en leerlingen.
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