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Jobtimisme:
dé sleutel tot persoonlijke
groei en werkplezier

test

Bij Tempo-Team zien ze de toekomst van werk door een
positieve bril. Jobtimisme noemen ze dat, een speelse samen
trekking van job en optimisme. Mensen die met plezier hun
testalleen beter, ze blijven langer
werk doen, doen hun werk niet
aan het werk, ze inspireren anderen én ze hebben meer veerkracht. Tempo-Team heeft in samenwerking met KU Leuven
2506 Belgische werknemers en 269 werkgevers bevraagd.
Voor de wetenschappelijke analyse van de resultaten deden
ze beroep op professor Anja Van den Broeck, professor Work
& organisation studies bij de KU Leuven. Dat resulteerde in
het RED Report: een uniek inzicht in wat medewerkers drijft
én een overzicht van de 8 variabelen die werkplezier en
voldoening op het werk het meest beïnvloeden: jobinhoud,
ontwikkeling, mobiliteit, cultuur, leiderschap, work-life
balans, werkomgeving, verloning.
Wat maakt dat mensen iedere dag 7u en 38 minuten aan de
slag willen gaan? Tempo-Team toetste de wetenschappelijke
analyse af aan de praktijk en nodigde daarvoor 3 HR directors
van toonaangevende bedrijven uit rond de tafel. Zelf begeleidt Tempo-Team jaarlijks 10.000 mensen naar een job. “In
dat opzicht zijn we de smeerolie van onze arbeidsmarkt”,
aldus Eddy Annys, Managing Director bij Tempo-Team. ”Wij
zijn ervan overtuigd dat er in elke job plezier te vinden is.
Alles begint voor een stuk bij je eigen mindset.”
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Het begint
bij jobinhoud
test

test

Het zal niet verrassen. De meest bepalende
variabele voor jobtimisme is jobinhoud.
Zit het goed op dat vlak, dan scoren
werknemers hoger op werkplezier,
engagement, prestaties, extra rolgedrag,
loyaliteit en lager op absenteïsme. HR kan
daarvoor (minstens) 3 hefbomen inzetten:

HEFBOOM 1

Managing expectations

Het start bij de rekrutering en het managen van
de verwachtingen naar potentiële kandidaten
toe. Bij HelloFresh bijvoorbeeld, een bedrijf in
snelle groei met snel veranderende jobs, wordt
verwacht dat iedere medewerker heel autonoom kan werken en snel mee kan evolueren.
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HEFBOOM 2

Feedback

Door een goed continu feedback systeem in te
bouwen krijgen je medewerkers bovendien de
kans om mee te groeien met de organisatie. “HR
speelt hierbij een grote rol”, aldus Sofie Vanthienen
(HelloFresh), “om het systeem op poten te zetten,
om een feedback tool te installeren én om mensen
te stimuleren om met die feedback aan de slag te
gaan. Want het is aan de medewerkers zelf om hun
groei in handen te nemen.”
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“Dat is een behoorlijke uitdaging”, weet Filip
Peeters (Nike), “want Belgen krijgen niet graag
feedback én ze geven ook niet makkelijk feedback.
Bij Nike hebben we daarom een high five tool ipv
feedback tool. Daarnaast bouwen we structureel
momenten van reflectie in. Er wordt met andere
woorden tijd vrijgemaakt om elkaar feedback te
geven en daaruit bij te leren. We hebben geen
systeem, we geven wel tijd.”
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En bij KBC zetten ze in op progressie management:
medewerkers zijn er zelf aan zet om hun groei
doelen te bepalen. “Uiteraard spelen ook leiding
gevenden hierin een belangrijke rol, licht Hilde
Maes toe, want niet alle medewerkers nemen
spontaan initiatief.”
Bij Tempo-Team maakten de traditionele evaluaties
plaats voor great conversations: Niet dat evaluaties
afgeschaft moeten worden, verduidelijkt Eddy
Annys, maar het systeem moet wel aangepast
worden. Ook hij beaamt hoe belangrijk het is dat
medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd
worden om structureel tijd te maken om stil te
staan en feedback te geven.”
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HEFBOOM 3

Cultuur

test
Een derde hefboom is cultuur aldus Hilde Maes
(KBC): “Het begint bij de Pearl-fit. Pearl is een
acronym voor ‘performance, empowerment,
accountability, responsiveness en local’.”
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En Filip Peeters vervolgt: “Het leadership team
aan de top moet de juiste mindset hebben. We
hebben leiders nodig die duidelijkheid creëren
waar het bedrijf naartoe wil zonder dat ze zich
bemoeien met hoe mensen daar geraken.”

Opleiding:
Leren à la carte of
leren wat de pot schaft?
test
Een tweede belangrijke variabele voor jobtimisme is de mate
waarin medewerkers groeikansen ervaren. Als mensen kansen
krijgen om te leren tijdens hun werk, zorgt dat voor een positief
gevoel. Want mensen zijn van nature leergierig. En mensen
leren beter als ze zelf kunnen kiezen. Maar hoewel leren à la
carte aantrekkelijk klinkt, heeft een significante groep mensen
naast alle andere dagdagelijkse wensen en verplichtingen niet de
nodige zelfdiscipline of motivatie om volledig uit eigen beweging
opleidingen te volgen. Meer nog, niet iedereen weet welke
opleiding best voor hem of haar is. Moeten we als werkgever,
leidinggevende, trainer of HR verantwoordelijke in zekere mate
toch durven vertellen wat de pot schaft en wanneer iedereen aan
tafel hoort?

9

test

Opleiding is geen free lunch (meer)

test
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Natuurlijk groeit gras niet door eraan te
trekken, dus het loont om medewerkers een
zekere autonomie te geven in wat ze willen
leren. Maar opleiding is geen free lunch
meer: ”Als je je cultuur wil beïnvloeden, moet
je bepaalde skills meer gewicht geven. Wel
spendeer je beter je opleidingsbudget aan
trainingen waar mensen al goed in zijn. Zodat
ze er nog beter in worden. Het heeft geen
enkele zin iemand drie keer een cursus project
management te laten volgen als die mede
werker er nooit mee aan de slag zal gaan”,
aldus Filip Peeters.

Een beetje sturing mag (moet?)
Anja Van den Broeck (professor workmotivation
KU Leuven): “Het is belangrijk om mensen warm te
maken om continu bij te leren. Het opleidingsbeleid
mag doelgericht zijn zodat opleiding in lijn ligt met
de richting van de organisatie. Wat structuur en en
richting geven bieden, daar is niets mis mee.”
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KBC wil de digitale transformatie zoveel mogelijk
aanpakken met haar eigen mensen. “Dat betekent
dat we inzetten op upskilling en op reskilling”,
aldus Hilde Maes. “Bij KBC nemen we daarin toch
wel een sturende rol op: er werden een aantal hot
skills gedefinieerd die iedereen moet verwerven
als ze aan de slag willen blijven bij KBC. Vaak weten
mensen bovendien niet zo goed wat ze moeten
leren om inzetbaar te blijven. Sturing helpt dus,
maar dat mag niet uitsluiten dat mensen zelf het
initiatief kunnen nemen.”
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Focus op groei in plaats van op opleiding
Bij Nike hebben ze het niet over opleidingsmogelijkheden, maar over
groeimogelijkheden. Filip Peeters: “Heel wat jonge schoolverlaters kijken
uit naar hun eerste job en zijn vooral gemotiveerd om te werken en geld
te verdienen. Hen overdonderen met opleidingstrajecten als ze net van
de schoolbanken komen, kan afschrikken. Daarom focussen wij op groei in
plaats van op opleiding want leren doe je minstens evenveel on the job.”
“En groei kan overigens ook horizontaal”, vult Eddy Annys aan.
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Opleiding kost tijd
Je moet mensen ook tijd geven om opleidingen te kunnen volgen.
De grote uitdaging is met andere woorden om leertijd te reserveren.
In de praktijk zijn mensen van goede wil, maar de klant en het werk
gaan altijd voor. Zeker als de opleiding digitaal georganiseerd wordt,
zijn we snel afgeleid.
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Kiezen waar &
wanneer je werkt:
de waarom-vraag
primeert
test
De tendens om mensen te laten kiezen waar en wanneer
ze werken, heeft een onverwachte duw gekregen door de
coronacrisis. Kiezen waar en wanneer je werkt verhoogt net als
jobinhoud en groeikansen het werkplezier. We gaan met andere
woorden voluit voor het hybride werken waarbij medewerkers
niet alleen kunnen kiezen waar ze werken maar ook wanneer ze
werken. Dat is een derde belangrijke variabele voor jobtimisme
en daar komen (minstens) 4 uitdagingen bij kijken.
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UITDAGING 1

		

Hoe zorg je voor een inclusief
telewerk-beleid?

Eddy Annys: “Bij Tempo-Team kunnen medewerkers
maximaal 3 dagen thuiswerken in overleg met collega’s
en hun leidinggevende. Maar in onze kantoren werken
slechts 2 mensen, daar is het in praktijk niet mogelijk
om iedereen 3 dagen per week thuis te laten werken.
Om je bedrijf te laten functioneren moet je ook limieten
opleggen. Het goed functioneren van een unit of een
team primeert. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid
bij de leidinggevende om het telewerk-beleid inclusief
te maken. People Skills waren nog nooit zo belangrijk.”
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Bij HelloFresh en bij Nike kan niet iedereen thuiswerken.
Filip Peeters: “Bij Nike leefde tijdens de coronacrisis
initieel de perceptie dat thuiswerk synoniem was voor
verlof. Ondertussen is heel duidelijk gebleken dat
medewerkers thuis net bijzonder productief zijn en
speelt die polarisatie niet.”
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UITDAGING 2
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Hoe krijg je mensen (terug)
op kantoor?

Hilde Maes: “Ook bij KBC is 50% thuiswerken de norm
sedert corona en bij de aanwezigheid op kantoor willen
we de nadruk leggen op het connecteren en inzetten op
waarom je naar kantoor komt. Het bedrijf is meer dan de
som van de individuele werknemers, want het meeste
werk wordt uiteindelijk gedaan door teams.”
Het is belangrijk om helder te krijgen waarom mensen
naar kantoor komen, en dat vanuit individueel perspectief,
vanuit teamperspectief en vanuit organisatieperspectief.
Voor sommige teams is dat om te brainstormen en te
connecteren. “Maar let op,” geeft Anja Van den Broeck
aan, “het kantoor moet meer zijn dan een ontmoetingsplek. Mensen kunnen evengoed naar kantoor komen
omdat ze thuis de ruimte niet hebben om rustig te
werken of omdat ze moeite hebben om werk en privé
los te koppelen. En dan zijn bijvoorbeeld concentratie- of
stilteplekken ook cruciaal.”
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Hoe behoud je de connectie
		tussen teams?
UITDAGING 3

Hilde Maes: “In the war for talent stellen mede
werkers sedert de coronacrisis hun eisen. Sommige
medewerkers willen weinig naar kantoor komen.
Maar het risico bestaat dat de cultuur daardoor
verwatert. De connectie binnen je team kan dan
misschien wel behouden worden, maar connectie
tussen teams staat zwaar onder druk omdat je
elkaar online niet toevallig tegenkomt. Heel veel
overleg tussen teams gebeurt in de gang en aan
de spreekwoordelijke koffiemachine. En je hebt
nu eenmaal ook collega’s uit andere teams nodig
om je werk te kunnen doen. De grote uitdaging is
hoe we een alternatief kunnen vinden voor deze
serendipity-contacten. Je kan niet alles plannen.”

test
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UITDAGING 4

24/7 online en toch niet bereikbaar

Mensen hollen van de ene online meeting naar de andere en
zetten ze hun online profiel gedurende een ganse dag op ‘do
not disturb’. De vraag is hoeveel concentratietijd mensen nog
krijgen om het werk te doen waar ze zich tijdens al die online
meetings toe engageren, werpt Anja Van den Broeck op.
test
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De rol van het kantoor
Jacob Morgan wijst de werkplek aan als één van de bepalende
bouwstenen aan als het gaat over het creëren van een frictie
loze employee experience. De andere bouwstenen zijn cultuur
en technologie. Ook uit het RED Report blijkt de werkomgeving
een belangrijke impact te hebben op werkplezier en dat is de
vierde variabele voor jobtimisme. Wat is de rol van HR in het
creëren van de ideale werkomgeving? En moet het kantoor dan
test
ook heel erg cool & trendy zijn?
“Bij HelloFresh is er een office team”, licht Sofie Vanthienen
toe, “en die zijn continu bezig met het optimaliseren van de
employee experience. De werkplek is daarin heel belangrijk:
er is altijd fruit, je kan in sommige HelloFresh kantoren alle
dagen vers eten, wat we naar de klant brengen, kunnen onze
medewerkers ook proeven en leren kennen. Op kantoor hebben
we ruimtes om te brainstormen maar evenzeer isolatieruimtes.
Het kantoor is bij HelloFresh belangrijk, ook in het kader van
employer branding. Wie niet op kantoor kan zijn, krijgt de
cultuur mee door de strategische sessies die we organiseren,
after work drinks, foodtrucks,...”

18

Ook bij Nike is het kantoor belangrijk. Daar hebben ze
een team workplace design en connectivity dat de trends
opvolgt en zorgt voor de inrichting van alle kantoren. Voor
Covid hadden ze een town hall en town square meetings
op vrijdag. Dat gaan ze nu terug installeren.
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Bij KBC werken HR, interne communicatie, facility en IT samen om
de employee experience te optimaliseren. HR processen worden
er geredesigned op maat van de medewerkers, door continu met
hen in gesprek te gaan (continuous listening) en snel bij te sturen.
Wat primeert – en daarover is iedereen het eens – is dat je moet
luisteren naar wat medewerkers nodig hebben en dat collega’s, de
leidinggevende en de jobinhoud belangrijker zijn een trendy kantoor.
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Goede collega’s
zijn goud waard
maar de leidinggevende
is het bedrijf

test
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Teamwork makes the dream work. Het is de titel van een boek
van John Maxwell en komt neer op de vijfde bepalende factor
voor jobtimisme: het belang van collega’s. Collega’s gaan voor
elkaar door het vuur. Een goede sfeer op het werk is goud
waard. Letterlijk. Want naast autonomie en competentie is
verbondenheid de derde psychologische behoefte van mensen.
Collega’s die elkaar helpen, kunnen bergen verzetten. Ook onze
collega’s maken ons blij op het werk. En misschien is het hebben
van goede collega’s wel belangrijker dan het hebben van een
goede leidinggevende?
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“Mensen vertrekken effectief omwille van de baas
maar blijven vaak voor de collega’s”, weet Hilde Maes,
want soms zijn ze een beetje familie. Collega’s maken
het werk leuk en creëren verbondenheid maar de
leidinggevende is wel de lijm die vanuit een coachende
rol het kader biedt voor die samenwerking.
test
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De leidinggevende moet overigens niet altijd in de
spotlight staan. Soms sta je in het team (mee met de
voeten in de modder) maar soms sta je erbuiten. Vanuit
HR kan je daarin een ondersteunende rol opnemen
om leidinggevenden te helpen om verschillende
leiderschapsstijlen toe te passen. “De leidinggevende
is het bedrijf”, aldus Filip Peeters: “Een steentje in de
schoen als het niet goed zit, een warm dekentje als het
wel goed zit.”

It still is the
culture, stupid!
Conclusie

test
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Uit het RED REPORT kwamen 8 pijlers naar voor
die een duidelijke impact hebben op werkplezier:
jobinhoud, ontwikkeling, mobiliteit, cultuur,
leiderschap, work-life balans, werkomgeving en
verloning. In deze whitepaper bespraken we er
5 van. Maar de allerbelangrijkste variabele is
cultuur. Daarover zijn alle deelnemers van deze
Round Table het eens!
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Surf naar www.tempo-team.be
Volg Tempo-Team Belgium
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