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Betrokkenheid medewerkers,
wat levert dat op ?

Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid,
engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling.
Zeker niet als duidelijk wordt dat meer betrokkenheid
keihard bijdraagt aan het rendement.
Wat is Betrokkenheid?
Betrokkenheid volgens de Dikke van Dale:
Identificeert zich met de eigen organisatie
en levert extra inspanning in het belang
daarvan.

Wat levert het op?
Diverse onderzoeken laten de positieve
effecten zien van meer betrokkenheid.
Denk hierbij aan 20% meer productiviteit of

Het onderstaande schema laat zien waar

minder ziekteverzuim of minder verloop.

betrokkenheid invloed op heeft:
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Wil je ook meer betrokkenheid ?
Het karakter van een medewerker is mede-bepalend voor de mate van betrokkenheid. Net
zoals het werk wat hij / zij doet en voor welk bedrijf hij /zij werkt.
Als manager heb je een behoorlijk aantal mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten.
Hieronder vind je 7 tips om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen:
1. Aansprekend doel
Zorg dat alle medewerkers weten wat het doel is. Bij voorkeur een doel dat aanspreekt,
motiveert en energie geeft. Zorg dat duidelijk is waarom de huidige situatie niet meer
voldoende is. Ook wel zingeving genoemd. Kortom waarom moet het bedrijf van A naar B.
Indien het doel met alle medewerkers gezamenlijk is opgesteld heeft dat doel het meeste
draagvlak.

2. What’s in it for me
Je wilt ergens bijhoren of aan meedoen als je weet wat dat voor jezelf betekent. What’s in it
for me, is de vraag die iedereen bewust of soms onbewust beantwoord wil hebben. Dit moet
dus duidelijk zijn ook al is dat antwoord niet leuk. Helderheid is cruciaal.

3. Betrek medewerkers
De ultieme vorm om de betrokkenheid te vergroten is simpel: door medewerkers te
betrekken. Niet door een email met informatie te sturen zodat ze op de hoogte zijn. Maar
echt betrekken door te luisteren en in gesprek te gaan of nog beter door medewerkers
verantwoordelijk te maken voor bepaalde (verbeter)acties.

4. Sluit aan bij talent
Bij het betrekken van medewerkers moet je wel rekening houden met hun kwaliteiten en
talent. Hun vakmanschap dus. Maar laat ze zelf maar benoemen waar ze aan mee willen
doen. Je zal verrast staan. Geef ze ruimte om te leren en te experimenten.
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5. Boek succes
Kleine succesjes moet je ook “vieren”. Niet dat de slingers aan het plafond moeten, maar
benoem het succes. Hierdoor weet iedereen dat het gewaardeerd wordt en dat we op de
goede weg zijn. Dat creëert vertrouwen, ook om de volgende misschien moeilijkere stap te
zetten. Een kind heeft ook niet in 1 keer leren fietsen.
En besef dat iedereen bij een winnend team wil horen.
6. Kaders
Om medewerkers optimaal te laten functioneren wil je niet de hele dag kijken wat ze doen.
Geef duidelijke kaders en creëer ruimte. Spelregels om binnen kaders tot topprestaties te
komen. Zorg voor autonomie. Voor veel leidinggevenden is het stellen van kaders een
behoorlijke uitdaging.
7. Steun
Medewerkers willen feedback, zonder zich gecontroleerd te voelen. Ze willen veiligheid om
dingen te doen die ze nog niet eerder hebben gedaan. Ze willen een coach die ze steunt en
begeleidt. Ze willen een leidinggevende die het voorbeeldgedrag laat zien.

Waarom je niet voor meer betrokkenheid
moet zorgen !
1. Het kost u tijd
Om medewerkers te betrekken moeten ze snappen wat er speelt. U zult dus informatie
moeten geven en u zult moeten luisteren naar de ideeën die medewerkers hebben en u zult
vragen moeten aanhoren en beantwoorden die soms best lastig zijn. Dat kost u tijd, die u
veelal niet heeft.
2. Het kost productiviteit
En als medewerkers betrokken worden dan gaan ze tijd besteden om mee te denken en mee
te doen in verbetertrajecten. Dat kost tijd en dus productiviteit. Zonde toch?
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3. Het levert niks op
En u weet dat medewerkers toch geen goede ideeën hebben en alleen maar aan zichzelf
denken en niet aan het bedrijf. Die betrokkenheid kost niet alleen geld maar levert ook nog
eens niets op. Niet aan beginnen dus.
4. Fouten kunt u niet veroorloven
Wellicht zit er toch een aardig verbeteridee tussen, maar de kans dat dit niet lukt kunt u zich
niet veroorloven. Het werk moet in 1 keer goed zijn.
5. Wat heb ik dan nog te doen?
Het kan toch niet zijn dat betrokken medewerkers met ideeën komen die beter zijn dan uw
ideeën? Wat is dan nog uw toegevoegde waarde als manager. Alweer een reden om niet aan
meer betrokkenheid te werken!

Betrokkenheid en de rol van managers
Werkgevers beoordelen hun managers met name op financiële resultaten, terwijl zaken als
vergrijzing en economische crisis juist vragen om aandacht voor het motiveren van
medewerkers.
Een grote meerderheid van de Europese werknemers is ervan overtuigd dat hun
leidinggevenden personeelsbetrokkenheid zien als een verplicht nummer. Slechts 18% van
hen gelooft dat de resultaten van personeelsenquêtes ook daadwerkelijk worden opgevolgd,
zo blijkt uit gegevens van de Engagement Database van Aon Hewitt.

Jouw stijl en competenties
Jouw stijl van leidinggeven (coachend, instruerend etc) maar ook jouw competenties bepalen
of je succesvol bent in het betrekken van medewerkers. Om enkele belangrijke competenties
te noemen: luisteren, geduld en vertrouwen. Mocht je die onvoldoende hebben, wees gerust
die zijn aan te leren.
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Hoe meet je betrokkenheid
Het meten of medewerkers betrokken zijn is vaak geen onderdeel van een
medewerkerstevredenheid onderzoek. Op toch de mate van de betrokkenheid te meten kan
je tijdens een functioneringsgesprek het onderwerp ‘betrokkenheid’ bespreken of gebruik de
UWES vragenlijst van de Universiteit van Utrecht. In verandertrajecten kan je de SuccesGPS
gebruiken om de betrokkenheid te meten.

Nadelen
Door de hogere betrokkenheid komen medewerkers met verbetersuggesties. Die kunnen niet
allemaal opgepakt worden en sommige zijn niet geschikt. Dat zou kunnen betekenen dat een
medewerker teleurgesteld raakt. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Die medewerker blijkt
extra gemotiveerd te zijn.
Nadeel van een te hoge betrokkenheid is dat iemand zijn gezondheid niet voldoende in de
gaten houdt.
Bronnen en meer informatie
1. Gallup, http://www.gallup.com/strategicconsulting/164735/state-global-workplace.aspx
2. SuccesGPS, http://www.succesgps.nl
3.

UWES, http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Test%20Manuals/Handleiding_UBES.pdf

4.

CBS gegevens over plezier en betrokkenheid, http://vavia.nl/2014/02/24/zelf-beslissen-als-medewerker-inde-supply-chain/

Michel van Nispen, logistics
director NSK-EDC
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