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WERKGELUK: initiatieven bij DNB

u Inovatielab, inclusief sociale innovatie
u DNB Innovatieaward 2017 met “gelukkig

werken”
u Geluksevent 2018 (Bart de Bondt én workshop)
u Introductie training Gelukkig Werken
u Management training Gelukkig Leiding Geven
u Verspreiden binnen DNB (binnen/naar divisies)   

en ECB
u Betrokkenheid medewerkersonderzoek

(“vitaliteit”)
u Contacten met Arbodienst

5



Samen naar 
Gelukkiger
Werken

bevlogen

25% 12%

bevlogen

12%

redelijk	tevreden

70%

preventie
risico

13%
mentaal	
verzuim

5%

curatie

Van klachten naar krachten

Van werkdruk naar 
gelukkig(er) werken
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Gelukkig werken introduceren in afdeling
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Effectief gedrag

Cirkel van 8

Ineffectief gedrag

Keuze

Eigen 
Leiderschap

Slachtoffer

Vergelijken met verleden/ 
ideaal

(Ver) oordelen

Gevoel van machteloosheid

Verzet 
(intern or extern)

Acceptatie/ 
erkenning realiteit

Welke mogelijkheden heb ik?

Gevoel van invloed

Talenten/ kwaliteiten
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De impact van negatieve stimuli
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Agile (“in de lijn”) bevordert
werkgeluk
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Competentie 
/ groei

Autonomie

Verbondenheid

Fundamentele behoeften: 
(Ryan & Deci)
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Hazrat Inayat Khan:

I asked for strength

and God gave me difficulties to make me strong

I asked for wisdom

and God gave me problems to learn to solve

I asked for prosperty

and God gave me a brain and brawn to work

I asked for courage 

and God gave me dangers to overcome

I asked for love

and God gave me people to help

I asked for favours

And God gave me opportunities

I received nothing I wanted

I received everything I needed
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Agile werken introduceren
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Versterken 
elkaar

Agile Werken
Gelukkig Werken
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Wat is de rol van de 
leidinggevende?
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Vertrouwen geven kan
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Veilige omgeving creëren
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”werkgeluk" in de performance cycle
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Zingeving

Voldoening

Plezier

De gelukkig werken 
piramide 
Kan je jouw idealen kwijt in jouw werk? 

Kan je een bijdrage leveren aan iets 
groters dan jouw eigen belang?

Heb je het idee dat je jouw 
kwaliteiten voldoende kan 

inzetten in jouw werk?

Heb je voldoende 
plezier in je werk?

(1-10)

(1-10)

(1-10)
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Gelukkig werken als “trophic cascade”
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