
Ontbijtseminarie 26 februari ’19 - Blue Woods Hotel - Deerlijk 

Hoe uw rendement verhogen door in te zetten 
op medewerkersengagement en motivatie?

Welkom



*
8u30 - 8u40

welkom
Eric Debacker - edeps

*
8u40 - 9u40

ABC-motivatie model

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste

*
9u40 - 10u20

screenen van engagementskenmerken bij selectie
Eric Debacker, Marc De Baets en Marijke Pettens – edeps

*
10u20 - 10u30

klantengetuigenis

*
10u30

netwerkmoment en even napraten bij een koffie

***

Programma



Eric Debacker zaakvoerder edeps





Wie is edeps?

Wij zijn een multidisciplinair team  

van organisatieadviseurs met een  

economische, mensgeoriënteerde of

communicatieve-creatieve achtergrond.



Wat maakt ons uniek?

Éen aanspreekpunt voor een totaal oplossing om

‘medewerkers engagement’ te verhogen.

Dit zowel qua inhoud (bedrijfseconomisch, HRM,  

arbeidsmarktcommunicatie en menselijke aspecten) als qua vorm

(organisatiebegeleiding, opleiding en persoonlijke coaching)



Onze aanpak

Engagementscan

▪ kwalitatief

▪ kwantitatief

Rapport

▪ opbouwend

Workshop

▪ via

waarderend  

onderzoeken

Begeleiding, coaching 

en opleiding

▪ Organisatieontwikkeling

▪ Optimalisatie teamwerking

▪ Stimuleren individuele groei



edeps is erkend

adviesverstrekker via de KMO-Portefeuille

opleidingsverstrekker via de KMO-Portefeuille

loopbaanbegeleider via de VDAB 

executive coach via Jobpunt Vlaanderen 

coach via Jobpunt Vlaanderen

Constructiv (voor de bouw)



edeps begeleidt 

bij 

subsidiedossiers



Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste
gastspreker



Prof. Dr. 
Maarten Vansteenkiste
Onderzoeksinteresse:  

“waarom mensen doen wat ze doen?”

Doorheen zijn onderzoekswerk probeert hij de 

motieven van ons gedrag en de soorten doelen 

en ambities die we nastreven in kaart te brengen.

507 publicaties 

13 doctoraten



Van moetivatie naar goesting!

De leidinggevende als motiverende coach

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste

Universiteit Gent

Contactadres: Maarten.Vansteenkiste@ugent.be

www.selfdeterminationtheory.org

www.vopspsy.ugent.be
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Doelstellingen

‣ Reflectie stimuleren over wat een motiverende manager (niet) doet 

‣ Inzicht bieden in de verschillende soorten drijfveren van werknemers

‣ Voedingsbodem van motivatie aankaarten

‣ Een aantal concrete illustraties geven uit de dagelijkse praktijk

Copyright © 2019
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DEEL I

DEEL II

DEEL III

#1 Over de vitamines voor groei

= WAAROM-VRAAG

#2 Wat zijn de bouwstenen van een motiverende 

leidinggevende stijl?

= WAT-VRAAG

#3 Aan de slag! Hoe kan een leidinggevende werknemers 

motiveren? 

= HOE-VRAAG
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Prof. Edward Deci

(University of Rochester, NY)

Prof. Richard Ryan

(University of Rochester, NY)

ZELF-DETERMINATIE THEORIE
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Uit het leven gegrepen
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Dialoog

Thuis: dialoog tussen u en uw 5-jarig kind

 Gelieve de rol van uw kind in te nemen
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Dialoog tussen uzelf en 5-jarig kind

Kind: Neen, ik lust geen vis! 

Moeder: Kom, kom, niet overdrijven, hé. Het is maar een klein stuk. 

Kind: Ja? Dat is echt een groot stuk, kijk eens! 

Moeder: Mieke, we gaan niet opnieuw ruzie maken, he. Als je nu jouw vis niet opeet, 

dan krijg je straks geen dessert.

Kind: Dat is niet eerlijk! Jij probeert mij gewoon te lokken! Jij eet toch ook niet graag 

rode kool!

Moeder: We eten nu vandaag geen rode kool. Het is vis. En je hoeft zo niet te 

roepen en hier zo’n groot probleem van te maken. Je had het al drie keren kunnen 

opeten.

Kind: Ik moet, moet, moet … hier altijd van alles doen. Jij wil hier gewoon altijd de 

baas spelen! (en Mieke loopt weg van tafel)

Moeder: Wel, als je geen respect kan tonen voor wat ik klaar maak, dan krijg je ook 

geen dessert!

Copyright © 2019



Hoe voelde u zich na dit gesprek als kind?

 Kind voelt zich niet gehoord, want klacht wordt 

‧ … geminimaliseerd

‧ … ontkend

 Moeder en kind praten naast elkaar; de situatie escaleert, want moeder 

begint te dreigen = kettingreactie

 Gesprek wordt een strijd, waarbij er verzet bij het kind naar boven komt

Copyright © 2019
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Op het werk: dialoog tussen projectleider en werknemer

Rol van ‘projectleider’

Rol van werknemer

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i0HOqzx9gHH45M&tbnid=_97WDLuTX2jMKM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.avinci.nl/moet-werkgever-een-zieke-werknemer-van-en-naar-werk-brengen-voor-aangepast-werk/&ei=Z8A7VIfQBYbOygP92oKIAQ&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNHsGt3wvJMNgMrDTTxkKw5JEL-4VQ&ust=1413288411889537


Dialoog tussen uzelf en projectleider

Uzelf: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. Het is gewoon een 

vervelende klus.

Projectleider: Kom, kom, zo vervelend is dat toch ook weer niet. Je bent er zo 

van af. 

Uzelf: Ja? Ik ben daar toch al snel een paar uren mee bezig en bovendien is het 

toch niet erg duidelijk wie die taak normaal zou moeten uitvoeren.

Projectleider: Niet duidelijk? Dat waren we toch afgesproken op de vorige 

vergadering? Zolang zal je daar niet mee bezig zijn. Iedereen moet wel eens 

iets doen tegen zijn zin. Je kan toch niet verwachten dat elke taak binnen dit 

project uitdagend zal zijn. 

Uzelf: Neen, maar moet u veel dingen tegen uw zin doen? 

Projectleider: Neen, dat klopt, maar daarom ben ik hier ook de projectleider. 

Kom, maak daar nu niet zo’n heibel van. Doe het gewoon.
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Hoe voelde u zich na dit gesprek …

•… als werknemer?

•… als leidinggevende?

Werknemer voelt zich niet gehoord, want klacht wordt geminimaliseerd

Leidinggevende komt niet tot een beter begrip van zijn werknemer, want 

treedt sturend op

Gesprek wordt een strijd
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Deel #1

Wat zijn de vitamines voor groei? 

Over de rol van psychologische basisbehoeftes

Copyright © 2019



A. Akkoord

B. Niet akkoord

C. Het hangt er van af

Stelling: Motivationele recepten

Er bestaat geen universeel recept voor een motiverende aanpak: 

wat motiverend werkt voor de ene werknemer is demotiverend 

voor een andere werknemer en vice versa. 
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Welke behoeftes sluiten aan bij deze criteria?

Eerder 

psychologisch dan 

fysiologisch

Eerder aangeboren 

dan verworven

Fundamenteel eerder 

dan triviaal

Eerder universeel 

dan gebonden aan 

cultuur
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Autonomie

De ervaring jezelf te mogen zijn en vrijwillig te mogen handelen, 

denken en voelen; ervaring van keuze en psychologische

vrijheid

Copyright © 2019



Relationele verbondenheid

Evaring van een warme, hechte en authentieke band met 

anderen, voor anderen zorg dragen en geliefd worden

Copyright © 2019



Competentie

Zich bekwaam en effectief voelen om een activiteit uit te voeren, 

gewenste doelen te bereiken en zo de eigen vaardigheden te 

ontplooien

Copyright © 2019



“De taken die ik doe in mijn 

job zijn in lijn met wat ik 

echt wil doen” “Ik voel me in staat om moeilijkste 

taken in mijn job tot een goed einde 

te brengen.”

“Mijn collega’s begrijpen en 

steunen mij, ook op momenten 

dat het minder goed loopt”

A

C

B
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Behoeftebevrediging op het werk

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Soenens, B. (in press). Capturing autonomy, relatedness 

and competence: Construction and validation of a work related need satisfaction scale. Journal of Organizational and 

Occupational Psychology.Copyright © 2019



Ik voel dat ik mezelf kan zijn in mijn job

Op het werk heb ik vaak het gevoel dat ik bevelen van anderen dien op te volgen*

Als ik kon kiezen, zou ik dingen op het werk anders doen*

De taken die ik op mijn werk dien te doen zijn in overeenstemming met wat ik echt 

wil doen

Ik voel me vrij om mijn job op die manier te doen die ik het best acht

Op het werk voel ik me verplicht om dingen te doen die ik niet wil doen*

Ik voel me niet echt bekwaam in mijn job*

Ik heb de taken die ik op het werk dien te doen volledig onder de knie

Ik heb veel vertrouwen in het werk dat ik lever

Ik twijfel of ik wel in staat ben mijn job goed uit te voeren*

Ik ben goed in de dingen die ik tijdens mijn werk doe

Ik heb het gevoel dat ik zelfs de meest moeilijke taken op het werk kan uitvoeren

Ik voel me niet echt verbonden met mijn collega’s op het werk*

Op het werk voel ik me onderdeel van de groep

Ik leg niet echt connecties met andere mensen op mijn werk*

Op het werk kan ik met mijn collega’s over die dingen praten die er voor mij echt 

toe doen

Ik voel me vaak alleen als ik onder collega’s ben

Sommige mensen waarmee ik werk zijn goede vrienden van mij

A

C

R

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Soenens, B. (in press). Capturing autonomy, relatedness 

and competence: Construction and validation of a work related need satisfaction scale. Journal of Organizational and 

Occupational Psychology.Copyright © 2019



Autonomy

(a = .81)

Competence

(a = .85)

Relatedness

(a = .82)

Sample 

3
Sample 4 Sample 3 Sample 4 Sample 3

Sample 

4

Job Satisfaction .66** .54** .18* .15* .41** .40**

Engagement .54** .49** .41** .31** .38** .40**

Organizational commitment                            .51** .58** .18* .18** .36** .42**

Exhaustion -.52** -.28** -.27** -.26** -.32** -.23**

Performance .31** .21** .44** .35** .19* .18**

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Soenens, B. (in press). Capturing autonomy, relatedness 

and competence: Construction and validation of a work related need satisfaction scale. Journal of Organizational and 

Occupational Psychology.Copyright © 2019



Dagelijkse schommelingen in behoeftebevrediging

Vraag: Hoe was je dag gisteren? Goed – normaal –

slecht.  

Ryan, R. M., Bernstein, J. H., & Brown, K. W. (2010). Weekends, work, and well-being: Psychological need satisfaction and day of the 

week effects on mood, vitality, and physical symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 29, 95-122.
Copyright © 2019
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Week-Weekend Effect

Ryan, R. M., Bernstein, J. H., & Brown, K. W. (2010). Weekends, work, and well-being: Psychological need satisfaction and day of the 

week effects on mood, vitality, and physical symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 29, 95-122.

Aanbeveling 1: 

Ontwikkel een vitaminebarometer
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Kritische vraag:

Maar niet iedereen heeft toch behoefte aan 

autonomie? Sommige werknemers willen toch gewoon 

opgedragen worden wat ze moeten doen? 
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Autonomie = gevoel van psychologische vrijheid en keuze

≠ zelfstandigheid, onafhankelijkheid
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Autonoom of vrijwillig Gecontroleerd of 

gedwongen

Zelfstandig

onafhankelijk

individueel

Afhankelijkheid
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Autonomie = gevoel van psychologische vrijheid en keuze

≠ zelfstandigheid, onafhankelijkheid
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Autonoom of vrijwillig Gecontroleerd of gedwongen

Zelfstandig

onafhankelijk

individueel

bv. Zelfstandig kiezen, zonder

beroep te hoeven doen op je 

directe leidinggevende, omdat je 

graag zelf de zaken exploreert.

bv. Je gaat alleen naar een

beurs, omdat je leidinggevende

er niet kon bij zijn, maar eigenlijk

zou je graag hebben dat hij/zij er

bij was.

Afhankelijkheid bv. Naar de mening van je 

leidinggevende polsen omdat je 

zijn/haar opinie waardeert.

bv. Je leidinggevende verwacht

dat je eerst zijn raad en advies

inwint vooraleer je een

beslissing neemt.
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Een vitamineperspectief op reflectiegesprekken
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Na het gesprekVoorbereidend werk Gesprek zelf

Aanbeveling 2: 

Investeer in reflectiegesprekken met de vitamines

voor groei als referentiekader
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VOORBEREIDEND WERK

Er worden in wat volgt vijf thema’s besproken, met name

•Positieve ervaringen

•Negatieve ervaringen

•Persoonlijke ambities en planning

•Begeleiding en ondersteuning vanwege directie

•Groepsfunctioneren

De bedoeling is dat … 

… je minstens drie thema’s er uit kiest (je mag deze aanvinken) en dat we dit als 

leidraad nemen voor een reflectiegesprek. 

… je dit zelf schriftelijk voorbereidt en minstens drie dagen voor het ingeplande 

gesprek aan de directie bezorgt zodat we dit zelf eens kunnen nalezen. Dit is 

vertrouwelijke informatie die we niet zullen doorgeven aan een derde.
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POSITIEVE ERVARINGEN

Beschrijf een werkgebonden situatie uit de afgelopen weken of 

maanden waarin je helemaal op ging en je de tijd om jou heen 

leek te verliezen. Het kan gaan om een situatie 

•waarin je jou bekwaam voelde omdat wat je deed lukte

•om een situatie waarin je het gevoel had dat je heel erg jezelf 

kon zijn en je ideeën kon uiten

•om een situatie waarin je een hechte band hebt ervaren met 

(één van) jouw collega’s, of om een andere positieve ervaring.

Focus op drie vitamines van groei!



GESPREK ZELF

Probeer duidelijkheid te creëren over de thema’s die aan bod zullen 
komen tijdens gesprek = houvast

Idee: Je kan een blad met cirkels tekenen en voor jou op tafel leggen = 
visuele houvast

Deadlines

Moeilijke 

cliënten

Creativiteit

Copyright © 2019



 Cirkels = thema’s = houvast

➢Afdwalende werknemers blijven bij de les 

➢Kans om samen te vatten op gepaste tijde 

 Keuze

➢ Lege cirkels kunnen ze zelf invullen (optiekeuze)

➢ Ze kunnen volgorde thema’s bepalen (actiekeuze)
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NA HET GESPREK

Vraag aan werknemers om 

•Twee concrete aandachtspunten op te sommen voor de komende 

6 maanden

• Wat

• Hoe

• Wanneer

•Eén kracht te noteren die ze graag ter beschikking willen stellen 

van het lerarenkorps + één nood waarvoor ze bijstand van 

collega’s kunnen gebruiken. 



In een ploeg/team is het belangrijk dat men op elkaar kan rekenen en dat 

men elkaar respecteert en aanmoedigt. Wanneer de privésituatie 

(scheiding, kinderen, verhuis,…) van iemand wijzigt en dit stress met 

zich mee brengt, gaan ook bepaalde gedragingen wijzigen van deze 

persoon. Minder initiatief-nemend, meer gesloten naar collega’s, 

wijziging van standpunten die minder/niet aansluiten bij team,… Hoe 

kun je zo iemand blijven stimuleren vol te houden en dit terug om te 

draaien? Hoe kun je deze ploeg intact houden terwijl deze onder druk 

komt? In de praktijk geeft dit na lange tijd conflicten. Ik ga in deze case 

uit dat een overplaatsing naar een andere ploeg niet mogelijk is en je 

het team dus intact wenst te houden.

Casus: Moeilijke privésituatie
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• Delicate thema’s kan je ter sprake brengen bij zo’n gesprek.

• Je kan als leidinggevende ook meerdere petjes opzetten, 

met name de rol van ‘bekommerde leidinggevende’ en die 

van ‘grens- en groepsbewaker’. Timing van beide belangrijk!

• Probeer via zelfreflectie tot inzicht te komen omtrent impact 

op groep/team. 

Reflecties
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• Deze behoeftes = ABC van deze motivatietheorie

• Ze vormen de voedingsbodem voor de dagelijkse 

betrokkenheid van werknemers! 

• Deze vitamines vormen een cruciaal bestanddeel van de 

zelfzorg van leidinggevenden! 

Conclusie #1: 

De vitaliserende rol van behoeftebevrediging
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DEEL I

DEEL II

DEEL III

#1 Over de vitamines voor groei

= WAAROM-VRAAG

#2 Wat zijn de bouwstenen van een motiverende 

leidinggevende stijl?

= WAT-VRAAG

#3 Aan de slag! Hoe kan een leidinggevende werknemers 

motiverend? 

= HOE-VRAAG
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Stelling #2

Wat is een motiverende leidinggevende stijl?

Copyright © 2019
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Autonomie

VerBondenheid

Competentie

Autonomie-

ondersteunende vs. 

controlerende context

Relationele steun vs. 

afwijzing

Structurerende vs. 

Chaotische context
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Het nieuwe leidinggeven:

Het belang van autonomieondersteuning
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Stijl Autonomieondersteunende stijl

Vertrekpunt

Gevoel bij de werknemer

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Belevingswereld werknemer:

Voorstellen, gevoelens, interesses

“Ik mag mijzelf zijn op het werk” -

Autonomie

Afstemmen op belevingswereld

Nieuwsgierigheid, openheid, 

flexibiliteit
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Zes bouwstenen onderscheiden autonomie-ondersteunende 

van controlerende leidinggevenden
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Autonomie-ondersteunende stijl Er is ruimte voor …

Bouwstenen

Voeden van innerlijke 

motivationele bronnen

Gebruik maken van uitnodigende 

en informerende taal

Geduldig het ontwikkelingsritme 

van werknemers volgen

Aanbieden van een zinvolle 

onderbouwing / uitleg 

Werkvreugde

Klachten

Ritme

Duiding

Verwelkomen en erkennen van 

negatief affect & weerstand

Uitnodigende communicatie

Aanmoedigen van inbreng, dialoog 

en keuze

Inbreng

1

2

3

4

5

6

Sleutelwoord
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Inhoudelijk uitdagend en 

boeiend werk

Gebruik van uitnodigende 

taal in e-mail verkeer

1

2

3

4

5

6

Toepassing

Er is ruimte voor …

Werkvreugde

Klachten

Ritme

Duiding

Uitnodigende 

communicatie

Inbreng

Sleutelwoord

Dagelijks werk

Last van verandering 

wordt erkend

Veranderingsritme op 

maat

Zinvolle uitleg voor 

vervelende taak

Aard en omvang van de 

verandering

Tijden van verandering

Copyright © 2019

Aanbeveling 3: 

Probeer met deze bouwstenen rekening te houden, zowel

in onverdachte tijden als tijden van verandering



Oefening: 

Welke elementen van autonomie-ondersteunend communiceren 

vind je in de volgende dialoog terug? 
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Dialoog tussen werknemer en leidinggevende

Werknemer: Ik zie er echt wel tegen op om deze taak uit te voeren. Het is 

gewoon een vervelende klus en ik heb al zo veel werk.

Projectleider: Het is gewoon te veel voor jou om dit er nu nog bij te nemen. 

Werknemer: Ja, ik heb er de energie niet voor. Ik heb mijn handen vol met 

verschillende andere zaken. 

Projectleider: Je ergert je dat ik deze nu nog opdraag en niet zie dat je dit er niet 

kan bijnemen. 

Werknemer: Ergeren, dit is misschien nogal sterk, maar nu je het zegt, ja toch 

wel. 

Projectleider: Je zou de taak eigenlijk liever niet doen.

Werknemer: Ja, eigenlijk niet, al besef ik wel dat ik daarmee collega’s met mijn  

taken opzadel en dat het project hiermee in het gedrang kan komen. 

Copyright © 2019



Stap 1 = VALIDEREN PERSPECTIEF WERKNEMER

1) Oprechte interesse en nieuwsgierigheid vertonen om afwijkende 
mening te leren kennen 

Bijv. “Dit is interessant, we lijken een verschillende mening te 

hebben over wat jouw taak is / wat de timing is / hoe lastig 

deze taak is”

2) Aandachtig luisteren = essentieel! 

3) Erkennen van het perspectief van de werknemer, bijvoorbeeld via 
gebruik van reflecties = gissen en benoemen van emoties.

Bijv. : “Je bent geërgerd / kwaad dat ik deze taak nu nog opdraag”
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Hoe gaat de dialoog verder ☺?



Dialoog tussen leerkracht en directie

Werknemer: Ja, eigenlijk niet, al besef ik wel dat ik daarmee collega’s met mijn 

taken opzadel en dat het project daarmee in het gedrang kan komen. 

Projectleider: Dat is waar. Vanuit mijn rol als projectleider ben ik natuurlijk 

bezorgd over de goede gang van zaken. Ik vind het belangrijk dat we goed 

kunnen samenwerken en dat we dus proberen zo goed mogelijk rekening te 

houden met elkaar. Maar we kunnen het wel hebben over de timing van deze 

taak.

Werknemer: Moet ik deze taak dan niet onmiddellijk uitvoeren? 

Projectleider: Wel, dat hangt er wat van af. Wat denk je er van om samen eens 

te bekijken welke andere prioriteiten je nog hebt en of deze taak er eventueel 

kan ingepast worden? 

Werknemer: Wel, dat zou behulpzaam zijn. 

Projectleider: Wat is volgens jou het belang van de taak binnen het project?

Werknemer: …
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Stap 2 = EXPLOREREN VAN ACTIEMOGELIJKHEDEN

1) Actiekeuzes inbouwen = onderhandelingsmarge over het moment 
waarop taak wordt uitgevoerd

2) Rationale aanbieden = zinvolle uitleg waarom de taak belangrijk is, 
zodat er meer begrip ontstaat

3) Zelfreflectie aanmoedigen: belang van de taak wordt door 
werknemer toegelicht

 De fasering is belangrijk! 
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Stelling:

Dienen leidinggevenden niet delegerend, controlerend en 

evaluerend op te treden? 

Behoort dit niet tot hun kerntaken?

1) Ja, dat is waar

2) Neen, dat is niet waar

3) Het hangt ervan af

Copyright © 2019



Controlerende omgeving

Autonomie-ondersteunende 

omgeving

Gebrek aan structuur 

= chaos

Structuur

= Begeleiding
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Méér dan alleen toezien op regels en afspraak:

Het belang van competentieondersteunende structuur

Copyright © 2019



Stijl Structuur

Vertrekpunt

Gevoel bij de werknemer

Aansluiting zoeken bij 

psychologische behoeftes

Grondhouding

Kwaliteiten & vaardigheden van de 

werknemer 

“Ik word beter in X” - competentie

Afstemmen op 

ontwikkelingsniveau werknemer

Procesfocus, zelfontplooiing, 

vertrouwen
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Zes bouwstenen onderscheiden structurerende van 

choatische leidinggevenden
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Structuur

Bouwstenen

Verhelderen van verwachtingen, 

overzicht, doelstellingen

Aanmoediging en positieve 

feedback

Vertrouwen bevestigen

Scaffolding en hulp bieden

Post-taak analyse: 

Aanmoedigen van zelfreflectie

Consequent opvolgen van samen 

vastgelegde richtlijnen

1

2

3

4

5

6

Succeservaring stimuleren via…

Overzicht

Opvolging

Positieve feedback

Hulp

Zelfreflectie

Vertrouwen

Sleutelwoord
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Overzicht van fasering, & 

taak- en rolverdeling

Laten nadenken over 

sterktes & passende 

jobinhoud

1

2

3

4

5

6

ToepassingSleutelwoord

Dagelijks werk

Opvolgen of verandering 

vol te houden is

Spontaan schouderklopje

Infosessies & on-line help 

desk rond verandering

Bevestigen van geloof 

Tijden van verandering

Copyright © 2019

Succeservaring

Overzicht

Opvolging

Positieve feedback

Hulp

Zelfreflectie

Vertrouwen
Aanbeveling 4: 

Probeer met deze bouwstenen rekening te houden, zowel

in onverdachte tijden als tijden van verandering



Naar een helicopterperspectief:

Een profiel van motiverend leidinggeven
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Oefening: 

Welke reactie kan je als controlerend, autonomieondersteunend, 

structurerend en chaotisch typeren in de volgende twee situaties?

Situatie 1 Situatie 2

Autonomieondersteunend

Controlerend

Structurerend

Chaotisch
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Wat is de globale structuur die boven komt drijven? 

Vier belangrijke zones
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Autonomie-

ondersteuning

Controle

Chaos

Structuur
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Naar een meer verfijnd inzicht: 

Identificeren van specifieke zones
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Participatief

Autonomie 

ondersteuning

Controle

Chaos

Structuur

Begeleidend

Verhelderend

Afstemmend

Afwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend
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Een gepersonaliseerd profiel van (de)motiverend leidinggevend kan helpen 

om…

1.… inzicht te krijgen in waar je je nu bevindt (cfr. kompas).

2.... te ontdekken waar er nog ruimte is voor verbetering.

3.... doelstellingen te bepalen om je stijl te veranderen.

4.... met je collega‘s in overleg te gaan over jullie aanpak

C
o
p
y
ri
g
h
t 

©

Aanbeveling 5:

Reflecteer over je eigen leidinggevende stijl vanuit 

het motiverend kompas 

Copyright © 2019



Vraag: Jouw medewerkers

Ik denk dat mijn medewerkers mij op dezelfde manier zien als 

ikzelf

1. Akkoord

2. Niet akkoord, zij hebben een kritischer beeld van mij. 

3. Niet akkoord, zij hebben een positiever beeld van mij.
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1

2

3

4

5

6

7

Participatief

Afstemmend

Begeleidend

Verduidelijkend

Opleggend

Dominerend

Onverschillig

Afwachtend

Participatief

Begeleidend

Verhelderend

AfstemmendAfwachtend

Opgevend

Dominerend

Eisend

C
o
p
y
ri
g
h
t 
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Sensibiliserings-fase Diagnostische fase Implementatie-fase

Introductie ABC-thema

Afbakening van 

bedrijfsspecifieke vragen

In kaart brengen 

motivationele sterktes & 

noden bedrijf

Enquêtering 

(stam & fexibel deel)

Nemen van 

psychologische foto

Rapportering & 

terugkoppeling

Vastleggen actieplan & 

fasering

- Thema 1: dagelijks 

leidinggeven (vb. 

groeigesprekken, 

motiverend 

vergaderen)

- Thema 2: motiverend 

change management



Alles op een rij
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Eric Debacker zaakvoerder edeps



Persoonlijke engagement-fit

Engagement voorwaarden



Engagement = 
50-50 verhouding tussen werkgever en medewerker

taak organisatie 
=

omgeving creëren 
waar men 

engagement 
kan ontwikkelen

Medewerker 
zegt:

‘ik spring mee
in de boot’

Medewerker 
is 

verantwoordelijk om 
geëngageerd en 

gemotiveerd te zijn

Engagement voorwaarden



Engagement 
is een 

continuüm

Engagement voorwaarden

Motivatie en engagement stijgt en daalt afhankelijk van:

wat je doet

hoe dat je je voelt fysiek en emotioneel

jouw leven buiten het werk en de 
verhouding tot jouw werk

hoeveel tevredenheids- en motivatie
factoren vervuld zijn

…

soms is men diep geëngageerd,
op andere momenten is 

men minder gemotiveerd



* Bron: T. Maylett (2019)

Engagement voorwaarden

gemotiveerd & 
geëngageerd

50%

auto-
niet geëngageerd

5%

engagement
twijfel
20%

optimaal 
engagement

20%

auto-
geëngageerd

5%

Engagement 
Weerstand Curve*

= de kans om 
geëngageerd 

te worden

Bepaalde
mensen 
hebben 
meer aanleg 
om zich te

engageren, 
dan anderen.



Aanleg tot engagement*

persoonlijkheid

intrinsieke motivatoren

persoonlijke waarden

meer of minder aanleg 

tot engagement

*Gebaseerd op de onderzoeken van C. Widermuth (2010) , W. Schaufeli (2013), A. Van den Broeck (2016), ….



Persoonlijkheidsfactoren

*Gebaseerd op de onderzoeken van A. Van den Broeck (2016) en W. Schaufeli (2017)

Engagement voorwaarden

zelfvertrouwen

veerkracht

zelfevaluatie eigen competenties

optimisme

flexibiliteit

eigen grenzen bepalen

taakgerichtheid

gericht op zelfontwikkeling

mindfulness                             

geloof in eigen invloed op gebeurtenissen

zelfstarters 

proactieve persoonlijkheid



Engagement voorwaarden

Intrinsieke motivatoren

*Gebaseerd op onderzoek van Dr. K. Neethling



Persoonlijke waarden

* Bron: A. Van den Broeck et Al (2013)

Engagement voorwaarden

EXTRINSIEKE WAARDEN 

…gedreven door beloningen of straffen 

…ervaart minder behoeftebevrediging 

…is sneller uitgeput 

…is minder enthousiast voor het werk 

…meer problemen werk/privé-balans   

…hecht wel belang aan goede werk-

uren en jobzekerheid

INTRINSIEKE WAARDEN 

…gericht op persoonlijke groei

…opbouwen van sociale relaties

…bijdrage leveren aan gemeenschap

…drijfveer is belang/waarde van taken

…drijfveer is interessante/leuke taken 

…hecht belang aan autonomie en variatie



Minder welzijn (bv. positief/negatief affect, gezondheid, ...)

Minder positieve attitudes (racisme, exclusie, helpgedrag, ...)

Minder goede prestaties (werken aan een taak, diepgang van het werk, doorzetting)

 Conclusie: minder behoeftebevrediging

Relatieve waarde

* Bron: A. Van den Broeck et Al (2016)

Engagement voorwaarden

extrinsieke

waarden

intrinsieke

waarden



edeps adviseert de juiste persoon op de juiste plaats

 bij selectie
 bij doorgroei

Engagement aanleg detecteren

Ons aanbod



Marijke Pettens
assessor 
HR-interim manager 



Hoe meten wij de fit van een kandidaat?

Ons aanbod – bij selectie

 Persoonlijke fit
 Engagement fit
 Competentie fit

Drie selectieformules op maat van wat u als klant nodig heeft:



een inschatting maken of de persoon al dan niet geschikt is voor de 
betreffende functie

Persoonlijke fit

Ons aanbod

 max. 8 competenties vastleggen
 Big5 persoonlijkheidsvragenlijst
 4 redeneerproeven
 competentiegericht interview 

 thuis: 30’ door kandidaat zelf in te plannen
 bij edeps: 2 uur



een inschatting maken of de kandidaat kan uitgroeien tot een 
geëngageerde medewerker

Engagement fit

Ons aanbod

 test ‘intrinsieke motivatoren’
 Big5 persoonlijkheidsvragenlijst
 engagementgericht interview 

 thuis: 45’ door kandidaat zelf in te plannen
 bij edeps: 3-tal uren



een inschatting maken of de persoon binnen de bedrijfscultuur past, geëngageerd is en 
competent om de functie op zich te nemen

Competentie fit

Ons aanbod

 thuis: 60’ door kandidaat zelf in te plannen
 bij edeps: 4-tal uren

 max. 8 competenties vastleggen
 4 redeneerproeven
 test ‘learning agility’
 test ‘intrinsieke motivatoren’
 Big5 persoonlijkheidsvragenlijst
 competentie- en engagementgericht interview 
 eventueel aangevuld met rollenspel/postbakoefening 



Tarieven

Ons aanbod

Persoonlijke fit

550 €

Engagement fit

650 €

Competentie fit

850 €

Rollenspel

150 €

Postbak

150 €



Marc De Baets senior assessor 

leadership coach



Rol

Leren

ToekomstContext

Mentaal

Ons aanbod – bij doorgroei

Workshop ‘FIT’



Ons aanbod – bij doorgroei

Workshop ‘FIT’

Inside-out

▪ talenten
▪ context
▪ rollen
▪ stijl van leidinggevende
▪ ambitie
▪ fixed of growth mindset

wat heb ik nodig om succesvol te zijn?

Outside-in

▪ competenties

wat breng ik bij aan mijn organisatie?



Ons aanbod – bij doorgroei

Workshop ‘FIT’ - proces

▪ voorbereiding: reflectie-oefeningen
▪ FIT-workshop als Co-Creatief moment
▪ rapportering mét deelnemer
▪ feedback door deelnemer aan Lijnmanager, HR en coach



Workshop ‘FIT’ - resultaat

Ons aanbod – bij doorgroei

▪ handleiding
▪ open gesprek
▪ loopbaan
▪ job crafting



Kevin Sermijn
klantengetuigenis





verbondenheid competentie

+

=

autonomie

+

Besluit

Magische formule

een medewerker met aanleg

+



Dank voor uw aandacht! 

Tijd voor koffie…
en netwerkmoment


