
 Bevlogenheid: 
“Bevlogenheid geeft je 

vleugels!” 

Welkom allemaal  
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Wie ben ik? 

Mizzi Middelweerd: 

Sociaal- en Gezondheidspsycholoog 

Wild van positieve psychologie 

Magisch jaartal: 1997 

Richt zich op optimaal functioneren van 
individuen en groepen.  

Bevlogenheid gaat hier over in de context werk. 
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Doel 

Bevlogenheid leren kennen in de context 
positieve psychologie 

Leren hoe bevlogenheid werkt 

Op zoek naar je eigen bevlogenheid 

Vragen en evaluatie 
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Inhoud 

• Positieve benadering 

• Positieve psychologie voorbij de hype 

• Bevlogenheid: wat is het? Hoe werkt het? 

• Op zoek naar je eigen bevlogenheid 
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Positieve benadering 

Van het negatieve voorkomen naar het positieve 
stimuleren! 

 

Voorbeeld 

Van: ‘het ziekteverzuim moet met …% naar beneden, 
mensen moeten zo min mogelijk ziek zijn’ 

Naar: ‘Ik wil dat mensen gezond zijn en plezier hebben 
en voldoening halen uit hun werk!’ 
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Positieve benadering in jullie 
vakgebied 

Doel arbeidshygiënisten: Bescherming van 
werknemers (nvva). Geweldig!  

 

Positief doel arbeidshygiënisten: Optimaal 
welbevinden en functioneren van werknemers. 
Supergeweldig!  
 Naast het beschermen van werknemers voor 
risicofactoren, hen handvatten geven voor 
arbeidsomstandigheden waarin optimaal gefunctioneerd 
kan worden 
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Positieve benadering in jullie 
vakgebied 

Voorbeelden: 
 
Het risico van geluid wegnemen maar ook zorgen voor 
geluid/muziek die werkprestatie verhoogt  
 
Naast vervelende geuren wegnemen weten welke geur 
een positieve op juist doelgerichte staat opwekt. 
 
Of welke kleuren het welbevinden van mensen op het 
werk beïnvloeden.  
 
Of welke ratio tussen stil zitten en bewegen optimaal is 
voor de fysieke gezondheid.   
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Positieve benadering in jullie 
vakgebied 

Doen! 
 
Groepjes van 4 
-kies 1 risicofactor waar jullie werknemers voor 
beschermen. 
-maak hier een variant op die het optimaal 
welbevinden en functioneren als doel heeft. 
 
Dat is toch veel leuker!!! 
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De opkomst van positieve 
psychologie 

 
Anekdote Seligman. 

 
Start van nieuwe serieuze stroming: Positieve 
Psychologie: De wetenschap van welbevinden 

en optimaal functioneren. 
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positieve psychologie NU, voorbij 
de hype… 

 
Meer dan 18.000 artikelen 

Toepassingen op werk, sport, onderwijs, 
gezondheidszorg etc. 

International Positive Psychology Association 
Master opleidingen 

Etc… 
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Bevlogenheid: een positief 
psychologisch fenomeen 

 
Definitie: bevlogenheid is een positieve, 

affectief-cognitieve toestand van opperste 
voldoening die wordt gekenmerkt door vitaliteit, 

toewijding en absorptie (Schaufeli en Bakker, 2003) 
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Wat het is: Bevlogen werkhouding 

 
Vitaliteit: Sterk, fit, energiek, lang en 
onvermoeibaar werken, doorzetten. 

 
Toewijding: Betrokken, zinvol, nuttig, vinden 

uitdaging, enthousiasme en trots 
 

Absorptie: Op gaan in werk, tijd vliegt, 
concentratie. 
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Hoe het werkt: JDR-model (Bakker 

Demerouti Schaufeli) 
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JDR-model: factoren 

Werkbelastende factoren: werkdruk, rolconflict, 
taakonduidelijkheid, loyaliteitsconflicten, 
werk/privébalans, etc.. 

Energiebronnen: sociale steun, professionele 
steun, job-person fit, autonomie, positieve en 
constructieve feedback etc.. 

Persoonlijke hulpbronnen: veerkracht, 
optimisme, gevoelens van eigenwaarde, geloof 
in eigen kunnen etc.. 
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Op zoek naar je eigen bevlogenheid! 

 

Waar krijgen jullie energie van op je werk?  
Schrijf je energiebronnen op!  

 

Welke energiebronnen zouden jullie er graag bij 
hebben? Noem er minimaal 1! 

 

Maak tweetallen en deel je energiebronnen. Geef 
elkaar een tip om de gewilde energiebron te 

realiseren. 
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Er is een wereld van dingen die je kan doen als 
individu en organisatie om de bevlogenheid te 

vergroten! 
• Versterken persoonlijke hulpbronnen 
• Zoeken naar je energiebronnen en deze creëren  
• Job-crafting 
• Sterke kanten benutten 
• Constructieve feedback vragen 
• Benutten van vaardigheden 
• Uitdagend werk bieden 
• Loopbaanperspectief bieden 
• Invloed op eigen werkomstandigheden bieden 
• Werken aan een goed sociaal klimaat 
• Sociale ondersteuning 
• Kans geven om sterke kante te benutten 
• Succes cultiveren ipv bestraffen van falen. 
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Als je eenmaal bevlogen bent… 

Steek je anderen hier mee 
aan! 
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Geef bevlogenheid de ruimte! 

Bedankt! 

 

Vragen? 
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